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“Os contos servem para 
adormecer as crianças e para 

despertar os adultos.”
- Hans Christian Andersen



Era uma vez….

Histórias que nos permitem construir no imaginário imagens simples 
que arrastam mensagens poderosas. Aquilo que uma longa e aborreci-
da explicação não consegue transmitir, é vivido com entusiasmo através 
de uma boa história.

É por isso que resolvemos selecionar um conjunto de histórias que fize-
ram parte da nossa newsletter de Storytelling ao longo do ano de 2017. 
Este pequeno livro faz um caminho entre heróis, pequenas fábulas e 
símbolos que inspiram a humanidade ou suporta-se, somente, em acon-
tecimentos reais que nos contam muito sobre a forma como nós – ho-
mens – funcionamos.

As empresas precisam de histórias que as alimentem e metáforas que 
despertem a energia das suas pessoas. 

Talvez por isso os anciãos no passado, os nossos melhores professores, 
os mestres de sempre ou os nossos pais, ensinaram tanto ao longo de 
gerações e gerações pegando em pequenas histórias. Histórias que de 
forma discreta mas eficaz nos transmitiram conhecimento e valores que, 
ainda hoje, estão na nossa memória e forma de sentir.

Em nome da equipa do High Play Institute, esperamos que goste tanto 
deste livro como nós nos divertimos a reescrever e a selecionar estes 
contos para si. 

...e sejam felizes para sempre, fazendo de 2018 um ano 
digno de uma boa história!

Storytelling

(Mário Henriques)



Storytelling #01
Bambu Japonês



“Somente quem pode ver o 
invisível pode fazer o impossível.”

- Frank L. Gaines
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Um fazendeiro sabe que uma boa colheita exige uma boa se-
mente, bom adubo e rega constante. É também sabido que 
a impaciência é inimiga de uma boa colheita. Com o bambu 
japonês acontece algo muito curioso que nos transmite uma 
mensagem que ajuda a contrariar a impaciência e a pressa, tão 
habitual nos nossos dias.

Durante os primeiros meses após a plantação da semente do 
bambu não acontece nada. Na verdade, nada acontece com a 
semente do bambu durante os primeiros sete anos. Isso leva 
a que qualquer agricultor mais inexperiente desista ou pos-
sa facilmente convencer-se que comprou sementes que não 
eram boas. No entanto, durante o sétimo ano num período de 
apenas seis semanas a planta de bambu cresce cerca de 30 
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metros! Demorou apenas seis semanas para crescer? Não! Le-
vou sete anos e seis semanas para se desenvolver.

Durante os primeiros sete anos de aparente inatividade, o 
bambu japonês fica a criar raízes que permitirão sustentar o 
seu crescimento após sete anos.

O nosso dia a dia procura muitas vezes soluções rápidas e 
respostas apressadas, sem compreender que os resultados 
surgem do crescimento interno e isso leva tempo. Da mesma 
forma, é necessário compreender que em muitas situações 
em que nós pensamos que nada está a acontecer, e por isso 
sentimos frustração, as coisas estão a crescer e a progredir por 
dentro ao seu ritmo.

Nesses momentos lembre-se do amadurecimento do bambu 
japonês. Se não conseguir o que deseja, não desespere… Tal-
vez esteja, apenas, a criar raízes ...
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Storytelling #02
As sandálias de 

Gandhi



“Toda a sensação de perda vem 
da sensação de posse.”

- Buda
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Uma vez ao entrar de forma apressada num comboio na zona 
interior da Índia, Gandhi tropeçou ligeiramente num degrau e 
deixou cair a sandália do pé direito.

Nesse mesmo momento o comboio começa a andar e, rapi-
damente, avança sobre a linha deixando a estação para trás. 
Gandhi olhou para a sandália perdida e percebeu que não a 
podia recuperar.

À frente de todas as pessoas, tirou a sandália que lhe restava 
no pé esquerdo e atirou-a pela janela do comboio. 

Diz o povo que um jovem oficial inglês que estava presente 
ficou incrédulo e lhe perguntou - ‘Porque fez isso?’
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Gandhi respondeu-lhe no tom muito tranquilo e simples que 
sempre o caracterizou - ‘Uma sandália sozinha não serve para 
nada. Nem para mim, nem para quem encontrar a que caiu do 
comboio. Pelo menos, agora, alguém pode ficar com as duas.’

