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Logline: Sua obra em poucas linhas





Logline é diferente da Ideia



Um professor de química descobre que tem 
câncer e decide fabricar metanfetamina

Conflito dramático: situação 
que opõe protagonista a uma 
força antagônica e impulsiona 
a história 



Em um Terra devastada por bombas nucleares e povoada por 
doces falantes, um menino de 12 anos e seu melhor amigo, um 
cão com poderes mágicos, partem em uma série de aventuras 
surreais para se divertir e proteger o mundo.

Motor Narrativo: contexto dramático 
capaz de gerar uma infinidade de 
narrativas.



Linhas de registro: 
O norte da história



Comunicação



Estrutura da Logline

A logline deve apresentar:

• Protagonista ou grupo de protagonistas;

• o seu objetivo  

• o antagonista / força antagônica



Estrutura da Logline

• De 1 a 3 linhas – quanto mais conciso melhor;

• Poucas orações – idealmente uma ou duas;



Estrutura da Logline

• Pode ser estruturado ao redor do personagem, do 
universo ou do enredo;

• Personagens e cenários não precisam ter nomes.



Estruturado a partir do Enredo (fórmula descrita pelo 
Roteirista Empreendedor):

“Quando [INCIDENTE INICIAL], Uma [DESCRIÇÃO DA 
PROTAGONISTA] vai ter que [OBJETIVO DA PROTAGONISTA]"

Fórmulas de Logline



Quando uma terrível maldição atinge 
uma ilha da Antiga Polinésia, uma 

criança é escolhida pelo Oceano para 
resolver a situação

Fórmulas de Logline



Quando um grupo de homens das 
cavernas rapta sua amada, um valente 
caçador precisa abandonar a sua tribo 
nômade para resgatá-la.

Fórmulas de Logline



Estruturado a partir do Mundo Ficcional (criada por mim)

“Em um mundo atingido por [INCIDENTE INICIAL], Uma 
[DESCRIÇÃO DA PROTAGONISTA] vai ter que [OBJETIVO DA 

PROTAGONISTA]“

Fórmulas de Logline



Em um futuro não muito distante, o 
planeta é um lugar devastado. Aos 20 
anos, todo cidadão recebe a chance de 
passar por uma rigorosa seleção para 
ascender a uma região farta de 
oportunidades. Porém, apenas 3% 
consegue chegar lá.

Fórmulas de Logline



Em um mundo medieval tomado por 
uma praga zumbi, você é o morto-vivo 
escolhido para enfrentar demônios e 
criaturas terríveis e assim obter o poder 
de salvar ou condenar a humanidade.

Fórmulas de Logline



Estruturado a partir do Personagem (criada por mim)

“Uma [DESCRIÇÃO DA PROTAGONISTA] vai ter que/faz 
[OBSTÁCULO OU OBJETIVO DA PROTAGONISTA] 

PORQUE [OBJETIVO OU OBSTÁCULO]"

Fórmulas de Logline



Uma antiga estrela de Hollywood precisa 
vencer o alcoolismo, a depressão e a 
arrogância para voltar ao estrelato.

Fórmulas de Logline



Uma garota escala uma montanha cheia 
de obstáculos mortais para superar suas 
ansiedades e dilemas psicológicos.

Fórmulas de Logline



Estruturado a partir do Personagem (criada por mim)

“Uma [DESCRIÇÃO DA PROTAGONISTA] vai ter que/faz 
[OBJETIVO DA PROTAGONISTA], MAS enfrenta esse 

[OBSTÁCULO]”

Fórmulas de Logline



Um cachorro medroso e preguiçoso só quer descansar, 
mas é adotado por um casal que mora em uma fazenda 
cheia de mistérios e monstros.

Fórmulas de Logline



O rei britânico Jorge VI precisa fazer 
um importante discurso no rádio, mas 
a sua gagueira dificulta a 
comunicação. Com a ajuda um 
fonoaudiólogo, ele precisa superar seu 
problema para falar aos seus súditos.

Fórmulas de Logline



• Mais verbos, menos adjetivos

• Cada palavra conta

• Adeque seu vocabulário ao tom do projeto

Dicas para Escrita de Logline



• Só use nomes próprios se realmente necessário

• Foque no essencial: o conflito dramático ou motor da 
obra

Dicas para Escrita de Logline



• "Dois casais infelizes se cruzam" - O Despertar 
do Desejo, Alan Rudolph

• "Moleque das HQs prega peças no Sr. Wilson“ –
Dennis, o Pimentinha, Nick Castle

Loglines Ruins



• O FATOR “NINGUÉM SABE”

• PESQUISE E TENHA REPERTÓRIO

A DICA PRINCIPAL



Estruturado a partir do Enredo (fórmula descrita pelo Roteirista 
Empreendedor)
“Quando [INCIDENTE INICIAL], Uma [DESCRIÇÃO DA PROTAGONISTA] 
vai ter que [OBJETIVO DA PROTAGONISTA]"

Estruturado a partir do Mundo Ficcional (fórmula criada por mim)
“Em um mundo atingido por [INCIDENTE INICIAL], Uma [DESCRIÇÃO DA 
PROTAGONISTA] vai ter que [OBJETIVO DA PROTAGONISTA]“

Estruturado a partir do Personagem (fórmula criada por mim)
“Uma [DESCRIÇÃO DA PROTAGONISTA] vai ter que/faz [OBSTÁCULO OU 
OBJETIVO DA PROTAGONISTA] QUANDO/ONDE/OU PORQUE 
(OBJETIVO)]“

Estruturado a partir do Personagem (fórmula criada por mim)
“Uma [DESCRIÇÃO DA PROTAGONISTA] vai ter que/faz [OBJETIVO DA 
PROTAGONISTA], MAS enfrenta esse [OBSTÁCULO]”



Links Interessantes
https://www.roteiristaempreendedor.com/single-post/2016/03/05/Logline-
Storyline-S%C3%B3-existe-UMA-primeira-impress%C3%A3o

http://netlabtv.com.br/site/elementos-de-um-projeto-de-serie-logline-e-
premissa/

https://www.tertulianarrativa.com/post/2016/07/26/logline-seu-roteiro-em-uma-
linha

http://algonkianconferences.com/loglines.pdf

https://www.roteiristaempreendedor.com/single-post/2016/03/05/Logline-Storyline-S%C3%B3-existe-UMA-primeira-impress%C3%A3o
http://netlabtv.com.br/site/elementos-de-um-projeto-de-serie-logline-e-premissa/
https://www.tertulianarrativa.com/post/2016/07/26/logline-seu-roteiro-em-uma-linha
http://algonkianconferences.com/loglines.pdf


Contatos

 Site: www.marceloroteiros.com

 Instagram: https://www.instagram.com/marcelo.o.lima/

 Email: limarcelolima@gmail.com

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marcelo-lima-345aa974/

 Lattes: http://lattes.cnpq.br/7498734050018745

 A Pequena Oficina de Dramaturgia é apoiada através do Edital 
001/2020 Calendário das Artes 2020, 8ª Edição, da Fundação Cultural 
do Estado da Bahia (FUNCEB), entidade vinculada a Secretaria de 
Cultura do Estado (SecultBA). 
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