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CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS PARA A 
PREVENÇÃO – EXEMPLO PRÁTICO 
PROGRAMA EU E OS OUTROS 

11 E 12 DE NOVEMBRO E 10 DE DEZEMBRO 

2019 

 

 A intervenção preventiva tem como objetivo proporcionar aos indivíduos uma compreensão da 

realidade, os conhecimentos e competências necessárias para tomarem as melhores decisões 

perante desafios para a adoção de Comportamentos que possam por em causa a sua saúde e 

bem-estar. Estes comportamentos poderão ser desencadeados em qualquer fase do ciclo de 

vida e em múltiplos contextos, associados a diferentes tipos de risco. Naturalmente um dos tipos 

de comportamentos de risco sobre os quais a prevenção incide são os comportamentos aditivos.  

A abordagem a este tipo de comportamentos e a compreensão dos riscos que lhe são inerentes 

nem sempre é clara, por múltiplas razões que vão desde o caracter abstrato do que é a 

dependência, à diversidade e complexidade de fatores que condicionam o desenvolvimento 

dos comportamentos aditivos. 

A ciência preventiva aponta a pertinência dos conteúdos e a aplicabilidade das aprendizagens 

ao quotidiano dos grupos-alvo uma importante componente da abordagem preventiva eficaz. 

As narrativas são consideradas veículos fundamentais na compreensão do mundo não pelo que 

ele é, mas pela forma como se manifesta no que acontece e pode ser contado. A sua utilização 

como base de uma abordagem preventiva é uma possibilidade que requer, para além dos 

mecanismos que lhe são inerentes, o domínio da construção das narrativas e da estruturação da 

intervenção em torno das mesmas. 

O Programa Eu e os Outros, desenvolvido pelo então Instituto da Droga e das Toxicodependências 

a partir de 2006, é um exemplo da utilização deste recurso na abordagem preventiva. O 

programa de formação que vos é aqui proposto, parte deste exemplo para proporcionar uma 

experiência prática de exploração dos vários passos de construção, primeiro de uma narrativa e 

depois de uma linha de ação nela suportada. Numa primeira fase será feita uma exploração do 

corpo teórico sobre o qual assenta a utilização da narrativa como recurso. Num segundo 

momento será feita uma breve descrição do Programa Eu e os Outros e nos elementos que o 

compõem e na metodologia que lhe está associada. Uma terceira parte da formação explorará 

os pressupostos da prevenção eficaz, para por fim, num quarto bloco, se ensaiar um processo de 

construção de narrativas preventivas com base em trabalho de grupo. O objetivo final da 

formação é que os formandos possam chegar ao final da formação com o esboço do que 

poderia ser uma linha narrativa de abordagem a um tema de saúde à sua escolha. 

 



 

 

 

 

 

 

Objetivos: Compreender a importância das narrativas no processo de compreensão da realidade e da 

interação/influência entre os fatores de risco e de proteção, capacitando os formandos para a sua utilização 

como suporte ao desenvolvimento de uma intervenção preventiva junto a diferentes grupos-alvo. 

Programa: 

1. Enquadramento teórico – as teorias narrativas; 

2. Pressupostos de uma Prevenção Eficaz; 

3. O Programa Eu e os Outros;  

4. A construção de narrativas; 

5. A estruturação de uma abordagem preventiva centrada em narrativas; 

 

Formador: Dr. Raúl Melo 

Destinatários: Profissionais das áreas social e da saúde. Estudantes. 

Duração: 21 horas                  

Horário: 9.30h -17.30h 

Informações: formacao@sicad.min-saude.pt      Tel: 21 111 90 00 

Inscrições:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelwMRqrg-

B3Iv8p5sor6hO_sXfRkU8UQtTLw-Hf98K9OJKqg/viewform 

  

Local: Parque de Saúde Pulido Valente - Alameda das Linhas de Torres, n.º 117 - Edifício SICAD - 

1750 -147 Lisboa 

O SICAD RESERVA-SE O DIREITO DE CANCELAR O CURSO CASO NÃO HAJA FORMANDOS SUFICIENTES 


