
 

12 estágios da narrativa na jornada do herói. 

Por Alessandra Assumpção. 

 

A jornada do herói é composta por fases que fazem o leitor se identificar 

com aquele momento, a partir da persuasão e criatividade. Isso é 

semelhante aos conceitos que contemplam o marketing. 

Para conferir a jornada do herói e aprender como ela funciona nos 

conteúdos, clique aqui. 

Separei sobre os estágios e como funcionam dentro da jornada do herói. 

Estágios da jornada do herói 

Dentro da construção de Joseph Campbell existem 12 estágios para 

construir um conteúdo com o uso da jornada do herói. Veja: 

 

● Mundo comum 

● Chamado à aventura 

● Recusa do Chamado 

● Encontro com o Mentor 

● Travessia do Primeiro Limiar 

● Provas, Aliados e Inimigos 

● Aproximação da Caverna Secreta 

● Provação 

● Recompensa 

● Caminho de volta 

● Ressurreição 

● Retorno com o Elixir 

 

 

https://madameconteudo.com.br/jornada-do-heroi/


 

Mundo comum 

O mundo comum é o herói em seu habitat natural. Nesse momento, há 

um desconforto silencioso. Esse herói quer mudar, mas não sabe o quê. 

Chamado para a aventura 

O chamado para a aventura é um acontecimento que balança o mundo 

comum do herói. Esse acontecimento pode ser natural ou causado por 

outra pessoa.  

Recusa do chamado 

A recusa do chamado é uma tentativa que o herói tem de se manter em 

sua zona de conforto. Embora no habitat natural do herói falte algo que 

ele não sabe o que é, para ele é melhor ficar no certo, do que investir em 

uma aventura duvidosa. 

Encontro com o mentor 

O encontro com o mentor é quando o herói se depara com alguém ou 

alguma coisa que o faz sair de vez da zona de conforto.  

Travessia do primeiro limiar 

A travessia do primeiro limiar é quando o herói deixa para trás seu mundo 

conhecido e caminha para dentro do universo novo e incerto. 

Provas, aliados e inimigos 

As provas, aliados e inimigos são as diversas provações que o herói 

precisa enfrentar conforme ele se aprofunda cada vez mais no universo 

distante da sua zona de conforto.  

Aproximação da Caverna 

A aproximação da caverna secreta é o momento em que o herói pode ver 

qual será o seu maior desafio.  



 

Provação 

A provação é o grande desafio que o herói precisa enfrentar para 

transformar completamente a sua vida. 

Recompensa 

A recompensa é o prêmio do herói após vencer a provação. 

Caminho de volta 

O herói percorre o caminho de volta para retornar à sua zona de conforto. 

Ressurreição 

Na ressurreição, o herói descobre que a zona de conforto mudou, pois ele 

mudou. Ele volta transformado e isso faz dele alguém completamente 

novo. 

Retorno com o elixir 

O retorno com o elixir mostra o herói utilizando os novos conhecimentos 

e as novas habilidades desenvolvidas durante a jornada. Nesse 

momento, o herói é completamente diferente, e pode até mesmo se 

tornar o mentor de outra história.  

Qual o poder das histórias? 

Quando contamos uma história, a narrativa mostra um fluxo na sua 

construção. Com ela, o personagem mostra coragem e disposição de se 

desafiar a vencer obstáculos para conquistar algo maior. 

Com o uso do marketing de conteúdo em sua comunicação e esse tipo 

de narrativa, você pode inspirar seu cliente a se superar e sair na frente 

de outros, com os resultados que o seu produto ou serviço oferecem. 

Sua marca é a solução! 

Ficou com dúvidas? Compartilhe nos comentários. 

_______________________________________________________________________ 


