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RESUMO

A segurança é um fenômeno social que mobiliza debates e ações de instituições
públicas e/ou privadas a elaborarem mecanismos que viabilizem a garantia da
proteção e bem estar da sociedade. Para que estas propostas sejam eficazes é
necessário a fomentação de informações sobre prevenção onde busca-se diminuir
as possibilidades de acidentes seja em ambientes domésticos, hospitalares, áreas
comuns e escolares. Portanto, surge como questão que desafia a compreensão e
indica um processo de investigação sobre: quais as potencialidades da inserção de
atos formativos sobre prevenção de acidentes na escola pública? Assim, este
relatório técnico tem como objetivo desenvolver conhecimentos prevencionista no
Colégio da Polícia Militar Luiz Tarquínio, na cidade de Salvador/Ba, ao que concerne
a mobilização do quadro de professores, gestores, coordenadores e alunos da
unidade de ensino do Colégio da Polícia Militar – CPM, a partir de estratégias
pedagógicas, orientações sobre prevenção contra acidentes, prevenção e combate a
incêndios e princípios básicos de primeiros socorros. Apresenta como consequência
de imersão a integração dialógica do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia –
CBMBA, a PM, a Escola, a Família e a Comunidade, para que esses pilares unidos
consigam constituir um espaço favorável e fecundo aos saberes sobre prevenção,
proporcionando segurança e qualidade de vida nos espaços de interação. A
pesquisa engajada e de intervenção está ancorada nos pressupostos metodológicos
da pesquisa qualitativa com uma abordagem da pesquisa participante, pela sua
característica horizontal e colaborativa, partindo da participação dos sujeitos na
construção, criação e desenvolvimento de práticas instituintes, direcionadas na
resolução dos problemas, ou seja, o próprio grupo, pensando ações que visem à
resolução coletiva em seus lugares de (com) vivência. Este trabalho culminou com a
produção de vídeos educativos sobre a temática para divulgação em redes sociais,
imprensa, palestras, oficinas e exposições, estruturações de oficinas formativas no
lócus de pesquisa que trabalharam com os principais temas sobre prevenção
possibilitando condições para a minimização dos riscos e danos nas residências e
escolas, a confecção de relatório técnico como base para criação do projeto contra
incêndio e Pânico para o CPM Luiz Tarquínio, além da construção do protótipo de
um link e código QR para solicitação de palestras e oficinas em escolas para agilizar
esse tipo de serviço à sociedade. Produtos esses pensados com o intuito de diminuir
os números de acidentes nesses espaços que insistem em crescer a cada ano.

Palavras-Chave: Prevenção; Formação; Estratégias Pedagógicas; Bombeiro Militar;
CPM.
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ABSTRACT

Security is a social phenomenon that mobilizes debates and actions of public and/or
private institutions to elaborate mechanisms that enable the guarantee society’s
protection and welfare. In order for these proposals to be effective, it is necessary to
foster a culture of prevention to reduce the possibility of accidents in domestic,
hospital, common areas and school environments. Therefore, it emerges as a
question that challenges the understanding and indicates a process of investigation
on: what are the potentialities of the insertion of a preventive culture in the public
school? Thus, this technical report aims to develop a prevention culture at the
Colégio da Polícia Militar Luiz Tarquínio of Salvador - Ba, as regards the mobilization
of the teaching staff, manager and student of the unit. Based on pedagogical
strategies, guidelines on accident prevention and fire prevention and fire fighting. It
presents as a consequence of immersion the dialogical integration of the Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA, Military Police, the School, the Family and the
Community, so that these united pillars can constitute a favorable and fecund space
for the culture of prevention, providing safety and life’s quality In the interaction
spaces. This research is anchored in the methodological assumptions of qualitative
research with a participatory research approach, by its horizontal and collaborative
trait, based on the participation of subjects in the construction, creation and
development of instituting practices, directed at solving problems, the group itself,
thinking actions that aim at collective resolution in their places of (co) existence. This
work culminated in the production of educational videos on the theme for
dissemination in social networks, press, lectures, workshops and exhibitions,
structuring of training workshops at the locus of research that worked with the main
themes on prevention enabling conditions for risk minimization and damage to
homes and schools, the preparation of a technical report as a basis for the creation
of the project against fire and Panic for CPM Luiz Tarquínio, in addition to the
construction of a prototype of a link and QR code for requesting lectures and
workshops in schools to expedite this type of service to society. Products designed
with the intention of reducing the number of accidents in these spaces that insist on
growing each year.
Keywords: Prevention; Formation; Pedagogical Strategies; Bombeiro Militar; Colégio
da Polícia Militar.
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1 INTRODUÇÃO
Quando se ouve “Corpo de Bombeiros”, o nosso imaginário social reporta
diretamente a questão de incêndio e/ou salvamento e resgate de alguém que esteja
em perigo ou necessitando de socorro. Estas atividades são inerentes à profissão,
mas não se restringe apenas a isto, envolvendo questão educacional e
prevencionista, ao que corresponde informar, orientar e trazer a baila à questão da
saúde e prevenção de acidentes no cotidiano.
É importante antes de iniciar este trabalho, trazer o conceito de acidente, que
será amplamente comentado ao decorrer da pesquisa para a compreensão do tema:
Acidente é entendido como o evento não intencional e evitável,
causador de lesões físicas e ou emocionais no âmbito doméstico ou
nos outros ambientes sociais, como o do trabalho, do trânsito, da
escola, de esportes e o de lazer. (Brasil, Ministério da Saúde, 2001).

Neste sentido, diariamente são apresentados números elevados que
evidenciam graus de acidentes em ambientes domésticos e escolares, sendo esses
uma das principais causas de morte de crianças e adolescentes. De acordo com os
dados do Ministério da Saúde (MS) e do Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (DATASUS), cerca de 4,6 mil crianças morrem por ano, e em média
122 mil são hospitalizadas em decorrência de traumas, envenenamento, asfixia ou
queimaduras, isso somente na rede pública. No Estado da Bahia a realidade não é
diferente.
Esse cenário, infelizmente, muitas vezes acontece pela falta de cuidado,
infraestrutura inadequada e, ainda, paralelamente a essa problemática, devido a
falta de conhecimento se algum acidente vir a ocorrer, para proceder com os
corretos métodos a serem tomados até um Bombeiro Militar ou Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), chegar ao local.
Dados oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), mostram que a cada
morte outras quatro crianças ficam com sequelas permanentes que geram
consequências emocionais, sociais e financeiras a essa família e à sociedade.
De acordo com o Ministério da saúde, cerca de R$ 70 milhões são gastos na
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rede do SUS com acidentes. O cenário revela que a maioria dessas lesões
podem ser evitadas com informações simples e importantes atitudes de
prevenção.
Diante da complexidade da origem dos acidentes, entende-se que ações
conjuntas devem ser planejadas, trabalhando interdisciplinarmente sua
prevenção, e pensando em uma forma de atuação. Percebe-se que a
educação é o melhor caminho para desenvolver esse entendimento, sendo a
escola um local apropriado para o desenvolvimento de ações educativas.
Trazer o profissional que trabalha diuturnamente com o tema para dentro da
escola, o bombeiro militar, tornar-se-á um ato importante para a concretização
de ações prevencionistas.
Desse modo, por acreditar que os acidentes em residências e escolas
são relevantes problemas de saúde pública, e que requer o aprofundamento de
estudos sobre suas características e magnitude, surge como propositiva de
intervenção aplicada o projeto: “Bombeiro na escola: formação e prevenção
de acidentes no Colégio da Polícia Militar – Unidade Luiz Tarquínio,
Salvador/Bahia”, desenvolvida no Programa de Pós-graduação Gestão e
Tecnologias Aplicadas à Educação – (GESTEC), modalidade profissional da
Universidade do Estado da Bahia – (UNEB).
O objeto de pesquisa “Prevenção de Acidentes” sempre esteve atrelada
à minha trajetória profissional, uma vez que Bacharel em Segurança Pública,
pela Academia de Polícia Militar que habilita para exercer a função de Tenente
do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, lidando diariamente com diversos
tipos de ocorrência de salvamento e primeiros socorros envolvendo crianças e
adolescentes em residências e escolas, tais como: queimaduras, crianças
presas em “grades e portões”, fraturas em quadras de esportes, quedas em
parques, afogamentos, choques elétricos, dentre outros. Notou-se com os
atendimentos dessas chamadas, que a maioria dos sinistros, poderiam ser
evitados se houvesse o conhecimento prévio das crianças no manuseio correto
de materiais em lugares específicos que requer atenção e cuidado.
A partir da experiência e vivência surge uma pergunta que irá nortear
toda esta pesquisa: quais as potencialidades da inserção de atos formativos
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sobre prevenção de acidentes na escola pública? Tal questão, nos desafia a
adentrar ao campo e buscar a partir da relação entre os pares um
engajamento, não verticalizado, trazendo todos a uma ação coletiva que
traduza essa potencialidade como a capacidade que os conhecimentos sobre
prevenção de acidentes e princípios básicos de primeiros socorros podem
desenvolver na sociedade.
Mas, afinal, o que é prevenção de acidentes? E princípios básicos de
primeiros socorros? O primeiro são atos que visam salvaguardar a saúde e a
segurança dos sujeitos em espaços fechados ou abertos, onde ocorre
interação entre pessoas, restringindo contato com agentes potenciais de
acidentes, conservando a integridade física e mental. Assim, Mezomo (1998,
p.25), conceitua a prevenção como “[...] processo ou série de providências
tomadas com o objetivo de eliminar ou reduzir os riscos em qualquer situação”.
Já com relação a definição do segundo termo:
Os primeiros socorros são: procedimentos e cuidados de
urgência, prestados de início a uma pessoa ou vítima, em
situações de acidentes ou mal súbito no lugar onde o caso está
acontecendo. Sendo estes cuidados capazes de salvar vidas e
evitar que condições mais graves ocorram. (Souza, 2013)

Neste sentido, o objetivo geral desta investigação visa desenvolver atos
formativos sobre prevenção de acidentes no Colégio da Polícia Militar Luiz
Tarquínio, na cidade de Salvador/Ba, ao que concerne a mobilização do quadro
de professores, gestores e alunos da unidade de ensino do Colégio da Polícia
Militar, a partir de estratégias pedagógicas, orientações sobre prevenção contra
acidentes, prevenção e combate a incêndios.
Para alcançar esses objetivos, é necessário analisar os principais
documentos acerca da prevenção de acidentes, primeiros socorros e educação
prevencionista trazendo à baila discussões sobre segurança no espaço
escolar; desenvolver estratégias pedagógicas formativas a partir de oficinas
com alunos da unidade CPM Luiz Tarquínio, para que possam compreender as
principais orientações básicas de prevenção e primeiros socorros; mapear com
os partícipes da pesquisa os principais pontos críticos e vulneráveis da Escola
como lugares potenciais/propícios a acidente; produzir um Relatório Técnico
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apontando quais as medidas de segurança necessárias ao local a partir da
colaboração dos gestores, coordenadores e professores, junto com equipe de
bombeiros; difundir estas ações às outras unidades escolares, com o objetivo
de contribuir para a redução de acidente de crianças e adolescentes em
ambiente escolar e/ou doméstico.
Partindo dessa premissa e buscando um aprofundamento epistemológico conceitual, que reconheça as particularidades de cada contexto em que
os sujeitos estão inseridos é importante pensar em uma base metodológica que
suste as especificidades solidárias de pesquisa de intervenção, dialogando
com construção de ações e estratégias contextualizadas com as dinâmicas
sociais, pautado na colaboração permitindo “[...] conhecer o mundo de mãos
dadas com a sua transformação” (BRANDÃO, 2006, p. 9). A pesquisa terá um
caráter qualitativo, norteando-se também pela metodologia de Pesquisa
Participante, que visa vários instrumentos de observação, entrevista semiestruturada, registros (diários de bordo) e análise em que serão salientados as
ações, discursos e escritas construídos entre os educandos e professores.
Na abordagem da pesquisa participante, vê-se o sujeito atrelado ao
objeto, não apenas como meros “fornecedores de dados”, mas como sujeitos
da construção, criação e envolvimento instituinte de práticas direcionadas na
resolução dos problemas, levantados pelo grupo. Para tanto, a análise dos
signos e significados das ações e práticas sociais é, muitas vezes, subjetiva. A
pesquisa

participante

garante

a

estratégia

participante

dos(as)

pesquisadores(as) e participativa dos sujeitos pesquisados, coerente com a
pesquisa qualitativa partilhável, tanto no seu processo quanto nos resultados
(BRANDÃO, 2003).
A pesquisa não apresenta metodologia de mão única, a qual teria como
intento somente conduzir o pesquisador à fonte para que sacie a sede
individual sem nada transformar ou oferecer. A pesquisa participante tem como
norte impossibilitar o agir displicente do pesquisador mediante o universo que o
acolhe durante o processo de investigação. Não se revelando na descrição,
portanto necessita de uma compreensão que não verse apenas pelo aparente,
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mas que faça uma análise do contexto, da diversidade, dos processos
anexados tanto no objeto quanto nos sujeitos (MIRANDA; REZENDE, 2006).
Portanto, este Relatório Técnico está dividido em 05 (cinco) sessões. A
primeira faz uma discussão sobre a prevenção de acidentes no cotidiano
escolar, exigindo um olhar aos processos gestores no ambiente escolar,
revelando como ponto mobilizador de debate a segurança frente à
vulnerabilidade de crianças e adolescentes aos acidentes em escolas e
residências.
Por conseguinte, apresentamos o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia,
como instituição centenária que tem como princípio atender à sociedade baiana
com eficácia, ao que corresponde aos princípios de segurança, proteção e
atendimento de prevenção. Assim, constituímos um diálogo entre a filosofia da
instituição bombeiro militar com a escola, correlacionando a atuação do
bombeiro como profissional da educação.
A terceira sessão trata dos caminhos “compartilhados” entre o Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia, o Colégio da Polícia Militar e a unidade do Luiz
Tarquínio, trazendo à tona as principais legislações de amparo às crianças e
adolescentes ao longo dos anos. Ainda nessa sessão, trouxemos um olhar da
permanente e incondicional disponibilidade do bombeiro militar com a prática
do cuidar.
A quarta sessão nos mostra o avanço das legislações de amparo as
crianças e adolescentes que pode ser facilmente visualizado diante de um
quadro resumo evolutivo, criado pela autora. Nesta sessão também tratamos
de

diversos

exemplos

de

decisões

judiciais,

que

nos

mostram

as

responsabilidades jurídicas das escolas frente aos acidentes por razões
diversas.
A quinta sessão aborda a modelagem metodológica da Pesquisa
Participante, como propositiva aplicada, enleada no âmbito da unidade escolar
CPM Luiz Tarquínio e suas especificidades legais, pedagógica e estrutural.
Deste modo, descrevemos os caminhos percorridos na imersão e os métodos e
técnicas utilizados para coletar e analisar os dados, desvelando o rigor
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científico na proposta investigativa à elaboração de oficinas formativas como
estratégias de prevenção de acidentes com alunos da unidade escolar.
Por fim, explicamos os produtos como consequências do processo de
formação, materializando em alguns formatos que potencializará e ampliará a
questão da prevenção de acidentes a outras unidades CPM e instituições
escolares pertencentes à rede pública do Estado da Bahia.
O estudo foi submetido à apreciação do Comité de Ética em Pesquisas
(CEP), da Universidade da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
possuímos Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), com o
seguinte número 66847517.9.0000.0057 e Parecer de Aprovação de número
2.373.302 (anexo 01).
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2 UM OLHAR À PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA GESTÃO E COTIDIANO
ESCOLAR

O número de acidentes envolvendo crianças e adolescentes no
ambiente doméstico e escolar é assustador e isso é fato comprovado pelas
estatísticas oficiais da Secretaria de Saúde da Bahia – (SESAB), e
demonstrado ao longo desse trabalho. Todavia, a própria secretaria nos
informa que diversos casos de acidentes e óbitos por fatores externos são em
sua grande maioria, evitáveis.
As crianças e adolescentes vivem expostos a situações de risco, esteja
onde estiver. Esse risco se origina de sua vontade de explorar e conhecer o
espaço geográfico que as cercam e, como nem sempre compreende os perigos
que estão expostos, acabam por se envolver em acidentes (conforme figura
01).
Figura 01: Panorama de acidentes no Brasil

Fonte: Ministério da Saúde (2015).
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As causas de mortes evitáveis ou reduzíveis são definidas como aquelas
preveníveis, total ou parcialmente, por ações efetivas dos serviços de saúde
que estejam acessíveis em um determinado local e época. Dentre outras,
aquelas reduzíveis por ações intersetoriais adequadas de promoção à saúde,
prevenção e atenção às causas externas, tais como: acidentes de transporte;
quedas; afogamento e submersão acidentais; exposição ao fumo, ao fogo e às
chamas; envenenamento e intoxicação acidental por exposição a substâncias
nocivas e; lesões autoprovocadas intencionalmente.
A melhor forma de evitar acidentes é se antecipar antes que eles
aconteçam, havendo, portanto, necessidade de ações preventivas junto aos
profissionais de saúde, da educação, da segurança pública, família,
comunidade e aos próprios jovens, no sentido de alertar para os riscos e para a
necessidade de adotar comportamentos seguros em relação ao ambiente
doméstico e escolar nessa importante fase de desenvolvimento.
Não há dúvidas que a prevenção é o caminho mais eficaz para reduzir
os altos índices de acidente na infância e na adolescência. Para tanto, é
preciso que o conhecimento em segurança seja difundido, além do
cumprimento de normas e medidas de proteção nesses ambientes.
Por muito tempo, os acidentes eram definidos como eventos fortuitos,
geralmente danosos, independente da vontade, provocado por uma força
externa, gerando algum comprometimento físico ou 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).
As crianças, em especial, caracteriza um grupo mais suscetível 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
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adolescentes agitados, que interagem o tempo todo (SENA, RICAS e VIANA,
2008). Sendo assim, gestores, coordenadores, professores e funcionários das
escolas, além do seu compromisso educacional e pedagógico, são também
responsáveis em zelar pela segurança das crianças.
Considera-se

necessário

que

as

abordagens

e

estudos

de

comportamentos preventivos estejam aliados à gestão do cotidiano da escola,
como ações administrativas e pedagógicas à prevenção e bem estar dos
sujeitos escolares. Comumente, a questão da gestão escolar é tratada como
processo administrativo que tem como base prática conduzir elementos
normativo e legislativo aos que concerne a formação e/ou funcionamento
institucional frente às instâncias sócio-políticas que a regulamenta.
A gestão escolar não se restringe a essas questões de administração,
pois ela permeia a,

Compreensão dos fundamentos e bases da ação educacional;
compreensão da relação entre ações pedagógicas e seus
resultados na aprendizagem e formação dos alunos;
conhecimento sobre organização do currículo e articulação
entre seus componentes e processos; habilidade de
mobilização da equipe escolar para a promoção dos objetivos
educacionais da escola; habilidade de orientação e feedback
ao trabalho pedagógico. (LÜCK, 2005, p. 85).

Neste sentido, percebemos a complexidade na gestão de uma unidade
escolar frente aos fenômenos sociais reproduzidos no micro espaço escolar
que agregam e mobilizam os sujeitos. Porém, a gestão precisa atender às
especificidades das escolas ancoradas na comunidade e permitir que este
lugar seja seguro, pois é um movimento que deve ser iniciado na família e
estendido ao ambiente escolar, com a participação das crianças e de seus
responsáveis nas discussões referentes à segurança de todos (MINOZZO e
ÁVILA, 2006; BESSA e VIEIRA, 2001, p. 10).
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.
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN/95), criados
pelo MEC, 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).
A escola se torna objeto de análise da educação prevencionista, por se
relacionar com grupos sociais constituídos por crianças e adolescentes, estes,
evidenciados, como estrato populacional mais vulnerável aos acidentes.
Deste modo, a vulnerabilidade da criança aos acidentes é variável, em
função do nível de coordenação de seu sistema nervoso, aptidão motora,
senso de percepção de risco e da instintiva proteção a ela dispensada por
familiares e professores. Por isso, a escola deve ser um espaço seguro, com
estruturas qualificadas que visem e promovam acessibilidade.
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – (ABNT) NBR
9050, acessível é “o espaço, edificação, mobiliário ou elemento que possa ser
alcançado, visitado e utilizado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com
deficiência”.
Segundo relatório do Ministério da Educação (MEC, 2OO7. p. 2), em
1961, o atendimento às pessoas com deficiência passa a ser fundamentado
pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), lei nº 4.024/61, que aponta o direito dos “excepcionais” à educação,
preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. A Lei nº 5.692/71, que
altera a LDBEN de 1961, define “tratamento especial” para os alunos com
“deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável
quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”, e não promovendo a
organização de um sistema de ensino capaz de atender às necessidades
educacionais especiais, acaba reforçando o encaminhamento dos alunos para
as classes e escolas especiais. (MEC 2007).
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Em 1973, o MEC cria o Centro Nacional de Educação Especial
(CENESP), responsável pela gerência da educação especial no Brasil, que,
sob a égide integracionista, impulsionou ações educacionais voltadas às
pessoas com deficiência e às pessoas com superdotação. Assim vemos que, a
passos lentos, as leis vêm mudando na tentativa de criar uma consciência
inclusiva, como prevê a Lei nº 9.394/96 (LDB, art. 4º, III), que estabelece o
atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência deve ser
realizado, preferencialmente, na rede regular de ensino. (BRASIL, 1996).
No ambiente escolar, um meio físico acessível além de levar segurança,
torna-se extremamente libertador e pode transformar a possibilidade de
integração entre os estudantes e o seu desempenho. Os ambientes
inacessíveis são fatores preponderantes na dificuldade de inclusão na escola
para as pessoas com deficiência e podem determinar que alguns sejam
excluídos também da sociedade e mercado de trabalho. O meio pode reforçar
uma deficiência valorizando um impedimento ou torná-la sem importância
naquele contexto.
O Decreto N° 5.296 de 2004 apresenta o conceito do “Desenho
Universal” que busca pensar em todo usuário, planejando os espaços de forma
mais abrangente e explorando na arquitetura sua vocação como veículo de
integração social. Considerado, neste documento legal, como: “concepção de
espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as
pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma
autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções
que compõem a acessibilidade”. (LIMA, 2007).
Para Duarte e Cohen (2004), quando se fala em acessibilidade e
desenho universal, compreendemos que, muito mais do que a preocupação
com a eliminação de barreiras urbanas, devemos pensar o espaço inclusivo
como sendo aquele que permite a opção de experenciar os espaços. Ou seja,
a compreensão do ambiente passa pela consciência de que é possível (ou não)
dirigir-se e circular por todos os espaços da cidade, mesmo aqueles situados
além da possibilidade de ser visto.
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Nesse contexto, pode-se acreditar que espaços inclusivos sejam
aqueles capazes de fornecer as pessoas com deficiência um sentimento de
segurança, competência e liberdade na sua dificuldade de locomoção com
vistas a dirigir as suas ações, podendo estabelecer uma relação harmoniosa
dela com o mundo exterior.
Segurança, acessibilidade e inclusão são inseparáveis, significam
igualdade de oportunidades e prevenção de acidentes, ações estas que faz do
Corpo de Bombeiros instituição parceira das Escolas.
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3

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA E A ESCOLA: UMA
PARCERIA QUE SALVA VIDAS

A educação é um processo de construção social, o qual ocorre a partir
da interação entre os indivíduos em contextos diversos, existindo assim várias
formas de se educar, não apenas pela escola, mas por outros espaços e outras
formas, pois a pluralidade e diversidade é uma marca inerente do ser humano.
Ao que consiste na educação formal, desempenhada por uma unidade escolar
e regida pela legislação brasileira, possui um grau de intencionalidade,
sistematização e institucionalização, a exemplo da educação oferecida por
escolas e outras instituições de ensino. Enquanto que a educação não formal
se constitui na educação exercida por instituições não convencionais de
ensino, contudo com certo nível de sistematização e intencionalidade, a
exemplo dos museus, centros culturais, bibliotecas, parques, associações de
bairro, espaços de religiões de matriz africana, igrejas, ambientes virtuais,
reafirmando que,
Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a
escola não é o único lugar em que ela acontece e talvez nem
seja o melhor; o ensino escolar não é a única pratica e o
professor profissional não é seu único praticante. (BRANDÃO,
1986, p. 9).

Apesar da atividade de ensino não ser a atividade precípua do Corpo de
Bombeiros Militar, os militares atuam tanto na educação formal, desenvolvida
nos Colégios da Policia Militar, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de
Praças (CEFAP) e Academia de Bombeiros Militar (ABM), como também na
educação não informal, através de palestras de prevenção e combate a
incêndio, Atendimento Pré Hospitalar (APH), segurança Pública, acidentes
domésticos, utilização correta do uso de extintores, prevenção de afogamentos
em rios, praias e piscinas, procedimentos para regularização tanto na esfera
pública e privada. De acordo a Balestreri (1998),
Os paradigmas contemporâneos na área da educação nos
obrigam a repensar o agente educacional de forma mais
includente. No passado, esse papel estava reservado
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unicamente aos pais, professores e especialistas em
educação. Hoje é preciso incluir com primazia no rol
pedagógico também outras profissões irrecusavelmente
formadoras de opinião: médicos, advogados, jornalistas e
policiais, por exemplo. (BALESTRERI, 1998, p. 8).

