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RESUMO 
O principal objetivo da educação de adultos para a cidadania é proporcionar a aquisição de competências 
que propiciem a inserção responsável através do desenvolvimento social e humano em projetos, 
considerando que a lógica do desenvolvimento local se estrutura em torno da intencionalidade das 
orientações da ação formativa, na promoção de valores comunitários. Neste enquadramento, surge 
o projeto “Capacitar para salvar”, no âmbito da missão da Universidade Católica Portuguesa, que se 
expande agora aos estudantes da Universidade sénior. 

Assumimos como objetivos caracterizar os atores no que concerne ao género, idade; divulgar os 
indicadores de avaliação de processo e reforçar a importância da formação de adultos na promoção de 
valores. 

Metodologicamente estamos perante um estudo de abordagem quali-quantitativo, com recurso à 
análise de conteúdo e ao tratamento estatístico dos dados, resultantes da aplicação de questionários a 
estudantes de uma universidade sénior numa Junta de Freguesia da cidade de Lisboa. 

Os resultados apontam uma intencionalidade da ação dos atores, movida e assente na racionalidade 
de procedimentos ensinados, instruídos e treinados sobre suporte básico de vida.  

As conclusões sugerem a capacitação dos atores, numa perspetiva de cidadania e saúde que anuncia 
a (re)construção identitária e o desenvolvimento de uma consciência cívica visada.  

Palavras-chave: capacitar, cidadania e formação de adultos 

ABSTRACT 
The main objective of adult education for citizenship is to enable the acquisition of competences that 
enhance the responsible insertion through social and human development in projects, given that the 
logic of local development is structured around the intent of the guidelines of the formative action in 
promotion of community values. 

In this context, the project “Empowering to save” comes within the mission of the Catholic University, 
which is now expanding to students of senior University. We assume as objectives to characterize 
the actors with regard to gender, age; disclose the process of evaluating indicators and reinforce the 
importance of adult education in promoting values. 
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Methodologically this is a study of a qualitative and quantitative approach, using content analysis 
and statistical processing of data, resulting from the application of questionnaires to students at a senior 
university in a Parish Council of Lisbon. 

The results point towards the actor’s will to act, driven and supported by in a rationality of taught 
procedures, instructed and trained in basic life support. 

The conclusions suggest the training of actors, in a perspective of citizenship and health announcing 
the identity (re)construction and the development of a civic consciousness. 
Keywords: Empowerment, citizenship and adult training 

1. INTRODUÇÃO 
A educação de adultos em termos de cidadania visa proporcionar a aquisição de competências que 
propiciem a inserção social responsável através do desenvolvimento humano em projetos de parceria, 
entre a academia e a comunidade, considerando que a lógica do desenvolvimento local se estrutura 
em torno da intencionalidade das orientações da ação formativa, na promoção de valores de interesse 
comunitário (Sarmento, 2000).  

Freire refere que “ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo” 
(2004, p.98).  

Já no quadro político, o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 enfatiza a importância de obter ganhos 
em saúde “através do alinhamento em torno de objetivos comuns, a integração de esforços sustentados de 
todos os setores da sociedade, e da utilização de estratégias assentes na cidadania, na equidade e acesso, 
na qualidade e nas políticas saudáveis”. 

Neste enquadramento, surgiu o projeto “Capacitar para salvar” vocacionado, num primeiro tempo, 
para a escola e enquadrado no âmbito da missão da Universidade Católica Portuguesa de “produzir e 
partilhar conhecimento crítico, inovador e socialmente relevante, ao serviço do desenvolvimento integral 
da pessoa e do bem comum”.  

O exercício da cidadania constitui um processo participado individual e coletivo que apela à ação 
refletida sobre os fenómenos sentidos por cada um e pela sociedade. Numa sociedade onde se vive 
o isolamento da pessoa que se consubstancia autónomo, importa, tomar consciência na interação 
das dinâmicas de intervenção e transformação social ao longo da vida (PNS, 2012). Por este motivo 
se expande o projeto de formação em suporte básico de vida “Capacitar para salvar” a outros atores-
estudantes das universidades sénior. 

O projeto suporta-se em objetivos específicos que dão corpo a sessões de formação, onde se pretende 
transmitir conhecimentos sobre: a cadeia de sobrevivência; o algoritmo da sequência de Suporte Básico 
de Vida, como abordar uma vítima inconsciente; como realizar compressões e insuflações e como colocar 
uma vítima inconsciente em posição lateral de segurança. As referidas formações, têm uma componente 
teórica e uma componente prática de treino, supervisionado pelos formadores, com uma duração média 
de 90 minutos. 

