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ANÁLISE DE SEGMENTOS NARRATIVOS 
 
O que segue é uma interpretação livre que fiz a partir do livro “Hamlet’s Hit Points”, de Robin D. Laws, 
um escritor e veterano designer de jogos narrativistas, e autor de alguns dos meus RPGs favoritos. Neste 
livro, Laws destrincha de forma analítica o que ele chama originalmente de “beat” – o qual eu, de modo 
a manter a leitura mais leve, tomei a liberdade de descrever como segmento – enquanto nos apresenta 
seu método de enxergar histórias com um ponto de vista ao mesmo tempo técnico e intuitiva. 
 
Pelo menos 2/3 do livro são dedicados a três exemplos de sua “Análise de Segmentos”: ele dedica um 
capítulo inteiro para cada uma de três obras famosas (Hamlet, Dr. No, e Casablanca), descrevendo cena a 
cena como cada segmento poderia ser interpretado no grande esquema das coisas.  
  
Uma grande sacada de Laws foi escrever um livro que envolva a estruturação elementar de boas 
histórias, facilmente aplicável às mais diversas fontes de roteirização de tramas (romances, peças de 
teatro, filmes, séries, histórias em quadrinhos, etc) e ter como público-alvo jogadores de RPG que 
gostariam de enriquecer seu potencial autoral. No fim, o livro é recomendável para qualquer um que 
queira passar a enxergar histórias com um olhar diferente, sem ter que dedicar anos de sua vida à 
estudos e imersões (embora não haja nada de errado nisso!!). Para se ter uma ideia, o primeiro capítulo 
tem apenas um punhado de páginas e é descrito como “Como Fingir Que Leu Esse Livro”... 
 
Mas vamos ao que interessa. Segundo Laws, há dois componentes a serem notados quando analisamos 
como as cenas são amarradas numa narrativa: 
 
� O Tipo de Segmento mostra qual o propósito que aquele segmento tem dentro da narrativa, sendo 
comum que existam múltiplas funções, especialmente em momentos-chave. 
 
� A Resolução marca o estado emocional pretendido para o público ao final daquele segmento. É 
possível haver ambiguidade (como júbilo e medo no decorrer de um segmento de ação), e até mesmo 
contradições em relação o que sentimos em relação ao herói num momento dramático. 
 

TIPOS 

Procedimento 
Um segmento de procedimento traz para o jogo um objetivo externo ou prático do protagonista, 
aproximando-o daquele objetivo (satisfazendo nossas esperanças), ou afastando-o do seu objetivo 
(concretizando nossos receios).  
 
Durante um segmento de procedimento, o herói (ou outros sob sua proteção) está frequentemente em 
perigo, direta ou indiretamente. Se não for o caso, ele está correndo o risco de esbarrar em alguma 
complicação que o afaste ainda mais de seus objetivos. Por esta razão, segmentos de procedimento 
geralmente evocam a sensação de suspense, que pode ser intensa ou sutil, dependendo do que estiver 
em jogo.  
 
Num segmento de procedimento, conflitos verbais são resolvidos mediante negociação, ameaças ou por 
referência a outras considerações táticas ou externas. Uma parte envolvida – chamada de “requerente” – 
busca uma consideração prática da outra parte envolvida – chamada de “concedente”. Uma vez 
conseguida, o requerente é capaz de seguir adiante na narrative em busca de um objetivo, geralmente 
um objetivo procedural. O requerente frequentemente ganha informação, mas também pode se tratar 
de dinheiro, algum equipamento necessário, acesso a um local, ou uma promessa de não-interferência 
por parte do concedente.  
 
� Obi-Wan Kenobi usa A Força para convencer um stormtrooper de que aqueles não seriam os droids que 
estavam procurando. (Star Wars) 



 

2 

 

 
� Dr. Willett entoa o feitiço que reduz o corpo possuído de Charles Dexter Ward à poeira. (O Caso de Charles 
Dexter Ward). 
 
