


  Seja bem-vinda ao nosso último resumo.
  Vamos falar sobre storytelling que é basicamente a
arte de contar história, a SUA história.
  Pessoas conectam com pessoas, é isso que vai te
fazer vender.
  Mas, o que é storytelling?

  Storytelling é a arte de contar, desenvolver e adaptar
histórias utilizando elementos específicos —
personagem, ambiente, conflito e uma mensagem — em
eventos com começo, meio e fim, para transmitir uma
mensagem de forma inesquecível ao conectar-se com
a audiência no nível emocional. 
  Digamos que queremos contar histórias sobre o sol.
  STORY: o próprio sol.
  TELLING: são as maneiras que falaremos isso. Temos 
 diversas versões para contar como é o sol.
  Mercúrio, por sua proximidade, falaria que o sol é
quente demais! Um calor infernal.
  A Terra o chamaria de Astro Rei. Há um equilíbrio
maior por causa das estações.
  Já Netuno reclamaria: “o Sol é muito distante. Aqui é
frio demais!”.
  Viram como temos diversas versões da mesma
história? Isso significa que o storytelling pode ser
personalizado de acordo com o público.
  A importância do Storytelling



  Histórias despertam emoções
  Além da identificação, as histórias também acionam
nosso lado emocional, seja por despertar alguma
memória do leitor, seja por fazê-lo se imaginar na pele
do personagem.
  Com isso, temos o resultado:
  Sempre tente despertar alguma emoção na sua
audiência.
  Inspiração

  Comoção

  Alegria/diversão

  As mil e uma noites… de histórias!
  Essa antiga história que nos conta que um rei, Xariar,
é traído. Por isso Xariar casa diariamente com uma
nova mulher e manda matá-la após a noite de núpcias,
com medo de uma nova traição. Até que chega a vez
de Xerazade casar-se com o rei. A diferença é que ela
aplicava o storytelling.
  Xerazade vai contando histórias que prendem a
atenção do rei com a seguinte fórmula: ao amanhecer
ela interrompia a história para continuar na noite
seguinte. Dessa forma, Xariar vai adiando a morte da
moça, prendido pelas histórias, até que desiste de
executá-la. 
  Vamos botar um exemplo da vida real, de como
aplicamos storytelling regularmente sem perceber.



  Como ensinar meus filhos a não aceitar presentes de

estranhos? Leia “Chapeuzinho Vermelho” para eles;
  E quando quero reforçar que dizer a verdade sempre

é bom? Conte a história do “Pinóquio”;
  As pessoas gostam de acompanhar o que se passa na
vida de outras pessoas, não é à toa que Hollywood faz
milhões e bilhões por ano com filmes. Mas temos que
concordar que acompanhar uma história de alguém de
verdade é muito mais interessante.
  Como imitar Xerazade na realidade? 
  Quando acompanhamos uma blogueira nas redes
sociais, você pode perceber que se ela engravida,
automaticamente ganha milhares de seguidores novos,
pois as pessoas são curiosas e gostam de saber o que
vai rolar depois; qual o sexo do bebê, qual nome irão
escolher, como vai ser o parto, enfim...
  Então deixe as pessoas sempre curiosas sobre “o que
virá a seguir”. Você não precisa engravidar todo ano
para isso acontecer, basta mostrar os seus bastidores.
  3 elementos para passar a mensagem.
  1. Ambiente

  Simplesmente porque os eventos precisam acontecer
em algum lugar, tê-lo bem descrito facilita que o
público embarque na jornada.
  As pessoas precisam se acostumar com o ambiente
em que você vive.



  2. Personagem

  O personagem é quem percorre toda a jornada e
sofre uma transformação que leva à transmissão da
mensagem.
  Mas, para passar por essa transformação, ele deve
superar o próximo elemento:
  3. Conflito

  O principal fator que deixa a audiência interessada
na história é o conflito: o desafio que surge para o
personagem a fim de motivá-lo a percorrer toda a
jornada.
  Um conflito muito simples não desperta interesse, pois
não gera identificação. Afinal, conquistas muito fáceis
não costumam ser valorizadas.
  O modelo Joseph Campbell: a Jornada do Herói
  A Jornada do Herói é apresentada no livro “O Herói de
Mil Faces”, de Joseph Campbell. Também chamada de
Monomito, ela é basicamente um estudo que identifica
um padrão narrativo em histórias famosas. 
  Vou deixar os primeiros passos que eu acho os mais
importantes, para você começar a contar a sua história
que você vai diluir nos stories e nos posts de forma leve.



  1. O mundo comum
  Somos apresentados ao herói — o protagonista — e o
seu mundo. (no caso você).  
  2. O chamado para aventura
  Momento em que o conflito é apresentado ao herói.
(aquele momento onde voce decidiu que queria
lecionar).
  3. A recusa ao chamado
  O protagonista se vê em um conflito interno entre o
seu desejo e a sua necessidade, de forma que,
inicialmente, ele pode se render à zona de conforto do
seu mundo atual (Você começa a achar que o mundo
online é muito difícil e não é para você).
  4. O encontro com o mentor
  Quando algo ou alguém chama a atenção do herói
para a necessidade de agir. Pode ser um mentor, um
evento ou até mesmo uma coisa.
  5. A travessia para o novo mundo
  O protagonista decide abandonar o mundo comum e
embarca de vez na jornada (Aquele momento onde
você cria coragem e começa a usar o Instagram).
  6. Os testes, os aliados e os inimigos
  Nosso herói encontra novos aliados e inimigos e, ao
enfrentar novos desafios, ele aprende as regras e o
funcionamento do novo mundo (Os inimigos podem ser
a escola tradicional, os cursinhos, e os aliados podem 



