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RESUMO: O presente trabalho vem da reflexão sobre projeto de formação docente 
Narrativa da Imaginação, proposto pelo Instituto de História da Universidade Federal de 
Uberlândia em relação á importância da narrativa para o desenvolvimento do sujeito, 
promovendo consciência de sua identidade sócio-histórica por meio do pensamento 
Joseph Campbell, que ressalta a importância da mitologia, como necessidade humana, 
articulado com atribuições do jogo de RPG.  

 

Narrando processos sociais 
 
 A partir de estudos vindos do Projeto Narrativa da Imaginação, uma proposta de 
formação docente direcionado para melhorar a qualidade das relações professor-aluno, 
como uma resposta ao mal estar docente, foi possível perceber que a identidade de 
cidadãos como sujeitos históricos faz referencia intima a mensuração de informações 
compartilhadas em determinado período e local, gerando um conjunto particular de 
saberes necessários para a interação social útil e saudável.  
Durante seu desenvolvimento de agosto a dezembro de 2011, por meio da parceria entre 
o mestrado em Educação da Universidad de La Empresa, Montevidéu, Uruguai e o 
Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia/MG, Brasil, os participantes 
professores e graduandos foram capacitados a ministrar aulas narrativas, onde o 
conteúdo ou conceitos chave, era desmontados da estrutura comum do texto e 
reformulado como uma história a ser contada coletivamente onde tanto educador quanto 
educandos participam e interagem entre si e com o conteúdo.  
Foram realizadas experimentações com esta proposta metodológica na Educação 
Infantil, Fundamental, Ensino médio e Superior, (ate mesmo um caso isolado em uma 
pequena empresa) promovendo a criação de mitos em ambientes educativos envolvendo 
a relação entre o professor-conteúdo-aluno. 
  Para melhor comprender a questão da importancia da narrativa, recorremos ao 
estudioso de mitólogia e religião comparativa (ROCHA, 2008), Joseph Campbell,  que 
em sua obra “O Poder do Mito” resalta que a  mitologia tem papel fundamental para a 
formação humana ao se referir a narrativa de feitos ou o mito, pois diante de diversas 
comparações entre mitos primitivos e intercontinentais, foi possível observar 
(CAMPBELL, 1990) um padrão entre eles, mostrando que todos os mitos são 
contrações do mesmo mito, visando o contínuo desejo do sujeito em se realizar, se 
expressar para descobrir quem é dentro de seu mundo interno, dando sentido ao externo.  
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Este mito constitui-se como processo de aprendizado histórico que internaliza símbolos 
contextualizados, influenciando seu comportamento e desenvolvendo a compreensão de 
variados contextos humanos. 

O autor explica que o mito ajuda a colocar a mente do indivíduo em contato com 
essa experiência de estar vivo, direcionando-o. Os mitos dizem onde cada pessoa está, 
acredita-se, de acordo com o pensamento de Campbell (1990), que cada sujeito 
necessita de seu próprio mito, derivado da mitologia geral, durante a sua trajetória de 
vida, como base mental e orientação moral ou conduta, concedendo identidade ao 
sujeito. Desta forma, expondo um processo de realização ou auto-realização, onde cada 
sujeito torna-se protagonista ou herói de sua trajetória de vida, em uma estrutura natural 
para o desenvolvimento humano. 

Assim, segundo o mesmo autor, cada indivíduo deve encontrar a relação do mito 
com sua vida, ou seja, identificando seu próprio papel dentro do contexto sócio-
histórico, sendo que o mito em sua complexidade, é constituído de quatro funções 
distintas: 

Função mística ou sagrada: concede o aspecto misterioso do que existe além da 
compreensão humana, o que transcendente a consciência atual, deixando a mente aberta 
ao novo; 

Função cosmológica ou científica: abre a compreensão de como a origem do 
mundo e o funcionamento de seus fenômenos funciona, o princípio singular da lógica e 
dedução; 

Função sociológica: organiza e determinada o direcionamento de uma 
sociedade, define certo e errado, promovendo as noções sobre valores morais, direitos e 
deveres; 

Função pedagógica: educa sobre como ser humano independente das 
interferências do ambiente externo, em qualquer circunstância, dispõe o modelo do vir a 
ser homem e mulher durante todo o processo da vida com dignidade e respeito.  

