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RESUMO: Introdução: A formação de profissionais preparados para atenderem as 

constantes demandas da sociedade tem sido uma prioridade nos processos de formação, sendo 

que para isso, o uso de métodos inovadores de ensino mostra-se indispensável (SILVA et al, 

2015). Segundo Macedo et al (2018) no que se refere à formação em saúde, a presença de 

características como raciocínio reflexivo e o desenvolvimento de ações inovadoras em saúde 

são reflexos do uso de metodologias que estimulam o aprendizado dos profissionais ainda 

durante sua formação. Referente à formação em enfermagem, as metodologias ativas agem 

como facilitadoras do processo de ensino aprendizagem, uma vez que possibilitam a 

aproximação dos alunos com a realidade profissional, estimulando a resolução de problemas 

através do desenvolvimento de novas abordagens em saúde (SOUZA, SILVA, SILVA, 2018). 

Neste sentido, o Storytelling, que é a arte de contar histórias, apresenta-se como uma 

importante ferramenta de educação em saúde, capaz de estimular o processo de aprendizado 

mais ativo por meio da interação entre o aluno e a problemática construída, auxiliando na 

retenção do conteúdo abordado (VALENÇA, TOSTES, 2019). Objetivo do trabalho: Relatar 

a experiência de acadêmicos de enfermagem na utilização do Storytelling como ferramenta de 

ensino aprendizagem. Metodologia: O referido trabalho trata-se de um relato de experiência 

construído a partir da vivência de acadêmicos de enfermagem do Instituto Federal do Paraná - 

Campus Palmas, na construção de um vídeo de educação em saúde utilizando o Storytelling. 

Resultados: O material de educação em saúde produzido pelos estudantes foi apresentado a 

um grupo de professores e alunos do IFPR e da instituição Santa Bárbara em Málaga na 

Espanha, através da realização de uma atividade de intercâmbio internacional entre as duas 

instituições. O planejamento e a construção da estória através do Storytelling proporcionaram 

aos estudantes o conhecimento de uma nova ferramenta e sua utilização com êxito para a 

educação em saúde da população, por meio da elaboração de um vídeo disponibilizado na 

plataforma digital Youtube. Através da construção do Storytelling percebeu-se que ao 

problematizar o conteúdo abordado durante a elaboração da estória o aprendizado tornou-se 

mais interativo e produtivo, uma vez que ao trazer uma problemática em saúde para dentro de 

um contexto social, o estudante torna-se capaz de refletir e compreender os determinantes que 

envolvem a realidade dos indivíduos. Além disso, está ferramenta de ensino-aprendizagem 

possibilita a construção das estórias através das plataformas digitais utilizando diferentes 

recursos audiovisuais o que auxilia no aprendizado colaborativo por meio de um diálogo 

participativo, onde cada estudante pode expor suas ideias e opiniões debatendo com os 

colegas durante a elaboração do material, estimulando assim a criticidade e trabalho em 

equipe. Outro ponto observado na utilização do Storytelling é o fato de que esta ferramenta 

também auxilia na interação professor - aluno, de modo que os estudantes ao construírem as 



estórias de maneira colaborativa com base na problematização social do conteúdo, são 

capazes de expor suas dificuldades, permitindo aos professores a partir de suas falas avaliar de 

maneira mais resoluta o processo de ensino - aprendizado de cada estudante. Conclusões:  O 

uso do Storytelling mostrou-se uma efetiva ferramenta de educação em saúde utilizada pelo 

curso de enfermagem, permitindo abordar problemáticas em saúde mediante a 

contextualização social do assunto. Ademais, a construção das estórias possibilitou maior 

interação entre alunos e docentes, permitindo a construção colaborativa do conhecimento, 

além de estimular o pensamento crítico reflexivo e a interação acadêmica durante a 

construção.  
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