A sorrir finalizou - ‘E fica com o par completo!’
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Storytelling #03
Quando o Rei não 

sabe tudo



“No meio da dificuldade está a 
oportunidade.”

- Albert Einestein
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Esta história fala de um Rei que não era particularmente sábio. 
A sua verdadeira bênção era o seu conselheiro, que era real-
mente sábio. Sempre que algo acontecia, o conselheiro dizia:

- Isto não é mau, meu Amo!

Numa manhã, o Rei estava a levantar-se da cama, quando caiu 
sobre o cotovelo e abriu uma grande ferida. O conselheiro veio 
ao seu encontro para o acudir, olhou e disse:

- Isso é bom meu Amo!

O Rei bastante aborrecido deu ordem para o prender na mas-
morra. O conselheiro ali ficou, sentado, trancado na escuridão.

14



Uma semana depois, entre curativos e muito repouso que en-
tendiaram o Rei, este resolveu cavalgar para apanhar ar fresco. 
Durante a cavalgada caiu e foi capturado por uma tribo cani-
bal. Enquanto levavam o Rei para a fogueira, no meio de tanta 
selvajaria, a sua manga rasgou-se e ficou à vista de todos o 
cotovelo ferido. Tudo parou! O chefe da tribo interrompe o si-
lêncio e diz: “Ele é impuro! Não o podemos sacrificar!”. Foi uma 
grande desilusão para todos na tribo. Meteram o Rei em cima 
do cavalo e fizeram-no galopar de volta ao seu reino.

O Rei chegou ao palácio e recordando as palavras do conse-
lheiro: “Isto é bom, meu Amo!”, lembrou-se que ele estava na 
masmorra há mais de uma semana... Inocente! Foi até à mas-
morra e viu o seu conselheiro sentado no mesmo sítio onde o 
tinha deixado. O Rei desculpou-se e o conselheiro perguntou-
-lhe qual era o problema. Ele respondeu:

- Sabes, há uma semana disseste-me que a minha queda tinha 
sido uma coisa boa e que tudo ia ficar bem, mas eu estava tão 
cego que não consegui ver.

Contou-lhe o sucedido, explicando que o cotovelo magoado 
tinha sido a sua salvação e continuou:

- Mas tu? Deixei-te aqui trancado todo este tempo... Como é 
que isso foi bom para ti?
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O conselheiro respondeu com um pequeno sorriso:

- Meu amo. Eu sempre o acompanho para todo o lado, logo 
quando foi cavalgar eu teria ido consigo. Quando a tribo per-
cebeu que não o podia sacrificar, eu passaria a ser o alvo do 
sacrifício. Por isso foi bom para mim!

Nuno Pedra e Susana Vedina



Storytelling #04
Quando nos 

recusamos a ajudar a 
equipa



“Não só há mais na vida para 
além do basquetebol, como 
também há muito mais que 

basquetebol no basquetebol.”
- Phil Jackson
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No dia 13 de maio de 1994 na cidade de Chicago, mais concre-
tamente no Chicago Stadium onde joga a famosa equipa da 
NBA – Chicago Bulls, a pergunta que se fez foi - Onde estava 
Scottie Pippen quando a equipa mais precisava dele?

O marcador estava empatado, 102-102, depois do Patrick 
Ewing dos New York Knicks meter dois pontos. Faltavam 1,8 
segundos. Os Bulls tinham a posse da bola e o seu treinador - 
Phil Jackson - pediu estrategicamente um minuto de desconto 
de tempo para alinhar a sua equipa.

Nesse dia, no público estavam mais de 18.500 espetadores. A 
euforia era total.

19



O treinador dos Bulls desenhou uma estratégia na qual Toni 
Kukoc assumia a responsabilidade de ter nas suas mãos a bola 
do jogo. Quando isso aconteceu Pippen disse um palavrão e 
continuou: “Estou cansado disso!”. Depois, sentou-se.

Alguns dos seus colegas apelaram: “Pip, vamos, levanta-te! O 
que estás a fazer?”