Um grande exemplo destas funções fica claro no depoimento histórico do nativo norte 
americano, chefe Seattle, sobre a aquisição de regiões tribais para os imigrantes em 1952, cita: 

 
         Presidente, em Washington, informa que deseja comprar nossa terra. 
Mas como é possível comprar ou vender o céu, ou a terra? A ideia nos é 
estranha. Se não possuímos o frescor do ar e a vivacidade da água, como 
vocês poderão comprá-los? Cada parte desta terra é sagrada para meu povo. 
Cada arbusto brilhante do pinheiro, cada porção de praia, cada bruma na 
floresta escura, cada campina, cada inseto que zune. Todos são sagrados na 
memória e na experiência do meu povo. (CAMPBELL, 1990, p. 32) 

 
         Segue também que: 

 
          Conhecemos a seiva que circula nas árvores, como conhecemos o 
sangue que circula em nossas veias. Somos parte da terra, e ela é parte de 
nós. [...] Cada reflexo espectral nas claras águas dos lagos fala de eventos e 
memórias na vida do meu povo. O murmúrio da água é a voz do pai do meu 
pai. [...] O que sabemos é isto: a terra não pertence ao homem, o homem 
pertence à terra. Todas as coisas estão ligadas, assim como o sangue nos une 
a todos. O homem não teceu a rede da vida, é apenas um dos fios dela. O que 
quer que ele faça à rede, fará a si mesmo. (CAMPBELL, 1990, p. 32) 

 
A função do mito nunca se altera, porem, os tratos junto a ele se adaptam com a 

estrutura social presente. Após 1974, com a criação jogo de RPG (Roleplaying Game – 
Jogo de interpretação), baseado em jogos de estratégia ou Wargames, houve um resgate 
deste processo de realização humana presente, ressaltando as propriedades do Mito 



(ROCHA, 2008), com um diferencial considerável para o século XX e XXI, ocorre um 
desfoque da competitividade, um olhar mais atencioso para a cooperação na atividade 
lúdica, ou seja, “Na medida que ele se torna tão importante quanto eu no jogo, ele se 
torna eu e e me torno ele”(DINELLO, 17p.).   

E que com essas funções, promove o amadurecimento humano, assim como os 
antigos ritos, o integrar e o interligar entre as pessoas, socializando-as. Os mitos 
primitivos, de acordo com Campbell (1990), auxiliam a mente a chegar nesta 
comunhão. 

É revisado em outra obra deste autor, “O Herói de Mil Faces” (1988), que 
apresenta a grande importância que têm a ação das histórias, gerando modelos que 
acompanham o desenvolvimento do jovem até a vida adulta de forma interativa com a 
sociedade, este pensamento é melhor expressado pela citação abaixo: 

 
         Além disso, não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os 
heróis de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido 
em toda a sua extensão. Temos apenas de seguir a trilha do herói, e lá, onde 
temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um deus. E lá, onde 
esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos 
viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá, onde 
pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo. 
(CAMPBELL, 1988, p. 34) 
 

 Desta forma o sujeito do aprendizado, o protagonista e este é o herói, cheio de 
atribuições e turbulências, externas que representam seu próprio interior em formação: 
 
   “Pois o Herói mitológico não é patrono das coisas que se tornaram, mas das 
     coisas em processo de tornar-se; o dragão a ser morto por ele é precisamente 
    o monstro da situação vigente: Gancho, aquele me mantem o passado. Da 
     obscuridade emerge o herói, mas o inimigo é poderoso e conspícuo na sede do               
      poder” - (CAMPBELL. 1989, P. 324)  

 
O mesmo modelo aplica-se ao RPG, pois cada história, cada mito, tem um herói 

e esse tem uma jornada a seguir, caminho este que é descrito também por Campbell 
(1988) resumido em três grandes atos. Como modelo escolhido para análise, apresenta-
se a obra “Star Wars” (Guerra nas estrelas), onde o autor George Lucas inspirou-se na 
obra deste referido autor: 

 
1. Apresentação - Uma pessoa normal em um mundo comum até a chegada 

de um acontecimento incomum que conturba essa realidade pacata. Campbell (1988) 
denomina esse acontecimento de “o chamado para a aventura” e o indivíduo fica 
tentado a sair de seu cotidiano monótono. Para isso, rompe fronteiras de sua realidade 
atual até um ponto sem retorno, iniciando assim uma jornada em busca de um objetivo 
maior. Ex.: Luke Skywalker era fazendeiro junto com seus tios, quando comprou um 
robô doméstico ao qual veio com holograma escondido da princesa Léia pedindo ajuda, 
conhece Ben Kenobi, seu mentor sobrevivente da ordem Jedi. Durante essa descoberta, 
seus tios são mortos e a fazenda destruída pelo Império, perde sua ligação com seu 
mundo comum não tendo mais motivos para continuar em Tatooine, seu planeta natal, e 
inicia sua jornada. 