Nessa perspectiva, as escolas passam a abrir as portas para o diálogo
com a Polícia Militar, possibilitando uma interação entre os sujeitos escolares e
a instituição militar, pois o policial “[...] é um pleno e legítimo educador. Essa
dimensão é inabdicável e reveste de profunda nobreza a função policial,
quando conscientemente explicitada através de comportamentos e atitudes”.
(BALESTRERI, 1998, p. 8). A respeito disso, correlacionamos com a
transversalidade traduzida pelo MEC, que afirma a possibilidade de aprender
conhecimentos teoricamente sistematizados e as questões da vida real
aprender na realidade e da realidade.
Partindo dessa concepção, o militar, deve ser encarado como um forte
aliado da escola, pois seu convívio diário com situações do dia a dia da
sociedade pode servir de exemplo positivo aos jovens. Essa interação entre a
escola, a comunidade e outras instituições, também foi prevista e estimulada
pelo MEC, ao afirmar que o contato e a parceria para trabalhos conjuntos com
as instituições e organizações compromissadas com as questões apresentadas
pelos temas transversais e que desenvolvem atividades de interesse para o
trabalho educativo (tais como postos de saúde, bibliotecas, organizações nãogovernamentais, grupos culturais etc.), é uma rica contribuição, principalmente
pelo vínculo que estabelece com a realidade da qual se está tratando.
O MEC ao elaborar as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio, estabelece que na implantação do projeto político pedagógico, a
unidade escolar deverá levar em consideração “atividades intersetoriais, entre
outras, de promoção da saúde física e mental, saúde sexual e saúde
reprodutiva, e prevenção do uso de drogas”, corroborando a transversalidade
no ensino. (MEC, 2013, p.179).
Assim, atina-se que os serviços realizados pelo Corpo de Bombeiros
Militar no que tange a prevenção de acidentes e princípios básicos de primeiros
socorros podem ser facilmente integrados ao cotidiano escolar.
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Com referência a gestão, é importante que a escola seja aberta a
mudanças, uma vez que o projeto transforma os modos convencionais,
adotando uma outra forma de atuação, que valoriza uma ação entre campos
distintos e o diálogo como instrumento para a resolução de problemas. O
gestor por sua vez está respaldado tanto pela Constituição Federal de 1988 e a
Lei de Diretrizes e Bases que tratam da reorganização dos sistemas de ensino
e direcionam as mudanças que se fazem necessárias na educação. A
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, estabelece que,
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. (BRASIL, 1998, p.104)

As Diretrizes Curriculares Nacionais e a LDB 9394/96 dispõem que, para
a formação da cidadania, torna-se necessário que as propostas pedagógicas
nas diferentes escolas sejam complementadas por uma parte diversificada,
além da base nacional comum. Essa parte diversificada visa estabelecer
relações entre a educação fundamental e a vida cidadã nos seus diversos
aspectos, como: a saúde, a sexualidade, o meio ambiente, a vida familiar e
social, o trabalho, a ciência, a cultura e tecnologia e as linguagens, bem como
outros assuntos que forem julgados pertinentes nas diferentes regiões
brasileiras. Estes elementos estão intimamente ligados ao cotidiano escolar e
suas práticas sociais ao que corresponde a construção de processos
formativos à cidadania.
Nesse sentido, a cultura escolar, como produção humana baseada nos
conhecimentos arraigados e construídos no limiar da história da humanidade
será estrutura fundante da escola como instituição constituída a socialização de
saberes. Assim, faz-se necessário compreender a escola como espaço de
mobilização, construção e difusão saberes, mas construída sob uma estrutura
física que é necessária atenção ao que corresponde a segurança de seus
sujeitos: alunos, professores, servidores e membros externos da comunidade
ao longo de sua história.
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3.1 HISTÓRICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Com a vinda da família real, a abertura dos portos às nações amigas, a
assinatura de um tratado de comércio com a Inglaterra e, sobretudo, com a
elevação da colônia à condição de Reino Unido a Portugal, a independência do
Brasil foi amadurecendo. A revolução constitucionalista de 1820, em Portugal,
fez com que D. João VI decidisse retornar a Lisboa, entregando a regência do
Estado a seu filho Pedro. Mas as cortes portuguesas se recusaram a aceitar
que o Brasil tivesse os direitos políticos e econômicos de um Estado soberano,
provocando, nos brasileiros, sentimentos nativistas.
D. Pedro, príncipe regente do Brasil depois da partida de seu pai, em
1821, após um processo de pressão para seu retorno à Lisboa, acaba por
proclamar a independência em 7 de setembro de 1822, que foi consolidada em
02 de julho de 1823, com a expulsão dos portugueses na Bahia, último foco de
resistência à separação entre a antiga colônia e a metrópole.
Em 1826, a fim de seguir para Portugal e assumir o lugar de seu pai, D.
Pedro I resolve abdicar em favor de seu filho menor, D. Pedro de Alcântara,
deixando-o aos cuidados de uma regência trina, que administrava muitas
dificuldades políticas.
Naquele período, o Serviço de Incêndio na Bahia era executado, de
forma precária, pelo Arsenal da Marinha, sob o comando do Inspetor do
Arsenal. Em 02 de agosto de 1829, o vereador Lázaro José Jambeiro
consultava em plenário se era obrigatório os vereadores participarem do Corpo
de Bombeiros Voluntários, recebendo resposta negativa. Contudo, ficou
decidido que todos os funcionários públicos deveriam deixar as repartições ao
toque dos sinos anunciando um incêndio e buscar a bomba no Arsenal da
Marinha.
Em 14 de junho de 1833, em decorrência das fortes chuvas que caíram
durante 45 dias, se verificaram deslizamentos de terras em toda a encosta da
Montanha, inclusive na Ladeira da Misericórdia e da Conceição da Praia. Em
12 de outubro daquele mesmo ano, o vereador José Bruno Antunes Guimarães
falou em plenário sobre a necessidade de se organizar um melhor serviço de
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bombeiros e expôs seu projeto: “Os incêndios que haviam se repetido na
capital da província prejudicando a fortuna particular, abandonada no país
quando os proprietários pagavam impostos, propôs que houvesse em cada
freguesia uma bomba contra incêndio aos cuidados e direção do Juiz de Paz,
que organizaria os artífices, caixeiros, jornaleiros da Câmara e da Alfândega
em

decúrias,

comandadas

por

homens

de

confiança,

subordinados

hierarquicamente a um chefe geral. Haveria em cada decúria um chefe, um
mestre e um contra-mestre. Os moradores teriam a obrigação de apresentarem
aos inspetores, seus escravos com baldes d’água, barris, cordas, escadas e
ferramentas nas ocasiões dos sinistros para assinalarem o local enquanto
tocava o sino mais possante da freguesia. As bombas do Arsenal da Marinha e
do Arsenal de Guerra continuariam a prestar seus relevantes serviços. Os
navios de guerra ou mercantes desembarcariam suas bombas e seus materiais
quando preciso. Os negros e os crioulos libertos teriam a obrigação de ter
sempre em casa um barril cheio d’água; pagariam uma multa de 4 mil réis e
ficariam presos por oito dias se não se apresentassem nos incêndios com seus
barris. O Comandante da Polícia estabeleceria o isolamento do local, pondo
guardas para a vigilância e garantia do salvado.” Tal projeto jamais foi
aprovado.
Em 03 de novembro de 1848, um incêndio irrompido nas casas
contíguas à Alfândega foi contido graças a intervenção dos marinheiros das
corvetas francesas “Heroine” e “Expeditive” e do brigue inglês “Grecian”. A
Associação Comercial da Bahia resolveu gratificar os tripulantes pelo valioso
serviço que haviam prestado espontaneamente ao comércio da Bahia. Os
Consulados da França e da Inglaterra, através de ofícios, devolveram a
gratificação dada aos marinheiros por solicitação dos Capitães dos navios.
No mês de julho de 1850, a Associação Comercial da Bahia recebeu
uma bomba a vapor, com tração humana, de fabricação inglesa, contratou o
técnico inglês Luigi Beanchy e mais 36 homens para conduzi-la.
Em 22 de abril de 1856, ocorreram grandes incêndios no Trapiche
Quirino e no Pilar, situados na freguesia do Pilar. Naquele ano, o Teatro São
João, atual Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, incendiou-se pela terceira
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vez. O Imperador D. Pedro II resolveu criar então, em 02 de julho de 1856,
através de Decreto Imperial nº 1.775, o Corpo de Bombeiros Provisório da
Corte, com jurisdição apenas sobre a cidade do Rio de Janeiro.
Na Bahia, em 12 de janeiro de 1859, num sobrado de quatro andares na
Rua Nova do Comércio, atual Rua Portugal, onde funcionava o Banco da
Bahia, ocorreu mais um incêndio, no qual perdeu a vida o saveirista conhecido
como “Capichaba”, que fora auxiliar na extinção do fogo. No dia 18 daquele
mesmo mês, a Associação Comercial sugeriu ao presidente da província,
Francisco Xavier Paes Barreto, a “criação de uma companhia de bombeiros,
sob a direção de um engenheiro inspetor de fogos e seus ajudantes”. Tornavase dispendiosa a manutenção de um serviço nos moldes do que fora
introduzido, dotado do que havia de mais moderno no gênero.
A Companhia de Seguros Interesse Público, instalada em 1852, resolveu
deixar de contribuir para a manutenção junto à Associação Comercial em 1859,
quando importou dos Estados Unidos uma bomba também a vapor.
Consta do relatório do presidente da província, José Augusto Chaves,
lido na Assembléia Legislativa em 01 de setembro de 1861, referências às
medidas adotadas quanto à extinção de incêndios: “Sinto porém dizê-lo que,
ainda hoje, essas providências reduzem-se, entre nós, a algumas bombas mal
preparadas de que se usam sem direção regular e metódica, de forma que as
extinções que se manifestam devem-se unicamente à dedicação e muito
louvável zelo daqueles que, para esse fim, se empenham por dever ou
sentimento de humanidade... enormes os prejuízos...”. Em 02 de outubro
daquele ano, a Associação Comercial da Bahia oferta gratuitamente uma
bomba a vapor à Companhia de Seguros Interesse Público.
Em 19 de maio de 1869, à semelhança do ocorrido no ano anterior,
ocorre outro incêndio no Mercado de Santa Bárbara, queimando barracas
pertencentes à Câmara Municipal.
Em 22 de junho de 1871, é instituída na freguesia da Conceição da
Praia, no Comércio, a Associação de Voluntários Contra Incêndios,
comprometendo-se os sócios fundadores a rondarem à noite a Cidade Baixa,
desde o Correio Geral, que então funcionava em um cômodo da alfândega
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velha, ao lado da Igreja do Corpo Santo, até a Praia do Comércio ou Conde
dos Arcos. Seu primeiro presidente foi Francisco Pereira da Silva Maltez.
Os incêndios continuavam se sucedendo. Em 1872 foi a vez do Banco
de Justino, situado na Rua das Princesas. Em 1877, o Trapiche de piaçava do
Coronel Pedroso de Albuquerque e, no mesmo ano, novo incêndio no Banco
da Bahia.
O Governador da Província Antonio de Araújo de Aragão Bulcão
sancionou a Lei Provincial nº 1.945, de 21 de fevereiro de 1880, que autorizava
a Companhia do Queimado a instalar dez hidrantes no Comércio.
Em 01 de maio de 1881, ocorreu um incêndio no prédio nº 33, da Rua
Santa Bárbara (atual Rua Portugal), onde foram elogiados pelo Capitão Durval
Vieira de Aguiar, pela atuação na emergência, os Tenentes Deocleciano
Cândido Camarogipe, Francisco de Paula Miranda Chaves, Francisco Teles de
Menezes e José Joaquim dos Santos Andrade.
Assim, a Província da Bahia encerra a sua fase imperial com muitos
incêndios, muitas vidas ceifadas e patrimônio destruído e alguns comerciantes
empobrecidos. Em 1904, já após a criação do Corpo de Bombeiros Municipal, a
Associação dos Voluntários contra Incêndio foi reorganizada e transformada
em Guarda Noturna, com uniformes e material adequado para extinção,
comprados mediante concorrência pública. Encomendaram-se à época 02
bombas,

20

lanternas,

10

machados

e

12

porta-baldes

metálicos.

Posteriormente, a Guarda Noturna foi incorporada ao Corpo de Bombeiros.

3.2

CRIAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA

Proclamada a República em 15 de novembro de 1889, na mesma noite,
Rui Barbosa, ministro do Governo Provisório recém constituído, telegrafou ao
Dr. Manuel Victorino Pereira, deputado pelo Partido Liberal, comunicando o
estabelecimento do novo regime e designando-o Governador da Bahia, fato
que descontentou os meios republicanos de Salvador.
O Conselheiro José Luiz de Almeida Couto, Presidente da Província da
Bahia (último do período imperial), Augusto Alves Guimarães, Presidente do
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Conselho Municipal, e o Marechal Hermes Ernesto da Fonseca, Comandante
das Armas da Província e irmão do proclamador da República, resolveram
manter a Bahia fiel à monarquia. A população republicana se revoltou e foi
apoiada pela guarnição do Forte de São Pedro e por seu Comandante, o
Coronel Frederico Cristiano Buys.
Estas divergências, que impediram o Dr. Manuel Victorino de assumir o
cargo que lhe fora designado, deixaram o Estado acéfalo. O Dr. Virgílio
Damásio, chefe do Partido Republicano, assumiu então a administração da
Província.
Em vista da resolução do Imperador D. Pedro II de seguir para o exílio,
se chegou a um entendimento e o Marechal Hermes da Fonseca aderiu aos
republicanos. No dia 17 de novembro, às 16 horas, no largo fronteiro ao Forte
de São Pedro, o Governador Virgílio Damásio proclamou a República no
Estado da Bahia, parte integrante da Federação dos Estados Unidos do Brasil,
dando início a um novo regime.
Em 23 de novembro de 1889, assumiu o governo estadual Manuel
Victorino Pereira, que divergiu com o governo federal e, em 26 de abril de
1890, passou o cargo ao Marechal Hermes da Fonseca, que comandava a
guarnição do Exército em Salvador, nomeado pelo seu irmão, Marechal
Deodoro da Fonseca, então Presidente da República Federativa do Brasil.
O Marechal Hermes da Fonseca assumiu o governo em um clima tenso,
inclusive pelo grande incêndio ocorrido em 04 de março de 1890 na zona
comercial, que destruiu um quarteirão e a Ladeira do Taboão, deixando um
saldo de 48 mortos e dezenas de feridos. Procurou de imediato acalmar os
ânimos e consolidar as instituições republicanas, tais como a Força Policial
que, através de Decreto datado de 16 de maio de 1890, promoveu uma grande
reforma administrativa e criou a 11ª Companhia de Combate a Incêndios, para
substituir a então Corporação de Bombeiros Voluntários, que teve sua imagem
desgastada pelo incêndio do Taboão.
A Associação Comercial da Bahia, que custeava as despesas dos
bombeiros voluntários, resolveu não mais fazê-lo e doou os equipamentos e
quartéis existentes à 11ª Companhia de Polícia, que esteve, durante sua curta
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existência, sob o comando dos seguintes oficiais: Capitão Emídio Joaquim
Pereira Caldas, assessorado pelos Tenentes Augusto Olívio Botelho e Otávio
Nunes Sarmento; posteriormente assumiu o Capitão Joaquim Baldoíno da
Silva, em 04 de maio de 1891; na sequência, o Tenente Antonio Pedro de
Almeida, em 13 de agosto de 1891; e Tenente Aureliano João Ferreira da Silva,
em 07 de junho de 1891, até sua extinção.
O primeiro Governador estadual eleito por sufrágio popular e o sétimo da
República, Joaquim Manoel Rodrigues Lima assumiu em 28 de maio de 1892 e
passou o governo com normalidade política em 27 de maio de 1896. Neste
período, foi prefeito da Cidade do Salvador o Conselheiro José Luiz Almeida
Couto, político de grande experiência administrativa que criou, através da Lei
Municipal nº 124, de 26 de dezembro de 1894, o Corpo de bombeiros da
cidade do Salvador, para executar, de modo regular e permanente, os serviços
de combate contra incêndios e prestar socorros imediatos e profissionais nos
casos de desabamentos, inundações, explosões, entre outros eventos, ou a
pessoas que se encontrassem em iminente perigo de vida dentro da área do
município.
A cidade de Salvador do fim do século XIX, embora continuasse como o
grande centro polarizador da economia do Estado, principalmente a do
Recôncavo, como já era desde os primórdios da economia do Brasil Colônia,
não passava de uma cidade de dimensões medianas, mas já possuía um
centro histórico–cultural evoluído e um bairro comercial amplo e pujante, com
estabelecimentos grossistas e grandes varejistas e bairros periféricos dispersos
e ainda insignificantes, interligados precariamente, com exceção do bairro do
Bonfim, já populoso e importante, que se expandia por toda a península de
Itapagipe.
As construções eram ainda coloniais, de pedra e cal, com largo uso de
madeira, circunstância que deu origem e facilitou a propagação de memoráveis
incêndios,

que

causaram

numerosas

mortes

e

grandes

prejuízos,

especialmente no bairro comercial. A economia do Estado era ainda
essencialmente agrícola, destacando-se no Recôncavo a indústria açucareira e
de tabaco, para fins de exportação para a Europa.
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Quando foi criado, o Corpo de Bombeiros da Cidade do Salvador
possuía 06 oficiais e 23 praças, sob o comando do Capitão Leovigildo
Cavalcante de Melo, 03 quartéis - doados pela Associação Comercial da Bahia,
Companhia de Seguros Aliança e Companhia de Seguros Interesse Público – e
todo o acervo para combate ao fogo.
O efetivo era reduzido, o material inadequado e em pequena quantidade,
situação que perdurou até 1912. Neste período, ocorreu apenas um incêndio
de grande proporção na Cidade Baixa, originado por forte explosão de fogos na
firma comercial de propriedade de Arsênio dos Santos Pereira, destruindo todo
um quarteirão, onde se sobressaiu o heroísmo do saveirista Rufino Manoel da
Conceição que, escalando a fachada do edifício em chamas pelo cano da bica,
atingiu o terceiro andar onde clamava por socorro Mariana Rufina do
Nascimento, seu filho Aristides Dias e um sobrinho de nome Carlos de apenas
oito anos, salvando todos.
O Corpo de Bombeiros de então não dispunha de estrutura profissional
nem material para desempenhar operações de grandes envergaduras. A
insuficiência de pessoal era amenizada de modo inadequado, com o
credenciamento de vários homens jovens e fortes, todos civis, para serviços
temporários; “biscateiros” que auxiliavam os bombeiros nos incêndios,
recebendo uma pequena remuneração pelo trabalho realizado em cada ação.
As formas de aviso para se alertar a cidade sobre os sinistros eram
através dos sinos das igrejas. Havia um código: o número de badaladas
indicava a freguesia na qual ocorria o incêndio. Um grande incêndio ocorrido
em 1908 chocou a sociedade. A imprensa baiana apoiou o Corpo de
Bombeiros e criticou duramente o poder público, o que levou a providências
para melhoria da Corporação. A prefeitura importou da Inglaterra, em 1912,
duas auto-bombas de grande eficiência operacional, sendo uma da marca
Dennys e outra Merrywather, duas auto-escadas, uma de cada fabricante, uma
ambulância e auto-transporte pessoal, que despertaram a curiosidade da
população e renovaram a confiança no Corpo de Bombeiros.
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Vale ressaltar que a auto-bomba Merrywather funciona até os dias
atuais, e participa anualmente do desfile do 7 de Setembro em Salvador, além
de diversas exposições e solenidades.
O comandante Marcelino Félix expôs as auto-bombas por vários meses
pois Salvador ainda dispunha de poucos veículos motorizados. Antes da
fundação do Corpo de Bombeiros, Salvador já contava com uma Guarda
Municipal bem estruturada e selecionada; em 1915, para aumentar o efetivo, o
prefeito fundiu as corporações, renovando o ânimo dos bombeiros, pois o
chamado “grupo promissor”, oriundo da Guarda Municipal contribuiu muito para
o desenvolvimento cultural, profissional e organizacional da instituição.
Integravam este grupo Quintino Castelar da Costa, Vitorino Liberato Palma,
Adolfo Galdino dos Santos e outros.
Em abril de 1916 foi nomeado para comandar o Corpo de Bombeiros o
experiente Major da Polícia Militar, engenheiro Alcebíades Calmon de Passos,
grande organizador e notável disciplinador. Sob seu comando os bombeiros
alcançaram notável desenvolvimento em todos os aspectos, podendo-se
destacar:
• Contato permanente com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, mais
antigo e experiente, visando a aquisição de manuais e regulamentos
específicos,

que

serviram

de

base

para

a

implantação

e

o

desenvolvimento do espírito e da mística profissional, com forma e
conteúdo válido para toda a estrutura da Corporação;
• Planejamento e construção de um belo e majestoso Quartel Central na
Praça dos Veteranos, em estilo arquitetônico Lombardo Italiano,
inaugurado em 29 de março de 1917, para aquartelar condignamente a
administração e a tropa da Corporação, contando, inclusive, com uma
torre de instrução no pátio central (já desmanchada). Toda a estrutura
do quartel, inclusive a torre, foi construída vigas de aço importadas da
Inglaterra;
• Aumento substancial do efetivo, que alcançou o valor de Companhia,
acrescido dos serviços correlatos, tais como: oficina mecânica,
ferramentaria, correaria, etc.;
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• Aquisição de novos veículos automotores operacionais e de apoio,
munidos inclusive de bússolas, máquinas fotográficas, binóculos de
médio alcance, etc.;
• Supressão

gradual

do

emprego

dos

auxiliares

civis

eventuais

(biscateiros);
• Criação de um embrionário Serviço de Apoio de Saúde;
• Criação de uma Escola de Recrutas, nos moldes da então existente no
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, para preparar apropriada e
convenientemente os novos incluídos nas fileiras da Corporação;
• Criação de uma Escola Regimental, para transmitir às praças rudimentos
propedêuticos primários, até o nível do Curso de Admissão ao Ginásio;
• Criação de uma Biblioteca, que tomou, posteriormente, o nome de
“Neves

da

Rocha”

(ex-prefeito

de

Salvador),

para

facilitar

o

desenvolvimento da cultura no Corpo de Bombeiros e para atrair as
pesquisas e as consultas profissionais;
• Criação de uma Banda de Música e Marcial;
• Criação do Serviço de Estatística, etc.

O rápido crescimento e o notável desenvolvimento profissional do Corpo
de Bombeiros alcançou tal nível de notoriedade que as autoridades e os
segmentos conservadores da sociedade baiana foram se convencendo de que
a municipalidade não dispunha de estrutura financeira suficiente para continuar
mantendo os seus bombeiros no nível que já haviam alcançado. Começava a
partir daí, o entendimento de que a Corporação deveria ser transferida para o
Governo do Estado, cujo erário poderia suportar despesas permanentes tão
elevadas.

3.3 O CUIDADO DE SI E BOMBEIROS MILITARES

O termo “prevenção de acidentes” expressa a educação pública como
medidas de proteção contra incêndio e sinistros em áreas de riscos. A
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prevenção pode ser alcançada por diversas formas: atividades educativas
como palestras, cursos, oficinas em escolas, empresas, prédios residenciais;
divulgação pelos meios de comunicação, elaboração de normas e leis que
obriguem a aprovação de projetos de proteção contra incêndios, instalação de
equipamentos, testes e manutenção adequados; formação e treinamentos.
Os caminhos da prevenção de acidente estão norteados pelo cuidado,
pela salvaguarda da dignidade e vida humana, ao mesmo tempo perseguida
pelos medos, anseios de não corresponder de forma direta ao objetivo máximo
do bem-estar. Mas, que tipo de cuidado é este? E como está ligado a
preposição de investigação aplicada e engajada? É preciso compreender o
cuidar como eixo norteador da prática educativa, seja em espaços formais ou
não formais.
É preciso compreender que algumas profissões têm como princípio o
cuidado, zelando pela saúde e segurança, exemplo: os profissionais da saúde
(médicos, enfermeiros, socorristas), segurança pública (policiais, salva-vidas,
guardas municipais, bombeiros) destinando um saber inerente da prática
direcionado à necessidade e à demanda do outro.
Neste sentido, o cuidado está intimamente ligado a com/vivência entre
os sujeitos, buscando cautela, com a clareza implícita da ação prejudicial
enquanto uma “[...] forma de ser, isto é, a forma como a pessoa humana se
estrutura e se realiza no mundo com os outros, [...] um modo de ser-no-mundo
que funda as relações que se estabelecem com todas as coisas”. (BOFF,
2003).
As construções da capacidade de enxergar e compreender o mundo sob
uma perspectiva sensorial a partir da reação e/ou sentimento do outro, traz à
tona a própria ideia do cuidado a partir de uma lógica relacional e que,
portanto, não se dá por modelos pré-determinados, mas constrói seus modos
na relação, já que as estratégias a serem utilizadas são produto dos encontros
e dos afetos que se estabelecem. E, ainda, após construídas as formas, elas
não são definitivas, pois se tratam de exercícios a serem realizados e que, com
o decorrer do tempo e das experiências, vão se transformando.
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Desse modo, traz o sujeito ao centro, com um olhar de sua trajetória,
como parte formativa do cuidar, ou seja, para cuidar do outro é necessário um
entendimento de cuidar de si, pois
[...]trata-se da possibilidade de certa forma de tomada de
consciência de si mesmo, ou de certa forma de olhar que
lançaremos sobre nós mesmos a partir do ponto de vista, por
assim dizer, da morte, ou desta atualização da morte em nossa
vida. (FOUCAULT, 2006, p. 580).

A ideia de finitude embutida na morte1 permite pensar o cuidado de si
como caminho do pensamento coletivo de segurança como postura
analisadora dos acontecimentos e ações do eu do/no mundo no decorrer da
vida em sociedade, uma vez que ocupar-se consigo não é uma parada em
dado momento, mas sim um modo de viver, uma postura dialógica e dialética.
O cuidado de si é uma obrigação permanente e que deve perdurar no decorrer
da existência.
Este entendimento é constituído no processo de formação vivendo na
coletividade e usando o princípio da constituição de si, como uma postura
afirmativa da existência constituída ao longo da vida dos sujeitos, pois

[...] estabelece para si um certo modo de ser que valerá como
realização moral dele mesmo; e, para tal, age sobre si mesmo,
procura conhecer-se, controla-se, põe-se à prova, aperfeiçoase, transforma-se. (FOUCAULT, 1984, p. 36-37).

