
 

 
 

 

Narrativas em Educação e Saúde: aprender a 

construir relações, saberes e práticas a partir das 

experiências vividas 

 
PROGRAMA 
 

Dia 1  11 de julho 

 
14:00-18:00 Apresentação, proposta de planeamento e enquadramento teórico- 

metodológico 

 

Encontro 1 - Sinopse: 
O primeiro encontro será dividido em três momentos. O primeiro de apresentação 

das pessoas e das respetivas motivações. O segundo de apresentação dos objetivos, 

da estrutura e de uma proposta de dinâmica de organização e funcionamento do 

curso. Após um tempo de pausa, o segundo momento será de dedicado a 
contextualização teórica das bases epistemológicas e metodológicas que sustentam 

a formação em que somos participantes, sobre as quais o curso foi concebido e 

organizado. 
 

Docente(s): Professora Doutora Conceição Leal da Costa, Docente do Departamento 

de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora e Membro Integrado do CIEP|UÉ 
(Portugal) & Professora Doutora Camila Aloisio Alves, Faculdade de Medicina de 

Petrópolis (FMP/UNIFASE/Brasil) 

Local: Sala 107 do Colégio do Espírito Santo, Universidade de Évora 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

Dia 2 12 de julho 

 
14:00-18:00 Aprender a construir relações com narrativas 

 

Encontro 2 - Sinopse: 
O segundo encontro será, sobretudo, dedicado a construção de narrativas dos 

participantes. Na primeira parte, os participantes serão divididos em grupos de 

pares. Cada membro do grupo assumirá tanto a função de impulsionador da 
conversa, quanto de quem responde a provocações que suscitam reflexão com 

verbalização. Ao assumir o papel de inicial, o participante deverá assunmir uma 

postura compreensiva, baseada na escuta ativa e na alteridade e, partindo de uma 

questão norteadora, acompanhando o colega na construção de uma narrativa 
acerca de um acontecimento vivido e selecionado. No final da conversa os 

participantes trocarão de papéis. 

Após um tempo de pausa, o segundo momento será dedicado à reflexão sobre as 
perceções e reflexões suscitadas pela atividade realizada. 

 

Docente(s): Professora Doutora Conceição Leal da Costa, Docente do Departamento 
de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora e Membro Integrado do CIEP|UÉ 

(Portugal) & Professora Doutora Camila Aloisio Alves, Faculdade de Medicina de 

Petrópolis (FMP/UNIFASE/Brasil) 

Local: Sala 107 do Colégio do Espírito Santo, Universidade de Évora



 

 
 
 
 

Dia 3  13 de julho 

 
14:00-18:00 A construção narrativa e compreensão das aprendizagens experienciais 

nela inscrita 

 

Encontro 3 - Sinopse: 

O terceiro encontro será dedicado à identificação de aprendizagens experienciais 
inscritas nas narrativas que foram construídas pelos participantes, até então. Na 

primeira parte, o trabalho em grupos de pares será retomado e, com base num guião 

orientador, os participantes farão uma análise com identificação das aprendizagens 

experienciais inscritas nas narrativas do outro, bem como dos significados que 
emergiram, do ponto de vista de cada um. Busca-se, educar o olhar analítico para 

compreender o que aconteceu e como aconteceu a si e ao outro, entendendo os 

sujeitos como aprendentes ao longo da vida, a partir de diferentes lugares que 
ocupamos e sustentando tal visão. 

Após um tempo de pausa, o segundo momento será dedicado à reflexão sobre as 

perceções individuais e coletivas, assim como a uma síntese de ideias e reflexões 
acerca da aprendizagem proporcionada pela atividade. No final será solicitado aos 

participantes que tragam para o próximo encontro um caso vivido que deverá incluir 

acontecimentos em contexto de trabalho, para que uma vez construída uma primeira 

narrativa seja analisada e (re)interpretada. 
 

Docente(s): Professora Doutora Conceição Leal da Costa, Docente do Departamento 

de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora e Membro Integrado do CIEP|UÉ 
(Portugal) & Professora Doutora Camila Aloisio Alves, Faculdade de Medicina de 

Petrópolis (FMP/UNIFASE/Brasil) 

Local: Sala 107 do Colégio do Espírito Santo, Universidade de Évora 



 

 
 
 
 

 

Dia 4 14 de julho 

 
14:00-18:00 Narrativas, formação e aprendizagem 

 

Encontro 4 - Sinopse: 

O quarto encontro será dedicado a análise conjunta de um caso trazido pelos 
participantes. O trabalho será desenvolvido em duplas ou trios. Inicialmente, cada 

participante apresentará o caso, colocando em relevo as suas particularidades e 

dimensões coletivas. Em seguida, cada caso será estudado a partir de um guião 
orientador, concebido com objetivo de identificar e compreender a trajetória de vida 

da pessoa que deu corpo ao caso e os saberes experienciais que emergiram nessa 

trajetória que se identificou, fazendo-o de forma cooperada. 

Após uma breve pausa, os participantes serão convidados a partilhar o processo de 
construção da análise e interpretação narrativa desenvolvida. Cada pequeno grupo 

fará uma apresentação focando as aprendizagens proporcionadas pelos encontros 

nestes dias e pela forma como experimentaram, individual e coletivamente, os 
diversos momentos. Nesta apresentação será solicitado que reflitam sobre a 

experiência de aprendizagem, incluindo reverberações que, porventura, esta 

experiência formativa possa ter nas suas práticas profissionais, nomeadamente na sua 
experiência de trabalho em equipa. 

Para terminar, far-se-á uma avaliação final, com síntese conjunta das ideias 

emergentes ao longo do curso e recomendações para ações futuras. 

 
Docente(s): Professora Doutora Conceição Leal da Costa, Docente do Departamento 

de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora e Membro Integrado do CIEP|UÉ 

(Portugal) & Professora Doutora Camila Aloisio Alves, Faculdade de Medicina de 

Petrópolis (FMP/UNIFASE/Brasil) 

Local: Sala 107 do Colégio do Espírito Santo, Universidade de Évora 