� Marion Ravenwood bebe os fregueses casca-grossa, em seu bar no Nepal, embaixo da mesa. (Caçadores 
da Arca Perdida) 
 

Dramático 
Um segmento dramático nos mergulha nos objetivos internos do protagonista. Para alcançá-los, ele 
deve se engajar em negociações com outros com quem ele mantém algum tipo de ligação emocional. 
Ele pode lhes requerer alguma expressão de sentimento, ou impedir esforços de conseguir o mesmo 
dele. Nos pegamos esperando que o segmento o aproxime de uma transformação interior positiva, e 
receando de que possa leva-lo rumo a uma transformação negativa. 
 
Conflitos em segmentos dramáticos são, por definição, verbais. Uma parte (o requerente) busca uma 
concessão emocional da outra parte (a concedente). Concessões comuns incluem gestos de afeto, de 
conforto ou submissão. Frequentemente, o requerente pretende infligir dano emocional no concedente. 
Em segmentos dramáticos mais complexos ambos os participantes podem atuar tanto como requerente 
quanto concedente, cada um procurando arrancar uma concessão emocional do outro.  
 
� Spock Prime se estabelece como mentor para sua versão mais jovem do universo alternativo. (Star Trek, 
2009). 
 
� Buscando uma conexão com o homem que ele acredita ser seu irmão, Daniel Plainview confessa ter 
competitividade em si, e que não quer que mais ninguém tenha sucesso. (Sangue Negro). 
 
� Roma humilha Williamson após erro deste último lhe custar um negócio imobiliário. (Sucesso a Qualquer 
Preço). 
 

Narrativas tipicamente coexistem num continuum entre o procedimento e o dramático, ao invés de ser 
exclusivamente de um tipo ou do outro. Hamlet fica no meio deste continuum; Dr. No é principalmente 
procedural, introduzindo alguns segmentos dramáticos durante uma sequência e, em seguida, 
dobrando-os de volta à narrativa procedural; Casablanca é essencialmente dramático, com uma sub-
trama procedural caracterizada por personagem secundário. Outras peças de menor interesse para a 
tribo “gamer” são exclusivamente dramáticas, como por exemplo: A Morte do Caixeiro Viajante, A 
Primeira Noite de Um Homem, e Estrela Cintilante. 
 
Momentos de drama em uma narrativa essencialmente de procedimento podem ser deixados sem 
solução. Normalmente, nos referimos a essas sequências como “desenvolvimento do personagem”: eles 
intensificam nossa identificação com o protagonista, que parece mais humano devido a estes 
momentos, mesmo que isto não nos leve a lugar nenhum. 
 
Juntos, segmentos de procedimento e dramáticos englobam a base elementar de narrativas; quase todos 
os segmentos de uma história serão de um tipo ou do outro.  
 

Tipos Especiais 
Os seguintes tipos especiais de segmentos ocorrem com menor frequência. 
 

Comentário 
Um segmento no qual o movimento do protagonista em direção ou para longe de seu objetivo é 
momentaneamente suspenso, enquanto o autor sublinha os elementos temáticos da história. Sequências 
com Comentários muitas vezes fazem uso de um espectador ou personagens observantes que 
funcionam como um coro grego. Os palhaços de Shakespeare podem proporcionar comentários sobre a 
ação. Bons contadores de histórias usam este recurso com moderação; ele interrompe a ação e 
facilmente se torna “forçação”.  



 

3 

 

 
Idealmente, o tema da história é administrado através de segmentos que também estejam realizando 
algo mais, de modo a ser perfeitamente interligado com o resto da narrativa. 
 
� Notando o estado apaixonado de Romeu, Mercutio engata num momento de fantasia poética, 
comparando-o a um homem enfeitiçado por fadas. Sua fala reforça metaforicamente a sugestão, difundida 
em toda a peça, de que o eventual sacrifício dos jovens amantes foi decretado pelo destino. (Romeu e Julieta). 
 
� Com sua voz autoral, Charles Dickens afirma que as pessoas de 1785 enxergavam sua época em termos 
contraditórios – tanto como a melhor quanto a pior das épocas – e, portanto, não seriam assim muito 
diferentes das pessoas em qualquer outra época. (Um Conto de Duas Cidades) 
 
� O Estranho (Sam Elliott) se dirige à câmera atrás de conforto do fato de que o Cara cedeu. (O Grande 
Lebowski). 
 