2. O conflito - O indivíduo agora definido por Campbell como herói, 
encontra uma rica diversidade de aliados, inimigos, mentores, testes, provações, 
desafios e, com isso, ganha experiências importantes para seu desenvolvimento pessoal. 
Ex.: Ao seguir na jornada, Luke Skywalker encontra aliados, como o piloto Han Solo, 
inimigos, como Darth Vader e mentores, como Mestre Yoda, além de passar por 



diversos desafios. Desta forma, aprende mais sobre si mesmo, tornando-se um cavaleiro 
Jedi. 

3. A resolução - O herói vence a suprema provação, soluciona a fonte do 
desequilíbrio e assim retorna para seu mundo. Ex.: Luke Skywalker, encontra o grande 
antagonista Darth Vader e durante uma difícil batalha, Luke descobre que o vilão, na 
verdade, é seu pai Anakin Skywalker que pensava estar morto. Através de muito esforço 
consegue trazê-lo à lucidez diante de seus erros do passado e este derrota o traiçoeiro 
Darth Sidious, vilão que levou seu pai a seguir pelo lado sombrio da força e destruir a 
ordem Jedi, trazendo novamente o equilíbrio, a força. 

4. Perceba que o herói do início fica diferente no fim, ele agregou muitos 
conhecimentos, vivenciou novas experiências, amadureceram conceitos, para se tornar o 
grande campeão que retorna, lembrando muito o processo de aprendizado citado por 
Piaget (1967) sobre os padrões antigos (mundo comum), desequilíbrio (conflito), 
assimilação (resolução) e equilíbrio (retorno ao mundo comum). Nesse ponto, o herói 
não é o mesmo e o mundo também não é o mesmo. Para Campbell (1990, p. 86), "não 
haveria proeza heroica se não houvesse um ato supremo de realização”. 

            E essa relação do fantasioso para dar sentido ao real, é fundamental para 
compreensão do indivíduo e sua relação com seu meio, como é descrito por FREUD 
(1976): 

 
         As fantasias como os sonhos, também são realizações de desejos, 
também se beneficiam de certo relaxamento da censura. Se examinarmos sua 
estrutura, perceberemos a forma pela qual a finalidade impregnada de desejo, 
que atua em sua produção, misturou o material do qual foram construídas; 
reformulou-o e o constituiu num novo todo. (FREUD, 1976, p. 526) 

 

CAMPBELL (1989), também concorda com esta necessidade ao descrever a 
importância da simbologia do imaginário, propondo símbolos como veículos de 
comunicação, sendo um meio e não um ponto final, desta forma, os símbolos como o 
mentor, aliados ou antagonista, servem como ferramentas para proporcionar realização 
pessoal aos participantes da narrativa.  

 
Experiência da narrativa no Ensino de História 
 
Na prática o educando torna-se herói, enquanto o professor auxilia o 

desenvolvimento da jornada. Inicia-se o relato com a apresentação de dois alunos do 
curso de História, vinculados a disciplina de História Regional e Local, 2° período, que 
promoveram uma narrativa sobre a fundação da Universidade Federal de Uberlândia, 
em seu período de ditadura, enquanto outra dupla, formada de um graduando e um 
graduado em História explorou temas como “Inconfidência Mineira” e “descoberta do 
Brasil” em descrições mais detalhadas no depoimento dos mesmos: 

 

“Na aula apresentada em forma de Narrativa interativa, podemos notar que há 
uma interação maior da sala em relação ao conteúdo, mesmo aqueles que 
nunca tiveram contato com esse tipo de aula se mostram mais tendenciosos a 
participar. (...) passamos por toda a história da UFU conduzida pelos alunos 
que coincidentemente acabaram opinando as vezes por tomar atitudes que os 
alunos da época também tomaram, como tentar fazer projetos para não perder 
tanta renda e mostrar que a universidade vinha para melhoria de todos, 



excluindo preconceitos quando a universidade se torna um pólo econômico.” 
- Relato de experiência do ensino superior história. 