Nessas relações, afetações mútuas podem acontecer e a partir delas
outras e diferentes afetações, como que uma onda, ou uma corrente elétrica
que passa entre os corpos e que os vai contagiando. É possível nesse ponto,
falar da possibilidade de construção de uma cultura de si que aponta a
possibilidade de ações de cuidado que se inter-relacionam, e não apenas de
ações isoladas ou próprias desse ou daquele grupo, mas um movimento único
no qual cabem outros tantos movimentos.

1

Utilizamos o termo morte como processo natural da vida humana, sem adentrar nas questões
filosóficas ou religiosas, uma vez que esta investigação busca apenas compreender o cuidado
de si e dos outros nas práticas educacionais contemporâneas, em especial o colégio da polícia
militar da Bahia – CPM/BA – Unidade Luiz Tarquínio
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Portanto, é preciso pensar os atos constitutivos da ação prevencionista,
aliando profissionais que lidam com o cuidar de si e dos outros diariamente,
não apenas na formação técnica, especializada e direcionada a situações de
risco, mas pautada na experiência de salvar, cuidar e ser o braço forte que
sustenta e auxilia a sociedade toda as vezes que requisitada. Tais afirmações,
estão intimamente ligadas ao cotidiano dos bombeiros, por comporem a classe
de profissionais que, quando solicitada, tem na efetividade e no sucesso de sua
ação a manutenção de vidas que, de outro modo, possivelmente seriam
perdidas. A permanente e incondicional disponibilidade ao outro, é uma
característica do labor do bombeiro e é também assumida como marca
identitária essencial aos profissionais. Enfrentar riscos e trabalhar na
prevenção de/para outras pessoas, configura-se em exercício cotidiano e como
exigência implicada no cumprimento da “missão”.
Partindo desse pressuposto, pretende-se ampliar a ação destes
profissionais no espaço escolar, como elemento formativo que advém de
demandas extra muros e que pertence a realidade imediata dos sujeitos que
compõe a escola como lugar socialmente constituído à práticas educativas.
Neste ínterim, o bombeiro dotado da obrigação de cuidar, aglutina saberes
experienciais que torna a escola como ponto difusor de práticas prevencionista
em primeiro momento intramuros e, por conseguinte a outros espaços
socialmente habitados no tecido social, ao qual possui vulnerabilidade e riscos
aos outros.
Neste sentido, pensar a preservação e a prevenção de acidentes no
espaço escolar, precisa ser mediada pelos profissionais bombeiros e pelos
docentes, pois não se trata de uma relação unilateral, mas sim, uma interrelação. A prática do cuidado pelo bombeiro militar, objetiva prioritariamente
cuidar do outro, direcionando a atitude cuidativa para aqueles que estão sob os
seus cuidados. O cuidar do outro, pelas trocas que proporciona, traz para o
cuidador sentimentos de prazer e satisfação, ou seja, cuidar do outro é também
cuidar de si mesmo.
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4 O COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR, A UNIDADE LUIZ TARQUÍNIO E O
BOMBEIRO: CENÁRIO DE INTERVENÇÃO

O novo na maioria das vezes, desperta dúvidas sobre o que iremos
encontrar diante de um outro cenário. Na pesquisa não é diferente. Após
leituras, diálogos, escrita e reescrita de percursos formativos, chega o
momento de adentrar ao campo e dialogar de forma direta com os sujeitos que
colaborarão na construção de ações que visem à prevenção de acidentes em
ambiente escolar.
O Colégio da Polícia Militar da Bahia (CPM) é uma rede de instituições
de ensino da Educação Básica administradas pela Polícia Militar, essas
unidades são fruto de um termo de cooperação técnico-pedagógico entre a
Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria Estadual de Educação (Anexo
2), envolvendo também as subsecretarias regionais de ensino. Os colégios
atendem estudantes do Ensino Fundamental e Médio e a Educação Infantil fica
sob a responsabilidade da Creche (CMEI) Nossa Senhora das Graças que
atende com crianças a partir dos dois anos de idade.
A primeira Unidade Escolar foi criada através do Decreto de nº 16.765,
publicado no Diário Oficial de 09 de abril de 1957 e teve amplo destaque na
imprensa da capital, o principal jornal da época trouxe a seguinte notícia:

Conforme foi anunciado, a Polícia Militar promoveu ontem, às
onze horas, na Vila Militar do Bonfim, o lançamento das pedras
fundamentais do futuro Colégio da Polícia Militar e da sede do
clube dos oficiais, tendo comparecido à solenidade, além de
altas patentes das Forças Armadas aqui sediadas, Secretários
de Estado e jornalistas [...]. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 1957, p.
4).

Embora o decreto fosse do dia 9 de abril, o Colégio funcionava desde o
dia 18 de março de 1957 em duas salas do Centro de Instrução da Polícia
Militar. Tratando do assunto quatro anos após a criação do Colégio, o TenenteCoronel Edson Franklin de Queiroz, segundo comandante da instituição, assim
se referiu ao decreto:
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Criado por decreto nº 16.765, de 09 de abril de 1957, do
governo do estado, já vinha, entretanto, funcionando desde o
mês de março daquele ano, instaladas que foram as suas
atividades pedagógicas e administrativas exatamente no dia 18
de março. Este ato do governo foi, portanto, na realidade, uma
confirmação oficial e o preenchimento de uma realidade para
aquilo que já existia efetivamente. (BG/O de 18/03/ 1961).

O Diário Oficial do Estado do dia 17 de abril de 1957 publicou o Decreto
de criação do Colégio:
Art. 1º- É autorizado o funcionamento do Colégio da Polícia
Militar do Estado, nesta Capital, conforme os planos, leis e
normas estabelecidas pelo Ministério da Educação e as
disposições deste decreto.
Art. 2º - Este Colégio tem por objetivo especial propiciar a
instrução aos filhos dos militares e civis servidores públicos
estaduais, municipais e federais, de acordo com os ciclos e
programas do Ministério da Educação. (BAHIA, 1957).

O Colégio da Polícia Militar tem por finalidade, conforme dispõe o
Regimento Escolar “a execução da política de educação do Estado da Bahia,
definida no Plano Estadual de Educação e nas políticas educacionais
estabelecidas pelo Comando Geral da Polícia Militar da Bahia, através do
Instituto de Ensino e Pesquisa, bem como das políticas públicas realizadas
pela Secretaria da Educação”.
A criação de um Colégio sob a direção da Polícia Militar deu
prosseguimento a uma tradição das forças militares no Brasil: criar e manter
instituições militares de ensino com o objetivo de atender aos filhos dos
próprios militares. Com o decorrer do tempo, passou a atender também a
comunidade civil, o que possibilitou ao jovem cidadão, conhecer a filosofia e a
estrutura militar. Com isto, o CPM passou a desempenhar um papel importante
na Corporação Polícia Militar, pois muitos dos alunos ingressam na carreira
Policial Militar, levam para a profissão os ensinamentos do militarismo.
Na

Bahia,

existem

treze

unidades

escolares,

distribuídos

geograficamente conforme mapa abaixo (figura 02), sendo quatro na capital e
nove no interior do estado, nas cidades de Candeias, Alagoinhas, Feira de
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Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Vitória da Conquista e Teixeira de
Freitas.

Figura 02: Mapa com a localização dos Colégios da Polícia Militar no Estado
da Bahia

Fonte: A autora (2018).
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Por razão da recente emancipação dos Bombeiros Militares através da
aprovação da PEC nº 138/20142 que desassociou permanentemente o CBMBA
da estrutura da PMBA e o vincula a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e
promulgação da lei 2.981/143 que organiza a estrutura da corporação,
fomentando-a administrativa e financeira para realizar licitações e contratos,
bem como promoções no quadro funcional, permitiram a criação do
Departamento de Ensino do CBMBA que vem sendo gradativamente
estruturado. Atualmente o Centro de Formação de Praças BM e Academia de
Oficiais BM já separados da estrutura PM estão em pleno funcionamento,
contudo o Colégio e Creche permanecem na composição da Polícia Militar,
fazendo com que Bombeiros Militares continuem atuando como professores e
coordenadores em alguns Colégios da Polícia Militar.
A gestão das escolas é feita de forma compartilhada, entre civis da
Secretaria de Educação e Militares PM e os resultados dessa parceria vem
alcançando resultados positivos, o que pode ser comprovado com a quantidade
de alunos aprovados no exame nacional de ensino médio.
Os Colégios da Polícia Militar têm alcançado as melhores notas entre as
unidades educacionais públicas da Bahia no Exame Nacional do Ensino Médio.
Criado em 1957, sob a legislação do Estado Novo, construiu toda a sua
trajetória de prestígio ao longo das décadas e até os dias atuais, possui um
desempenho de qualidade o que faz com que as vagas oferecidas sejam muito
disputadas por setores das classes populares, ávidos por educação pública de
qualidade.
Entre os dez primeiros colégios estaduais baianos mais pontuados no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016, nove integram a rede de
ensino dos Colégios da Polícia Militar da Bahia (CPM). Os dados foram
divulgados pelo MEC para avaliar o desempenho por escola na prova aplicada

2

Proposta de emenda Constitucional nº 138/2014, que altera os arts. 46, 48, 77, 105 e 148,
acrescenta o art. 148-A e revoga o inciso do art. 148, todos da Constituição do estado da
Bahia, e dá outras providências. Disponível em: http://www.al.ba.gov.br/atividadeparlamentar/proposicoes-resultado.php?cod=PEC/138/2014
3 Lei 20891/2014 que institui a Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://www.al.ba.gov.br/atividadeparlamentar/proposicoes-resultado.php?cod=PL./20.981/2014
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pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep).
Encabeçam a lista os CPM das cidades de Vitória da Conquista (1º),
pela nona vez consecutiva, Lobato (2º), Itabuna (3º), Dendezeiros (4º), Juazeiro
(5º), Ribeira (6º), Teixeira de Freitas (7º), Jequié (8º) e na 10ª colocação o CPM
Alagoinhas. Os demais colégios da rede CPM de ensino também tiveram uma
boa colocação como a 13ª posição do ranking estadual para o CPM Feira de
Santana, seguida da 15ª para o Luiz Tarquínio, a 28ª no CPM Ilhéus e 66ª
CPM/Candeias.
O ano de 2018 traz a expectativa de implantação de mais uma unidade
do Colégio da Polícia Militar na capital baiana, no bairro de Cajazeiras.
Atualmente, 11.393 alunos estudam na rede do CPM em todo o estado.
Somente nas unidades de Salvador somam 4.462.
O Colégio Luiz Tarquínio, lócus desta pesquisa, está localizado na
Avenida Luiz Tarquínio, nº83, CEP 40410-120 (figura 03), passou a integrar ao
convênio com a Polícia Miliar (anexo 2), aproveitando a mão de obra que lá
existia antes de ser inserida na rede dos Colégios Militares. Possui em suas
estruturas organizacionais: 829

alunos matriculados (Quadro

01), 36

professores militares, 36 professores civis, 04 coordenadores pedagógicos e 02
gestores (um militar e um civil).

Figura 03: Localização do CPM Luiz Tarquínio no bairro da cidade Baixa.

Fonte: Google maps, 2017.
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Quadro 01: Quantitativo de alunos do CPM Luiz Tarquínio

SÉRIES

TURNO

TURMAS

TOTAL POR SÉRIE

5º ANO

VESPERTINO

03

73

6º ANO

VESPERTINO

4

109

7º ANO

VESPERTINO

05

138

8º ANO

VESPERTINO

03

84

TOTAL VESPERTINO:

404

9º ANO

MATUTINO

05

145

1º ANO

MATUTINO

05

118

2º ANO

MATUTINO

03

83

3º ANO

MATUTINO

03

79

TOTAL MATUTINO:

425

TOTAL GERAL:

829

Fonte: Direção do Colégio da Polícia Militar Luiz Tarquínio, 2017.

O nome do Colégio originou-se por uma história de conquistas: filho de
ex-escrava que estudou em escola pública; já na infância, Luiz Tarquínio
trabalhava como vendedor de bilhetes de loteria, doces e artesanato. Em 1854,
com 10 anos de idade, começou a trabalhar como ajudante de serviços gerais
numa loja de tecidos e logo foi promovido a vendedor de balcão. Em 1959, aos
quinze anos, começou a trabalhar numa fábrica inglesa de tecidos, em
Salvador, com João Gaspar Bruderer. Em 1890, tornou-se sócio de Bruderer
numa importadora de tecidos.
Em 1891, Tarquínio fundou a Companhia Empório Industrial do Norte,
que em 1895, esta indústria já era uma das maiores do estado da Bahia, em
produção, números de empregados e teares.
O empresário, que subiu na vida, desde sua infância pobre, tratava seus
empregados com respeito e mesmo sem leis trabalhistas, naqueles primeiros
anos de república, Tarquínio fornecia aos seus empregados licençamaternidade, assistência médica, dentária e hospitalar, totalmente gratuitos,
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além de outros benefícios que somente viraram realidade no Brasil, a partir da
Era Vargas.
Para facilitar a vida de seus empregados, o industrial criou uma vila ao
redor de sua indústria com 258 casas e desta forma, nasceu a primeira Vila
Operária no Brasil. Seus empregados ainda contavam com creches, escolas,
biblioteca, museu de história natural e cooperativa para uso dos seus
empregados, sem qualquer custos destes. Na atualidade, a fábrica e a vila
fazem parte do setor histórico da cidade, localizados no bairro da Calçada. Na
vida pública, foi prefeito de Salvador e conselheiro municipal na década de
1890 e escreveu o livro: "Preceitos morais e cívicos" em 1901.
O CPM Luiz Tarquínio é escolhido dentre os quatro Colégios da Polícia
Militar diante a sua estrutura e sua característica fundante (anexo 4). Neste
sentido, inexistem informações catalogadas sobre a situação física da unidade
escolar, necessitando um esforço coletivo entre os sujeitos escolares, para
pensar de que forma sanar os problemas estruturais do ambiente escolar que
afeta a segurança, saúde e integridade física destes.
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5 LEGISLAÇÕES DE AMPARO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância aconteceu na
cidade do Rio de Janeiro em 27 de agosto de 1922, com objetivo de tratar
direta ou indiretamente de todos os assuntos relacionados à vida da criança,
“[...] tanto do ponto de vista social, médico, pedagógico e higiênico, em geral,
como particularmente em suas relações com a Família, a Sociedade e o
Estado”. (Art 1º do Primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância) 4
O Decreto – Lei nº 2024, de 17 de fevereiro de 1940, demonstrou um
avanço significativo no que se refere às legislações de amparo as crianças e
adolescentes pois fixou as bases da organização da proteção à maternidade, à
infância e à adolescência em todo país, através da criação do Departamento
Nacional da Criança, vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, possuindo
a competência de:
a)
Realizar inquéritos e estudos relativamente à situação, em que
se encontra, em todo o país, o problema social da maternidade, da
infância e da adolescência;
b)
Divulgar todas as modalidades de conhecimentos destinados a
orientar a opinião pública sobre o problema da proteção à
maternidade, à infância e à adolescência, já para o objetivo da
formação de uma viva consciência social da necessidade dessa
proteção, já para o fim de dar aos que tenham, por qualquer forma, o
mister de tratar da maternidade ou de cuidar da infância e da
adolescência os convenientes ensinamentos desses assuntos;
c)
Estimular e orientar a organização de estabelecimentos
estaduais, municipais e particulares destinados à proteção à
maternidade, à infância e à adolescência;
d)
Promover a cooperação da União com os Estados, o Distrito
Federal e o Território do Acre, mediante a concessão do auxilio
federal para a realização de serviços destinados à proteção à
maternidade, à infância e à adolescência;
e)
Promover a cooperação da União com as instituições de
caráter privado, mediante a concessão da subvenção federal
destinada à manutenção e ao desenvolvimento dos seus serviços de
proteção à maternidade, à infância e à adolescência.
f)
Fiscalizar, em todo o país, a realização das atividades que
tenham por objetivo a proteção à maternidade, à infância e à
adolescência. (Art. 6, Decreto-Lei nº 2024,1940).

Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 20 de
novembro de 1959, a Declaração dos Direitos da Criança foi aprovada por
4

Disponível em: http://www.ppi.uem.br/gephe/index.php/arquivos-digitalizados/14-sample-dataarticles/86-primeiro-congresso-brasileiro-de-protecao-a-infancia. Acessado em 26/11/2016.
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representantes de centenas de países. A Declaração dos Direitos da Criança
de 1959 surge com dez princípios, considerando que a criança, em decorrência
de sua maturidade física e mental, precisa de proteção e cuidados especiais,
inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento.
O marco na mudança desse paradigma foi a Carta Magna de 1988, a
qual trouxe, em seu texto constitucional, a doutrina da Proteção Integral,
estabelecendo que:
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.
§ 1º - O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde
da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades
não governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde
na assistência materno-infantil;
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado
para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem
como de integração social do adolescente portador de deficiência,
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação
de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. (Art. 227, Constituição
Federal de 1988).

Após essa mudança de concepção social, foi criado no Brasil o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA), através da Lei nº 8.069, datada de 13 de
Julho de 1990, dispondo sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
Moraes, ao falar do Estatuto, aponta que:
Essa lei, diferente de outras tantas, foi resultado de uma ampla
discussão, em que participaram educadores, juristas, representantes
dos movimentos sociais, representantes de igrejas e, inclusive, as
próprias crianças e adolescentes, articulados por entidades
comprometidas com o protagonismo infanto-juvenil. (MORAES, 2014,
p. 280).

Para aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 2º
considera criança, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade. O Estatuto prevê que
é dever de todos os membros da sociedade a adoção de medidas que
garantam a qualidade de vida da criança e do adolescente, estabelecendo em
seu artigo 4º, que:
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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. (Art. 4,
ECA, 1990).

O Estatuto ainda ressalta a importância da criação da criança e do
adolescente no seio familiar e prevê, em seu artigo 53, que:
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às
instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.
Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do
processo pedagógico, bem como participar da definição das
propostas educacionais. (Art. 53, ECA, 1990).

O acesso à educação é de responsabilidade do Estado, que deverá
assegurar à criança e ao adolescente, o ensino fundamental e médio, de forma
gratuita e obrigatória, inclusive para os que não tiveram acesso ao ensino
fundamental na idade devida. O Estatuto ainda prevê: a educação
especializada aos portadores de deficiência, que deverá ser ofertada
preferencialmente na rede regular de ensino; o atendimento em creche e préescola às crianças de zero a seis anos de idade; a oferta de ensino noturno
regular, adequado às condições do adolescente trabalhador; e a escolarização
e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade.
Cabe aos pais ou responsáveis legais das crianças e adolescentes, a
obrigação de matriculá-los na rede regular de ensino, ficando ainda sobe a
incumbência dos dirigentes das escolas de ensino fundamental comunicar o
Conselho Tutelar casos de maus tratos, reiteração de faltas injustificadas,
evasão escolar, além dos elevados níveis de repetência.
O Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/1990 - é
reconhecido internacionalmente como um dos mais avançados Diplomas
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Legais dedicados à garantia dos direitos da população infanto-juvenil e é um
reflexo direto da “Doutrina da Proteção Integral à Criança e ao Adolescente”,
adotada pela Constituição Federal de 1988.
Ainda na década de 90 surge a Convenção das Nações Unidas Sobre
Direitos da Criança, sendo seu texto aprovado pelo Decreto Legislativo nº
28/19905 de 14/07/1990 e promulgado pelo Decreto nº 99.710/1990 de 21 de
novembro de 1990. Convencidos de que a família, como grupo fundamental da
sociedade e ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus
membros, e em particular das crianças, deve receber a proteção e assistência
necessárias a fim de poder assumir plenamente suas responsabilidades dentro
da comunidade; e reconhecendo que a criança, para o pleno e harmonioso
desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da família, em um
ambiente de felicidade, amor e compreensão.
A convenção sobre os direitos da criança e do adolescente (Decreto nº
99.710/1990) normatiza que deve ser assegurado 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.
Em 2012 foi instituído o Protocolo Nacional para a Proteção Integral de
Crianças e Adolescentes em Situação de Riscos e Desastres objetivando
assegurar a proteção dos direitos de crianças e adolescentes em situação de
riscos e desastres, com vistas a reduzir a vulnerabilidade a que estiverem
expostos:

I - assegurar a proteção dos direitos de crianças e
adolescentes em situação de riscos e desastres, com vistas a
reduzir a vulnerabilidade a que estiverem expostos; e
II - orientar os agentes públicos, a sociedade civil, o setor
privado e as agências de cooperação internacional que atuem
em situação de riscos e desastres no desenvolvimento de

5

Decreto nº28/1990 que aprova o texto da convenção sobre os direitos da criança, adotada
pela Assembleia geral das Nações Unidas em 20 de Novembro de 1989 e assinada pelo
governo
brasileiro,
em
26
de
Janeiro
de
1990.
Disponível
em:
http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto.legislativo:1990-09-14;28

57

ações de preparação, prevenção, resposta e recuperação, nos
três níveis da Federação.

Segue abaixo um quadro resumo evolutivo com as principais legislações
brasileiras de amparo às crianças e adolescentes no século XX e XXI:

Quadro 02: Quadro resumo evolutivo com as principais legislações
brasileiras de amparo às crianças e adolescentes no século XX.

Fonte: Elaborado pela autora (2017).

Percebe-se através do quadro, a evolução das leis criadas em amparo
às crianças e adolescentes, principalmente na década de 90 com a criação do
Estatuto da criança e adolescente (ECA). O século XXI já traz uma visão das
vulnerabilidades para esse grupo, em situações de riscos e desastres, contudo
muito ainda precisa ser discutido e criado, buscando as garantias e proteções
desse público alvo.
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5.1 RESPONSABILIDADES JURÍDICAS
Toda criança vive constantemente exposta a perigos. Negar a existência
deles é fugir da realidade. Criar um meio ambiente artificial isento de perigos é
impraticável e mesmo impossível. Os pais ou responsáveis e os professores
devem tornar-se atentos aos fatores que podem levar a acidentes e aprender
como prevení-los.
Se a segurança desse público deve merecer atenção em todos os
momentos, no ambiente escolar, esta atenção deve ser redobrada. Nesse
ambiente, muitas vezes, os riscos são aumentados pelo excessivo número de
crianças e, ao mesmo tempo, pelo número insuficiente de profissionais
responsáveis pela segurança dos estudantes. O risco pode estar presente,
tanto em sala de aula, como fora dela, a saber, nos intervalos das aulas, no
recreio, nas quadras, enfim, em qualquer lugar das dependências da escola.
O objetivo deste tópico é categorizar exemplos de decisões judiciais
colhidas em diversos tribunais estaduais, e mesmo nos tribunais superiores,
esperando que a leitura dos casos concretos permita aos professores e
gestores a necessária reflexão sobre sua prática. Os textos apresentados são
oriundos das ementas dos acórdãos (resumo das decisões) e foram adaptados
considerando a especificidade da linguagem jurídica, mantendo a origem da
fonte para orientar futura consulta.
A compreensão dos possíveis acidentes ocorridos no ambiente escolar
permitirá um agir preventivo, a dar, logicamente, maior segurança aos alunos.

Exemplo 1: Apelação Cível APC 20110110708886 DF 002069180.2011.8.07.0001 (TJ-DF). Data da publicação: 30/05/2014.
Ementa: Constitucional, administrativo e processual civil – acidente em
escola pública – lesão de um aluno por outro – negligência com a guarda de
instrumento de limpeza – indenização por danos materiais, morais e estéticos
devida.
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É passível de indenização os danos materiais, morais e estéticos
decorrentes de lesão provocada no rosto de um aluno por outro acadêmico
durante o intervalo do lanche escolar, porquanto decorrente de falha na
prestação dos serviços educacionais ocasionada pela falta do dever de cuidado
em abrigar devidamente e em local seguro os instrumentos e matérias de
limpeza do estabelecimento de ensino, de modo a impedir o acesso dos alunos
a esses objetos.
O valor dos danos materiais é fixado de acordo com a comprovação das
despesas decorrentes do infortúnio. Por sua vez, os danos morais e estéticos
são estipulados segundo a capacidade econômica das partes, bem como a
gravidade e a extensão dos danos, de modo a não importar em excessiva
oneração do lesante nem, tampouco, em enriquecimento sem causa do lesado.
Deste modo, arbitra-se valor reparatório por danos morais e estéticos em
montante adequado com a realidade fática dos autos e compatível com os
prejuízos, aborrecimentos e sequelas decorrentes do acidente. Recurso
conhecido e provido.

Exemplo 2: Apelação Cível APL 00598600320088260114 SP 005986003.2008.8.26.0114 (TJ-SP). Data da publicação: 29/06/2015.
Ementa: Responsabilidade Civil do Estado – Acidente em escola
estadual - Queda em escada que não se encontrava adequada às normas
técnicas de segurança e acessibilidade – Danos morais configurados
(debilidade permanente de membro, conforme demonstrado em laudo pericial,
é causa de aflição que vai além de mero dissabor que a vida cotidiana a todos
impõe, caracterizando desproporcionalidade no suporte do ônus oriundo da
atuação estatal) – Verificados os nexos de causalidade e de imputação.

Exemplo 3: Apelação APL 01218286720088050001 BA 012182867.2008.8.05.0001- Tribunal de Justiça da Bahia. Data de publicação:
10/10/2013.
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Ementa: Apelação cível. Ação de reparação de danos morais e
materiais. Acidente ocorrido no interior da escola vitimando uma criança.
Lesões na boca com perda de dentes. Horário de recreação. Ausência da
adoção pela ré da diligências necessárias a fim de evitar o acidente. Culpa do
estabelecimento. Presença dos elementos caracterizadores e autorizadores da
reparação civil. Culpa. Dano e nexo de causalidade. Ressarcimento
indenizatório acolhido. Apelação improvida.
Para que se condene alguém ao pagamento de indenização, seja por
dano moral, seja pelo de caráter material, é preciso que se configurem os
pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa
do agente, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.
Presente todos esses elementos, inarredável a condenação pelos danos
sofridos. A responsabilidade civil das instituições de ensino é objetiva, ou seja,
independe da existência de culpa, somente sendo afastado o dever de
indenizar quando da ocorrência de uma das excludentes de ilicitude.
Inteligência do art. 14 do CDC. Por outro lado, o artigo 932, inciso IV , do
Código Civil , prevê que os estabelecimentos educacionais também são
responsáveis pela reparação civil. Incumbia à escola ré demonstrar que adotou
as medidas necessárias para preservar a incolumidade do filho da autora
enquanto se encontrava sob sua guarda e vigilância, bem como que as lesões
não foram causadas em seu estabelecimento, o que não ocorreu.