Antecipação 
Segmentos deste tipo criam uma expectativa de sucesso procedural por vir, o qual ansiamos com prazer. 
Como um inverso de um segmento de perigo ou suspense, este tipo de segmento prepara o terreno 
para um sucesso ou gratificação por vir. Um segmento em que o herói finalmente veste seu uniforme e 
se prepara para uma longa batalha há muito adiada é um exemplo clássico de um segmento de 
antecipação. Não ficamos preocupados com o herói, mas de certa forma festejamos sua prometida 
vitória. 
 
� Popeye come seu espinafre. (Qualquer dado episódio de Popeye.) 
 
� Bruce Banner se transforma no Hulk. (Qualquer edição de O Incrível Hulk). 
 
� As portas corta-fogo sibilam para revelar Ripley na armadura meca. (Aliens.) 
 

Gratificação 
Um segmento de gratificação nos concede um momento emocional positivo que flui livre da narrativa 
principal, geralmente aparecendo como intervalos de descanso entre sequências mais importantes. Um 
interlúdio musical muitas vezes age como um segmento de gratificação (a menos que também avance a 
história, como é tão característico no gênero musical). Em histórias que seguem uma continuidade rica, 
seria um segmento que acena para o público como um reconhecimento para aqueles que dominam seus 
elementos mais triviais, como referências e homenagens do autor a alguma subcultura. Piadas internas e 
piscadelas para o público funcionam da mesma maneira. 
 
� Wolverine (Hugh Jackman) faz um comentário sobre o quão ridículo ele e os outros X-Men pareceriam se 
todos usassem spandex. (X-Men.) 
 
� Philip Marlowe (Humphrey Bogart) vai a uma festa para falar com Vivian Rutledge (Lauren Bacall), onde ele 
a encontra improvisando a música "Her Tears Flowed Like Wine". (À Beira do Abismo) 
 
� Homenageando seu amor por corridas, George Lucas estende uma sequência de corridas destacando o 
jovem Anakin Skywalker mesmo depois de a cena ter servido seu propósito informativo, mostrando a 
garagem de sucatas do moleque. (A Ameaça Fantasma). 
 
Por se situarem fora da história, segmentos de gratificação correm o risco de quebrar a ilusão ficcional e 
devem ser aplicados com moderação. Quando um filme ou série é demasiadamente permeado por esses 
momentos, você pode estar testemunhando o resultado da interferência de produtores e executivos. Eles 
se treinaram para ver histórias como tecidos conectivos fundindo diversas categorias de gratificação. É 
por isso que muitos aspirantes a blockbuster passam mais como uma salada de estímulos diferentes do 
que narrativas satisfatoriamente integradas. 
 

Derrocada 
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Trata-se de um segmento que prepara uma mudança no humor, de modo a experimentarmos um 
momento emocional negativo que flui livre da narrativa principal. Pode ser um momento de falácia 
patética, no qual o ambiente à volta do herói reforça e comenta sobre sua situação infeliz. Uma 
derrocada típica seria aquele momento em que o herói é atingido por um caminhão após ser 
abandonado pela namorada. Momentos com atmosfera arrepiante nas histórias de terror também 
podem funcionar como derrocadas. 
 
� O celular do Cara continua a tocar na pista de boliche após sua falha em entregar o dinheiro do resgate. (O 
Grande Lebowski) 
 
� O carro de Jerry Lundegaard, sozinho em um estacionamento deserto, fica completamente congelado após 
seu sogro barra-lo de um negócio promissor. (Fargo) 
 
� Após perder seu emprego lícito, o breve retorno de Jack Foley ao crime termina com sua prisão em um 
carro que não quer ligar. (Irresistível Paixão). 
 

Tubo 

É um segmento que discretamente nos fornece informações que vamos precisar mais tarde, sem dar 
bandeira sobre sua importância. Os maiores perigos de um segmento de tubo se chamam complexidade 
e previsibilidade: aquele que faz a narração precisa evitar fornecer tamanha informação de apoio que a 
história se torne confusa, e precisa camufla-la para que o público não se toque da revelação associada 
(confira adiante) antes do tempo. O termo vem da linguagem para roteiros e compara a exposição com 
tubulações e encanamentos: você precisa deles para que sua casa funcione corretamente, mas você não 
quer vê-los. 
 