A situação mais incrível estava por acontecer - Pippen recu-
sou voltar ao jogo. Com os Bulls apenas com quatro jogado-
res, Jackson viu-se forçado a pedir um segundo desconto de 
tempo.

Jackson meteu Pete Myers no lugar de Pippen. Myers passou 
a bola para Toni Kukoc, que fugiu ao seu defensor Anthony Ma-
son e meteu o lançamento dando a vitória aos Bulls por 104-
102. Era a quarta vez nessa temporada que Kukoc fazia um lon-
go lançamento para ganhar um jogo em cima do toque final.

Depois do jogo, Jackson disse aos jornalistas: “Na última fase 
do jogo, o Scottie Pippen não estava envolvido na jogada que 
desenhei para a equipa, pediu para sair. E é tudo o que vou 
dizer sobre este assunto. No final ganhámos e isso é que inte-
ressa!”.
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Esta história relembra-nos momentos que certamente aconte-
cem, diariamente, em muitas equipas, quando alguém pensa 
mais nele do que na própria equipa. Ou quando um membro 
da equipa pensa que a equipa existe para servir o seu suces-
so individual. Muitas equipas acabam por quebrar quando têm 
nelas elementos mais preocupados com os seus objetivos e 
resultados individuais. O que fazer? Procurar mudar esta men-
talidade individualista transmitindo as expectativas no trabalho 
coletivo. E se não resultar? Deixá-los sentados no banco, mes-
mo que sejam essenciais para o bom desempenho da equipa. 
Se verdadeiramente quiserem fazer parte, mais tarde ou mais 
cedo vão perceber os verdadeiros valores de uma equipa.
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Storytelling #05
Presentes 

envenenados



“Não permita que o 
comportamento dos outros tire a 

sua paz.”
- Dalai Lama
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Este é um conto sobre Buda, um príncipe indiano e líder espi-
ritual cujos ensinamentos fundaram o budismo.

Diz-se que, numa ocasião, estava Buda a ensinar um grupo 
de pessoas quando, de repente, uma das pessoas começa a 
intervir profundamente irritada. O Buda ouviu pacientemente 
enquanto o estranho soltava toda a sua raiva.

Foi então que o Buda disse ao grupo e ao estranho: “Se alguém 
dá um presente a outra pessoa e esta decide não o aceitar… 
Digam-me: quem fica com o presente? Com quem oferece, ou 
com quem não aceita?”

“Com quem oferece” - disse o grupo depois de alguma refle-
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xão. O desconhecido zangado acrescentou - “Qualquer tolo 
pode ver isso”.

Buda continuou - “Então, sempre que uma pessoa tenta abusar 
de nós, ou descarregar a sua raiva, podemos optar por recusar 
ou aceitar esse comportamento. Podemos decidir e transfor-
mar isso numa resposta pessoal, ou decidir que o outro fica 
com os maus sentimentos.”

Este pequeno conto ilustra que cada um de nós tem sempre a 
capacidade de aceitar ou não os comportamentos tóxicos de 
outra pessoa.
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Storytelling #06
O homem cego e o 

elefante



“Enfrenta a realidade tal como ela 
é. E não como ela foi, ou como tu 

desejas que ela seja.”
- Jack Welch
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A parábola do homem cego e do elefante tem a sua origem 
na Índia antiga. Esta é uma história de um grupo de cegos que 
nunca antes tinha encontrado um elefante. Um elefante tinha 
chegado recentemente à cidade onde viviam os cegos, por 
isso decidiram aprender mais sobre o animal através do toque.

Por ser um animal de grande porte, cada homem cego sentiu 
uma parte diferente do corpo do elefante. Somente uma parte. 
No fim eles descreveram o elefante com base na experiên-
cia que cada um teve. E concluíram que as suas descrições 
estavam em completo desacordo sobre o que é um elefante. 
Quem tocou no rabo sentiu uma espécie de corda. Quem to-
cou na pata disse que tinha encontrado algo parecido com um 
tronco. Quem tocou no elefante de lado disse ter encontra-
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do uma parede. Quem ficou com a tromba, disse ter apalpado 
uma cobra grande e espessa.