Exemplo 4: 15040003053 ES 015040003053 - Tribunal de Justiça do
Espírito Santo. Data da publicação: 10/01/2005.

Ementa: Morte decorrente de acidente ocorrido em escola - normas de
segurança desrespeitadas – responsabilidade por omissão –indenização
devida – apelação e remessa conhecidas e improvidas – decisão unânime.

Restou comprovado que a escada, antes do acidente, não possuía
sequer um corrimão para que os que ali transitassem pudessem se apoiar,
caso nítido de irregularidade com as normas de segurança. Está comprovada a
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omissão da Administração eis que o desrespeito às normas de segurança era
nítido aos fiscais do município ou mesmo à Diretora da Escola, que a princípio
devem ter se omitido. 3 - Estando comprovado o nexo causal, correta é
sentença.

Diante do exposto, percebe-se o quanto as escolas são responsáveis
pela segurança dos alunos, professores e demais pessoas no interior de suas
dependências. Os casos supracitados relatam omissões da Administração com
relação às normas de segurança e negligência em ações que preservam a
incolumidade daqueles que circulam no ambiente escolar. Constata-se nas
apelações que em todos os casos, a administração foi considerada
responsável.
Assim, deve-se criar rotinas eficazes que diminuam os riscos de
acidente. É necessário que sejamos preventivos no pré-acidente ao invés de
reativos no pós-acidente.
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6 PERCURSO METODOLÓGICO

A busca em responder as problematizações levantadas nessa proposta
ativa e investigativa desvela a necessidade de utilização de procedimentos
metodológicos que respeitem os sujeitos e as dinâmicas que ocorrem no lócus,
fazendo destes, mola propulsora de práticas sociais que conotam os
fenômenos que compõe o objeto de estudo e análise proposta, a importância
da prevenção de acidentes e conhecimentos sobre primeiros socorros em
ambientes escolares.
É importante ressaltar, que os critérios utilizados no percurso
metodológico nesta pesquisa surgem como elementos norteadores das etapas
procedimentais científicas de trato com os aportes teóricos (conceitos).
Portanto, escolhemos a abordagem qualitativa por permitir analisar a
complexidade dos processos educacionais frente o problema estrutural (no
sentido material) que assola algumas unidades escolares, bem como a
prevenção de acidentes aos sujeitos escolares, que ultrapassa a questão de
números, sendo necessário debruçarem sobre questões sócio-descritivas e
problematizadora que desafia a nossa compreensão pautada no “[...] contato
direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo”. (NEVES,
1996, p. 01).
Dessa forma, a metodologia utilizada está ancorada nos pressupostos
da Pesquisa Participante ao qual tem como o principio a construção solidária,
horizontal e colaborativa entre os sujeitos, pautando-se na prática e vivência
engajada, que segundo Brandão (1986), é uma atividade educativa de
investigação e ação social, onde o pesquisador e os sujeitos envolvidos na
pesquisa

participam

efetivamente

do

processo.

Destacamos

o

saber

compartilhado, a colaboração e o caráter integrador da pesquisa, convergindo
para o que afirmam Brandão e Streck (2006, p. 13):

Uma múltipla teia de e entre pessoas que, ao invés de
estabelecer hierarquias de acordo com padrões consagrados
de ideias preconcebidas sobre o conhecimento e seu valor, as
envolva em um mesmo amplo exercício de construir saberes a
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partir da ideia tão simples e tão esquecida de que qualquer ser
humano é, em si mesmo e por si mesmo, uma fonte original e
insubstituível de saber.

Assim, adentramos a campo para dialogarmos com os partícipes da
pesquisa estruturada em 04 (quatro) momentos distintos, como preconiza
(PÁDUA, 1997, p. 33 e 34): I - Projeto de Pesquisa, consiste em apresentação
do projeto ao Diretor e Diretor Adjunto da Coordenação dos Colégios da Polícia
Militar do Estado da Bahia, logo depois aos gestores, coordenadores,
professores e alunos, sensibilizando e convidando a participar das ações in
loco; II - A coleta de dados, a partir do desenvolvimento de oficinas formativas
temáticas de prevenção, mapeamento, entrevistas, analise de documentação e
fontes oficiais e não oficiais, aplicação de questionários semiestruturados; III A análise dos dados, diagnóstico das falas, signos, símbolos e marcas
deixadas pelos sujeitos da pesquisa, de forma horizontalizada, fazendo o
movimento cíclico de avaliação coletiva dos “achados” na pesquisa, avaliando
o que é positivo e o que pode ser alterado pela pesquisa ; IV - A elaboração da
escrita e produtos: criação de canal de difusão das ações na instituição militar
escolar; criação de vídeos multimídias informativo com dicas de prevenção;
construção de um relatório das medidas de segurança da unidade escolar
produzido junto com os sujeitos escolares do CPM Luiz Tarquínio.
Para que estas etapas fossem realizadas, foi necessária a triangulação
de métodos e cruzamentos de fontes, como um mosaico teórico-metodológico,
onde cada fragmento e suas convergências compõe a obra como um todo.
Deste modo, primeiramente, o levantamento bibliográfico/literatura da produção
cientifica acerca dos acidentes e óbitos envolvendo crianças e adolescentes,
legislações brasileiras sobre o amparo ás crianças, historicidade do Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia e registros sobre os Colégios da Polícia Militar, pois
o “[...] levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema e o
problema de pesquisa escolhidos, permitirá um mapeamento de quem já
escreveu e o que já foi escrito sobre o tema e/ou problema da pesquisa”.
(SILVA, MENEZES, 2005, p. 37).
Por conseguinte, verificamos a documentação oficial e jurídica/legislativa
que rege o Colégio da Polícia Militar da Bahia, unidade de ensino Luiz
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Tarquínio e sua parceria com Secretaria de Educação do Estado da Bahia –
SEC/BA, ao que corresponde seus atos administrativos e estrutural ao
entendimento do corpus e sua aplicações, no que concerne a infraestrutura,
instrumento de primeiros socorros e segurança aos sujeitos que compõe os
ambientes escolares. A utilização destes documentos apresenta como “[...]
fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não,
constituindo o que se denomina de fontes primárias”. (MARCONI e LAKATOS,
1996, p. 57).
Os atores e autores desta ação participativa, colaborativa e engajada
estão divididos em grupos, por lidarem com os acontecimentos por outro viés.
Ou seja, o bombeiro militar, que trabalha diretamente com questões de resgate,
busca, salvamento e atendimento pré-hospitalar. O Gestor escolar que além de
tantas outras missões, administrar a incolumidade e segurança dos sujeitos no
ambiente escolar. O coordenador pedagógico, de perceber como a prevenção
pode

se

estabelecer

enquanto

elemento

mobilizador

de

ensino

e

aprendizagem. O professor, para buscar o entendimento da experiência de
diálogo intrínseco com as crianças e adolescentes. E o próprio aluno, que
exploram de forma total o espaço escolar, como sujeitos da prática.
A pesquisa participante tem como princípio a criação coletiva, pautandose da solidariedade e da colaboração entres os pares à resolução do problema
levantado. Neste sentido, as entrevistas foram realizadas em cada grupamento
que atende a área do CPM Luiz Tarquínio, ou seja, três dos dezoitos
Grupamentos no Estado da Bahia (Anexo 03), aos gestores e por conseguinte,
apresentaremos a proposta aos gestores da Unidade CPM Luiz Tarquínio, para
viabilizar a análise guiada da infraestrutura, além de convidar a elaboração de
atos formativos de acordo ao cotidiano da escola.
Ao que corresponde o coordenador pedagógico e professores,
apresentamos a proposta de oficinas formativas, a partir de uma estrutura
entrelaçada com atividades que mobilizem os alunos, como dispositivo de
coleta. As lacunas em branco do quadro serão preenchidas em conjunto com
os gestores, coordenadores e professores, seguindo o exemplo da oficina de
prevenção de acidentes.
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Para estruturar a imersão no campo de investigação foi necessária a
construção de um planejamento (Quadro 03) para alinhar a proposta de
investigação a realidade da unidade escolar, trazendo ao centro da discussão a
aplicação, contribuição e relevância social à qualificação do processo
investigativo e pedagógico a partir de oficinas formativas construindo e
reconstruindo práticas que mobilizem os alunos.
Quadro 03: Planejamento das ações no Colégio da Polícia Militar – CPM Luiz
Tarquínio

PLANEJAMENTO DAS AÇÕES – CPM LUIZ TARQUINIO

1- Identificação

Projeto:
Bombeiro na Escola
Organização • Programa de Pós-Graduação Mestrado
Responsável
Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação – GESTEC/UNEB
• Corpo de Bombeiro Militar da Bahia – CBMBA
Orientação Prof. Dra. Celeste Maria Pacheco de Andrade
Mestrado
Responsável

2- Justificativa
Geral

3- Objetivo
Geral

REUNIÃO

Objetivos

Vanessa Souza Matos

A vontade de realizar o projeto se deve a esta discente
trabalhar no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e
presenciar diariamente uma quantidade elevada de
acidentes envolvendo crianças em escolas e residências
durante os serviços operacionais, que poderiam ser evitados
através de informações e conhecimento básico sobre
prevenção.
Desenvolver práticas de prevenção de acidentes nas
escolas como contribuição na formação dos estudantes,
conscientizando-os a partir de orientações sobre prevenção
contra acidentes, prevenção e combate a incêndios e
primeiros socorros.
REUNIÃO COM OS COORDENADORES DOS COLÉGIOS
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
Apresentar a proposta de pesquisa de intervenção ao Diretor
e Diretor Adjunto do Departamento do Coordenação dos
Colégios da Polícia Militar no estado da Bahia.
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Temas
Abordados

Prevenção de Acidentes em Ambiente Escolar;
Dados estatísticos sobre acidentes envolvendo crianças;
Primeiros Socorros e Segurança na Escola;
Educação Preventiva para além dos muros da Escola;
O porquê da escolha do CPM Luiz Tarquínio;
Planejamento das Oficinas
Realidade Escolar;

Formativas

de

acordo

a

Propostas de intervenções;
Construção do relatório técnico voltado para a construção do
Projeto de Segurança contra incêndio e pânico da Unidade
Escolar.
Metodologia

Carga Horária

Reunião para sensibilizar os coordenadores sobre a
importância do processo de formação para prevenção de
acidentes na escola, apresentando as etapas da proposta a
serem construídas em conjunto.
02 horas.

Recursos

Papel, caneta e computador.

Avaliação

Essa reunião possibilitou discutirmos as pautas da pesquisa
e mostrar as propostas para realização das atividades no
Colégio da Polícia Militar Luiz Tarquínio e solicitar permissão
para apresentar o projeto e propostas para os educadores
da Unidade Escolar escolhida como lócus de pesquisa.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA NO CPM LUIZ TARQUÍNIO
Objetivo

Temas
abordados

Apresentar a proposta de pesquisa de intervenção aos
gestores, coordenadores e professores do CPM Luiz
Tarquínio.
Como surgiu o projeto para o programa do GESTEC;
Dados estatísticos sobre acidentes envolvendo crianças;
Prevenção de Acidentes em Ambiente Escolar;
Primeiros Socorros e Segurança na Escola;
Educação Preventiva para além dos muros da Escola;
Planejamento

das Oficinas

Formativas

de

acordo

a
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Realidade Escolar;
Propostas de intervenções;
Construção do relatório técnico voltado para a construção do
Projeto de Segurança contra incêndio e pânico da Unidade
Escolar.
Metodologia

Carga Horária

Reunião com apresentação de Power point para sensibilizar
os gestores, coordenadores, professores e alunos a
processo de formação para prevenção de acidentes na
escola, apresentando as etapas da proposta a serem
construídas em conjunto.
01 horas para os gestores
01 horas para os coordenadores e professores

Avaliação

Essa reunião possibilitou uma discussão das pautas da
pesquisa, fecharmos um calendário de atividades para a
realização das oficinas e consequentemente construirmos
juntos os temas que serão abordados nelas, assim como a
data para realização da visita guiada e qual será o critério de
escolha das crianças para construção desse produto diante
da experiência que eles possuem no lócus de pesquisa.

OFICINA 1

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

Objetivos
Temas
Abordados

Conhecer e dominar os conceitos que norteiam o projeto
Cuidados com brinquedos;
Cuidados com matérias escolares;
Manuseio correto de botijão de gás;
Cuidados com janelas e varandas;
Cuidados com tomadas e sobrecargas de energia;
Cuidados na cozinha;
Cuidados com medicamentos e material de limpeza;
Outros riscos (Sacos plásticos, bexigas, bacias, baldes,
pilhas...);

Metodologia

Debate sobre o tema “O que é Prevenção?”;
Mostrar como evitar acidentes através de objetos pré-
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selecionados
Realizar atividades práticas.
Carga Horária

02 horas.

Recursos

Brinquedos, medicamentos, baldes, bacias, botijão,
mangueira, roupa de aproximação; manequim, talheres,
pratos, etc.

Avaliação

A avaliação será composta a partir da participação dos
alunos. Tem como finalidade o entendimento de prevenção
de acidentes e como estes podem ser evitados em casa e
na unidade escolar.

OFICINA 2

TÉCNICAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Objetivos
Temas
Abordados

Conhecer e dominar os conceitos que norteiam o projeto
Princípios básicos de primeiros socorros em casos de
engasgos, mal súbitos;
Técnicas de desengasgo;
Ressuscitação cárdio pulmonar.

Metodologia

Debate sobre o tema “O que são primeiros socorros?”;
Mostrar como deve ser prestado socorros a vítimas de
acidentes até a chegada dos profissionais no local;
Realizar atividades práticas.

Carga Horária

02 horas.

Recursos

Ambu, manequim para RCP e Kit Primeiros Socorros.

Avaliação

A avaliação será composta a partir da participação dos
alunos. Tem como finalidade o entendimento de prevenção
de acidentes e como estes podem ser evitados em casa e
na unidade escolar.

VISITA
TÉCNICA

MAPEAMENTO DE RISCO DA UNIDADE ESCOLAR

Objetivos

Produção de relatório técnico como base para solicitação do
projeto contra incêndio e pânico do Colégio da Polícia Militar
Luiz Tarquínio.

Temas
Abordados

Lei n° 12.929 de 27 de Dezembro de 2013.
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Decreto nº 16.302 de 27 de Agosto de 2015.
Metodologia
Carga Horária

Visita técnica
04 horas.

Recursos

Papel, caneta, planta baixa,fita métrica e tablet.

Avaliação

Essa fiscalização possibilitou discutirmos possíveis pontos
de acidentes no CPM Luiz Tarquínio, verificarmos a situação
estrutural e as medidas de segurança necessárias na
edificação. Após a análise, foi construído relatório técnico
que explana as modificações necessárias no cenário.

Fonte: autora, 2017 – 2018

Esta estrutura não foi algo fechado que impossibilitasse mudanças no
percurso, pelo contrário, serviu de fio condutor para adentrar no lócus da
pesquisa e concender uma “utilidade”, como movimento de relação de gratidão
e contribuição enquanto uma experiência externa com informações que
ocorrem no cotidiano da escola e das comunidades em que os alunos
pertencem. Assim, a execução do planejamento foi dividida em 03 momentos:
o primeiro de sensibilização e aproximação entre as corporações militares
(Bombeiro e Polícia Militar), e representantes da Secretaria de Educação na
rede CPM Luiz Tarquínio; por conseguinte, o processo de formação junto com
os estudantes e por último; a institucionalização dos resultados obtidos na
imersão.
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7 TECENDO OS CAMINHOS DA INTERVENÇÃO E ANÁLISES DOS DADOS

Realizar uma pesquisa aplicada, com características de imersão ao
campo e intervenção na realidade, requer abandonar as ideias préestabelecidas e construir junto com os sujeitos que convivem, compreendem e
indicam os caminhos a seguir. Nesta relação horizontalizada, caminhamos em
grupo, desenvolvendo trocas de saberes que extrapolam os modelos criados,
afastados das pessoas que lidam com as dificuldades e sabem o que querem,
precisando de apoio técnico e/ou especializado. Este é o papel da pesquisa na
sociedade,

ajudar

os

indivíduos

a

superarem

as

adversidades

no

fazer/fazendo.
Assim, a escola se apresenta como espaço fecundo à pesquisa, uma
vez que é o lugar onde estão materializados os fenômenos educacionais,
decorrente da institucionalização e formalidade dos processos educacionais, ou
seja, constituída para ensinar e aprender diante a diversidade e pluralidade que
compõe a natureza humana. Por isto, é necessário pensar de que forma a
unidade escolar é construída em sua estrutura para promover segurança e bem
estar dos professores, alunos, servidores e comunidade externa que coexistem
neste ambiente.
Para atingir o objetivo desta investigação de caráter imersiva e
intervencionista, buscamos dialogar com os principais sujeitos que estão
intimamente ligados a proteção, segurança, prevenção e nos ambientes
socialmente

constituídos:

Bombeiros

Militares,

Gestores

Escolar,

Coordenadores Pedagógicos, Professores e Alunos. Ao que consiste ao
Colégio da Polícia Militar da Bahia – CPM/BA foi necessária aplicar o
planejamento dividido em:

a) Sensibilização e aproximação ao corpo gestor - Reunião com os
coordenadores dos Colégios da Polícia Militar do Estado da Bahia e
apresentação da proposta no CPM Luiz Tarquínio
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O projeto foi apresentado ao Diretor e Diretor Adjunto da Coordenação
dos Colégios da Polícia Militar do Estado da Bahia (conforme figura 04) para os
primeiros contatos e apreciação do projeto. A apresentação ao Tenente
Coronel PM Luis Eduardo de Oliveira Campos e o Major PM Copérnico Mota
da Silva seguiu a seguinte sequência: Explicação do Projeto, Objetivos, ação
formativa aplicada à educação prevencionista e os produtos que seriam
oriundos destas ações.

Figura 04: Reunião de sensibilização e
apresentação do Projeto a Direção Geral dos
Colégios da Polícia Militar Estado da Bahia.

Fonte: A autora (2017).

O diretor Adjunto, o Major PM Copérnico Mota da Silva já havia ouvido
falar do projeto “Bombeiro na Escola”, em alguns encontros que tivemos na
UNEB, pelo projeto “Por uma Escola Democrática” realizado pelo Grupo de
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Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC), o que facilitou as
explanações.
O encontro foi extremamente proveitoso, os oficiais superiores foram
bastante receptivos. Após apresentados os tópicos, foi aprovada apresentação
as

demais

pessoas

que

formam

a

comunidade

escolar:

gestores,

coordenadores, professores e responsáveis pelos alunos e os próprios.
Assim, o projeto foi autorizado a adentrar os muros do CPM Luiz
Tarquínio, possibilitando o contato direto entre os sujeitos da pesquisa e houve
ainda um interesse por parte dos diretores em expandir as oficinas para os
demais colégios da Polícia Militar.
As reuniões com os gestores, coordenadores e professores (de acordo
com figura 05) aconteceram em dois momentos, em auditório no próprio CPM
Luiz Tarquínio, para que todos pudessem participar da apresentação, discutir
sobre o projeto e acrescentar com suas experiências.

Figura 05: Apresentação da proposta aos coordenadores e professores dos
Colégio da Polícia Militar, unidade Luiz Tarquínio.

Fonte: A autora (2017).
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Um novo encontro foi agendado com os gestores para definirmos os
temas escolhidos. Assim, após discussão, foram escolhidos os seguintes
temas para serem trabalhados nas oficinas: prevenção de acidentes em
escolas e residências; gás de cozinha; princípios básicos de primeiros
socorros; engasgos e ressuscitação cardiopulmonar.
Um terceiro encontro foi realizado para entrega dos documentos do
Comitê de Ética e em seguida, recolhimento do Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (TCLE), documento que garante ao participante da pesquisa o
respeito aos seus direitos) e o Termo de Assentimento de Menor (TAM), o
documento que traz a anuência do participante da pesquisa, criança,
adolescente ou legalmente incapaz), devidamente assinada por parte dos
responsáveis e dos menores autorizando a participação efetiva no estudo.
Nesse dia também foi escolhida a data para realização da oficina formativa e
da visita da equipe técnica dos bombeiros para fiscalização das medidas de
segurança do Colégio.
b) Processo de formação junto com os alunos – Oficinas Formativas: Dicas
de prevenção de acidentes, técnicas de primeiros socorros.

As oficinas formativas se apresentam como um movimento de
intercessão entre os conteúdos oficiais do currículo escolar, em especial o do
CPM, pela estrutura dentro da cultura militar e as práticas hodiernas dos
docentes, experiências de vida, outros percursos que agregam na mobilização
de saberes e construção dos conhecimentos.
Neste sentido, as ações foram agendadas em dois turnos, atendendo o
público da manhã e da tarde propondo um momento diferenciado aos alunos
com conteúdo teóricos, mas trazendo atividades práticas com especialistas na
área e abordando temas escolhidos juntos aos coordenadores pedagógicos e
professores.
A ação teve como objetivo a promoção da conscientização e estimular a
prevenção dos principais acidentes que ocorrem na população brasileira, além
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de transformar esses alunos em multiplicadores do conhecimento apresentado
e dividias em:

b.1) Oficina de prevenção de acidentes socorros

Para iniciar um processo é preciso saber quais os objetivos queremos
atingir com determinada ação, quais os impactos e desdobramentos serão
resultados dos atos. A constituição de um processo pedagógico segue o
mesmo principio. Ora, se queremos nesta investigação, mobilizar a
comunidade do CPM Luiz Tarquínio a práticas prevencionista, então é
necessário a constituição de atos formativos pontuais, a partir das Oficinas.
Neste sentido, as oficinas se apresentam enquanto uma forma de construir o
conhecimento, com ênfase na ação, sem perder de vista, porém, as bases
teóricas.
Portanto, a metodologia de oficinas formativas tem se constituído como
estratégia que valoriza a construção de conhecimentos de forma participativa,
questionadora e, sobretudo baseada na realidade de situações, fatos e
histórias de vida. Para tanto, podem ser desenvolvidas através de
dramatizações, palestras, painéis, jogos educativos, modelagens, músicas,
produção de maquetes, dentre outros.
As oficinas aconteceram nos dois turnos, para que tanto os alunos do
turno matutino quanto vespertino participassem e os conscientizassem como
agentes multiplicadores dos conhecimentos que seriam oferecidos naquela
oportunidade.
Estavam a frente, a autora, Tenente BM Vanessa, o Sub Tenente BM
Limoeiro e o Sub Tenente BM Braz, desenvolvendo um trabalho em equipe, o
que permitiu um a divisão em blocos dos temas escolhidos anteriormente em
conjunto com os gestores, no intuito de evitar uma apresentação enfadonha e
massiva para jovens e crianças.
Todo o processo foi planejado e desenvolvido numa linha críticoreflexiva, a partir da integração do conhecimento prévio dos bombeiros
militares à apropriação de novos conhecimentos e práticas contextualizadas.
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Tudo isso com o fito de promover e suscitar reflexões sobre o cuidar de si e
prevenir acidentes, além de saber como se comportar em casos que sejam
necessários uma intervenção de primeiros socorros, buscando a convergência
do cuidado e educação.
Iniciamos a oficina, informando que se trata de um produto do mestrado
desta autora (figura 06), conforme os documentos que eles receberam
previamente para serem assinados e, citando alguns dados referentes a
quantidade de acidentes em residências e escolas, partindo do pressuposto da
fundamentação teórica.

Figura 06: Início da oficina de prevenção de acidentes, explicando o objetivo do
projeto “Bombeiro na Escola” para os alunos.

Fonte: A autora (2017).

Seguimos apresentando os materiais (figura 07) contextualizando a ação
preventiva, a atividade do Bombeiro Militar e suas ações ostensivas; a partir
daí, começamos o primeiro bloco da oficina: Prevenção de acidentes em
residências e escolas. Houve a preocupação em levar materiais de uso comum
por jovens que por vezes, pelo uso incorreto, causam acidentes. Nessa
perspectiva, criamos diálogos com os alunos, trazendo experiências deles com
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esses equipamentos e implementando atividades em contextos reais de ensino
e aprendizagem, de modo interdisciplinar.
Figura 07: Apresentação dos materiais que foram levados para as oficinas.

Fonte: A autora (2017).

Com vistas ainda na consecução do bloco de prevenção de acidentes,
adentramos as explanações sobre botijão de gás (Figura 08). Diferentes tipos
de botijões foram colocados à mostra e trouxemos à tona, a questão da
validade e manuseio correto da mangueira e do registro.
Figura 08: Explicação sobre prevenção de acidentes
com botijão de gás.

Fonte: A autora (2017).
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Os assuntos foram trabalhados de forma articulada e adaptada às
necessidades num constante processo de (re) construção de conhecimento,
baseado em aspectos significativos da realidade de ensino vivenciada pelos
participantes.

Figura 09: Ação prática com botijão de gás

Fonte: A autora (2017).

Finalizamos o primeiro bloco, com uma atividade prática envolvendo o
botijão de gás (Figura 09). Onde alunos aprenderam como proceder em casos
de chamas em GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), inclusive com voluntários
para realizar o procedimento de segurança na Oficina, trazendo à tona a
dimensão prática (Figuras 10 e 11).
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Figura 10: Equipe de instrutores equipando a aluna para realização de
atividade prática com segurança manuseando gás de cozinha.

Fonte: A autora (2017).
Figura 11: Aluno realizando atividade prática explicada pela equipe
técnica com botijão de gás.

Fonte: ASCOM SSP/BA (2017).
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A experiência foi extremamente prazerosa, uma construção coletiva e de
grande relevância para todos (inclusive diversos alunos após o término da
oficina, permaneceram no local trazendo experiências, sanando dúvidas,
(conforme figura 12) consolidando os conhecimentos, possibilitando a reflexão
sobre os aspectos da proteção, sempre chamando à atenção a avaliação da
situação para que a incapacidade, a falta de habilidade específica para a
realização da atividade técnica ou científica, não prejudique ou agrave mais a
situação.