� Nenhum dos adultos realmente interage com o Dr. Crowe (Bruce Willis). (O Sexto Sentido) 
 
� Desde os primeiros quadros de A Ilha do Medo, os ângulos distorcidos e a trilha sonora carregada com 
angustiante música clássica do século 20 subliminarmente nos sugere que algo não está certo. 
 
� Danny Ocean e sua trupe constroem uma duplicata do cofre que planejam roubar. (Onze Homens e Um 
Segredo, 2001.) 
 

Questão 
Um segmento de questão introduz um ponto de curiosidade que gostaríamos de satisfazer. Geralmente 
ocorre quando um protagonista vai atrás de informações em sua caça por um objetivo procedural. 
Segmentos de questão são a moeda narrativa básica do gênero dos mistérios e suas diversas 
ramificações. Enquanto segmentos procedurais padrão nos induzem a quere saber o que acontece em 
seguida, segmentos de questão tendem a fisgar nossa curiosidade sobre algo que já aconteceu, mas que 
não tenha ficado claro para nós. A questão geralmente é solucionada como uma situação descendente 
(confira a seção “Resoluções: O Ciclo Esperança / Medo"); a falta de informação cria um obstáculo para o 
herói e atiça o público. 
 
� A tripulação da Nostromo recebe um sinal de socorro. (Alien) 
 
� Uma cliente, Srta. Morstan, mostra a Holmes uma carta curiosa que ela teria recebido, prometendo-lhe a 
vingança que ela merecia como uma mulher injustiçada, se ela comparecer a um encontro com o autor 
desconhecido da carta, naquela noite. (O Signo dos Quatro) 

 

� J.J. Gittes encontra Mulwray, afogado durante uma seca. (Chinatown) 
 

Revelação 
Um segmento de revelação fornece as informações que nos foram indagadas num segmento de questão 
anterior, ou nos surpreende com novas informações. Neste último caso, pode vir do nada, ou pode ter 
sido preparado com um ou mais segmentos de tubo formando uma base para a surpresa. Tendemos a 
ficar mais engajados por uma exposição que nos tenha sido insinuada por uma questão anterior, ou uma 
cujo impacto sobre nossas esperanças e medos seja claramente identificável. Revelações são candidatas 
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a resoluções ascendentes, especialmente quando satisfazem uma questão prévia que vem incomodando 
o público desde que foi colocada. As informações fornecidas, no entanto, podem indicar maior risco ou 
desafio para o herói, e neste caso o segmento se resolve numa resolução decrescente. 
 
� Dr. Crowe é um fantasma, o que é percebido apenas pelo garoto que vê pessoas mortas. (O Sexto Sentido). 
 
� A gangue de Ocean construiu a duplicata do cofre para criar um vídeo falso que seria projetado no sistema 
de segurança do cassino. (Onze Homens e Um Segredo, 2001.) 
 
� A mãe de Norman é um cadáver mumificado no porão. (Psicose) 
 
Tubos, questões e revelações se inter-relacionam; podemos nos referir a eles coletivamente como 
segmentos de informação. A maioria das narrativas é resolvida a partir da desordem à ordem. Seus 
primeiros atos podem apresentar um status quo ordenado que é então interrompido. Casablanca faz 
isso: o protagonista é imperturbável até que sua ordem pessoal é interrompida pelo retorno de sua ex-
amante. Alternativamente, histórias podem começar quando ocorre uma eclosão de desordem, como 
acontece em Hamlet e Dr. No.  
 
Histórias normalmente adicionam complicações, aumentando a desordem até que um evento 
culminante bastante desordenado ocorra. Isto introduz uma mudança conclusiva e um novo equilíbrio. 
No drama, assim como na vida real, uma questão levantada perturba a ordem, e sua resposta a restaura. 
 

