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Introdução: A globalização e o desenvolvimento tecnológico impõem, cada
vez mais, a importância de atualização para todos os profissionais nas diversas
áreas de trabalho. Esta realidade não é diferente para os guarda-vidas (GV) do
Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL), tornando imperativo avaliar a
necessidade de capacitação e treinamentos periódicos na rotina do quartel.
Objetivo: Analisar a necessidade de implantação de um programa de
treinamento e capacitação continuados para os GV do CBMAL, com vistas a
viabilizar, regulamentar e estabelecer esta prática na rotina destes militares.
Material e métodos: Trata-se de um estudo de cunho quantitativo, com
abordagem exploratório-descritiva, realizado com guarda-vidas ativos do
CBMAL, no período de agosto a outubro de 2014. A coleta de dados se deu por
meio de um questionário semi-estruturado. Resultados: Participaram da
pesquisa 48 GV com as seguintes faixas de tempo de serviço: 24 com até 10
anos, 14 entre 10 e 20 anos e 10 com mais de 20 anos. Dentre eles, 25% não
possuíam nenhum curso de especialização na área de salvamento aquático e
15% não fizeram curso algum ofertado pela Secretaria Nacional de Segurança
Pública (SENASP). Entretanto, 66% fizeram até 5 cursos pela SENASP e 19%
chegaram a fazer mais de 5 cursos. Os números também mostram que
aproximadamente 80% ingressaram na graduação de nível superior de ensino
ou já concluíram. Em relação a treinamentos físicos periódicos, 85% praticam
atividades semanalmente, onde: 12% realizam 1 vez, 34% 2 vezes e cerca de
54% 3 ou mais vezes semanais. Conclusão: O presente estudo revelou alguns
pontos que necessitam ser alterados no cenário da instrução e capacitação
continuada, trazendo acesso a informações que permitem traçar uma nova
estratégia para manter a capacidade operacional, o treinamento periódico, a
motivação da tropa e, consequentemente, garantir a qualidade do serviço
prestado à sociedade.
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