Exemplo para o Trabalho-02 (Neste caso foi baseado em FILMES e não em JOGOS)
Filmes
Passos da
Jornada do Heroi

O Gladiador

Avatar

Ordinary World

O filme se passa na época do Num

O Mundo Comum

Império Romano. Maximus é um exploram o planeta Pandora. Lá existe

mundo

futurista,

os

humanos

general de Roma e está travando um minério raro e muito valioso. A
sua última batalha depois de um atmosfera de Pandora é tóxica aos
longo período de guerras.

humanos,

por

isso

(avatares)

que

são

criaram
conectados

seres
aos

humanos e que conseguem sobreviver na
atmosfera.
Os avatares foram criados baseados nos
Navi, seres habitantes de Pandora muito
parecidos com os humanos. O clã do
Navi está situado em cima de uma área
que possui uma grande concentração do
minério explorado pelos homens.
Call to Adventure

O

Chamado à Aventura

convida Maximus a assumir o poder de rodas é chamado a Pandora para

imperador

Marcus

Aurelius Jake, um ex-militar que vive numa cadeira

de Roma, devido às suas glórias e substituir seu irmão, que havia morrido.
honestidade, e também por não Jake iria utilizar o avatar feito para seu
confiar em seu filho Commodus.

irmão para infiltrar-se na tribo dos Navi e
convencê-los a mudarem seu clã de local.

Refusal of the Call

Maximus

Recusa do Chamado

imperador, dizendo que tudo o que

nega

o

convite

do (não identifiquei no filme)

deseja é retornar para sua família.
Meeting the Mentor

O imperador faz o papel de mentor Grace, cientista que ajuda Jake tanto na

Encontro com o Mentor

de Maximus. Maximus tem muita sua forma de avatar como na humana.
lealdade e respeito a ele.

Crossing the First

O

Threshold

Maximus

Travessia do Primeiro

general

Limiar

responderia no dia seguinte.

imperador

insiste

aceite
diz

que

para

que Jake entra no seu avatar e sai por

sua

oferta.

O Pandora. Ele fica admirado com o seu

vai

pensar

e mundo novo, podendo andar novamente,
e com a grande força que o seu avatar

Commodus fica sabendo da itenção lhe proporciona.
de seu pai em relação a Maximus.
Ele então mata seu pai e assume o
poder

de

Roma.

O

general

desconfia de Commodus e se nega
a

declarar

imperador.

devoção

ao

Commodus

novo
manda

prender e executar Maximus.
O general consegue escapar e vai

de encontro a sua família, pois sabe
que eles correm perigo. Ao chegar
em casa vê sua esposa e filho
mortos.
Maximus

é

capturado

por

mercadores de escravos e vendido
para Proximo - que vive de formar
lutadores

para

se

exibirem

no

Coliseu. Maximus é obrigado a lutar
mas nega-se. Proximo neste ponto
do filme faz o papel de mentor,
mostrando a Maximus que se ele
lutasse, chegaria a Roma, onde
poderia vingar sua família. Maximus
aceita e começa a lutar.
Tests, Allies, Enemies

No Coliseu, os seus aliados eram os Na primeira missão de Jake, ele se

Testes, Aliados, Inimigos

gladiadores com quem vivia. Lucilla, separa do seu grupo e é obrigado a
irmã de Commodus também mostra- passar uma noite sozinho em Pandora.
se uma aliada.

Ele passa por alguns apuros nesse

Os testes foram as lutas travadas na momento. Jake conhece Neitiri, uma
arena.

Após

algumas

vitórias, jovem Navi. Mais adiante ela se torna sua

Maximus ganha a simpatia do povo - aliada.
fica conhecido como Espanhol.

Jake começa a conviver com os Navi,
apaixona-se por Neitiri, então passa por
diversos testes até ser aceito como um
Navi pelo clã.
No desenrolar da estória, Jake fica contra
a exploração do planeta pois sabe que os
habitantes do planeta correrão risco de
vida. Nesse momento, o coronel e o chefe
da exploração tornam-se seus principais
inimigos.

Approach to the

Na

Inmost Cave

capacete

Aproximação da

Commodus. O enfrentamento com confiança dos Navi e se prepara para a

Caverna Oculta

Commodus está cada vez mais batalha contra os humanos.

arena,

Maximus
e

retira

revela-se

seu Após dominar Toruk Makto, uma espécie
para de réptil voador, Jake reconquista a

próximo.

Supreme Ordeal

Commodus resolve acabar com o O início da batalha contra os humanos.

Provação Suprema

general lutando com ele na arena.
Para garantir sua vitória, Commodus
esfaqueia o general antes da luta.
A luta entre os dois tem início.

Reward

Maximus mata Commodus na arena Os Navi vencem a batalha. A forma

Recompensa

e vinga sua família.

humana de Jake foi morta, mas ele
conseguiu sobreviver na sua forma Navi.
O coronel, o chefe e os demais humanos
são expulsos de Pandora.

The Road Back

Maximus morre devido à facada que Jake volta para o clã dos Navi.

O Caminho de Volta

Comodus lhe deu antes da luta. Aqui um ponto interessante neste filme,
Neste momento começa o caminho pois Jake não retornou ao seu mundo
de volta ao encontro com sua comum, ele permaneceu em seu novo

Resurrection

família.

mundo - Pandora.

(não identifiquei)

(não identifiquei)

Resurreição
Return with the Elixir

Maximus encontra sua esposa e seu Jake vive em paz em Pandora junto com

Retorno com o Elixir

filho numa espécie de paraíso.

sua amada Neitiri.