O conceito de cadeia de sobrevivência, foi introduzido em 1991 por Cummins. Este conceito, tem sido 
muitas vezes usado no sentido de identificar fragilidades do sistema e proceder a melhorias significativas. 
Vários estudos têm demonstrado que é possível aumentar as taxas de sobrevivência, consolidando os 
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elos da cadeia (American Heart Association, Heart and Stroke Foudation of Canada, and Australian 
Resuscitation Council, 1991, 1992; King, Davies, Cope e Silas, 1994; Cummins, Chamberlain, et al., 1997;).  

Para fortalecer os dois primeiros elos da cadeia, torna-se necessário educar todo o cidadão, no 
reconhecimento dos principais sinais de alerta, que permitam identificar uma situação passível de 
paragem cardiorrespiratória. A paragem cardiorrespiratória de origem cardíaca é a principal causa 
de mortalidade nos países desenvolvidos, verificando-se esta situação quase sempre fora do contexto 
hospitalar. Em Portugal, todos os anos se registam cerca de 10000 casos, sendo determinante a forma 
como a vítima é socorrida. 

Corroboramos com Josso (2008) quando refere que a formação diz respeito a toda a vida e a educação 
é relativa a alguns períodos da vida. Nesse sentido, todos os cidadãos são estimulados a terem capacidade 
de reconhecer uma situação de emergência, como obstrução das vias aéreas, paragem respiratória e 
optar por uma correta aplicação de manobras de ressuscitação cardio pulmonar, ou seja, desenvolver 
intervenções, sem o auxílio de qualquer equipamento técnico, mobilizando os recursos endógenos. Tal 
como nos descreve Josso (2008), conhecer as resistências, os recursos disponíveis e os relatos de vida 
permite-nos aceder à problemática em causa na relação com a mudança. 

A formação e a cultura, de cada um em contexto, podem desempenhar um papel mediador entre as 
identificações passadas e atuais na aquisição de novos comportamentos que visam mais-valias em saúde 
(Dubar, 2006; Abreu, 2001). 

Assim, assumimos como objetivos caracterizar os atores envolvidos no projeto no que concerne ao 
género e idade divulgar os indicadores de avaliação de processo de formação e reforçar a importância 
da formação de adultos na promoção de valores impulsionadores de comportamentos responsáveis, 
autónomos e solidários.  

2. METODOLOGIA 
Metodologicamente trata-se de um estudo naturalista (Afonso, 2014) de abordagem quali-quantitativo, 
com recurso à análise de conteúdo e ao tratamento estatístico dos dados onde foram obtidas frequências 
absolutas e relativas, resultantes da aplicação de questionários a estudantes da universidade sénior em 
funcionamento numa Junta de Freguesia da cidade de Lisboa. 

A recolha de dados, foi norteada pelo referido questionário de auto preenchimento, aos estudantes, 
no final das sessões. Este instrumento é constituído por questões relativas ao contexto de formação, 
idade, sexo, grau de satisfação e adequação da sessão. Termina com uma questão aberta, apelando ao que 
o estudante considerou mais importante na sessão, passível de alterar comportamentos futuros. 

Para o tratamento estatístico dos dados, foi constituída uma base de dados no software Excel da 
Microsoft Office® e foram obtidas as frequências absolutas e relativas. Uma das respostas ao questionário 
foi expressa por uma escala tipo Likert, com valores entre um e cinco, em que 1 corresponde a nada 
importante e 5 corresponde a muito importante. Esta opção permitiu a obtenção de um valor por cada 
domínio, através da soma dos pontos da pergunta, tendo as somas diferentes ponderações, de acordo 
com o número de perguntas que constituem cada domínio, tornando assim a análise dos resultados mais 
fácil e objetiva. 

No tratamento da questão aberta, obtivemos três categorias principais, que norteiam a condução do 
registo final do documento. 
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3. RESULTADOS 
No que diz respeito à caraterização dos estudantes em estudo, ao analisar o Gráfico nº1, no que respeita 
á distribuição dos participantes, segundo o género, verificamos que de um total de 20 (100%) estudantes, 
70% (14), são do género feminino e 30% (6), pertencem ao género masculino. 

Gráfico n.º 1: Distribuição dos participantes segundo o género

Da leitura do Gráfico nº2, refira-se que o intervalo de idade dos estudantes varia entre os 60 e os 77 
anos. 

