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RESUMO
Apesar do Distrito Federal possuir o maior risco de afogamentos no Brasil em
piscinas, não existe nenhuma norma técnica ou instrução normativa que estabeleça
de forma clara e técnica quais equipamentos as piscinas devem possuir bem como
quais os conhecimentos e aptidões necessárias para ser um guarda-vidas de
piscinas. Diante disso, é comum que os proprietários dessas áreas de lazer confiem
à segurança de seus usuários a profissionais civis que talvez não possuam os
conhecimentos necessários para realização dessa atividade. Isto posto, o objetivo
desse trabalho é verificar as características dos guarda-vidas de piscinas que atuam
nos clubes associados ao Sindicato de Clubes e Entidades de Classe, Promotora de
Lazer e de Esportes do Distrito Federal (Sinlazer). Com uma metodologia descritiva,
foram aplicados questionários em 74 (setenta e quatro) guarda-vidas de 28 (vinte e
oito) clubes filiados ao Sinlazer durante os finais de semana dos meses de julho a
setembro de 2016. A natureza das variáreis encontradas foi predominantemente
quantitativa. Foram levantados dados referentes à idade, tempo na profissão,
vínculo empregatício, renda percebida, local e carga horária do curso de formação e
equipamentos a disposição. A média de idade dos guarda-vidas é de 34 anos. Esses
profissionais em geral exercem a profissão há mais de dez anos ou há menos de
dois anos. A grande maioria dos profissionais é formada em escolas de brigadas
credenciadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas
foram identificados também profissionais formados pelo próprio CBMDF, por
instrutores bombeiros militares e sem formação específica de guarda-vidas. Foi
verificado que à grande maioria desses profissionais é disponibilizado apenas o
uniforme para o exercício da atividade. Como conclusão resta a evidente
necessidade de padronização e controle do exercício dessa atividade para que seja
oferecida uma melhor segurança à população do Distrito Federal e também
melhores condições de trabalho à esses profissionais.
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