 

“Poderia ter acontecido o pior, pois a tentativa de um aluno em tentar matar o 
Reitor Gladstone Rodrigues para que não houvesse federalização foi um 
momento de tensão, uma vez que se ele mata o reitor, a história tomava um 
rumo totalmente diferente. E pensando sobre isso, acabo percebendo que 
muitos alunos poderiam ter tido essa ideia que foi abafado pelos mesmos 
motivos que eu expliquei a ele em relação a probabilidade de acerto, pelo 
momento matar um reitor apoiado pelo Governo Federal era a mesma coisa 
de dar um tiro no pé, pois iria preso com certeza. Contamos também com a 
ilustre participação do nosso amigo ‘Tião’, que opinou em sequestrar o 
embaixador e usá-lo como moeda de troca em relação à federalização, foi 
justamente na hora que o nosso amigo entrou fardado, e o ‘Tião’ acabara 
desistindo pela ‘repressão policial da ditadura’.” - Relato de experiência do 
ensino superior História. 

 

“Como podemos notar, a interação dos alunos com esse método é boa, porque 
trazemos os alunos para dentro de um novo universo, acabam não colocando 
a sala de aula como um lugar cansativo e estressante, tomam como um lugar 
interessante onde aprendem sem saber que esta aprendendo.” - Relato de 
experiência do ensino superior História. 

 

Nas quatro narrativas seguintes houve a participação de uma turma mista de graduandos 
em designer, história, ciências sociais, engenharia elétrica, entre outros, interessados em 
conhecer mais sobre a proposta do método: 

§ 

         “O professor que se sentir apto ou simpático para experimentar a 
utilização de narrativas de RPG no seu ato de ensinar tem o dever de escrever 
sobre suas experimentações a fim de deixar um legado público acerca do 
desenvolvimento desta e de outras ferramentas que agregam a prática 
docente. Dessa forma, podemos ampliar o conhecimento sobre técnicas e 
abordagens que incluem o RPG no ensino não somente da disciplina de 
História, mas bem como no de outras disciplinas tanto no ciclo fundamental 
quanto no ciclo médio e com possibilidades de aplicações em diversas outras 
esferas do ensino do treinamento e da conscientização de alunos, 
trabalhadores e cidadãos em geral.” - Relato de experiência do ensino 
superior História. 

 

 

Figura 1 – Aula narrativa em ensino superior – Arquivo do pesquisador 



 

 

A narrativa sobre descoberta do Brasil, merece uma atenção especial por conta 
do professor narrador atuante, sem qualquer experiência docente, tendo duvidas sobre o 
RPG e dificuldade na relação interpessoal, visto pelos companheiros de sala como 
“chato”, desenvolveu uma narrativa de Role Coletivo, dividindo a classe em dois grupos 
(portugueses e nativos) porem ainda muito preso ao conteúdo, e com certa rigidez 
tentou conduzir os alunos no caminho que ele próprio planejou, como um jogo didático 
sem flexibilidade, e nisto notou a preciosidade da expressão que fazia os alunos 
tomarem consciência sócio histórica: 

 

         “Conforme a narrativa ia desenvolvendo, percebi que os jogadores (as) 
participavam ativamente de todas as etapas do jogo, dessa forma a atenção 
que obtive como narrador era algo que todo o professor (a) almeja adquirir do 
aluno (a). Além da captação da atenção do aluno (a), percebi que os 
jogadores (as) melhoravam suas capacidades de sociabilidade entre eles 
próprios; essa sociabilidade desenvolve a capacidade de comunicação com as 
outras pessoas além de incentivar os trabalhos em grupos, hoje bastante 
exigidos profissionalmente. Não posso deixar de enfatizar que os jogadores 
(as) adquirem maior sensibilidade social quando vivenciam os personagens 
históricos e passam a relativizar seu próprio conceito de cultura e até mesmo 
modo de vida. Por exemplo, na primeira narrativa dos tupinambás alguns 
jogadores (as) simularam os portugueses e outros os nativos; os que 
simulavam os nativos perceberam a riqueza cultural destes personagens.” - 
Relato de experiência do ensino superior História. 

 

Logo após, foi orientado a ser mais flexível e reestruturou sua narrativa com 
maior liberdade onde cada aluno interpretou um personagem que representava grupos 
de ação no período histórico do século XVI (o soldado, a mercadora e o jesuíta, o 
guerreiro indígena e a pajé), ao qual foi notório que os alunos sentiram e agiram mais 
como autores da aula: 

 

         “Conforme a dinâmica da narrativa se desenvolvia, os jogadores 
precisavam tomar decisões difíceis e rápidas que influenciavam diretamente 
suas vidas (personagem) e a vida da comunidade em que viviam; em alguns 
casos, era uma decisão de vida ou de morte que era submetida à 

 

Figura 2-  Aula narrativa em  ensino superior – Arquivo do pesquisador. 



probabilidade, tornando o jogo emocionante e instigante.” - Relato de 
experiência do ensino superior História. 