Questão / Revelação – A Arma Secreta 

Muitos romances literários contemporâneos dependem muito da dualidade questão/revelação como fonte de 
suspense narrativo. Frequentemente fraturando cronologicamente suas narrativas, eles mantêm o leitor 
envolvido por repetidamente insinuar pontos principais da trama antes de revelá-las em sua totalidade. Este 
recurso permite que os escritores que trabalham na tradição literária minimizem ou ignorarem perigo físico, e 
também que apresentem interações entre personagens sem recorrer constantemente a grandes pressões 
sobre o que está em jogo, tão comuns na construção de cenas dramáticas. Para exemplos desta técnica em 
ação, confira “O Paciente Inglês” de Michael Ondaatje, “Fifth Business” de Robertson Davies, ou “A Prayer For 
Owen Meany” de John Irving. 

 

Resoluções: O ciclo esperança / medo 
Gostamos de pensar em nós mesmos como tendo uma ampla gama de emoções – bem, exceto para 
aqueles de nós que prefeririam ser o Sr. Spock – mas quando se trata de histórias, duas emoções 
governam e englobam todas as outras. Em dado ponto numa história, temos esperança de que a 
situação em pauta seja resolvida favoravelmente para o personagem com o qual nos identificamos, e 
tememos que ele não vá.  
 
A manipulação desses impulsos opostos é a chave para uma narrativa cativante: se não temos esperança 
nem medo pelos personagens, simplesmente não nos importamos com o que está acontecendo, e o 
jogo está perdido. Ambos os estímulos são facilmente esgotáveis – esperança demais e nos tornamos 
complacentes e entediados; medo demais e nos entregamos ao desespero e perdemos a conexão. É a 
rápida porém imprevisível alternância entre esperança e medo o que nos mantém na beira da cadeira. 
 
Quando as histórias que criamos juntos em nossos jogos são insatisfatórias, pode ser porque não 
estamos tocando as alterações emocionais com frequência suficiente. Todos os segmentos se 
desenrolam sempre para frente em tempo vivenciado, seguindo para o momento seguinte na história. 
Cronologicamente, um segmento no presente pode estar conectado a um momento durante um 
flashback, mas sempre nos movendo para frente em nosso compromisso com a narrativa. 
 
(Aqui não há preocupação com os possíveis pontos de ramificação com os quais nos deparamos em 
uma história de RPG antes que ela se desenrole, apenas com o que vemos diante de nós numa página 
ou numa tela, ou o que é descrito como acontecendo na mesa de jogo.) 
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Em outras palavras, se você pretende marcar a progressão das etapas de uma narrativa através de setas 
(�), tenha em mente estas setas só se movem para direita, mesmo que às vezes elas apontem para cima 
(representando esperança) e às vezes aponte para baixo (representando medo). Se um segmento não 
nos incita nenhuma destas duas emoções, ela será apenas registrada apontando para frente (em uma 
boa história, estes movimentos laterais ocorrem com pouca frequência). 

 
Detalhando um pouco mais, as setas indicam a qual das categorias de segmento elas pertencem: serão 
procedimentos, dramáticas ou livres. (Neste último caso, o segmento não demostra ligação evidente 
com qualquer um dos tipos principais). Por razões óbvias, setas para segmentos livres são raras. Por fim, 
estas setas nos habilita saber que tipo de história estamos analisando – um procedimento (o que inclui a 
maioria dos gêneros que aparecem em RPGs) ou um drama, e com qual mistura de cada tipo você está 
lidando. 
 
Como você já deve ter desconfiado, segmentos procedurais e dramáticos devem nos levar em direção à 
esperança ou ao medo. Alguns segmentos secundários se resolvem de forma tipicamente particular: 
Gratificações sempre apontam para cima; Derrocadas, como o nome sugere, nos levam para baixo; 
Questões tendem a apontar para baixo (porque a falta de informações nos irrita), ao passo que uma 
Revelação muitas vezes apontam para cima (porque ter informações nos satisfaz). Esta não é uma regra 
gravada em pedra: às vezes temos medo de obter informações, ou perdemos a esperança quando 
aprendemos algo negativo. 
 