ser outras pessoas que você encontrou no meio do
caminho e estão te ajudando nessa jornada).
  Mas vale deixar claro que todos os tópicos aqui
abordados são recomendações que podem ajudar a
contar boas histórias, mas não os transforme em uma
receita de bolo ou fórmula.
  Com o storytelling, não existem mandamentos ou
escrituras na pedra, e essa é a graça. Podemos
reinventá-lo a cada texto e, por isso, sempre há uma
forma de aprender algo novo.
  E nesse último dia de Jornada, depois de tudo que
vimos, posso garantir você já tem mais conhecimento
do mundo digital, do que a maioria dos profissionais da
nossa área e se você NÃO prestar atenção nisso agora,
daqui a 3 meses você vai desistir, informação sem ação
e sem uma mentalidade forte, não adiantam NADA.
  Eu gosto de imaginar que o seu o Instagram é um
limoeiro, e você odeia limão, pois é meio azedo, você
odeia a cor, o cheiro, TUDO!
  E você comete o ERRO de olhar para o vizinho e ele
tem uma macieira linda, dando frutos (que são os
alunos) então, você fica mais frustrada ainda.
  O que você faz? vai lá tirar todos os limões da sua
árvore e sai colando maçãs (começa a postar sem
estratégia).
  Pronto, perfeito! Só que não.



  O que acontece daqui a 3 meses? 
  Você tem o limão de novo.
  Porque você está prestando atenção nos frutos e não
na raiz.
  Um Instagram que não gera resultado, não é o
problema, é um sintoma do que está acontecendo
dentro de você, de como está a sua vida pessoal e
profissional no mundo real.
  Nosso mundo é feito de ação e reação.

  A maioria quer mais aluno, mais tempo, viajar, e a
palavra é QUERER MESMO pois a maioria não entende
o processo que se precisa ter, para criar algo.
  E quem não consegue pensar dessa maneira se faz de
vítima.
  Culpa o chefe o governo, o marido, diz que não tem
tempo e nem dinheiro....
  E aí as pessoas começam a reclamar
  O que cresce na nossa vida é aquilo que focamos. Se
focamos no problema, o que será que cresce? O
PROBLEMA.
  Mas vamos lá, quero que pense em quantos alunos
você gostaria de ter. Sinceramente, o que ia te ajudar
muito nesse momento.
  Agora adiciona mais um zero, mentaliza como ia ser
na prática esses alunos, não só no dinheiro, mas
logística do dia a dia.



  Agora você deve estar pensando:
  “Eu não vou dar conta de tudo isso.”

  “Eu não quero trabalhar esse tanto.”

  “Eu não preciso desse tanto de dinheiro”

  “Mas se eu tiver isso tudo de aluno, eu não vou ter

mais tempo pra nada”.

  E aí você não vai conseguir mesmo!
  Ao invés de pensar assim, você pode pensar em como
delegar tudo isso, como escalar, contratar pessoas pra
te ajudar.
  Pense que pode impactar 200 vidas ao invés de 20.
  O que separa você desse número agora é o seu
pensamento. Apenas isso.
  Você pensa “Isso é irrealista.”
  Sim pra você agora é sim, pra você amanhã indo
trabalhar naquela escola que você odeia, conciliando
com alunos particulares e vivendo com medo de todos
saírem..... É sim.
  Mas eu quero te lembrar que você não está aqui só
por VOCÊ. 
  Você está aqui pela sua família, para ajudar quem
precisa, para ter mais tempo, liberdade de poder dar
aula, de onde quiser.
  Para viajar e ver seus filhos crescerem.
  Então hoje eu vou anunciar que chegou finalmente o
dia que você vai poder entrar para o time do:



PROFESSORA 2.0

  Onde eu vou abrir a caixa preta de tudo que rola nos
bastidores de aula particular. 

  Eu demorei para tomar a decisão de montar esse
curso, e de realmente falar abertamente sobre o mundo
que é ser professora no online. A primeira turma foi
montada em novembro do ano passado.

  Eu acabo comprando briga com muita gente, porque
nesse mercado infelizmente muitos mitos foram criados
para que você ficasse confusa e confusa você
compraria milhares de cursos e materiais prontos,
achando que não é capaz de criar o seu.
  Para tentar sanar esse problema na confusão.
  E nada verdade tudo que você precisava é de ter
clareza e de como funciona o processo. 
  Vamos ter também a mentoria em grupo que tem
duração de 3 semanas, para você saber o que precisa
fazer, como precisa fazer e a ordem que precisa ser
feita, comigo dando todo o suporte, claro!
  E essa clareza eu vou te entregar no Professora 2.0.
  Desde a captação de alunos até a criação de cursos,
de ponta a ponta.



  E eu vou te acompanhar de perto para ir validando
todos os seus passos.
  Sem contar no minicurso de tráfego pago.
  Com um aluno captado você já consegue o
investimento do curso de volta.
  As inscrições vão ficar abertas apenas até sexta-feira.
  Te vejo do outro lado!

CLIQUE E INSCREVA-SE

https://claudiacunha.com/curso
https://claudiacunha.com/curso