Gráfico n.º 2: Distribuição dos participantes segundo a idade e o género 

Como se constata da leitura do Gráfico nº 3, no que diz respeito ao grau de importância do tema 
abordado na sessão, 60% (12) dos participantes, consideraram importantíssimo e 40% (8) consideraram 
a temática muito importante.
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Gráfico n.º 3: Opinião dos participantes segundo o grau de importância do tema 

O Gráfico nº 4 traduz a opinião dos participantes no que respeita à metodologia utilizada, sendo 
que 60% (12) dos participantes considerou a metodologia adequadíssima e 40% (8) considerou-a muito 
adequada, salientando a importância da articulação teoria prática, solicitando a intervenção ativa dos 
participantes, partindo e valorizando a experiência única de cada um dos sujeitos (Josso, 2008; Fernandez, 
2008). De destacar qua a totalidade (100%) assumiu que a sessão motivou a saber mais acerca do tema, 
tendo inclusivamente sido solicitado que voltassem a ser realizadas outras sessões.  

Gráfico n.º 4: Opinião dos participantes acerca da adequação da metodologia utilizada 
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No que concerne aos aspetos considerados mais importantes pelos participantes na sessão, passíveis 
de alterar comportamentos futuros, obtivémos três (3) categorias principais (Bardin, 2011) como se 
observa no Quadro n.º 1: “Salvar uma questão de cidadania“; “Aprender a salvar uma responsabilidade 
partilhada” e “Competência para salvar: uma ação cívica”. 

A primeira categoria “Salvar, uma questão de cidadania“; subdivide-se em duas dimensões: cidadão 
e cidadania e o conhecimento enquanto recurso. Nas palavras dos sujeitos, a aprendizagem facilitadora 
e impulsionadora de mudança gera, do mesmo modo, uma implicação cívica onde se opera uma 
responsabilidade transversal de exercer a cidadania. 

 A segunda categoria “Aprender a salvar uma responsabilidade partilhada”, organiza-se em 
torno de duas dimensões, centradas no treino de medidas de suporte básico de vida e na apropriação 
do conhecimento numa “multiplicidade de práticas onde a aprendizagem nunca se separa da mudança” 
(Finger, 2008, p. 17).  

A terceira categoria obtida, “Competência para salvar uma ação cívica”, integra diferentes dimensões 
que envolvem os atores num processo de interação, na relação consigo e com os outros (Dubar, 2006) que 
permite capacitar para salvar vidas e envolver os atores num processo continuado de reconstrução individual 
e social da pessoa, numa cidadania plena de quem vive um processo de envelhecimento ativo. Tal como nos 
refere Josso (2002), a identidade vista enquanto recurso é passível de mudar na adaptação à mudança. 

Assim, assumimos que os adultos motivam-se para aprender se experimentarem necessidades, 
considerando que a aprendizagem do adulto está orientada para a vida prática e a experiência é o recurso 
mais rico dessa aprendizagem. No caso particular da Universidade sénior partimos de estratégias internas 
e, num processo em rede com outros recursos autarcas, promove-se o desenvolvimento local a partir de 
forças vivas reais e endógenas (Melo, 2008; Sarmento, 2000). 
 

Categorias Principais Dimensões 

Salvar uma questão de cidadania 

“Tudo o que foi demonstrado ajuda e é favorável e aconselhado que todo 
o indivíduo saiba. Foi muito útil!”  

Cidadão e cidadania  

O conhecimento enquanto recurso 

Aprender a salvar, uma responsabilidade partilhada 

 “Agiria a socorrer de acordo com o que aprendeu” 

Treino de medidas de suporte básico 
de vida 

Apropriação do conhecimento 

Competência para salvar 

“A metodologia utilizada que aliou a teoria à prática e suscitou a 
participação ativa dos presentes”  

Capacitação para salvar vidas 

(Re)construção individual no social  

 

Os resultados apontam uma intencionalidade da ação dos atores, movida e assente na racionalidade de 
procedimentos ensinados, instruídos e treinados sobre suporte básico de vida. O sentido da ação sugere 
um processo de reconstrução enquanto sujeito que lhe permite encontrar sentido para a vida enquanto 
cidadão ativo. 

Quadro n.º 1: Distribuição das categorias e dimensões 
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4. CONCLUSÕES 
As conclusões apontam para a capacitação dos atores, em expressão de sentido intencional, numa perspetiva 
de cidadania e saúde que sugere a (re)construção de uma identidade positiva e o desenvolvimento de 
uma consciência cívica visada.  

Refira-se que o desenvolvimento deverá assentar num processo permanente de formação em que a 
teoria se alimenta da ação com reciprocidade, na construção coletiva do conhecimento e das práticas 
envolvendo todos os atores capacitando-os para o exercício de uma cidadania plena e participativa.  

A educação para a saúde acontece enquanto ferramenta estruturante da formação de adultos na 
promoção de comportamentos civicos. 

Importa assim, manter envolvimento e compromisso ativo com a vida salvaguardando e revisitando, 
de entre os vários indicadores promotores de uma cidadania ativa a formação de adultos. 
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