A movimentação entre esperança e medo está mais para uma onda que se move para cima e para baixo, 
do que um ciclo que dá uma volta completa e volta ao começo. Assim é mais fácil enxergar o ciclo de 
“conseguiu/ não conseguiu”, que uma maneira clássica de análise de ficção de aventura, em que o herói 
encontra uma série de obstáculos, supera alguns e é superado por outros. 
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Definindo um Segmento 

Dada a diversidade de tipos de segmentos analisados, você provavelmente vai esbarrar com momentos em 
que mais de uma possibilidade fará sentido, dependendo de sua interpretação. Valores narrativos não são 
matemáticos: se eles dependem de respostas emocionais, é claro que é subjetivo. O impulso de entrar em 
conflito sobre qual escolher dentro deste esquema é o primeiro sinal de que está no caminho certo.  

Da mesma forma com que fazemos nos subsistemas de nossos conjuntos de regras favoritos, você não só 
pode como deve modificá-lo para atender às suas próprias necessidades: se achar que vale a pena, divida 
segmentos de gratificação numa variedade de prazeres gratuitos, ou trate segmentos de revelação felizes e 
infelizes como entidades separadas. Mesmo que usemos este esquema exatamente como previsto aqui, não 
há pessoas diferentes designarem as mesmas interpretações para todos os segmentos de uma mesma 
história. 

O ponto mais óbvio de divergência está no que considerar um segmento e o que tratar como um momento 
dentro de um segmento maior. Um ator ou um diretor provavelmente reconhecerão muito mais segmentos 
em sequências de diálogo do que poderíamos identificar aqui. Então, de modo a manter a lista de segmentos 
com um tamanho confortável, deixe para marcar as separações de segmentos apenas numa grande mudança 
de tática por parte de qualquer requerente ou concedente, ou uma mudança de objetivos. 

Em cenas de ação, é comum tratar um único movimento ou contra-ataque de um protagonista ou 
oponente como um segmento separada, o que é apropriado à reação de leva-e-traz que sentimos 
durante uma leitura de cena de ação. Já nas falas de um diálogo, é normalmente necessário acompanhar 
a deixa do requerente e a resposta do concedente antes de decidir se algo bom ou ruim está ocorrendo. 

Exemplo: O Cara de Chapéu na taberna 
Para ajudar a ilustrar como este esquema funciona, vamos conferir uma situação típica no contexto 
rpgístico e mapeá-la como uma série de segmentos e suas resoluções. 
 
Cena 1 

� O que acontece: os personagens dos jogadores se encontram numa taberna, onde um cara com 
chapéu engraçado lhes conta a respeito de um complexo de cavernas nos arredores selvagens da 
cidade, no qual é possível encontrar tesouros e perigos. 
� Tipo de Segmento: Tubo 
� Resolução: Lateral (seta pra frente) 
 
Cena 2 

� O que acontece: eles viajam para o local, notando no caminho que uma figura misteriosa e sorrateira 
vem lhes observando do alto das árvores. 
� Tipo de Segmento: Questão 
� Resolução: Descendente 
 
Cena 3 

� O que acontece: no caminho eles encontram um oráculo, que lhes oferece para vislumbrar seu futuro 
se um deles lhe vencesse num jogo de cartas. O ladino vence. 
� Tipo de Segmento: Procedimento 
� Resolução: Ascendente 
 
Cena 4 

� O que acontece: o oráculo entra em transe e fornece uma terrível profecia sobre sua perdição. 
� Tipo de Segmento: Questão 
� Resolução: Descendente 
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Cena 5 

� O que acontece: Ao se aproximarem da masmorra, eles capturam a figura sorrateira. 
� Tipo de Segmento: Procedimento 
� Resolução: Ascendente 
 

Cena 6 

� O que acontece: ao interroga-lo, eles aprendem que a estranha criatura é chamada kobold, e que o 
complexo de cavernas é o ninho de sua espécie. 
� Tipo de Segmento: Revelação 
� Resolução: Ascendente 
 

Cena 7 

� O que acontece: alcançando o complexo de cavernas, eles usam uma senha que aprenderam com o 
capturado e ganham acesso. 
� Tipo de Segmento: Procedimento 
� Resolução: Ascendente 
 

Cena 8 

� O que acontece: os kobolds raivosos no outro lado os atacam. 
� Tipo de Segmento: Procedimento 
� Resolução: Descendente 
 

Cena 9 

� O que acontece: os aventureiros derrotam os kobolds e tomam seus tesouros. 
� Tipo de Segmento: Procedimento 
� Resolução: Ascendente 




