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NÚMERO DE PÁGINAS: 

ANÁLISE POR: 

 

 

LEITURA Trabalhar Bom Excelente 

Formatação correta e dentro do padrão.    
Gramática, pontuação e ortografia.    
A ação “mostra” ao invés de “dizer”.    

Utiliza de forma correta termos técnicos     

    

PERSONAGENS    

Protagonista (s) é empático e convincente    

Secundários são empáticos e convincentes    

Todos os personagens são relevantes     

    

    

NARRATIVA    

Premissa original / criativa    

Conceito contém um gancho forte     

As primeiras páginas apresentam bem a história    

O roteiro é bem estruturado    

Toda cena é essencial à macroestrutura    

Os riscos são claros/ O Conflito é forte e convincente    

As ações levam a história para frente    

O ritmo é agradável/atrativo    

Clareza da História    

O tempo narrativo é claro e não confunde o leitor    

O Clímax/ Conclusão é satisfatório     

    

DIÁLOGO    

Diálogos naturais e verossímeis    

Diálogo condiz com personagens e ajuda em sua 
compreensão 

   

Diálogos concisos e essenciais    

 Deixe observações e sugestões que possam contribuir com a qualidade do roteiro:

Uma iniciativa da Tertúlia Narrativa para um mercado mais solidário e colaborativo. Essa análise não substitui um trabalho profissional de consultoria. 
Contribuir com a análise de um roteiro, não irá lhe tornar co-autor da obra.

ANÁLISE COLABORATIVA
www.tertulianarrativa.com

Se você recebeu essa ficha, é porque você tem um amigo roteirista que confia na sua 
opinião, no seu senso crítico e na sua sinceridade. Ajude a aprimorar o trabalho. 

Clique na observação que melhor descreve a evolução do item.  Lembre-se de  salvar o arquivo no seu computador para 
preencher. Salve novamente ao final para que as informações adicionadas sejam salvas.

http://tertulianarrativa.com
http://tertulianarrativa.com
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