Tal como esta parábola nos transmite, as pessoas tendem a 
projetar suas experiências parciais como se fossem toda a 
verdade. Ignorar as experiências dos outros implica termos a 
consciência de que estamos limitados a uma opinião parcial. 
Resta-nos receber mais informação, ouvir mais os outros e 
perceber outras partes para termos uma visão mais completa 
e real sobre as situações.
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Storytelling #07
A importância da 

gestão das emoções



“A maturidade é alcançada 
quando uma pessoa adia 

prazeres imediatos em prol de 
valores a longo prazo.”
- Joshua L. Liebman
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Muitas pessoas esperavam que o passado 26 de Março fosse 
um dia normal. Uma exibição sofrida da seleção inglesa contra 
a Lituânia poderia ser o desfecho, depois da péssima imagem 
que ficou do Europeu de 2016. Na lista dos jogadores suplen-
tes estava o avançado Jermaine Defoe, após 4 anos fora das 
convocatórias e em final de carreira.

Quando Defoe surge como titular substituindo Joe Hart, ca-
pitão da equipa que cede o seu lugar no alinhamento inicial, 
todos estranham.

Momentos após a entrada da equipa em campo Defoe apare-
ce a segurar o menino Bradley Lowery de 5 anos que está em 
fase terminal de um cancro.

32



Para Southgate - o selecionador inglês - esta era uma atitude 
natural. Defoe tinha revelado nos últimos 3 meses uma atitu-
de completamente diferente, demonstrando liderança, esfor-
ço, dedicação e um nível de empenho bem acima do habitual, 
transmitindo essa força à equipa. Curiosamente há 3 meses 
conheceu Bradley numa visita ao hospital. Parece que Defoe, 
ao invés de se afastar ou ignorar as emoções, foi capaz de as 
transformar em algo positivo, encontrar aí a motivação e o ca-
minho que ele e a sua seleção tanto precisavam.

Momentos antes de começar o jogo, Bradley abraça Defoe. 
Mais tarde as bancadas aplaudem quando Defoe marca o golo 
da vitória. No final foi considerado o homem do jogo. Muitas 
organizações desprezam aqueles que em final de carreira têm 
ainda muito para transmitir aos mais jovens, principalmente 
aqueles que sabem como transformar o lado negativo em po-
sitivo, contagiando tudo o que os rodeia.

Eduardo Nunes
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Storytelling #08
Terramoto



“Às vezes subestimamos a 
influência das pequenas coisas.”

- Charles W. Chestnutt
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Esta é provavelmente a aventura mais intensa que vivencia-
mos na nossa viagem até à data. Após dois meses e meio de 
iniciarmos este nosso desafio pessoal, encontrávamo-nos a 
viajar perto da cordilheira dos Anapurnas junto a uma pequena 
aldeia remota de Bandipur, situada a cerca de 150 quilómetros 
de Katmandu, a capital do Nepal. A caminho de Katmandu, 
cruzamo-nos com um jovem viajante francês que nos aconse-
lhou a passar por Bandipur um ou dois dias.

A aldeia era muito pequena. As brincadeiras com os mais pe-
quenos levaram-nos a conhecer todas as crianças daquela 
zona – cerca de 15/20 crianças. No segundo dia eu (Susana) 
e o Nuno fomos até ao hostel ver uns emails, uma vez que no 
nosso não tínhamos internet. O Choota Beem, um menino de 
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cinco anos e filho de Ram, dono da guest house onde ficáva-
mos, veio comigo. Na paz daquela montanha eu e o Choota 
olhámos um para o outro em pânico quando sentimos as pa-
redes do hostel a empurrarem-nos e a voltarem ao sítio repe-
tidamente. O Choota saíu a correr à minha frente em direção a 
casa e eu segui-o, apanhando-o uns metros mais à frente.

A realidade apoderou-se de mim quando as pessoas começa-
ram a gritar e os vasos e outros objetos começaram a cair. Es-
tava toda a gente com cara de terror. A terra continuava a tre-
mer. Encontrei finalmente o Nuno no meio daquela confusão. 
Enquanto ouvíamos casas a caírem ficamos abraçados em pâ-
nico. Passaram 30 minutos, melhorou mas fomos continuando 
a sentir mais alguns pequenos abalos. Falamos um com o ou-
tro e decidimos que seria melhor ficarmos por ali umas noites 
até tudo acalmar.