Figura 12: Alunas ao término da oficina, trouxeram experiência
recente que presenciaram de um afogamento. Relatando que se
tivessem assistido a oficina antes, saberiam o que fazer quando a
vítima foi retirada da água.

Fonte: ASCOM SSP/Ba (2017).

b.2) Técnicas de primeiros socorros

Reafirmamos que a oficina é um âmbito de reflexão e ação no qual se
pretende superar a separação que existe entre teoria e prática, entre
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conhecimento e trabalho e entre a educação e a vida. A liberdade de
expressão que as oficinas formativas proporcionam contribui significativamente
para a formação de alunos críticos.
Nesse sentido, as oficinas são espaços que apontam novas descobertas
e caminhos, uma vez que consiste num processo em construção de todos os
atores envolvidos, tornando-se espaços oportunos para a comunicação, para a
contextualização, para o estabelecimento de vínculos, de reflexão, de
mudanças, de construção coletiva de um saber.
Seguindo esse pensamento, partimos então para a realização da
segunda oficina: conhecimentos básicos de primeiros socorros. Iniciamos com
explanando sobre engasgamento. Em casos graves, o engasgo pode levar a
pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo. Sendo
assim, agir rapidamente evita complicações.
Assim, explicamos o que falar para vítima, como se posicionar e o
movimento correto para desengasgo. Logo após as explanações, chamamos
voluntários para a prática (Figura 13):
Figura 13: Aluno realizando atividade prática
explicada pelos instrutores sobre desengasgo.

Fonte: A autora (2017).
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Os alunos demonstraram bastante entusiasmo em colocar em prática o
que estava sendo demonstrado pela equipe, o que fez com que várias duplas
realizassem a manobra.
O segundo tema abordado sobre primeiros socorros foi a Ressussitação
Cárdio Pulmonar. Momento em que ensinamos desde a aproximação da vítima,
solicitação de ajuda para o 193 ou 192, e os movimentos corretos para a
compressão cardíaca, assim como a quantidade de repetições. Novamente,
solicitamos a participação dos alunos que se mostraram animados em realizar
tal procedimento (Figura 14).
Figura 14: Aluno realizando atividade prática explicada pelos
instrutores sobre Ressuscitação Cárdio Pulmonar.

Fonte: ASCOM SSP/Ba (2017).

Nesse sentido, as oficinas tentaram privilegiar as problemáticas trazidas
pela gestão, coordenação e corpo docente do CPM Luiz Tarquínio e
contemplar os conhecimentos e senso comum que geraram momentos muito
ricos, tanto para os participantes quanto para os instrutores (Figura 15).
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Figura 15: Alunos tirando dúvidas sobre prevenção
de acidentes com material escolar (grampeador).

Fonte: ASCOM/Ba (2017).

As oficinas formativas foram um movimento de intercessão entre os
conteúdos oficiais do currículo escolar, em especial o do CPM, pela estrutura
dentro da cultura militar e as práticas cotidianas dos alunos, experiências de
vida, outros percursos que agregam na mobilização de saberes e construção
dos conhecimentos.
Por fim, o melhor retorno para a equipe foi os alunos no final das oficinas
virem um por um, agradecer e dizer o quanto foi importante para eles ter
adquirido os conhecimentos apresentados (Figura 16), além de pedirem para
usar a roupa de aproximação que levamos, pois como alguns deles falaram:
“Meu sonho é ser bombeiro” (Figura 17).
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Figura 16: Agradecimento dos alunos ao término da Oficina formativa.

Fonte: ASCOM –SSP/Ba (2017).
Figura 17: Alunos pedindo para vestir a roupa de aproximação do bombeiro militar.

Fonte: ASCOM – SSP/Ba (2017).
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C) Vozes da Intervenção

A realização de uma investigação utilizando as bases teóricas e
metodológicas oriundas da abordagem da pesquisa participante somente terá
sentido se possibilitar que as vozes dos sujeitos sejam ouvidas e respeitadas,
para além de uma simples caracterização dos sujeitos da pesquisa, mas como
olhar e contribuição direta na composição e construção coletiva. Deste modo,
durante a realização das oficinas formativas, foram aplicados questionários
(Apêndice A) sobre os conteúdos utilizados nas atividades que busca a
verificação da prevenção e segurança no âmbito da Escola, bem como a busca
por um caminho para amenizar e/ou reduzir acidentes.
Os atores e autores desta ação participativa, colaborativa e engajada
estão divididos em grupos, conforme explanado na metodologia e essa divisão
permanece na realização dos questionários semiestruturados: o bombeiro
militar, o gestor escolar, o coordenador pedagógico, o professor e os alunos.
Utilizando-se do critério de escolha propositiva foram realizados
questionários semiestruturados com esses grupos de indivíduos diretamente
envolvidos na pesquisa para analisar as cinco perspectivas no viés
educacional, a execução e coordenação pedagógica, administrativa, técnica e
social. Neste sentido, iniciamos a etapa de coleta e análises dos dados com
questões que versam sobre a relação entre os estudantes, professores,
coordenadores e gestores com a unidade CPM Luiz Tarquínio, com a
prevenção de acidentes, proteção e segurança no ambiente escolar, trazendo
ao centro do debate os medos, anseios e entendimento dos problemas e
possíveis soluções, personificando e trazendo uma discussão, como principal
autor/ator da mudança.
É importante ressaltar, que buscamos a partir de gráficos, porcentagem,
a caracterização e ilustrações das informações. Não cabe nesta investigação
diferenciar abordagens de pesquisa “quali-quanti”, bem como realizar um
contraste sobre qual a melhor ou pior opção. Reafirmamos que esta pesquisa
aplicada, imersiva e intervencionista está ancorada nos pressupostos da
pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória desenvolvida entre gestores,
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coordenadores, professores e alunos de ambos os sexos e em formação do 5º
Ano do fundamental até o 3º Ano do ensino médio do Colégio da Polícia Militar
Luiz Tarquínio, na cidade de Salvador. Além de verificar com os profissionais
das organizações de bombeiros militares (OBM) que atendem ocorrências de
incêndio, resgate, salvamento terrestre e aquático, além de primeiros socorros
nas comunidades circunvizinhas ao Colégio da Polícia Militar Luiz Tarquínio.
Para elucidar o caminho trilhado, detalhamos as etapas, com critérios de
seleção e tabulação destes dados a partir de cinco grupos gerador: gestores,
coordenadores, professores, alunos e bombeiros militares. Iniciamos a
verificação da aplicação dos instrumentos de coleta partindo do lugar comum,
fazendo valer o velho e bom ditado popular “melhor prevenir do que remediar”.
O primeiro grupo a ser ouvido é dos gestores, pois são os responsáveis
legais da instituição escolar. É importante lembrar que o CPM trabalha na
perspectiva da gestão compartilhada, conforme explicado na sessão 3. Por
isso, a primeira questão a verificar se os gestores são civis ou militar (gráfico
01).
Gráfico 01: Respostas dos gestores sobre a gestão

compartilhada (se é militar ou civil).

É militar?

SIM
50%

50%

NÃO

Fonte: a autora (2017).

Dentre os dois gestores entrevistados, um é militar e o outro é civil,
seguindo a característica da gestão compartilhada. O primeiro gráfico confirma
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o que foi explanado na introdução deste trabalho, e corroborado no anexo 2,
tendo um representante da SSP e outro da SEC do Estado.
O gráfico 02 representa a convivência dos gestores com primeiros
socorros e acidentes na escola. Isso comprova a facilidade de sinistros em
ambientes escolares e que os educadores devem estar preparados como agir
diante de vítimas na escola.
Gráfico 02: Respostas dos gestores sobre ocorrências ao longo de
sua experiência.
Ao longo de sua experiência como gestor escolar, você já teve
alguma ocorrência de acidentes e/ou primeiros socorros na
unidade escolar?

.

0%

SIM
NÃO

100%

Fonte: a autora (2017).

Os entrevistados foram categóricos em admitir que já atenderam
ocorrências de acidentes e primeiros socorros no ambiente escolar, porém
afirmam que quando solicitados fizeram contato com órgãos governamentais
que lidam com saúde e com os pais e responsáveis. Esta afirmação, mostra
que é necessário a criação de um plano de segurança que permita que a
escola tenha mecanismos de proteção, prevenção e primeiros socorros
salvaguardando a vida dos sujeitos que a compõe.
A questão da habilitação e apoio em caso de emergência é o ponto
chave da nossa aplicação de questionário com os gestores da Unidade CPM
Luiz Tarquínio, pois uma vez questionados se a unidade escolar possui alguma
orientação institucionalizada e/ou profissional ao atendimento de emergência e
primeiros socorros obtivemos 100% de resposta negativa, ou seja, não
possuem um direcionamento a respeito da temática, conforme o gráfico 03:
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Gráfico 03: Respostas dos gestores sobre orientação ou profissionais que
auxiliem em casos de emergência na unidade escolar.
Em sua unidade escolar, existe alguma orientação
institucionalizada e/ou profissional que auxilia para casos de
emergência a primeiros socorros?
0%

SIM
NÃO

100%

Fonte: a autora (2017).

Mais uma vez percebemos a necessidade de constituir uma orientação
que busque trazer ao centro do debate a segurança no âmbito escolar
enquanto uma política institucional que auxilia os gestores, coordenadores e
professores em casos de emergência a primeiros socorros.
Para

tanto,

buscando

um

olhar sobre

formação

pautada

nos

pressupostos educacionais e pedagógicos, foi perguntado se a unidade escolar
administrada por estes gestores de forma compartilhada possuía alguma ação
pedagógica a prevenção de acidentes e primeiros socorros em ambientes
domésticos e escolar (gráfico 04):
Gráfico 04: Respostas dos gestores sobre ações pedagógicas de
prevenção de acidentes e primeiros socorros na escola.
Em sua unidade escolar, possui alguma ação pedagógica a
prevenção de acidentes e primeiros socorros em ambientes
domésticos e escolar?

SIM

50%

50%

Fonte: a autora (2017).

NÃO
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A resposta dos entrevistados segue uma linha de dubiedade, como
demonstra o gráfico 04, pois mesmo sendo gestores da mesma escola um
(50%) informou que Sim, a escola possuía ação pedagógica a prevenção de
acidentes e primeiros socorros, enquanto o outro gestor, respondeu que Não
havia. Isso suscitou margem para realizar uma entrevista com o coordenador
pedagógico, ao qual media processos de planejamentos dos conteúdos a
serem ensinados.
A primeira pergunta aberta direcionada aos gestores, refere-se a
concordância desses profissionais sobre a diminuição de acidentes em
residências e/ou escolas diante da transmissão de conhecimentos sobre
prevenção de acidentes e/ou primeiros socorros. As respostas dos dois
gestores nos mostra foram afirmativas e um deles, ainda acrescentou: “Com
toda certeza. Acho muito importante e vou tentar incluir estes temas nas aulas de
instrução militar em 2018”. (Gestor 1).

A segunda questão aberta nos traz uma reflexão dos gestores sobre
como um plano e/ou mapeamento de risco poderia contribuir para a prevenção
de acidentes na unidade escolar da rede pública de ensino da cidade de
Salvado/Ba:
No Brasil, na maioria das vezes só tomamos atitudes após
algum acidente de grande repercussão.Com um plano ou
mapeamento de risco temos como prevenir e evitar muitos
acidentes nas escolas e também multiplicar esta prevenção
nas residências dos alunos, pois através do conhecimento
adquirido e dos exemplos observados nas ações das escolas,
esses alunos passam a ser multiplicadores e com toda certeza
teremos menos acidentes nas escolas e também nas
residências. (Gestor 1).
▪ Conscientizando a comunidade escolar;
▪ Levantar parâmetros de riscos de acidentes;
▪ Prevenir riscos de mortes;
▪ Padronizar procedimentos em casos de acidentes;
▪ Fomentar a multiplicação da educação preventiva. (Gestor 2).
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O segundo grupo a ser ouvido foi o dos coordenadores pedagógicos,
com suas funções articuladoras e transformadoras. Esse profissional age
como mediador entre o currículo e os professores, bem como entre pais de
alunos e corpo docente.
Gráfico 05: Respostas dos coordenadores com relação a gestão compartilhada.

É militar?
0%

SIM
NÃO
100%

Fonte: a autora (2017).

O gráfico 05 relata que não há atualmente, civis na coordenação
pedagógica no CPM Luiz Tarquínio, apesar da perspectiva da gestão
compartilhada, conforme explicado na sessão 3. Isso trouxe um olhar
diferenciado aos processos internos, demonstrado nas respostas sobre a
existência de ações de formação sobre prevenção e primeiros socorros.
Gráfico 06: Respostas dos coordenadores pedagógicos sobre ocorrências ao longo
de sua experiência.
Ao longo de sua experiência como coordenador pedagógico, você
já teve alguma ocorrência de acidentes e/ou primeiros socorros na
unidade escolar?

SIM
50%

50%

Fonte: a autora (2017).

NÃO
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O gráfico 06 informa que metade dos entrevistados já presenciaram
ocorrências dentro da unidade escolar. O que demonstra a importância desses
profissionais estarem preparados para agirem em casos de emergências,
quando necessário.
Gráfico 07: Respostas dos coordenadores pedagógicos sobre ações
formativas para prevenção de acidentes e/ou primeiros socorros.

Em sua unidade escolar, existe ações de formação (workshop,
oficinas, palestras) para prevenção de acidentes e/ou primeiros
socorros?
0%

SIM

NÃO

100%

Fonte: a autora (2017).

O gráfico sete nos informa diante das repostas dos coordenadores que
não existe a prática de ações formativas voltadas para a prevenção de
acidentes e/ou primeiros socorros apesar de gráficos anteriores nos mostrar
que é considerado importante para cada um dos entrevistados nesse trabalho,
abrindo e validando as ações desta pesquisa no lócus escolhido para
verificação e aplicação.
Por conseguinte, foi questionada a coordenação do CPM Luiz Tarquínio
se achavam importantes transmitir conhecimentos sobre prevenção de
acidentes e/ou primeiros socorros nas escolas, poderá ajudar a diminuir o
número de acidentes em residências e/ou escolas (gráfico 08):
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Gráfico 08: Respostas dos coordenadores pedagógicos sobre redução do
número de acidentes a partir dos conhecimentos sobre prevenção de acidentes.

Você concorda que transmitir conhecimentos sobre prevenção
de acidentes e/ou primeiros socorros nas escolas, poderá
ajudar a diminuir o número de acidentes em residências e/ou
escolas?
0%

SIM
NÃO

100%

Fonte: a autora (2017).

Mais uma vez, no gráfico 08,100% dos coordenadores respondem que é
importante transmitir os conhecimentos sobre prevenção de acidentes para a
mitigação dos acidentes em residências e escolas, porém colocamos como
questionamento se a coordenação orienta ou busca construir esta interlocução
com os professores, o próximo grupo a serem entrevistados nesta pesquisa
A questão aberta dos questionário direcionado aos coordenadores
concerne sobre como um processo formativo com alunos potencializará o
entendimento e difusão de informações a prevenção de acidentes na unidade
escolar da rede pública de ensino da cidade de Salvador/Ba. As respostas dos
coordenadores nos trouxeram reflexões significativas:

No meu entendimento penso que um processo formativo
capacitará alunos para que esses além de se tornarem agentes
multiplicadores também possam atuar na prevenção de
acidentes nos diversos âmbitos da sociedade. (Coordenador
1).
Através de palestras sobre o assunto e atividades práticas que
possibilite a vivência do aluno com situações de risco real.
(Coordenador 2).
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O terceiro grupo a ser ouvido foi o dos professores, o qual buscamos o
entendimento da experiência de diálogo intrínseco com as crianças e
adolescentes.
Ao retomar o questionário, perguntamos mais uma vez se os
professores que trabalham na unidade CPM Luiz Tarquínio são militares e
Civis, como mostra o gráfico 09:

Gráfico 09: Respostas dos professores sobre a gestão compartilhada (se é militar ou
civil).

É Militar?

25%

SIM
NÃO
75%

Fonte: a autora, 2017.

Desta vez, conseguimos perceber uma maior diversidade do quadro
efetivo docente, onde 75% dos respondentes são educadores civis e 25% são
militares, mostrando que a questão da gestão compartilhada reflete também
nos professores. Assim, seguimos nossa questionário buscando entender quais
os níveis de escolarização estes professores trabalham (gráfico 10):
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Gráfico 10: Respostas dos professores sobre a série em que atuam.
Com qual série está trabalhando atualmente?

12,50%

12,50%
5º Ano / Fundamental

12,50%

12,50%

6º Ano / Fundamental
7º Ano / Fundamental
8º Ano / Fundamental

12,50%

12,50%

9º Ano / Fundamental
1º Ano / Ensino Médio

12,50%

12,50%

2º Ano / Ensino Médio
3º Ano / Ensino Médio

Fonte: a autora (2017).

O gráfico 10 nos mostra que tivemos um representante de cada série, o
que nos permitiu analisar a visão deles diante das classes diversas. A pergunta
crucial do questionário de professores é compreender a partir de sua
experiência como docente a ocorrência de acidentes no âmbito da escola
(gráfico 11) para ilustrar que sim, a escola possui uma demanda e atenção a
processos de prevenção de acidente junto aos sujeitos que a compõe.
Gráfico 11: Respostas dos professores sobre a gestão
compartilhada (se é militar ou civil)
Ao longo de sua experiência como professor (a), você já teve
alguma ocorrência de acidentes e/ou primeiros socorros na
unidade escolar?

12,50%
SIM

NÃO
87,50%

Fonte: a autora (2017).
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O gráfico 11 indica um número elevado de professores que já possuiu
alguma ocorrência de acidentes e/ou primeiros socorros na unidade escolar.
Apenas 12,5% não presenciaram ao longo de sua experiência como
professores, sinistros em ambientes escolares. O que corrobora os dados
elevados de acidentes apresentados no início deste trabalho.
Por fim, verificamos junto aos professores sobre as questões do
conteúdo do currículo oficial serem correlacionada e contextualizada com a
prevenção de acidentes e primeiros socorros (gráfico 12):
Gráfico 12: Respostas dos professores sobre a possibilidade de relacionar a
disciplina ministrada com questões de prevenção e primeiros socorros.
.

Na disciplina ministrada por você, existe a possibilidade de
relacionar a questão de prevenção de acidentes e/ou primeiros
socorros?
0%

SIM

NÃO

100%

Fonte: a autora (2017).

Nesta assertiva, vemos no gráfico 12 que todos os professores podem
relacionar os conhecimentos de prevenção de acidentes nas mais diversas
disciplinas por eles ministradas, corroborando a interdisciplinaridade do tema.
Deste modo, buscamos verificar junto ao quadro de alunos as questões de
acidentes em residências e a prevenção na escola diante do indicativo dos
gestores, coordenadores e professores.
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Gráfico 13: Respostas dos professores sobre a possível diminuição de
acidentes a partir dos conhecimentos sobre prevenção de acidentes e/ou
primeiros socorros

Você concorda que transmitir conhecimentos sobre a prevenção de
acidentes e/ou primeiros socorros nas escolas, ajudará a diminuir
os acidentes em residências e/ou escolas?
0%

SIM
NÃO

100%

Fonte: a autora (2017).

O gráfico 13 infere sobre a diminuição de acidentes em residências e/ou
escolas diante dos ensinamentos de prevenção de acidentes e/ou primeiros
socorros mais uma vez atingindo 100%.
A pergunta aberta direcionada a este grupo, novamente buscou
subsidiar a resposta para a pergunta problema deste trabalho, quais as
potencialidades da inserção de atos formativos sobre prevenção de acidentes
na escola pública, quando questionamos aos professores, diante da
experiência deles, como os conteúdos podem auxiliar a compreensão da
importância da prevenção de acidentes e primeiros socorros em ambientes
domésticos e escolar:

Fazendo palestra, aula em salas de aula, eventos relacionado
a todos os tipos de acidentes e prevenção. (Professor 1).
Através da interação de vivências dos alunos com os textos
relativos ao assunto. (Professor 2).

96

Acredito que diante das experiências que irão vivenciar, todos
relacionarão um ou outro conteúdo aprendido em sala,
relacionando significados relevantes. (Professor 3).
Sem dúvidas isso é de suma importância para o processo de
cidadania. (Professor 4).
O conhecimento acerca dos conteúdos sobre primeiros
socorros podem contribuir para dar segurança aos
adolescentes no que tange a socorrer uma possível vítima de
incêndio e outros acidentes. (Professor 5).
Como manter o ambiente seguro, principalmente com crianças
menores.
Acondicionamento de materiais nas residências como: limpeza,
gás de cozinha, figão, etc. (Professor 6).
Na disciplina de matemática, podemos mostrar dados recentes,
por meio de tabelas e gráficos relacionando estas informações
com o dia a dia da cultura escolar, buscando informar para
melhor prevenir a ocorrência de acidentes. (Professor 7).

Ao que consiste o questionário de aluno, a população amostral foi
constituída por 08 jovens que desejaram participar e colaborar com a pesquisa,
mediante aprovação e permissão dos pais e responsáveis. Os estudantes
foram consultados durante o ano letivo a partir da apresentação das propostas
ao qual foram explicados os objetivos, a intencionalidade da pesquisa e a não
obrigatoriedade de participação, caso fosse o desejo de não participação. Uma
situação que podemos ressaltar como positiva é a tradição do colégio trabalhar
com projetos, dentre estes o projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio”6,
desenvolvido

pelo

Grupo

de

Pesquisa

Educação,

Geotecnologias

e

Contemporaneidade (GEOTEC), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
facilitando o entendimento e rápida aceitação dos alunos.
Todas as perguntas foram elaboradas em torno da questão problema do
projeto, pensado em responder quais as potencialidades da inserção de atos
formativos sobre prevenção de acidentes na escola pública a partir de uma
ação engajada e comprometida, pensada no chão da escola, não advindas de
6

"A Rádio da Escola na Escola da Rádio" é um projeto que tem como objetivo possibilitar aos
sujeitos da educação o redimensionamento do entendimento do lugar, geotecnologias e das
Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC – à compreensão da história, memória e
manifestações culturais, mobilizando processos formativos através do exercício dialógico e
investigativo. Outras informações ver www.geotec.uneb.br
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instancias superiores. Assim, associada ao questionário, foi utilizada a técnica
da observação participante, pois, combinou simultaneamente a análise
documental, a coleta de dados dos respondentes, a participação e observação
direta e a introspecção.
Selecionamos as respostas de 08 alunos do Colégio da Polícia Militar
Luiz Tarquínio de cada ano/série que já tiveram contato com situações de risco
em residência e/ou escola. Assim, a primeira pergunta foi se o aluno já sofreu
algum acidente na escola ou na sua residência (conforme gráfico 14).

Gráfico 14: Respostas dos alunos sobre a questão se já sofreu algum
acidente na escola ou na sua residência

Você já sofreu algum acidente na escola ou na sua residência?
0%

SIM
NÃO

100%

Fonte: a autora (2017).

Analisamos com essa resposta que uma ação prevencionista como
prática pedagógica se faz necessário, pois 100% dos alunos entrevistados
afirmaram que já sofreram algum tipo de acidente na escola ou na residência
(gráfico 14). Mas, quais as orientações que tiveram? Como agiram? Como
ocorreu o socorro? São questões que abre margem para pensar a formação do
cidadão para lidar com situações emergenciais, até mesmo na tentativa de
buscar ajuda.
Este foi o tom que reverberou e determinou o desenvolvimento da
segunda pergunta do questionário aplicado aos alunos. Quando interpelados
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(conforme gráfico 15) sobre a relevância das dicas de prevenção e
conhecimentos básicos de primeiros socorros sejam ensinados no âmbito da
escola.
Gráfico 15: Respostas dos alunos sobre a importância das dicas de prevenção
e conhecimentos básicos de primeiros socorros sejam ensinados na escola.

Acha importante que dicas de prevenção e conhecimentos básicos
de primeiros socorros sejam ensinados na Escola?
0,00%

SIM
NÃO

100,00%

Fonte: a autora (2017).

Novamente tivemos no gráfico 15, a afirmação completa positiva dos
alunos caracterizando em 100%, apontando que os primeiros socorros são de
suma importância ao que corresponde a uma formação aplicada a realidade a
partir da contextualização dos conteúdos do currículo oficial, indicados nos
PCN, desenvolvido pelo Ministério da Educação.
No momento de verificar a questão geradora da pesquisa que exigiu a
ação pedagógica que traz a tona a segurança e a prevenção no espaço
escolar. Assim, indagamos ao grupo sobre os pontos críticos e inseguros,
propícios a acidentes na escola (gráfico 16):
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Gráfico 16: Respostas dos alunos sobre quais os principais pontos
críticos/inseguros na escola.

Quais os principais pontos críticos/inseguros, propícios a
acidentes na sua escola?
3,57%

3,57% 3,57%

3,57%

3,57%
3,57%

3,57%

3,57%
3,57%
7,14%
3,57%
3,57%

3,57%

7,14%

3,57%

10,71%

7,14%
17,86%

3,57%

Aula de Educação Física
Utilização de arma na escola
Parada matinal
Sala de aula
Quadro branco solto
Ventiladores antigos
Janelas/Vidros quebrados
Portas danificadas
Pavimento/Piso esburacado
Escadas
Cadeiras quebradas
Bueiros
Refletores
Tomadas
Garagem
Horta
Grades enferrujadas
Refeitório
Banheiros

Fonte: a autora (2017).

