
ESPIRAL DA JORNADA DO HERÓI: Storytelling para sala de aula
Mapa de composição de um Storytelling para aprendizagens signicadas

CENÁRIO/CONTEXTO
Qual(is) o(s) problema(s)
que é o PONTO DE PARTIDA
para a narrativa de conito?

PERSONAGENS
Quem faz parte da ação
e da narrativa de ação?

DIFICULDADES PARA SOLUÇÕES
Quais os múltiplos aspectos envolvidos na
busca por soluções onde a aprendizagem
proposta contribui como elemento-chave?

Qual a solução que uma INTERVENÇÃO
traz para um problema/conito apresentado
na narrativa? Como os personagens sofrem/
perdem com esse conito/problema?

CONFLITO/PROBLEMA
ELEMENTO DE PRESSÃO

Apresente fatores catalisadores para a necessidade
de que somente as SOLUÇÕES OFERECIDAS PELA
APRENDIZAGEM sejam adicionadas ao processo?

SOLUÇÃO DO HERÓI
Como superar problemas, diculdades
e pressão para solucionar o problema
com inteligência, inovação e criatividade?

Qual é a nova ordem no
cenário/contexto inicial?DESFECHO

DICA 1: o cenário deve ser FAMILIAR ao universo do estudante, em alguns pontos,
a esse momento da formação curricular, de tal maneira que gere aderência e
dê algum tipo de SIGNIFICADO aos conhecimentos pregressos, e abra espaço para
o novo conhecimento, que chega junto com o signicado da nova aprendizagem.

DICA 2: há 2 tipos de personagens. O estudante deve se identicar
com o HERÓI, ou aquele que aplica a solução: isso é usar a EMPATIA
para mobilizar engajamento na dinâmica da aprendizagem. O(s)
personagens que faz(em) PARTE DA AÇÃO são aqueles sobre os quais
o conito/problema trará consequências negativas máximas.

DICA 3: apresente o conito/problema de forma CLARA E PONTUAL. Não torne (ainda) o
cenário complexo demais, ou a narrativa perderá sua FORÇA MOTIVACIONAL. A esse
momento, o importante é mobilizar trilhas mentais para o ENGAJAMENTO PELA SOLUÇÃO,
e não, o despertamento de muitas dúvidas ou de múltiplas alternativas. Quando o
CONFLITO é simples, e a SOLUÇÃO direta, o ENGAJAMENTO é máximo, a APREENSÃO do
novo conhecimento é potencializada, e o estudante APRENDE!

DICA 4: a aprendizagem deve contribuir com uma solução essencial para o problema/conito, mas deve haver algum tipo de
obstáculo para sua implementação. É sobre esse aspecto de diculdade que o envolvimento do estudante aumenta a
CAPTURA NEURALdos sinais para a internalização do conhecimento. Faça-o desaar alguma diculdade para aplicar a solução
e atingir os resultados desejados/necessários.

DICA 5: aplicar a solução não pode ser uma possibilidade para
qualquer um, mas sim, para o HERÓI. Aqui entra o trabalho

de VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL no mercado de trabalho,
o diferencial que faz com que os personagens busquem pelo

HERÓI CERTO, aquele que é capaz de superar o
desao e trazer AS MELHORES SOLUÇÕES.

DICA 6: agora é a hora do diferencial, da criatividade,
de abrir espaço para a personalização do estudante.

Apresente uma de duas possibilidades:
(a) escolher entre (só) 2 opções de soluções, pré-estabelecidas pelo

núcleo de conhecimento cientíco da área/disciplina;
(b) abrir espaço para que apresentem suas próprias soluções,

personalizando o itinerário formativo para a aprendizagem em tela.

DICA 7: mostre PASSO A PASSO, como a solução implementada
pelo herói - que superou desaos e que possui diferenciais para
oferecer tal solução - transformou o cenário inicial, onde se
desenvolveu o problema/conito. Lembre-se que esse desfecho
deve mostrar: (a) SUSTENTABILIDADE da solução; (b) relações claras
de CAUSA-EFEITO entre problema-solução; (c) ser capaz de gerar
uma NOVA ORDEM, a partir da implementação da solução. 
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Tema/assunto do Storytelling:
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CONFLITO/PROBLEMA
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SOLUÇÃO DO HERÓI

DESFECHO

Saiba mais aqui!

Yo
ut

ub
e


	1: jornada-orienta
	2: jornada-em branco