 

Foi de imensa satisfação observar que a hipótese inicial foi claramente confirmada de 
maneira acentuada, nesta experiência do ensino de história, ao ver um estudante rígido e com 
dificuldades em comunicação, como professor gargalhar junto com os alunos de ouvir de longe, 
conectando educando e educador com prazer e alegria. Segundo o próprio aluno: 

 

          “O RPG é uma ferramenta indispensável para o(a) educador(a), pois 
permite ao estudante desenvolver suas potencialidades intelectivas, lúdicas, 
icriativas e interativas. A capacidade intelectiva desenvolve a partir do 
exercício de reflexão (lógica); a capacidade lúdica aprimora a interação com 
a disciplina; a capacidade criativa estreita as conexões neurais facilitando o 
processo de abstração que se relaciona com a interiorização do 
conhecimento; a capacidade interativa aproxima o (a) professor(a) do aluno e 
vice-versa, fazendo com que eles se vejam sobre um mesmo plano.” - Relato 
de experiência do ensino superior História. 

 

Quando questionado sobre o que fez de diferente desta vez, respondeu sorridente 
“eu apenas soltei e deixei que eles fizessem a aula junto comigo”. Essa postura 
consciente do educador que o faz refletir sobre si mesmo e se recriar constantemente, 
permite a certeza da funcionalidade da educação. 

 
 
 
Conclusão 
 
 
Assim, após analise entre a narrativa sobre o olhar de Joseph Campbell e sua 

aplicação prática, pode-se entender que a consciência se transforma e amadurece devido 
certas provocações, desafios e revelações, apresentadas em determinada realidade 
histórica, sendo papel da mitologia de cada era, orientar os sujeitos sociais. Pode-se 
notar, também, que os elementos que formam o jogo de RPG afetam aspectos afetivos, 
sociais e cognitivos podendo, de forma divertida, auxiliar na construção de 
conhecimentos, relações sociais, gerar aprendizado com liberdade, ressaltando 
características comportamentais como moralidade e cooperação, contribuindo para a 
qualidade de vida dos envolvidos e concedendo esse direcionamento mitológico com 
ludicidade.  

E ao debater sobre o lúdico, pode-se recorrer ao historiador holandês Johan 
Huizinga (2007) que descreve com propriedade em sua obra “Homo Ludens”, a 
importância do jogo na formação humana, sendo que através da ação de jogar, os 
indivíduos se agrupam de maneira funcional com naturalidade, como se fosse a chave 
para o nascimento das sociedades, assim como seu desenvolvimento e criação de uma 
multiplicidade de outros ambientes (campos de jogo). 

Descreve, desta maneira, que toda ação humana é organizada como um jogo 
(relacionamentos, trabalho, religião, etc), que desperta no prazer de jogar a expressão do 
sujeito e a imaginação, desenvolvendo os primeiros impulsos de interações para a 
sociedade. O autor classifica o ato de jogar, quase como uma ação da imaginação 
coletiva pois diferencia-se firmemente a realidade quotidiana, todavia, opondo-se a 
dispersão. 



Desta maneira, pode-se compreender que sendo o RPG, um jogo flexível, de 
onde deriva diversas modalidades como MMORPG (Massive Multiplayers Online 
Roleplaying Game – Jogo de interpretação de papéis em massa com múltiplos 
jogadores), RPG eletrônico, Livro-jogo e LARP (Live Action Roleplay – Interpretação 
ao vivo). Proporciona múltiplas abordagens que penetram e influenciam em diversos 
níveis e seguimentos da sociedade, assim identifica-se uma ponte entre o jogo e 
mitologia, o processo social de conscientização histórica nesta conexão entre os 
indivíduos.  

Podendo assim ser um instrumento de orientação social por seguimentos 
educativos, como o caso dos projetos de educação ambiental Tom da Amazônia, Tom do 
Pantanal e Tom da Mata, patrocinados pelo Fundação Roberto Marinho. Culturais, 
como ocorre no município de Viçosa/MG, desde 1994, eventos do gênero na 
Universidade Federal de Viçosa (ROCHA, 2008).  

Estas iniciativas são claros indicadores da relevância sobre narrativa 
participativa como um método que resgata a identidade do cidadão de cada época, pela 
agregação mitológica consciente, proporcionando o funcionamento das organelas 
sociais no decorrer de seu processo histórico. 
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