Portanto, percebemos que a pavimentação foi o ponto mais criticado
pelo alunos (17,86%), em segundo lugar, as janelas e vidros quebrados
aparecem com 10,71%, as escadas, os bueiros e as salas de aulas estão em
terceiro lugar. Com 3,57% foram indicados os refletores, as tomadas, a
garagem, a horta, as grades enferrujadas, o refeitório, as aulas de educação
física, a utilização de arma na escola, a parada matinal, quadro branco solto,
ventiladores antigos, portas danificadas e cadeiras quebradas.
Ressaltamos que esta devolutiva dos sujeitos permitiu montar o plano de
visita técnica que imobilizou a criação do relatório técnico, um dos produtos
desta ação.
• Listar os riscos evidentes;
• Criar um planejamento de melhorias a fim de evita-los;
• Raciocinar se é evitável (como fazer?)
• Pensar na metodologia de aplicação;

• Testar e adaptar as realidades diversas. (Aluno 1).
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O Colégio deveria passar por uma reforma pois a estrutura do
colégio está antiga, além de precária. Deveria ser instalada
mais câmeras. (Aluno 2).
Orientar os alunos e consertar. (Aluno 3).
Escrevendo uma carta e mandando para o secretário falando
sobre os riscos. (Aluno 4).
Fazer um grupo que obrigue todas as escolas chamar
bombeiros para fazer primeiros socorros. (Aluno 5).
Tomar bastante cuidado nas escadas. (Aluno 6).

Por último, buscamos a visão profissional e especializada do grupo que
tem como prática cotidiana a prevenção e primeiros socorros dos cidadãos que
compõe a sociedade. Assim, buscamos na aplicação dos questionários
correlacionar com as ocorrências em escolas e residências, ao serviço de
instrutoria prestado por esses profissionais. Neste sentido, continuamos
questionando sobre os empecilhos para inserção e difusão das informações de
prevenção nas unidades escolares.

Gráfico 17: Respostas dos bombeiros sobre posto e/ou graduação na instituição.
Qual o seu posto/graduação?

50%

50%

Oficiais

Praças

Fonte: a autora (2017).

Após o questionamento, verificamos que 50% dos entrevistados são
praças e 50% são oficiais. Mas, por que o posto e a graduação são relevantes
nesta investigação? É importante elucidar que dentro de uma hierarquia militar,
o contato com ocorrências acontece de acordo a uma posição, sendo que o
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praça está em constante contato com questões operacionais, enquanto o oficial
realiza os planejamentos. Assim, as carreiras entre eles se distinguem pelo
curso de formação. Os concursos públicos para oficiais possui um curso de
formação de três anos e mais um ao de estágio, e após esse período, o militar
possui nível superior em segurança pública. O concurso para praça faz com
que o aprovado tenha um curso de formação de nove meses.
O próximo passo foi compreender quais os grupamentos estes sujeitos
bombeiros estão lotados (gráfico 18) para entender se de fato há
proximidades com unidades escolares.

Gráfico 18: Respostas dos bombeiros sobre o grupamento que estão lotados.
Qual grupamento está lotado atualmente?

33,33%

33,33%
1º GBM

12º GBM
13º GBM

33,33%

Fonte: a autora (2017).

Apesar do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia possuir dezoito
grupamentos, realizamos o questionários naquelas organizações que
atendem o lócus de pesquisa. Ou seja, o 1º Grupamento de Bombeiros Militar
responsável pelo atendimento de ocorrência envolvendo incêndio, busca e
salvamento na área da cidade baixa onde está alocado o Colégio da Polícia
Militar Luiz Tarquínio; o 12º Grupamento de Bombeiros Militar, também
chamado de SALVAR, responsável pelo atendimento de primeiros socorros
na área e do 13º Grupamento de Bombeiro Militar, o grupamento marítimo,
responsável pelo atendimento e prevenção de acidentes em praias e piscinas.
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Gráfico 19: Respostas dos bombeiros sobre instrutoria.
Você já trabalhou com instrutoria de prevenção a acidentes e/ou
primeiros socorros?
0%

SIM
NÃO

100%

Fonte: a autora (2017).

Neste ínterim, buscamos correlacionar o papel destes profissional à
questão de orientação e instrutória (gráfico 19) na tentativa de percepção deste
como multiplicador de práticas prevencionistas.
Assim, como nos mostra o gráfico 18, todos eles já instruíram sobre os
mais diversos assuntos com o objetivo da preservação da vida na realização de
palestras e cursos em empresas, escolas, exposições, eventos, etc.
Proseguimos com o questionário, inquirindo-os se já haviam atendido
ocorrências em escolas e/ou residências (gráfico 20).
Gráfico 20: Respostas dos bombeiros sobre atendimento de ocorrências
dentro de residências e/ou escolas.
Já atendeu ocorrência dentro de residências e/ou escolas?
0%

SIM

NÃO

100%

Fonte: a autora (2017).
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O gráfico 20 corrobora na construção desse trabalho no que se refere a
quantidade de sinistros em escolas e residências, pois, 100% dos bombeiros
entrevistados

já

atenderam

ocorrências

nesses

ambientes.

Portanto,

perguntamos de forma direta quais as dificuldades de realizar um dialogo entre
a instituição Bombeiro Militar e as unidades escolares (gráfico 21):
Gráfico 20: Respostas dos bombeiros sobre dificuldades de fazer uma aproximação
da instituição Bombeiro Militar com unidades públicas escolares.
Quais as dificuldades de fazer uma aproximação da instituição
bombeiro com unidades públicas escolares?
Trâmites burocráticos

Falta de divulgação

Falta de parcerias/materiais

5,88% 5,88%
5,88%
11,76%

Preconceito com Militares

11,76%
11,76%

Falta de módulos sobre o tema na
grade curricular
Capacitação pedagógica para os
instrutores

17,65%

11,76%

5,88%

11,76%

Falta de costume com ações
preventivas
Falta de planejamento/doutrina
organizacional
Falta de interesse das escolas

Ampliação do número de quartéis
de Bombeiros no estado.

Fonte: a autora (2017).

As respostas mostram que diversos são os pontos que precisam
modificar para melhorar a proximidade entre bombeiros e escola, e o mais
interessante, é que muitos desses pontos acabam por serem mitigados na
construção dos produtos deste trabalho, tais como: trâmites burocráticos, falta
de divulgação, falta de costume com ações preventivas, preconceito com
militares, falta de planejamento e/ou doutrina organizacional. Um ponto que
houve correlação entre bombeiros e profissionais da unidade de ensino, foi
uma visão até mais ampliada do projeto, que foi a inserção dos temas sobre
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prevenção e princípios básicos de primeiros socorros como parte integrante da
grade curricular.
Outro fator que podemos comensurar é a ampliação do número de
quartéis de Bombeiros Militares pois algumas regiões que os grupamentos
atuam são extensas, mas é um tema também já discutido pelo Comandante
Geral do CBMBA, Secretário de Segurança Pública e Governo do Estado. Vale
ressaltar que em 2017, mais três grupamentos foram criados: em Santo
Antonio de Jesus, Teixeira de Freitas e Camaçari. E os projetos de ampliação
permanecem em 2018.
Um questão que chamou atenção foi a visão dos bombeiros frente às
escolas, com relação ao preconceito. Alguns afirmam que ainda existe um
distanciamento de educadores perante a presença de militares nas escolas, o
que acaba prejudicando a realização de atividades desses profissionais dentro
dos “muros” escolares.
No momento em que deixamos livre expressão da narrativa sobre a
indicação de formas que poderiam aproximá-los com unidades escolares,
obtivemos como devolutiva:
Inicialmente, necessitamos de uma cultura organizacional do
CBMBA no sentido de promover a prevenção de acidentes e
primeiros socorros na rede pública de ensino. (Bombeiro 01 –
Grifos Nossos).

Podemos perceber que é necessária uma gestão em que aproxime as
práticas do cotidiano do bombeiro militar pela secretária de educação do
Estado, instituindo como ponto de dialogo ações intervencionista no calendário
letivo, como uma política de segurança e/ou saúde pública.
Por conseguinte, obtivemos de outro sujeito à ideia de institucionalização
curricular da questão via as SEC/BA e a Secretaria Municipal de Educação,
quando amplia de forma considerada, “[...] a inclusão de uma disciplina de
prevenção na formação dos professores”. (Bombeiro 02).
O terceiro entrevistado traz uma concepção mais abrangente da inclusão
das discussões sobre prevenção em ambiente escolares quando mostra a
necessidade de,
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Sensibilizar a alta gestão das secretarias de segurança pública
e educação, a buscarem apoio político a fim de aprovar
projetos de lei que promovam a inclusão de conteúdos sobre
noções básicas de prevenção de acidentes e primeiros
socorros na rede pública de ensino. (Bombeiro 03).

Analisamos este fragmento como um pedido de ajuda pois a escola se
apresenta como espaço difusor e criador de conhecimentos “[...] através de
palestras e oficinas que poderiam ser realizadas conforme calendário préestabelecidos junto ao comando geral, de modo que não sobrecarregue a
unidade que está responsável pela área”. (Bombeiro 04).
A análise dos gráficos das cinco vertentes (bombeiros militares,
gestores, coordenadores, professores e alunos) reportada aqui reforça que não
estamos acostumados a sermos preventivos apesar do velho e bom ditado
popular “melhor prevenir do que remediar”. E o impacto disso reflete
proporcionalmente no número de acidentes, assim como no atendimento dos
profissionais de segurança e saúde, como foi demonstrado ao longo desse
trabalho.
Remetendo a análise dos diagramas à pergunta que norteou a pesquisa
“quais as potencialidades da inserção de atos formativos sobre prevenção de
acidentes na escola pública”? Verificou-se a concordância unânime em todos
os grupos verificados da importância da inserção de conhecimentos
prevencionistas nas escolas, para que as crianças, desde cedo, saibam como
portar-se corretamente antevendo incidentes, assim como reagir em casos de
sinistros nos quais estejam presentes.

d) visita técnica e mapeamento de risco da unidade escolar

Após a execução das oficinas formativas, aplicação de questionários e
entrevistas com os sujeitos da pesquisa, retomamos ao ambiente escolar a
partir de sua estrutura física, para compreender e mapear quais os pontos de
risco que podem contribuir para acidentes, após análise da planta do local
(anexo 4), buscando consolidar a escola como local seguro para às crianças e
as pessoas que ali trabalham.
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Segundo Santos (2004), a necessidade de conhecer os hábitos de
brincadeiras de seus alunos e estar atentos a forma e organização do ambiente
físico. Ainda que os profissionais da Educação sejam educadores acima de
tudo, o papel de cuidador é inerente às práticas educacionais, visto que,
[...] as principais medidas que podem ser tomadas no sentido
de protegê-las são a organização do ambiente e a supervisão
constante de suas atividades. Conhecer sobre as
características do desenvolvimento infantil ajuda os cuidadores
a preverem situações de risco e prevenirem danos. (CORTES
apud VERÍSSIMO; REZENDE, 2004, p. 74).

Os registros se apresentam nesta investigação não apenas enquanto
relato e representação do espaço, mas como legado a prosperidade, uma vez
que a escola é uma das principais instituições sociais que marcam a história de
vida dos sujeitos. Portanto, consideramos como ápice da investigação, a visita
técnica realizada na unidade do Colégio da Polícia Militar Luiz Tarquínio, a qual
a equipe técnica do Corpo de Bombeiros Militar salientou as áreas da escola
que aparentam risco e emitiram relatório técnico com as medidas de segurança
necessárias no ambiente escolar (anexo 05).
É importante ressaltar que no planejamento, a visita técnica e
mapeamento de risco no CPM Luiz Tarquínio seriam realizados também com
os alunos que participaram das oficinas formativas, como exercício de
aplicação dos conteúdos discutidos e apreendidos na formação, porém não foi
possível devido à proximidade de finalização do calendário letivo escolar
institucional. Por isto, trouxemos ao lócus de pesquisa os bombeiros militares
para uma vistoria mais completa, como retorno social e abrindo portas de
diálogos entre as instituições.
A constante vigilância a proteção da vida humana, suscita a criação de
leis que possibilita, autoriza e permite à intervenção do CBMBA em ambientes
que tragam risco a população por completo. A título de ilustração e elucidação,
citamos a Lei n° 12.929/13, que estabelece a normas e medidas de segurança
contra incêndio e pânico nas edificações, estruturas e áreas de risco do Estado
da Bahia (BAHIA, 2013). O fragmento do documento legal, apresenta os
critérios e os parâmetros técnicos para as funções do Corpo de Bombeiros que
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inclui a fiscalização e vistoria de edificações como um dos pilares que
sustentam a instituição.
Portanto, as fiscalizações e vistorias técnicas permitem conhecer os
espaços públicos e privados não apenas pela função desempenhada, mas seu
aporte físico estrutural, visando minimizar os riscos de eclosão de sinistro ou
situações de pânico. Conforme preconiza em seu artigo primeiro:
Art. 1º Esta lei institui, em conformidade com o disposto no
art. 144, § 5º da Constituição Federal, normas e medidas de
segurança contra incêndio e pânico em edificações e áreas de
risco, cuja aplicação é de observância obrigatória no estado da
Bahia.
Parágrafo único.
Esta lei institui, e pânico das edificações e áreas de risco visam
atender os seguintes objetivos:
I- proteger a vida e a integridade dos ocupantes das edificações
e áreas de risco em caso de incêndio;
II- prevenir e combater a propagação de incêndios, reduzindo
danos ao meio ambiente e ao patrimônio;
III- proporcionar meios para controlar e extinguir incêndios;
IV-fortalecer a atuação do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia,
a fim de garantir as condições necessárias às operações
voltadas para o adequado atendimento das medidas de
segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de
riscos.

A partir da experiência dos Bombeiros, da legislação do Estado da
Bahia, sobre as vistorias em espaços habitados e considerando que os
acidentes são eventos previsíveis e preveníeis, realizamos uma fiscalização na
instalação física do Colégio da Polícia Militar da Bahia - CPM/Ba, unidade Luiz
Tarquínio, para compreender in loco a prevenção e segurança na unidade
escolar,

adotando uma

observação

triangular:

experiência

profissional

bombeiro, legislação e o plano do real, verificando como ocorre na prática.
Ressaltamos a construção colaborativa e horizontal, para além da
estrutura e da cultura hierárquica Militar na elaboração desta visita técnica, pois
convidamos além do grupo de bombeiros, os professores e gestores como
profissionais que ali trabalham e têm papel fundamental na educação para
aumentar a percepção quanto às situações de risco decorrentes das condições
ambientais e dos hábitos de vida daqueles que utilizam o ambiente,
incentivando constantemente a adoção de comportamentos e atitudes seguras
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e saudáveis e contribuindo de forma significativa para a conscientização e a
mobilização da escola e da comunidade para a construção de ambientes e
situações de proteção.
A fiscalização realizada nesta pesquisa, parte do princípio que o espaço
tem como base fundante a observância da estrutura física, não apenas para o
conforto, mas para evitar possíveis sinistros, na solicitação de uma intervenção
do órgão competente para construção do projeto de Segurança Contra
Incêndio e Pânico e consequentemente, mudanças na parte estrutural, se
adequando as normas de segurança.
O Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), é um
documento que reúne um conjunto de medidas de segurança contra incêndio e
pânico para toda edificação de uso coletivo e que, por sua vez, devem ser
apresentadas ao Corpo de Bombeiros Militar, procurando identificar todos os
riscos da edificação.
Tem como objetivo garantir a segurança mínima contra incêndio e
pânico nas edificações. Cabendo ao Corpo de Bombeiros Militar a
responsabilidade de fazer a verificação das medidas de segurança instaladas
em conformidade com o PSCIP aprovado. Quem pode elaborar o PSCIP são
os profissionais da área de engenharia, legalmente habilitados e registrados.
O mapeamento de risco do Colégio da Polícia Militar Luiz Tarquínio
ocorreu dia 09 de Novembro de 2017 e um segundo encontro no dia 12 de
Dezembro, onde foi feito um diagnóstico geral, dividas em:
•

Acesso de viatura na Edificação;

•

Segurança Estrutural contra incêndio;

•

Compartimentação horizontal;

•

Compartimentação vertical;

•

Controle de Materiais de acabamento;

•

Saídas de emergência;

•

Brigada de incêndio;

•

Iluminação de emergência;

•

Detecção de incêndio;

•

Sinalização de emergência;
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•

Extintores;

•

Hidrantes e Mangotinhos;

•

Chuveiros automáticos;

•

Controle de Fumaça;

•

Instalações elétricas e SPDA;

•

Central de GLP.
Tais tópicos de verificação buscou atestar a presença ou falta das

medidas de segurança obrigatórias, e de pontos propícios à ocorrência de
acidentes. Por conseguinte, a segunda vistoria, ocorrida em 12 de Dezembro
de 2017, na qual os pontos analisados na primeira visita foram explicados um
por um, aos gestores, coordenadores e professores que compareceram no
CPM Luiz Tarquínio.
O primeiro momento a ser verificada na vistoria foi à entrada de acesso
(Figura 18) à escola por veículos e viaturas dentro da unidade escolar. Essas
condições de acesso (Figura 19) e estacionamento de viatura dos bombeiros
(Figura 20), estão adequadas, sendo necessário ser apresentado em projeto
informações acerca da via e portão de acesso.
Figura 18: Entrada do CPM Luiz Tarquínio

Fonte: A autora, 2017

Figura 19: Portão de acesso do CPM

Fonte: A autora, 2017
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Figura 20: Estacionamento do CPM Luiz Tarquínio

Fonte: A autora (2017).

A segunda etapa foi a Segurança estrutural contra incêndio. Foram
observados os critérios para verificação da segurança de estruturas
submetidas à ação do fogo, que tem por base o fato de que as altas
temperaturas decorrentes de um incêndio reduzem a resistência mecânica e o
módulo de elasticidade dos elementos estruturais da edificação, conduzindo a
deformações adicionais, podendo levar a estrutura ao colapso. Visitamos os
locais, acompanhados pelos gestores e por alguns professores que explicavam
sobre as estruturas do colégio (conforme figura 21). E a equipe técnica por sua
vez, sempre explanando as sobre a necessidade do projeto de segurança, que
com relação a este ponto, deverá conter as informações dos elementos
construtivos e seus respectivos tempos requeridos de resistência ao fogo
(TRRF).
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Figura 21: O diretor adjunto explanando para o Capitão BM Costa Souza e a
Tenente Vanessa BM sobre as estruturas do Colégio na visita guiada.

Fonte: A autora (2017).

O próximo ponto foi o controle de materiais de acabamento. Reunimonos com os gestores para conscientizá-los de como é importante estabelecer
as condições a serem atendidas pelos materiais de acabamento e de
revestimento empregados na edificações, para que, na ocorrência de incêndio,
restrinjam a propagação de fogo e o desenvolvimento de fumaça. (Figura 22).
Figura 22: Explicações da equipe técnica dos bombeiros na visita
guiada sobre as mudanças necessárias para segurança do local.

Fonte: A autora (2017).
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As saídas são os itens mais conhecidas pelos sujeitos, pois em
campanhas publicitárias e orientações de segurança em locais fechados,
sempre é sinalizado como ponto estratégico de salvaguarda da vida.
O uso combinado das saídas de emergência (Figura 23) e as saídas
regulares e especiais, como já foi mostrada nas imagens 18 e 19, permite
evacuação rápida, enquanto fornece uma alternativa se a rota para a saída
regular for bloqueada em casos de sinistros. É nela que ocorre toda e qualquer
evacuação de área pela população ocupante em caso de emergências, além
de ser acesso para o primeiro combate pela brigada de emergência ou mesmo
o corpo de bombeiros militar. Um ponto importante é que as escadas de
emergência devem possuir corrimãos em ambos os lados, piso antiderrapantes e guarda-corpo em seus lados abertos.

Figura 23: Saída de emergência do Colégio Luiz Tarquínio

Fonte: A autora (2017).

Seguindo a visita, foi identificada a falta de brigada de incêndio que
possibilite o pronto atendimento dentro da unidade escolar e que fiquem
atentos aos pontos de segurança no Colégio. As brigadas são grupos de
pessoas previamente treinadas, organizadas e capacitadas dentro de uma
organização ou estabelecimento para realizar atendimento em situações de
emergência. Em geral estão treinadas para atuar na prevenção e combate de
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incêndios, prestação de primeiros socorros e evacuação de ambientes. A
brigada deve ser atualizada anualmente.
A Sinalização de emergência e segurança contra incêndio e pânico foi
outro ponto analisado. Ela tem como objetivo reduzir o risco de ocorrência de
incêndio, alertando para os riscos existentes e garantindo que sejam adotadas
medidas adequadas às situações de risco. As sinalizações na unidade escolar
não seguem o padrão, que orientam os sujeitos escolares em situação de
emergência, e que facilitam a localização dos equipamentos e das rotas de
saída para abandono seguro da edificação em caso de emergência.
A baixa iluminação de áreas externas foi algo percebido pela equipe de
vistoria, e no mesmo momento foi elucidado (Figura 24) que a edificação
precisa de um sistema de iluminação de emergência com o intuito de clarear os
ambientes de passagem horizontal e vertical com iluminação suficiente para
evitar acidentes e garantir a evacuação das áreas de risco, cumprindo o
objetivo de proteger a vida das pessoas e facilitar a ação dos bombeiros. Outra
função desse sistema é permitir o controle visual das áreas abandonadas para
localização e remoção de feridos; iluminar o ambiente visando à segurança
patrimonial; e sinalizar inconfundivelmente as rotas de fuga utilizáveis para
abandono do local.
Figura 24: Verificação da iluminação de emergência

Fonte: A autora (2017).
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Prosseguindo para dispositivos de prevenção de acidentes na unidade
CPM Luiz Tarquínio, foi pontuada a questões de alarme de segurança e de
incêndio. Por que estes dispositivos são de suma importância? Pois, são estes
responsáveis pela informação de todos os usuários envolvidos em uma
determinada área da iminência da ocorrência ou princípio de emergência. O
Colégio ainda não possui o sistema de alarme de incêndio, o que foi
demonstrado aos gestores (Figura 25) a sua imprescindível instalação já que
através dele será possível detectar o fogo em estágio inicial, para possibilitar a
evacuação dos ocupantes do ambiente, de forma segura e rápida evitando
assim acidentes mais graves, perdas do patrimônio e principalmente perdas de
vidas.
Figura 25: Explicação sobre a importância do alarme de incêndio durante visita
guiada no CPM Luiz Tarquínio.

Fonte: A autora (2017).

Ainda nos dispositivos de prevenção, percebemos a falta da sinalização
de segurança contra incêndio e pânico que tem como objetivo reduzir o risco
de ocorrência de incêndio, alertando para os riscos existentes e garantindo que
sejam adotadas medidas adequadas à situações de risco, que orientem as
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ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de
saída para abandono seguro da edificação em caso de incêndio.
Se perguntarmos a qualquer pessoa qual o principal instrumento de
combate ao fogo, certamente irão responder sobre os extintores. Os extintores
de incêndio são de suma importância para tentar reduzir os focos de incêndios
em ambientes fechados. Deste modo, foi sinalizada a falta de extintores de
incêndio no CPM Luiz Tarquínio, contudo, verificamos que diversos pontos da
escola já possuem o suporte para a instalação deles. (Figura 26).
Figura 26: Suportes para os extintores espalhados no Colégio.

Fonte: A autora (2017).

No momento da visita, a equipe técnica orientou a instalação dos
extintores, já que são importantes equipamentos de segurança que tem como
principal função controlar ou eliminar o fogo de um local ou objeto, possuindo
duplas de extintores atendendo as classes A, B e C em cada pavimento e
distanciados conforme o risco da edificação (baixo = a cada 50 m). Instalados
sempre em altura de 10 cm a 1,10 m do piso acabado, em suporte de parede
ou de piso.

116

A presença de Hidrantes e mangotinhos não foram constatadas. A sua
ausência infere na mitigação de água para combate a incêndio pois são
sistemas de segurança destinados a distribuir pontos de água com pressão e
vazão pré-determinada, para combater princípios de combate a incêndio. O
Sistema de Hidrante é um tipo de sistema hidráulico, acionado de forma
manual, por isso, pode ser manuseado pelos ocupantes do prédio, desde que
eles tenham conhecimento básico de como utilizar o equipamento, para
garantir a extinção dos primeiros sinais de incêndio.
Sobre as Instalações elétricas e SPDA, percebemos algumas caixas
elétricas estão sem proteção e alguns fios soltos que podem causar curtos e
promover choques elétricos (Figura 27). Popularmente chamado de para-raios,
o sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) tem como
objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas
atmosféricas, que podem ocasionar incêndios, explosões, danos materiais e,
até mesmo, risco à vida de pessoas e animais.
Figura 27: Explicações da equipe técnica sobre instalações
elétricas a uma professora do Colégio.

Fonte: A autora (2017).

Ao fim, chegamos ao refeitório e ao analisarmos, percebemos que a
escola ainda não possui Central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ainda é
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utilizado botijão externo no fogão (Figura 28). Diante disso, algumas medidas
de segurança foram explicadas pela equipe técnica para o refeitório, que
manuseia o GLP em local fechado: como colocá-lo em local apropriado e
protegido contra as intempéries, possuir ventilação natural, afastado de outros
produtos inflamáveis, de fonte de calor e faíscas, protegidos do sol, da chuva e
da umidade.

Figura 28: Vistoria preventiva no fogão e botijão do refeitório.

Fonte: A autora (2017).

A visita técnica foi bem positiva. Desta ação, foram criados produtos que
como legados e indicação à melhoria qualitativa do espaço físico, garantindo
que a escola figure e possibilite sentimentos afetivos nas memórias daqueles
que convivem e a constituem enquanto espaço valorizante.
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8 DA APLICAÇÃO A MATERIALIZAÇÃO: A PREVENÇÃO EM MÚLTIPLOS
PRODUTOS

Ao chegar ao fim de um processo de formação, nos questionamos: o
que de fato conseguimos realizar? E o que de fato foram estes movimentos de
imergir em locais que passam diante as demandas do cotidiano. Por isto, os
produtos desse trabalho não foram pensados como algo fechado e sim como
um ponto a pensar a prevenção de acidentes e preservação da unidade
escolar.
Deste modo, a construção colaborativa foi a tônica que reverberou na
materialização das ações realizadas neste projeto, materializadas em múltiplos
produtos caracterizadas em: desenvolvimento de vídeos formativos à
prevenção e primeiros socorros; planejamento de oficinas formativas sobre
prevenção de acidentes em escolas e residências e princípios básicos
primeiros socorros no Colégio da Polícia Militar Luiz Tarquínio; criação de um
protótipo de canal de difusão e solicitação de palestras e oficinas sobre
prevenção de acidentes e princípios básicos de primeiros socorros no site
oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e; as orientações de prevenção
de acidentes a unidade escolar, oriundas da Vistoria técnica preventiva com
mapeamento dos riscos de segurança no CPM Luiz Tarquínio para solicitação
do projeto contra incêndio e pânico dos gestores para a Secretaria de
Educação do Estado.