Soubemos mais tarde que o epicentro se localizava apenas a 
35 km dali e marcava 8.2 na escala de Richter. Estávamos se-
guros nas montanhas, mas chegavam notícias aterradoras do 
que tinha acontecido em Katmandu.

Despedimo-nos uns dias mais tarde. Foi com emoção, princi-
palmente depois de uma noite em que uma porca deu à luz 
nove crias, mostrando que a natureza tem todo o poder de 
criar ou destruir, menos as memórias que permanecerão para 
sempre connosco!
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O destino estava bem ali à nossa frente. O rapaz francês com 
quem conversamos não mais de 5 minutos na viagem con-
venceu-nos a alterar a nossa rota evitando assim Katmandu 
durante o sismo. Tudo isto ajuda-nos a relativizar o que passa-
mos. Poderia ter sido bem pior, ou mesmo fatal.

Nuno Pedra e Susana Vedina
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Storytelling #09
Mandela | Fazer a 

própria cama



“Lembremo-nos que são pessoas 
comuns - homens e mulheres, 

meninos e meninas - que fazem 
do mundo um lugar especial.”

- Nelson Mandela
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Esta história é contada pela assistente de Nelson Mandela, 
Jessie Duarte, que colaborou com ele entre os anos de 1990 
a 94.

‘Ele sempre fez a sua própria cama. Não importava para onde 
era a nossa viagem. Lembro-me que uma vez estávamos em 
Xangai. Era um hotel muito sofisticado. A hospitalidade e tra-
dição chinesas exigiam que a limpeza e as refeições fossem 
cuidadas pelas pessoas que tinham essa função no hotel. E se 
um hóspede fizesse isso por eles, aos olhos da cultura chinesa 
poderia até ser considerado um insulto.

Por isso tentei transmitir isso a Mandela:
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“Por favor, não faça a sua cama neste hotel. Existe o costume 
aqui de serem os funcionários a fazê-lo”.

E ele disse:

“Ligue para a receção e traga-os cá para eu poder falar com 
eles”.

Foi o que fiz. Perguntei ao gerente do hotel se podia trazer 
as senhoras que estariam responsáveis por limpar os nossos 
quartos, para que Mandela pudesse explicar-lhes os motivos 
porque ele próprio iria fazer a sua cama. Ele não queria que 
elas se sentissem insultadas. Esta foi a natureza da pessoa que 
conheci. Alguém que não gostava de ferir os sentimentos dos 
outros. Alguém que nunca se preocupou com o que as pes-
soas mais importantes pensavam dele. Mas que se preocupou 
sempre muito com o que as pessoas ditas ‘menos importan-
tes’ pensavam dele.’
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Storytelling #10
A Fábula do Rato e 

da Ratoeira



“Não é preciso um motivo para 
ajudar as pessoas.”
- Zinedine Zidane

44



Um rato vivia numa quinta do interior. Num belo dia, acordou 
muito preocupado. O dono daquela quinta tinha instalado uma 
ratoeira durante a noite: estava impaciente com a presença do 
rato e queria apanhá-lo!

O rato começou a correr por toda a quinta a gritar sensibilizan-
do os outros animais para o perigo - ‘Ei pessoal! Muito cuidado! 
Montaram uma ratoeira! Cuidado com a ratoeira! Ouviram?’

A galinha, aborrecida, pediu que o rato estivesse calado: - 
‘Rato! Esse é o teu problema! Por isso não me chateies!’

Quando o rato passou pelo porco, este ainda meio a acordar 
disse - ‘Entendo a tua preocupação, meu amigo. Estou e sem-
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pre estarei solidário contigo. Esta noite não deixarei de rezar 
para que nada de mal te aconteça. Mas não posso fazer mais 
nada acerca desse assunto... Lamento.’

Chegou a vez de falar com a vaca. Lá do alto o animal disse-lhe: 
‘- Rato. Olha bem para mim e ouve o que te digo... Achas que 
alguma vez uma vaca vai ser morta por uma simples ratoeira?’

Sem sucesso e sentindo-se muito sozinho, o rato regressou 
para a sua pequena casa e passou a noite inteira acordado 
para que nada de mal lhe acontecesse.

