
Contar histórias é algo que sempre fez parte da vida das pessoas. As pessoas contam histórias no ambiente escolar, com 
os amigos, familiares e em diferentes fases da vida humana (quando criança, jovem, adulto ou mais velho). É um espaço em 
que falam, naturalmente, de modo espontâneo e aberto, acerca dos acontecimentos da vida.

Assim, essa estratégia consiste em criar personagens e enquadrá-los em uma determinada situação, desa� o ou problema 
que se busca resolver. Nessa estratégia, procura-se tornar um conceito abstrato mais pessoal e humano, ampliando a capaci-
dade de estabelecer empatia com os ouvintes da história, buscando a compreensão e a visão acerca do problema, do evento 
ou da situação, para buscar as causas e a resolução. Trata-se, portanto, de uma poderosa ferramenta para compartilhar conhe-
cimento a partir da narrativa de fatos reais.

Eventualmente, a história também pode ser contada a partir da solução de problemas, procurando aprofundar e obter 
feedback. A contação de histórias permite conseguir atenção das pessoas por um pouco mais de tempo, ao proporcionar um 
ambiente criativo e colaborativo.

Sequência didática de aplicação
1. O professor pode formar grupos de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 alunos ou propor a atividade individualmente.

2. Para cada grupo, o professor/facilitador deve fornecer um problema, uma situação ou um evento, e solicitar que 
os alunos criem uma história a ser contada por meio dele.

3. A história pode ser criada com base em pesquisa exploratória realizada pelos alunos, capaz de exemplificar uma 
situação real, ou seja, pode surgir da observação de comportamentos e da captura de histórias e citações reais 
que julguem memoráveis.

4. Ao contar a história, o estudante não deve apenas relatar uma situação ou fato, mas deve procurar revelar insights 
e experiências que representem a situação, o problema ou a solução que encontraram, de modo real. Deve bus-
car instigar a curiosidade de quem vai ouvi-la.

5. Destaca-se que o Storytelling deve ter, no mínimo, 5 elementos: 1. personagem; 2. o personagem deve ter desejos, 
necessidades, problemas, conflitos ou obstáculos; 3. superar obstáculos; 4. fazer escolhas; 5. passar por um pro-
cesso de transformação (para melhor); ao criar personagens, os alunos devem dar-lhes vida com fotos, desenhos 
e descrições, dando mais subsídios à história que pretende contar.

6. Após criar a história, o grupo de alunos deve vendê-la para outro grupo. Nesse momento, o professor pode limitar 
o tempo de venda, por exemplo: vender a história em 1 minuto ou subir um elevador contando uma história. 

7. Enquanto o líder do grupo vende a história, os demais grupos escutam e fazem anotações para darem feedback. 
Todos os grupos devem vender a sua história, a fim de buscar a solução ou aprofundar na solução apresentada 
pelo grupo.

8. O professor encerra a atividade promovendo uma discussão/debate.

Contexto de Aplicação no Modelo Oresencial ou On-line
Pode ser aplicada tanto no modelo presencial quanto no on-line, desde que utilizados os recursos especí� cos e 

adaptados em cada modelo.

Recursos e ferramentas que podem ser utilizados:
Além de webconferência, podcast, fóruns de discussão, recursos audiovisuais, existe muitos aplicativos especí� cos 

que auxiliam a narração digital, como: pixton, scribble press, utellstory, meograph, voicethread, comic life slick� ick e 
sock puppets.

Como avaliar o resultado: 
O professor pode veri� car o desempenho do estudante com base no conteúdo produzido, desde que atenda aos 

objetivos de aprendizagem. O formato tradicional de “prova” não se aplica nessa abordagem.

Dicas de Sucesso!
 Um bom caso deve fornecer informações su� cientes para que os alunos possam analisar, de maneira e� caz e e� -

ciente, os fatos relevantes. Além disso, o caso não deve produzir qualquer diagnóstico ou prognóstico ou, como já men-
cionado, não há resposta certa ou solução única. O mais interessante são as possibilidades apresentadas pelos acadêmi-
cos, desde que sejam exequíveis e pautadas no conteúdo teórico apresentado pelo professor.
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O professor pode veri�car o 
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Contar histórias é algo que sempre fez parte da 
vida das pessoas. Essa estratégia consiste em 

criar personagens e enquadrá-los em uma 
determinada situação, desa�o ou problema que 

se busca resolver.

Trata-se, portanto, de uma poderosa ferramenta 
para compartilhar conhecimento a partir da 

narrativa de fatos reais.

A história também pode ser contada a partir da 
solução de problemas, procurando aprofundar e 
obter feedback. A contação de histórias permite 

conseguir atenção das pessoas por um pouco 
mais de tempo, ao proporcionar um ambiente 

criativo e colaborativo. 

RECURSOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS

SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE APLICAÇÃO

O professor pode formar grupos de, no 
mínimo, 3 e, no máximo, 5 alunos ou 
propor a atividade individualmente.

Deve ter, no mínimo, 5 elementos: 1 
personagem, 2 o personagem deve ter 
desejos, necessidades, etc. 3 superar 
obstáculos, 4 fazer escolhas, 5 passar por 
um processo de transformação.

Para cada grupo, o professor/facilitador deve 
fornecer um problema, uma situação ou um 
evento, e solicitar que os alunos criem uma 
história a ser contada por meio dele.

Após criar a história, o grupo de alunos 
deve vendê-la para outro grupo.

A história pode ser criada com base
em pesquisa exploratória realizada
pelos alunos, capaz de exempli�car
uma situação real.

Enquanto o líder do grupo vende a 
história, os demais grupos escutam e 
fazem anotações para darem feedback. 

Ao contar a história, o estudante não deve 
apenas relatar uma situação ou fato.

O professor encerra a atividade 
promovendo uma discussão/debate.

CONTEXTO DE 
APLICAÇÃO NO MODELO 

PRESENCIAL OU 
ONLINE:

AVALIAÇÃO DO 
RESULTADO

Pode ser aplicada tanto 
no modelo presencial 

quanto no on-line, desde 
que utilizados os recursos 

especí�cos e adaptados 
em cada modelo.
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