8.1 Os Vídeos Formativos à prevenção e primeiros socorros

O mundo mudou, e a cada dia muda constantemente em decorrência da
produção em larga Escala. As informações que antes eram "estocadas" nos
porões de determinadas classes e grupos sociais, hoje são encontradas e
difundidas na fluidez das redes mundial de computadores, instituindo outras
formas de relação entre os sujeitos, alterando e/ou mobilizando formas de
produções no ciberespaço.
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Estas características estão envolvidas na própria gênesis da tecnologia
como estado latente da condição humana de criar, transformar e se adaptar
diante das dificuldades do cotidiano. Assim, pensamos a tecnologia como,
[...] dispositivos lógicos que servem como mediações entre o
ser humano e a técnica o dispositivo técnico, está diretamente
relacionada com o processo de desenvolvimento da cognição
humana, consequentemente, gerando nova ênfase em nosso
modo de relação com o conhecimento, ou melhor, gerando
uma nova compreensão da produção e difusão social de
saberes e de conhecimentos. (LIMA JR, 2007, p. 37).

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), permite uma
convergência entre linguagens textuais, sonoros, visuais que criam formas e
materializam o imaginário social, pois são
[...] linguagens como forma de inserir e explorar na escola a
cultura da informação e do conhecimento. E mais, é por meio
da oralidade como laço visceral, da escrita como possibilitadora
de sentidos e significados que as informações, através das
mídias, estreita os espaços-tempo da sociedade e alargam os
horizontes da Educação. (HETKOWSKI, 2004, p. 97).

A partir dos elementos potenciais das TIC, nos permite pensar a sua
aplicação na educação, pois estas seduzem os alunos a partir da interação das
múltiplas mídias caracterizando uma imersão e aproximação dos conteúdos
pedagógicos oficiais que compõem o currículo escolar, produzindo sentido pois
dialoga diretamente com a realidade em que vive.
Neste ínterim, nesta investigação percebemos a necessidade de
construção de um produto de fácil entendimento e que possa ser difundido na
escola e nas redes sociais digitais, possibilitando uma comunicação direta e
contextualizada com a prevenção, direcionamento em atos educativos a partir
de vídeos de curta duração.
Os vídeos institucionais favorecem o uso das informações de maneira
mais atraente e de linguagem simples, dando ênfase e credibilidade aos
objetivos das organizações, pois, “a apropriação dos modelos de produção
editorial

tradicional

pelos

da

moderna

multimídia

permite

criar

uma

comunicação ágil e interessante aos olhos dos públicos”. (KUNSCH, 2003, p.
169).
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O desenvolvimento dos vídeos não cumpre apenas a questão do legado
social, mas traz à baila novamente a função do CBMBA enquanto instituição
pedagógica a salvaguarda da vida humana. A partir da característica
comunicativa, visual, sonoras e textuais, cumpre o papel pedagógico de
demonstrar técnicas prevencionista e de primeiros socorros, tornando
intercessor entre os bombeiros, comunidade escolar e comunidade externa.
Portanto, constituímos uma equipe técnica e pedagógica para fazer o
levantamento dos requisitos que iriam compor a narrativa dos vídeos,
intitulados de “Dicas de vida” (Figura 29). Deste modo, planejamos a meta
inicial a construção de 05 vídeos (anexo 6), contendo os seguintes temas:
• Prevenção de acidentes envolvendo fogos de artifícios;
• Prevenção de acidentes em locais fechados;
• Prevenção de afogamentos em mar e piscina;
• Prevenção de queimaduras;
• Regras de evacuação em locais fechados em casos de incêndio.
Figura 29: Título da série dos vídeos educativos, visualizado na
abertura da exibição.

Fonte: Arquivo da autora (2017).

8.1.1 Fogos de artifícios
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Se perguntarmos a qualquer cidadão nordestino sobre uma das melhores
coisas de diversão nas festas juninas, certamente que responderia sobre os
fogos de artifícios, ou no popular “soltar bomba”. Mas, quais os perigos dos
fogos de artifícios? Existe uma forma de se divertir de forma segura sem
colocar em risco a saúde e a integridade física de outras pessoas?
Neste sentido, que escolhemos o tema de fogos de artifícios como o
primeiro tema a ser tratado nos vídeos institucionais (Figura 30), pois, segundo
dados levantados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) em parceria com
o Ministério da Saúde, ocorreram cerca de 4.577 internações de pacientes (no
período de 2008 a 2016) em decorrência de queimaduras manipulando
artefatos explosivos, que se configura enquanto fogos de artifícios. A Bahia
ocupa a inditosa liderança, ao que corresponde a número de acidentes,
seguido de São Paulo e Minas Gerais, devido às festas populares.

Figura 30: Parte do vídeo sobre fogos de artifício em que é chamado
atenção para as queimaduras com fogos de artifício.

Fonte: Arquivo da autora (2017).

Este é o contexto em que buscamos intervir através da proposta aqui
descrita, construindo vídeos curtos que possam ser disponibilizados nas redes
sociais digitais. Portanto, neste primeiro tema/conteúdo, utilizamos como ponto
de partida alerta sobre o perigo de comprar fogos de artifícios de locais não
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credenciados e origem/procedência duvidosas comumente chamadas de
clandestinos. (Figura 31).
Figura 31: Parte do vídeo sobre fogos de artifício chamando atenção para a
compra em locais clandestinos.

Fonte: Arquivo da autora (2017).

Outro assunto tratado no decorrer do vídeo é a atividade de soltar
balões, uma vez que foge ao controle daquele que o solta, ficando solto
podendo cair em lugares altamente inflamáveis. A questão de brincar com
fogos em ambientes fechados é o clímax, ponto alto, pois é uma das principais
ocorrências urbanas, precedido com utilização em áreas residenciais e,
próximos a hospitais corroborando com a propagação da poluição sonora. Por
conseguinte, informa a proibição de manipulação de fogos de artificies em
centrais de gás e postos de gasolina, pois são locais que trabalham com
guarda e comercialização legalizada de produtos inflamáveis.
Assim, buscamos nesta primeira experiência a orientação sobre a
sensibilização de atos de prevenção, revelando a importância de buscar
orientações dos fabricantes nas embalagens dos produtos, a fim de ver o tipo
e/ou características de utilização e manuseio correto. Terminamos, mostrando
que o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia não está para punir e sim para
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promover a segurança e, em caso de emergência entrar em contato com a
central para ter atendimento/socorro especializado.
8.2.2 Afogamentos
O Estado da Bahia é abençoado pela natureza, por possuir 932 km de faixa
litorânea, permitindo o lazer dos conterrâneos e opções de turismo doméstico e
internacionais. Por estas características, configura os primeiros lugares de
índices de afogamento, exigindo uma campanha educativa que traga como
eixo central cuidados para que a diversão não se transforme em tragédia.
Nessa perspectiva, escolhemos os afogamentos como o terceiro tema a ser
tratado na composição dos vídeos institucionais (Figura 32), pois, não se pode
desprezar os elevados números da organização Mundial da Saúde – OMS,
onde revelam que cerca de 372 mil pessoas morrem afogadas todos os anos
no mundo. Em contexto nacional, o número de óbitos por afogamento em
nosso país supera os 6.000 casos ao ano, ao que corresponde em
ocorrência/incidentes não fatais, os números se aproximam em 100.000,
configurando as crianças como principal grupo vulnerável a sofrer este tipo de
acidente, reafirmando a necessidade de um processo de formação ativo,
aplicado e incisivo.
Figura 32: Parte do vídeo sobre prevenção de afogamentos, explicando os
cuidados com os banhos de mar e piscina.

Fonte: Arquivo da autora (2017).

124

Portanto, este é o contexto em que buscamos intervir através da
proposta

aqui

descrita,

construindo

vídeos

curtos

que

possam

ser

disponibilizados nas redes sociais digitais. Neste terceiro tema/conteúdo,
utilizamos como ponto de partida, os cuidados no banho de mar e piscina,
alertando que um adulto deve supervisionar de forma ativa e constante as
crianças e adolescentes, onde houver água, mesmo que saibam nadar ou que
os lugares sejam considerados rasos. Muitos casos de afogamento
aconteceram com pessoas que achavam que possuíam conhecimento mínimos
de natação, superestimando as condições naturais adversas.
Na ânsia de ajudar e prestar socorro, algumas pessoas se lançam ao
mar para ajudar e evitar óbito, sem saberes e técnicas de primeiros socorros
em ambiente aquáticos, tornando-se mais uma vítima de afogamentos. O vídeo
traz este contraponto, não como uma crítica à solidariedade e espírito de
sobrevivência inerente ao ser humano, mas como fator a considerar que a
imperícia resulta em maiores danos.
Neste ínterim, o vídeo faz alertas sobre a busca de auxílio especializado
além de frequentar ambientes com segurança de salva-vidas, obedecer à
sinalização de perigo e nunca fazer uso de bebidas alcoólicas e ir nadar.
Ao que consiste em afogamentos em ambientes domésticos, como
piscinas em residências e escolas, o vídeo traz os elementos das normas
brasileiras de regulamentação, e reitera a necessidade da supervisão de
adultos, que devem estar 100% atentos ao que está acontecendo. Um ponto
crucial, antes de tudo, é desligar as bombas de sucção. Vários são os casos
que crianças são sugadas e não tem forças para voltar à superfície.
Percebemos assim que os vídeos institucionais dos bombeiros militares,
ao que se refere a afogamento, é apenas um intercessor entre os sujeitos e as
orientações sobre segurança, ficando a cargo dos cidadãos a busca de
prevenir perigos (Figura 33).
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Figura 33: Parte do vídeo de prevenção de afogamentos, orientando a população
dos perigos em ambientes aquáticos.

Fonte: Arquivo da autora (2017).

8.1.3 Prevenção de acidentes em ambientes fechados
Toda criança adora uma brincadeira. Brincar, se sujar, ir além por não
ter medo de errar ou se machucar. As quedas são as principais causas dos
ferimentos das crianças independentes da idade, jogando bola, correndo, ou
muitas vezes podem ter ocorrido até dentro de casa, escolas, entre outros
lugares. E é nessa hora que os pais devem ter cuidado (Figura 34). A
criançada não percebe o perigo.
Figura 34: Parte do vídeo sobre prevenção de acidentes, alertando sobre quedas.

Fonte: Arquivo da autora (2017).
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As crianças e adolescentes vivem expostos a situações de risco, esteja
onde estiver. Esse risco se origina de sua vontade de explorar e conhecer o
espaço que a cerca e, como nem sempre compreende os perigos que estão
expostos, acabam por se envolver em acidentes.
Pensando nisso, foi criado o vídeo 3 sobre prevenção de acidentes, para
preservar a vida e a integridade física de crianças em locais fechados.
O vídeo trouxe dicas de segurança em escadas, janelas e outros locais
propícios a acidentes (Figura 35), além de falar sobre a importância de práticas
que reduzem o número de acidentes, a partir da promoção de um ambiente
seguro, como a instalação de redes nas janelas, portas de segurança nas
escadas, a vigilância dos responsáveis e tantos outros incentivo às práticas
mais seguras em ambientes fechados.

Figura 35: parte do vídeo sobre prevenção de acidentes

Fonte: Arquivo da autora (2017).

A melhor forma de evitar acidentes é se antecipar antes que eles
aconteçam, como foi explanado no curta metragem, no sentido de alertar para
os riscos e para a necessidade de adotar comportamentos seguros em relação
ao ambiente fechados.
Mas, se por ventura, algumas das dicas de prevenção forem
negligenciadas e por ventura acontecer um sinistro; em todos os finais dos
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vídeos, mostramos o número nacional de atendimento do Corpo de Bombeiros,
o 193, que fica à disposição da população 24h ininterruptas. (Figura 36)
Figura 36: Final dos vídeos, mostrando o número nacional de atendimento dos
Bombeiros Militares.

Fonte: Arquivo da autora (2017).

8.1.4 Evacuação em casos de incêndio

Tragédias como dos edifícios Andraus, em 1972, Joelma, em 1974, e
Grande Avenida, em 1981, mataram ao todo 221 pessoas e feriram quase
1000. Algumas das pessoas que saíram com vida, ao serem entrevistas
informaram que haviam detectado as labaredas, mas relataram ao mesmo
tempo que não estavam preparadas para abandonar o local pois não sabiam
quais eram as maneiras corretas de agirem. Mas então, o que devemos saber
se estivermos em um ambiente com fumaça? Qual a melhor maneira para
evacuação?
Primeiramente, faz-se necessário saber o que é evacuação, que
consiste no movimento de pessoas de um local perigoso devido à ameaça ou
ocorrência de um evento desastroso. E a partir dessa conceituação e da
incidência de mortes em sinistros por não saírem em tempo hábil, escolhemos
como quarto tema “Incêndio em edificações”.
O vídeo é iniciado explicando que manter a calma é essencial (Figura
37) pois a evacuação correta de um ambiente que oferece risco à vida merece
atenção: um desvio errado ou um comportamento incorreto pode causar lesões
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e até mesmo a morte. Outro ponto abordado é uma norma bastante conhecida,
mas que diversas vezes são negligenciadas e acabam por trazer prejuízos
irremediáveis, que é não utilizar elevadores em caso de incêndio.
Figura 37: Parte do vídeo de incêndio em edificações, com dicas para
evacuação.

Fonte: Arquivo da autora (2017).

Outro assunto tratado no decorrer do vídeo é a utilização de extintores
em pequenos incêndios, contudo em casos do fogo se espalhar, ele não é
suficiente. O que ninguém quase sabe é que a maioria das mortes durante
incêndios no interior das edificações costuma a ocorrer não por queimaduras,
mas sim pela inalação da fumaça. Isso ocorre porque o fogo e as pessoas
competem pelo mesmo recurso: o oxigênio. Mas a falta desse elemento nos
incapacita rapidamente e, muitas vezes, não dá tempo para chegar a um lugar
seguro.
A capacidade de percepção e de raciocínio, essenciais para se orientar
e escapar rapidamente do fogo, diminui com a falta de oxigênio, e para que
isso não ocorra, os bombeiros militares explicam no vídeos como agir
corretamente. Se há fumaça, é melhor manter-se próximo ao solo e engatinhar
para um lugar seguro para minimizar a inalação de gases tóxicos. E se for
preciso passar por um cômodo cheio de fumaça, usar um pano (de preferência
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molhado, mas apenas se houver tempo) sobre o nariz e a boca pode te ajudar
a filtrar as partículas de fumaça para proteger os pulmões (Figura 38). Se
houver uma torneira no local, também é recomendável molhar o chão por onde
engatinhará, assim como a roupa que está usando para prolongar a hidratação
da pele.

Figura 38: Parte do vídeo de incêndio em edificações, sobre inalação de
fumaça.

Fonte: Arquivo da autora (2017).

Assim, buscamos nesta produção, uma experiência diferente dos temas
anteriores que tratavam da prevenção, neste caso, a orientação foi sobre como
agir diante de uma ocorrência. O fato é que os incêndios são fenômenos
extremamente violentos e essencialmente aleatórios, o que faz com que
evacuação dos locais de maior risco, se torne a estratégia mais confiável de
salvamento de vidas humanas.

8.1.5 Queimaduras

As lesões por queimaduras são a terceira causa de morte acidental em
todas faixas etárias, os avanços no atendimento hospitalar têm contribuído
para a sobrevivência de pacientes que sofreram trauma térmico, resultando em
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redução na taxa de mortalidade entre vítimas de lesões de queimaduras.
Contudo, muitas pessoas ainda ficam com sequelas e morrem a cada ano por
causa da queimadura.
Quanto ao local de acidente e agente causador, um estudo realizado no
Brasil aponta o ambiente doméstico como o local em que ocorre maior
incidência de acidentes por queimaduras. Um aspecto importante a ser
considerado, que poderia explicar essa situação, é o considerável número de
agentes inflamáveis encontrados no ambiente doméstico e uma maior
preocupação na realização de programas de prevenção.
Assim, queimaduras foi o tema enfocado no vídeo número 5, que trouxe
além de dicas de prevenção sobre queimaduras térmicas e elétricas, como agir
no primeiro momento em cada uma delas até ida ao hospital.
Já no início há o alerta em manter objetos quentes longe do alcance de
crianças, assim como mantê-las afastadas do fogão (Figura 39). Por falar em
fogão, os cabos das panelas voltados para dentro foi um ponto abordado, pois
muitas vezes, adultos acabam esbarrando neles e o conteúdo da panela,
atingindo o corpo da vítima. Sem falar, na curiosidade dos pequenos, que por
vezes, quer saber o que está sendo preparado e puxam o cabo, queimando o
rosto.
Figura 39: Parte do vídeo sobre queimaduras, importância de deixar
crianças afastadas do fogão.

Fonte: Arquivo da autora (2017).
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Tomadas elétricas sem proteção são extremamente perigosos, por isso
a importância em colocar protetores, evitando que objetos, ou até mesmo o
dedo seja introduzido nos orifícios delas, prevenindo os choques elétricos.
Existem algumas crendices populares, como colocar manteiga, borra de
café, creme dental sobre as queimaduras, ajudará na cicatrização. Buscamos
desmitificar esses fatos, trazendo informações claras e objetivas: se a
queimadura for causada por água, alimentos quentes, álcool ou gasolina, não é
preciso passar nada, somente lavar com água corrente, proteger o local e ir até
um serviço de urgência.
Para queimaduras com correntes elétricas, será preciso desligar a
energia, e afastar a fonte com material isolante (Figura 40). Depois levar a
vítima para um hospital.

Figura 40: Parte do vídeo sobre queimaduras com corrente elétrica.

Fonte: Arquivo da autora (2017).

Dessa forma, o resultado deste vídeo pode permitir que a população, de
modo geral, possa participar do planejamento de estratégias de mudanças,
tendo em vista a prevenção de queimaduras. Além de informar a maneira
correta do modo de agir em casos de sinistros desse tipo.
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8.2 Criação de canal de difusão e solicitação do “Bombeiro na escola”

As últimas décadas testemunharam grandes mudanças nas estruturas
sociais, políticas e econômicas do mundo. Os “velhos métodos” cedem lugar à
um mundo novo, ágil, e cada vez mais digital. Este movimento traz reflexos
diretos nas instituições governamentais e nas estruturas necessárias a atuação
do Estado perante à sociedade, que por sua vez está se adaptando e
aprendendo a lidar com este cenário. No Estado, diversas reformas se
sucedem com características, métodos e técnicas de diferentes naturezas, que
buscam modernizar e flexibilizar a organização para adequá-la a novas
possibilidades e demandas sociais.
Foi pensando nisso, diante da atuação e das respostas dos bombeiros
militares no decorrer da pesquisa, que foi identificada a necessidade de criar
um ambiente favorável à aproximação das instituições escolares a solicitação
de apoio logístico, operacional e pedagógico nas escolas. Isso porque, o
processo de solicitação de palestras no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia
ainda é marcado pela dicotomia existente entre a ampliação das tecnologias de
informação e comunicação e as tradicionais preocupações burocráticas.
Atualmente, as demandas são enviadas pela população, requerendo os mais
diversos temas, para e-mails em diversos setores da corporação, o que
demanda um tempo maior para chegar ao departamento responsável.
Nesse sentido, pensamos em utilizar os recursos das Tecnologias de
informação e Comunicação para a construção de um canal no portal oficial do
Corpo de Bombeiros Militar da Bahia visando a aproximação da corporação
junto as escolas públicas, associações de bairros e outras instituição que
busque a parceria para elaboração de proposta e projetos a partir de um
sistema de registro e solicitação ao grupamento que é responsável pela
área/região em que a escola se encontra.
Conforme já explanado no decorrer deste trabalho:
As TIC oferecem recursos que podem ser utilizados para
proporcionar maior agilidade aos processos e otimizar os fluxos
de
trabalho,
garantindo
a
segurança,
integridade,
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disponibilidade, confiabilidade e rastreabilidade de dados e
informações (BEAL, 2005).

O corpo de Bombeiros Militar da Bahia vêm adotando iniciativas que
utilizam as TIC como meio de aprimorar seus processos administrativos e
melhorar sua prestação de serviços, com o já vem sendo feito através do site
oficial (conforme figura 41).
Figura 41: Site Oficial do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Fonte: Arquivo da autora (2018).

A utilização de meios eletrônicos para a prestação dos serviços
governamentais exige que sítios e portais desenvolvidos e mantidos pela
administração pública sejam fáceis de usar, relevantes e efetivos. Assim, houve
uma preocupação da criadores da página em apresentar uma interface
simplificada, com janelas expostas de forma organizada e de fácil visualização
que direcionam automaticamente para o link desejado, evitando buscas
incessantes e consequentemente a desistência do usuário na utilização do sítio
(Figura 42).
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Figura 42: Serviços oferecidos pelo CBMBA através da internet

Fonte: Arquivo da autora (2018).

Assim, o terceiro produto desse trabalho foi a criação de um canal de
difusão na página de links de interesses (Figura 43) dentro no site corporativo
(Figuras 44 e 45).
Foi adicionado a imagem com um link que direciona a um formulário de
ficha de solicitação (Apêndice B) para análise e aprovação do Comando Geral
do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que traz uma série de perguntas
direcionadas ao solicitante, tais como: o nome da instituição interessada,
endereço, telefone de contato, e-mail, data, horário e local sugeridos para
realização do serviço, o motivo da solicitação e a questão de transporte. São
também solicitadas informações sobre o público alvo, tais como: a quantidade
de pessoas envolvidas, faixa etária e o tema de interesse.

Após o

preenchimento da ficha pelo solicitante, as respostas serão automaticamente
direcionadas ao e-mail do Comando de Operações Bombeiros Militares da
capital e Região Metropolitana de Salvador, que por sua vez encaminhará ao
grupamento responsável pelo atendimento no endereço informado na ficha.
Este então, verificará com a disponibilidade da equipe do grupamento na data e
horário solicitado e entrará em contato para confirmação do serviço.
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Figura 43: Imagem com hiperlink para solicitação de
oficinas e palestras no site Oficial do CBMBA

Fonte: Arquivo da autora (2018).

Figura 44: Atual página de “links de interesse” no site do CBMBA

Fonte: Arquivo da autora (2018).
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Figura 45: Protótipo para nova página de “link de interesse” no site oficial do
Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

Fonte: Arquivo da autora (2018).

A disponibilização dessa ficha, utilizando-se da tecnologia da informação
e comunicação torna-se uma ferramenta para viabilizar a prestação de serviços
públicos de forma ágil e eficiente. Oferecer essa ficha por meio eletrônico tem
como um de seus principais objetivos disponibilizar o serviço a partir de um
único ponto de entrada, a qualquer hora. Portanto, não é apenas digitalizar o
serviço; mas também reduzir a burocracia e simplificá-lo.
Ainda pensando em simplificar e difundir o projeto “Bombeiro na Escola”
criamos um código QR, que é a sigla de “Quick Response” que significa
resposta rápida. É um código bidimensional que foi criado em 1994 e pode ser
facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com
câmera (figura 46) que converterá a ficha de solicitação para preenchimento no
próprio celular.
Figura 46: Código QR para ficha de solitação do “Bombeiro na Escola”.

Fonte: A autora (2018).
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Os código QR poderão ser inseridos nos cartões de visitas dos
Bombeiros Militares envolvidos no projeto, assim como divulgação em revistas,
periódicos e propagandas.
É Importante salientar que, para os cidadãos, tratar-se-á de um canal de
comunicação centralizado e de simples acesso, acessível, usual e integrado,
provendo de forma eficiente o acesso a uma ficha de solicitação para palestras
e oficinas em escolas. Para os gestores públicos, um meio centralizado de
desburocratizar as solicitações da sociedade para esse tipo de serviço e obter
informações da avaliação dos serviços pelos usuários, possibilitando, desta
forma, uma melhoria contínua nos serviços oferecidos pelo Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia.
Após a palestra ou oficina solicitada ser realizada, será enviado ao
solicitante por e-mail, um link com um questionário de avaliação contendo
perguntas sobre a instrutória e tema, assim como sugestões e críticas para que
possa haver maior interação entre comunidade e a instituição, além de deixar o
CBMBA munido de informações de como está sendo realizado o trabalho e
melhorar o serviço ofertado (Apêndice C).
Dessa forma, a proposta de inserção por meio virtual da solicitação de
palestras em escolas e ficha de retorno das instituições atendidas direcionando
a flexibilização e modernização da máquina pública facilitará a comunicação
entre sociedade e corporação, dará mais agilidade no atendimento das
solicitações, e ainda trará uma estatística da quantidade de solicitações e
atendimentos através do site.