De madrugada ouviu-se um barulho: a mulher do homem da 
quinta ao descer as escadas, no meio da escuridão, passou 
pela ratoeira que tinha prendido uma cobra venenosa. Quando 
se aproximou, foi mordida!

O dono da quinta começou a tratar da mulher. Os dias passa-
vam e a febre não baixava. Como não há melhor remédio para 
os doentes que uma boa canja quente, acabou por decidir ma-
tar a galinha.

A mulher começou finalmente a melhorar. Como apanharam 
os dois um grande susto decidiram festejar. Por isso, organiza-
ram um grande banquete e mataram o porco para servir aos 
amigos.
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A mulher estava melhor. Mas, os custos com todo o tratamento 
foram elevadíssimos. Não lhes restava outra solução. Tiveram 
de mandar a vaca para o matadouro e com a venda da carne 
ganhar dinheiro suficiente para pagar todas as despesas.

O rato assistiu aquilo tudo, pensando:

“Eu bem avisei. O problema não era meu. Era NOSSO!”
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Storytelling #11
Rosa Parks | Quando 
a mudança começa 

numa pessoa



“Dizem que o tempo muda as 
coisas, mas na realidade tens de 

ser tu próprio a mudá-las.”
- Andy Warhol
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Muitos conhecem a história de Rosa Parks, uma mulher negra 
do sul que no ano de 1955 no Estado do Alabama assumiu um 
enorme risco, recusando-se a ceder o seu lugar de autocarro 
a um passageiro branco.

A sua cidade tinha uma lei que obrigava os negros a se senta-
rem nos lugares de trás do autocarro. Num final de dia, Rosa 
estava muito cansada, por isso sentou-se nos lugares da fren-
te. O motorista do autocarro disse-lhe para ela mudar de lugar. 
Ela não cedeu. O motorista chamou a polícia e Rosa Parks foi 
presa. Algumas pessoas procuraram ajudar Rosa. Entre eles 
estava Martin Luther King. A partir deste momento decidiram 
não voltar a andar de autocarro até que a referida lei fosse al-
terada. O plano funcionou. A lei foi alterada. E depois desta lei, 
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muitas outras leis injustas nos Estados Unidos foram alteradas. 
Rosa Parks, com este pequeno gesto singular, liderou um ca-
minho longo e complexo que terminou com muitas desigual-
dades que existiram ao longo de séculos!

Há quem entenda que gestos destes podem ser atos provoca-
tivos e ofensas de quem anda à procura de problemas. Rosa 
Parks esclarece através das suas próprias palavras num livro 
de memórias escrito, décadas mais tarde, com a ajuda de Jim 
Haskins - ‘As pessoas dizem sempre que não desisti do meu 
lugar naquele autocarro porque estava cansada, mas isso 
não é verdade! Eu não estava cansada fisicamente. Isto é, não 
estava mais cansada do que o habitual no final de um dia de 
trabalho. Eu não era uma velha, embora algumas pessoas te-
nham essa imagem de mim. Eu tinha, naquela altura, 42 anos. 
O único cansaço que eu tinha era o cansaço de quem estava 
sempre a ceder.‘
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Criado em 2006, o High Play Institute dedica-se à melhoria da 

performance individual, das equipas e das organizações. Para isso 

desenvolve metodologias complementando a sua atuação nas áreas 

de consultoria, treino experiencial, assessment, coaching, gestão da 

mudança, comunicação interna e mais recentemente gaming. 

O High Play Institute tem parcerias estratégicas com o Disney 

Institute e o Center for Creative Leadership nos EUA, este último 

considerado pelo “Financial Times” como a sexta melhor organização 

na formação de executivos em liderança. 

Sob o lema “Building High Performance”, o High Play Institute tem 

programas de formação muito criativos nas áreas comportamentais 

,que cruzam desporto com o teatro, passando pela música ou as 

artes. 

Desde a fundação em Portugal, está orientado para projetos 

internacionais (Brasil, Angola, Bulgária, República Checa, Holanda, 

Moçambique, Espanha). Tem a sua sede em Vila Nova de Gaia onde 

se situa o Campus High Play e escritório também em Luanda. 

High Play Institute