8.3 Visita técnica Preventiva

Ao falar em educação e segurança, nosso imaginário se reporta ao
espaço escolar como instituição social destinada ao ensino formal e
desenvolvimento de habilidades, competência e convívio entre a diversidade e
pluralidade da condição humana de ser. Mas, como estes espaços são
pensados em sua construção? As estruturas físicas escolares estão dentro das
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normas Brasileira que tem por objetivo reduzir e evitar acidentes? Quais os
elementos técnicos estruturais que validam a escola como um espaço seguro?
Estes questionamentos, nos convidam a pensar a construção da escola na
perspectiva material, da "pedra e do cal". É importante ressaltar, a participação
de outros sujeitos da pesquisa que possuem na vivência saberes empíricos
sobre segurança, preservação da vida no cotidiano, um dos pilares desta
pesquisa, aplicada ao Colégio da Polícia Militar da Bahia - CPM, Unidade Luiz
Tarquínio.
Neste sentido, retornamos ao Corpo de Bombeiros Militar da Bahia como
instituição que tem como missão salvaguardar a vidas e os patrimônios com
eficiência, eficácia, transparência, ética e respeito à dignidade humana,
consolidando-a como espaço formativo e combativo a prevenção e salvaguarda
da vida a partir dos saberes oriundos da experiência.
Com a promulgação da Lei n° 12.929/13, e do Decreto nº 16.302/15
regulamentando as normas preventivas do Corpo de Bombeiros Militar da
Bahia e a efetivação do Poder de Polícia, objetivou-se melhorar a segurança
das edificações do Estado, e consequentemente, a segurança da população.
Desse modo, o quarto produto foi pensado na segurança diária das
pessoas que utilizam o Colégio da Polícia Militar Luiz Tarquínio: a confecção de
relatório técnico que sirva de base para a construção do projeto de segurança
contra incêndio e pânico da escola. A execução do relatório se deu após
vistoria preventiva da equipe técnica do CBMA com os gestores e professores
do Colégio, diante de um mapeamento de risco, já explanado no decorrer deste
trabalho.
Este produto é tomado de relevância social tanto pela investidura das
pessoas na credibilidade da corporação com o advento da lei, como pela
importância da efetividade da prevenção realizada pelo bombeiro militar, além
de que, as mudanças a serem realizadas na estrutura do Colégio, alcançarão
gerações futuras.
É preciso reiterar que a proteção da vida humana, depende da
constituição de práticas aplicadas que desencadeiam na função do profissional
bombeiro, como a conscientização popular dos riscos da condução errônea de
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produtos, equipamentos, ações, envenenamento por substâncias químicas,
manuseio inadequado de objetos de perfuração e/ou cortes, afogamentos,
desabamentos, orientações de primeiros socorros, dentre outros. Estes
elementos, faz parte de uma produção intrínseca do cotidiano do profissional,
instituindo rotinas e estratégias prevencionistas. Deste modo, a segurança será
elemento basilar e mobilizador das ações do CBMBA.
O relatório técnico emitido pela equipe técnica do CBMBA apontou para
um caminho mais seguro, contudo é imperativo que os responsáveis cumpram
a missão de criação do projeto contra incêndio e pânico do CPM Luiz
Tarquínio, afinal, além de uma exigência legal, consiste em uma importante
ferramenta para avaliação dos riscos de incêndio, minimizar propagação de
fogo e reduzir danos materiais e principalmente, proteção da vida e segurança
coletiva.

8.4 Oficinas de prevenção de acidentes e princípios básicos de primeiros
socorros

A realização das oficinas formativas, incialmente foram traçadas como
plano de ação para adentrar ao lócus da pesquisa e assim possibilitar um maior
contato com os sujeitos participantes: gestores, coordenadores e
principalmente os alunos. No decorrer deste processo percebemos que estes
são veículos de composição a uma estratégia pedagógica, que mobilizam os
participantes a construírem os conhecimentos a partir de conteúdos que estão
presentes no cotidiano, mas não configura o currículo oficial escolar.
Como quarto produto, criado com o fito de formação continuada, é a
oferta destas oficinas formativas como atos dos bombeiros nas escolas,
criando laços e aproximando estes profissionais em ambientes escolares, não
apenas como técnicos de prevenção de acidentes, mas como profissionais que
podem contribuir na formação cidadã e valorização da vida de si e dos outros
pelos educandos.
Portanto, as oficinas de prevenção de acidentes e princípios básicos de
primeiros socorros realizados como plano de ação desta pesquisa no CPM Luiz
Tarquínio, carrega no seu íntimo, a essência de um produto, pois permitirá a
aplicação dos conceitos referente à prevenção de acidentes na dimensão
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prática escolar, questão esta que promove um processo de formação
continuada e multireferencializado.
Nesse entendimento, as oficinas permitem que os profissionais bombeiro
militares saiam dos quarteis e adentrem ao ambiente escolar, vivenciando
outras estruturas que figuram o cotidiano dos sujeitos escolares, pois
consideramos que a escola tem um papel fundamental, pois constitui um
espaço onde se pode abrir a discussão em torno dos questionamentos e
dúvidas apresentadas pelos alunos, realizar práticas que possibilitam o
manuseio correto em objetos, abrindo uma visão sobre a prevenção de
acidentes e princípios básicos de primeiros socorros, para tomarem decisões e
ações seguras e responsáveis, quando necessário.
Assim, ao se analisar a metodologia, foi criado um plano de aula
(Apêndice D) para as oficinas formativas, levando em consideração os
conhecimentos prévios dos sujeitos e a relação de seus conhecimentos com o
meio, verificou-se a influência na aprendizagem, por ser uma situação
desafiadora, podendo ser também responsável pelo seu desenvolvimento
intelectual. As oficinas formativas evidenciaram ser uma estratégia alternativa
de ensino em segurança; onde o educando poderá, durante o desenvolvimento
de seu intelecto, adaptar/assimilar novos conhecimentos.
A realização das oficinas formativas permitiu ampliar o conhecimento
dos alunos, mesmo sendo realizadas em apenas um dia. Portanto, percebe-se
que este método em forma de oficina favorece espaço de discussão, de troca
de experiências pessoais e do grupo, partindo da realidade para a reflexão e o
debate de suas próprias experiências.
Nesse sentido, a realização deste produto permite a interação de
diferentes olhares, no intuito de preparar os alunos para atuar junto a seres
humanos que necessitam de cuidados
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9

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste momento buscamos considerar os aspectos que nortearam e
possibilitaram esta investigação que relatamos no decorrer de toda a escrita.
Compreendemos que uma pesquisa aplicada ela nunca se encerra, pois no
local onde fomos acolhidos, recebidos e auxiliados sempre irá reverberar as
consequências da nossa presença, através de marcas que nos representam e
compõe a nossa memória.
O presente trabalho buscou uma imersão no processo de integração
dialógica do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, Polícia Militar, escola, família
e comunidade. Mostrou que esses pilares unidos podem constituir um espaço
favorável e fecundo dos saberes sobre prevenção, proporcionando segurança
e qualidade de vida nos espaços de interação.
Além de apresentar dados alarmantes de acidentes envolvendo crianças
em ambientes domésticos e escolares, evidenciando a importância de
tratarmos a temática, a pesquisa também trouxe a história do corpo de
Bombeiros Militar e o histórico do Colégio da Polícia Militar, especialmente, da
unidade Luiz Tarquínio, e o arcabouço teórico sobre a legislação de amparo às
crianças

e

adolescentes,

juntamente

com

discussões

acerca

das

responsabilidades jurídicas dos responsáveis das escolas em diversos casos
reais de acidentes em escolas; tudo isso, com o fito que a imersão fosse
completa.
O desenvolvimento dessa pesquisa no âmbito profissional, outorgou a
pesquisadora um vasto campo de possibilidades, pois organizar algo que
acredita que possa fazer a diferença é extremamente recompensador. Na
condição de pesquisadora, a experiência se tornou o sustentáculo de um
amadurecimento crítico, os quais se entrelaçam com a experiência docente,
mergulhando nas atividades que envolveram o projeto, permeadas por
inquietações, mas que eram sendo acalentadas pelos resultados positivos
alcançados. Um mister de congraçamento entre a oficiala e a pesquisadora.
Neste processo de formação, entendemos como pontos que não
conseguimos atingir: uma melhor interlocução entre os alunos na dimensão
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prática de mapeamento de risco; diálogo com representante máximo da
Secretaria de Educação do Estado da Bahia, ao que corresponde compreender
como são elaborados os planos de incêndio e segurança para as escolas
estaduais; articulação entre a universidade, os bombeiros e a unidade escolar,
permitindo que estes reduzam as possíveis lacunas que existe, sendo que
ambas são instituições formativas que precisam versar e “com-versar”, em
práticas aplicadas colaborativas.
Contudo por outro lado, diante de tudo que foi estudado, pesquisado e
realizado na construção desse trabalho, conseguimos chegar a resposta da
problemática inicial: quais as potencialidades da inserção de atos formativos
sobre prevenção de acidentes na escola pública?
As atividades planejadas e realizadas, assim como os produtos oriundos
desta pesquisa aplicada, engajada e de intervenção permitiram enumerar
diversas potencialidades dessa inserção, tais como: aliar à gestão escolar,
abordagens

e

estudos

de

comportamentos

preventivos

com

ações

administrativas e pedagógicas; quebrar a metodologia tradicional de sala de
aula; estratégias pedagógicas capazes de despertar nos sujeitos do processo,
aprendizagens significativas, considerando suas experiências e convidando-os
para refletir sobre o contexto no qual estão inseridos; integração entre
Bombeiros Militares, Polícia Militar, Escola e Comunidade, comportamentos
seguros ao ambiente doméstico e escolar; favorecimento do uso de
informações acerca de prevenção de acidentes e princípios básicos de
primeiros socorros de maneira mais atraente e de linguagem simples a partir do
uso da TIC; os órgãos competentes conhecerem as mudanças necessárias na
infraestrutura do ambiente escolar através de relatório técnico; criação de uma
nova forma de divulgar os serviços prestados pelo CBMBA, assim como nova
forma de atendimento para solicitações da comunidade; substituição da visão
do acidente como evento fortuitos para evento evitável.
Nesta acepção, a questão acerca da prevenção de acidentes e primeiros
socorros deve ser compreendida como essencial, requerendo dos órgãos
competentes uma atenção maior e assistência ao que concerne a conservação,
manutenção e preservação do espaço físico, pois em todos os dias, as escolas
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abrigam intramuros inúmeras pessoas que precisam ter segurança para
aprender e ensinar.
Identificamos como os próximos passos desta pesquisa, adentrar em
unidades escolares civis, para realizar um estudo comparativo da questão de
prevenção em ambiente escolar sob a jurisdição municipal, estadual e federal,
mostrando que a instituição bombeiro militar, também se configura como
espaço formativo que promove formação. Pretende-se também, aprofundar o
estudo sobre produção de cartilha de prevenção, fazendo articulações e
atribuição de sentidos as práticas pedagógicas iniciadas na sala de aula e
resinificadas no tecido social.
Este relatório técnico cientifico oriundo de uma pesquisa aplicada,
construída pelo esforço coletivo e colaborativo dos sujeitos que fazem a
educação acontecer, superando as adversidades com paixão e resiliência é
apenas uma gota que forma um grande mar a ser navegado e desbravado.
Porém, essa navegação só terá sentido se todos estiverem seguros, atentos,
acolhidos, seguros em atos solidários que extrapolam as dificuldades. Talvez
esta seja a maior prevenção, o cuidar de si, de nós e de um futuro construído
pela segurança do presente.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós Graduação
Departamento de Educação/Campus I
Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação – GESTEC

QUESTIONÁRIO SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
DIRECIONADO AO BOMBEIRO MILITAR

Prezado bombeiro(a) militar:
Este questionário tem por objetivo a coleta de informações acerca das principais
atividades desenvolvidas por BOMBEIROS MILITARES no atendimento de
ocorrências no exercício da função e participação de palestras sobre prevenção de
acidentes. Os dados aqui colhidos e informados irão possibilitar criar uma
estratégia de formação para alunos da escola pública sobre prevenção de acidente
doméstico e escolar, uma vez que a rede pública de ensino possibilita realizar uma
rede de difusão de saberes e conhecimentos, permitindo que estes sejam
orientados a lidar com situações de risco. É importante ressaltar que este
questionário é sigiloso, como preconiza a legislação referente à ética na pesquisa.
Respondam cuidadosamente às questões abaixo e não hesite em fazer os
comentários que julgar necessários à melhoria das nossas técnicas e
procedimentos.

Nome:

Qual o seu posto/graduação?

Qual grupamento está lotado atualmente?

Você já trabalhou com instrutória de prevenção a acidentes e/ou primeiros
socorros?
( )Sim

( ) Não
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Já atendeu ocorrência dentro de residências e/ou escolas?
( )Sim

( ) Não

Quais as dificuldades de fazer uma aproximação da instituição bombeiro com
unidades públicas escolares?
1-

2-

3-

A partir de sua experiência como bombeiro/instrutor, indique formas que
possam aproximar os instrutores sobre noções básicas de prevenção de
acidentes e primeiros socorros na rede pública de ensino:
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós Graduação
Departamento de Educação/Campus I
Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação – GESTEC

QUESTIONÁRIO SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
DIRECIONADO AO GESTOR

Prezado (a) Gestor (a) Escolar,
Este questionário tem por objetivo a coleta de informações acerca das principais
ocorrências de acidentes e primeiros socorros existentes no âmbito da unidade
escolar gerido pelos senhores (as). Os dados aqui colhidos e informados por vocês
irão possibilitar criar uma estratégia de criação de um mapeamento de risco da
escola e ações formativas para alunos da escola pública em primeiros socorros,
prevenção de acidente domésticos e escolar, uma vez que a rede pública de ensino
possibilita realizar uma rede de difusão de saberes e conhecimentos, permitindo
que estes sejam orientados a lidar com situações de risco. É importante ressaltar
que este questionário é sigiloso, como preconiza a legislação referente a ética na
pesquisa.
Respondam cuidadosamente às questões abaixo e não hesite em fazer os
comentários que julgar necessários à melhoria das nossas técnicas e
procedimentos.

Nome:

É militar?

( )Sim

( ) Não

Ao longo de sua experiência como gestora escolar, você já teve alguma
ocorrência de acidentes e/ou primeiros socorros na unidade escolar?
( )Sim

( ) Não

Em sua unidade escolar, existe alguma orientação institucionalizada e/ou
profissional que auxilia para casos de emergência a primeiros socorros?
( )Sim

( ) Não
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Em sua unidade escolar, existe alguma normatização e/ou orientação para
prevenção de acidente no âmbito do espaço escolar?
( )Sim

( ) Não

Em sua unidade escolar, possui alguma ação pedagógica a prevenção de
acidentes e primeiros socorros em ambientes domésticos e escolar?
( )Sim

( ) Não

Você concorda que transmitir conhecimentos sobre prevenção de acidentes
e/ou primeiros socorros nas escolas, ajudará a diminuir o número de
acidentes em residências e/ou escolas?
( )Sim

( ) Não

A partir de sua experiência, como um plano e/ou mapeamento de risco
poderia contribuir para a prevenção de acidentes na unidade escolar da rede
pública de ensino da cidade de Salvador/Ba?
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós Graduação
Departamento de Educação/Campus I
Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação – GESTEC

QUESTIONÁRIO SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
DIRECIONADO AO COORDENADOR (A)
Prezado (a) Coordenador (a) Pedagógico,
Este questionário tem por objetivo a coleta de informações acerca das principais
ocorrências de acidentes e primeiros socorros desenvolvidas no âmbito da unidade
escolar coordenado pelos senhores (as). Os dados aqui colhidos e informados por
vocês irão possibilitar criar uma estratégia formativa para alunos da escola pública
em primeiros socorros, prevenção de acidente domésticos e escolar, uma vez que a
rede pública de ensino possibilita realizar uma rede de difusão de saberes e
conhecimentos, permitindo que estes sejam orientados a lidar com situações de
risco. É importante ressaltar que este questionário é sigiloso, como preconiza a
legislação referente a ética na pesquisa.
Respondam cuidadosamente às questões abaixo e não hesite em fazer os
comentários que julgar necessários à melhoria das nossas técnicas e
procedimentos.

Nome:

Você é militar?
( ) sim

( ) Não

Ao longo de sua experiência como coordenadora pedagógica, você já teve
alguma ocorrência de acidentes e/ou primeiros socorros com aluno e/ou
professores na unidade escolar?
(

) Sim

(

) Não

Em sua unidade escolar, existe ações de formação (workshop, oficinas,
palestras) para prevenção de acidentes e/ou primeiros socorros?

(

) Sim

(

) Não
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Você concorda que transmitir conhecimentos sobre prevenção de acidentes
e/ou primeiros socorros nas escolas, poderá ajudar a diminuir o número de
acidentes em residências e/ou escolas?
( )Sim

( ) Não

A partir de sua experiência, como um processo formativo com alunos
potencializaria o entendimento e difusão de informações a prevenção de
acidentes na unidade escolar da rede pública de ensino da cidade de
Salvador/Ba?
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós Graduação
Departamento de Educação/Campus I
Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação – GESTEC

QUESTIONÁRIO SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
DIRECIONADO AO PROFESSOR

Prezado (a) Professor (a),
Este questionário tem por objetivo a coleta de informações acerca das principais
ocorrências de acidentes e primeiros socorros realizadas no âmbito da unidade
escolar coordenado pelos senhores (as). Os dados aqui colhidos e informados por
vocês irão possibilitar criar uma estratégia formativa para alunos da escola pública
em primeiros socorros, prevenção de acidente domésticos e escolar, uma vez que a
rede pública de ensino possibilita realizar uma rede de difusão de saberes e
conhecimentos, permitindo que estes sejam orientados a lidar com situações de
risco. É importante ressaltar que este questionário é sigiloso, como preconiza a
legislação referente a ética na pesquisa.
Respondam cuidadosamente às questões abaixo e não hesite em fazer os
comentários que julgar necessários à melhoria das nossas técnicas e
procedimentos.

Nome Completo:

É militar?

Com qual série está trabalhando atualmente?

Ao longo de sua experiência como professor (a), você já teve alguma
ocorrência de acidentes e/ou primeiros socorros na unidade escolar?
( ) Sim

( ) Não

Na disciplina ministrada por você, existe a possibilidade de relacionar a
questão de prevenção de acidentes e/ou primeiros socorros?
( ) Sim

( ) Não
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Você concorda que transmitir conhecimentos sobre a prevenção de acidentes
e/ou primeiros socorros nas escolas, ajudará a diminuir de acidentes em
residências e/ou escolas?
( ) Sim

( ) Não

A partir de sua experiência, como os conteúdos podem auxiliar a
compreensão da importância da prevenção de acidentes e primeiros socorros
em ambientes domésticos e escolar?
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós Graduação
Departamento de Educação/Campus I
Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação – GESTEC

QUESTIONÁRIO SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
DIRECIONADO AO ALUNO

Prezado (a) aluno(a),
Este questionário tem por objetivo a coleta de informações sobre prevenção de
acidentes no âmbito da unidade escolar que vocês frequentam. Os dados aqui
colhidos e informados por vocês irão possibilitar criar uma estratégia de criação de
um mapeamento de risco da escola e ações formativas nas escolas públicas, em
primeiros socorros, prevenção de acidente doméstico e escolar, uma vez que a rede
pública de ensino possibilita realizar uma rede de difusão de saberes e
conhecimentos, permitindo que estes sejam orientados a lidar com situações de
risco. É importante ressaltar que este questionário é sigiloso, como preconiza a
legislação referente à ética na pesquisa.
Respondam cuidadosamente às questões abaixo e não hesite em fazer os
comentários que julgar necessários à melhoria das nossas técnicas e
procedimentos.

Nome Completo:

Data de nascimento:
Você se sente seguro e protegido dentro da sua escola?
(

) Sim

( ) Não

Você já sofreu algum acidente na escola ou na sua residência?
( ) Sim
( ) Não

Acha importante que dicas de prevenção e conhecimentos básicos de
primeiros socorros sejam ensinados na Escola?
(

) Sim

( ) Não
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Quais os principais pontos críticos/inseguros, propícios a acidentes na sua
escola?
1.

2.

3.

A partir de sua experiência, como vocês alunos podem ajudar a construir um
plano/mapa de risco à prevenção de acidentes e primeiros socorros em
ambientes domésticos e escolar?
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APÊNDICE B – FICHA DE SOLICITAÇÃO DE OFICINA/PALESTRA
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APÊNDICE C – FICHA DE AVALIAÇÃO DE PALESTRA OU OFICINA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS OFICINAS E PALESTRAS
Buscando a melhoria continuada, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia gostaria
de saber a sua opinião sobre alguns aspectos do serviço prestado em sua
instituição. Por favor, indique seu nível de satisfação para cada um dos seguintes
tópicos, assinalando no espaço apropriado.
Muito obrigado pela sua ajuda!

Instituição:

Data:

ÓTIMO

Conteúdo
Clareza na apresentação
Materiais disponibilizados
Duração
Domínio do assunto
Métodos e técnicas utilizadas

BOM

REGULAR

RUIM
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Sugestões e Críticas:
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APÊNDICE D – PLANO DE AULA PARA AS OFICINAS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA

OFICINA: Prevenção de acidentes.
INSTRUTORES: Equipe designada pelo grupamento responsável pela área.

PROGRAMA DA OFICINA
PREVENÇÃO DE ACIDENTES

CARGA
HORÁRIA
01 hora

DISTRIBUIÇÃO DA
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA
PRÁTICA
50%
50%

EMENTA
A oficina pretende mostrar ações de prevenção em residências e escolas que
tornarão suas práticas mais seguras e consequentemente, diminuir o número de
sinistros envolvendo crianças.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Definição de Prevenção de acidentes
2. Dados sobre acidentes envolvendo crianças
3. Prevenção de acidentes em residências
4. Prevenção de acidentes em escolas
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A Data
u
CONTEÚDO ABORDADO
METODOLOGIA BIBLIOGRAFIA
l
a
s
0 30/10 Prevenção de acidentes
1

Aula expositiva e
Praticas

METODOLOGIA:
A oficina desenvolver-se-á, prioritariamente, através das seguintes atividades:
a) Apresentação do projeto e do programa de mestrado;
b) Pequena Exposição, com materiais comumente utilizados pelo público alvo;
c) Explanações, baseadas em dados estatísticos do Ministério da saúde;
d) Explanações acerca dos principais tipos de acidentes envolvendo criança e
adolescentes e orientar quais as ações a serem tomadas para evitá-los.
e) Atividades práticas decorrentes da teoria explicada durante a oficina.
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REFERÊNCIAS BÁSICAS
Manual de prevenção de acidentes e primeiros socorros nas escolas/Secretaria de
Saúde. Coordenação de Desenvolvimento de Programas e Políticas de Saúde.
CODEPPS. São Paulo;SMS, 2007.
Cartilha de prevenção de acidentes. Corpo de Bombeiros Militar da Goiás.
Disponível
em:
<
http://www.bombeiros.go.gov.br/wpcontent/uploads/2012/06/cartilha-prevencao-acidentes-domesticos.pdf>.
Acesso
em 26 jun. 2017.
Cartilha de Orientações básicas. Noções de prevenção contra incêndio. Dicas de
segurança. Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo. 2011.
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA

OFICINA: Prevenção de acidentes.
INSTRUTORES: Equipe designada pelo grupamento responsável pela área.

PROGRAMA DA OFICINA
PRINCÍPIOS BÁSICOS DE PRIMEIROS
SOCORROS

CARGA
HORÁRIA
01 hora

DISTRIBUIÇÃO DA
CARGA HORÁRIA
TEÓRICA
PRÁTICA
50%
50%

EMENTA
A oficina pretende orientar e instruir de forma adequada e segura sobre noções
básicas de primeiros socorros em casos de emergência ou mal súbitos para que
condições mais graves não ocorram nas vítimas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Definição de Primeiros Socorros
2. Técnicas de desengasgos
3. Ressucitação cardio respiratória
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A Data
u
CONTEÚDO ABORDADO
METODOLOGIA BIBLIOGRAFIA
l
a
s
0 30/10 Princípios básicos de primeiros socorros Aula expositiva e
1
Praticas

METODOLOGIA:
A oficina desenvolver-se-á, prioritariamente, através das seguintes atividades:
a) Explanações, baseadas em dados estatísticos do Ministério da saúde;
b) Explanações acerca das técnicas de desengasgos e ressuscitação cárdio
respiratória;
c) Atividades práticas decorrentes da teoria explicada durante a oficina.
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REFERÊNCIAS BÁSICAS
Manual de prevenção de acidentes e primeiros socorros nas escolas/Secretaria de
Saúde. Coordenação de Desenvolvimento de Programas e Políticas de Saúde.
CODEPPS. São Paulo;SMS, 2007.
Cartilha de primeiros socorros. Corpo de Bombeiros Militar da Goiás. Disponível
em:
<
http://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2012/06/cartilhaprevencao-acidentes-domesticos.pdf>. Acesso em 26 jun. 2017.
Brasil, Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. FIOCRUZ. Vice Presidência
de Serviços de Referência e Ambiente. Núcleo de Biossegurança. NUBio.
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ANEXOS
ANEXO 1 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM
PESQUISA
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ANEXO 2 – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
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ANEXO 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPAMENTOS MILITARES

1º Grupamento de Bombeiro Militar

Barroquinha (Salvador)

2º Grupamento de Bombeiro Militar

Feira de Santana

3º Grupamento de Bombeiro Militar

Iguatemi

4º Grupamento de Bombeiro Militar

Itabuna

5º Grupamento de Bombeiro Militar

Ilhéus

6º Grupamento de Bombeiro Militar

Porto Seguro

7º Grupamento de Bombeiro Militar

Vitória da Conquista

8º Grupamento de Bombeiro Militar

Jequié

9º Grupamento de Bombeiro Militar

Juazeiro

10º Grupamento de Bombeiro Militar

Camaçari

11º Grupamento de Bombeiro Militar

Itaberaba

12º Grupamento de Bombeiro Militar

Ribeira (SALVAR)

13º Grupamento de Bombeiro Militar

Itapuã (grupamento marítimo)

14º Grupamento de Bombeiro Militar

Madre de Deus

15º Grupamento de Bombeiro Militar

Paulo Afonso

16º Grupamento de Bombeiro Militar

Santo Antônio de Jesus

17º Grupamento de Bombeiro Militar

Barreiras

18º Grupamento de Bombeiro Militar

Teixeira de Freitas
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ANEXO 4 – PLANTA BAIXA DO TÉRREO E 1º ANDAR DO COLÉGIO DA POLÍCIA
MILITAR LUIZ TARQUÍNIO
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ANEXO 5 – RELATÓRIO TÉCNICO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA
BAHIA APÓS VISITA TÉCNICA NO CPM LUIZ TARQUÍNIO
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ANEXO 6 – MÍDIA COM OS VÍDEOS “DICAS DE VIDA” COMPLETOS

