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1. Do roteiro a locação.

A descrição da sequencia no roteiro O que queremos de nossa locação

Em um lugar um pouco isolado mas ainda urbano 
NATÁLIA uma adolescente entre 14 e 16 anos esta 
sentada na sombra de uma arvore, ela tem um grande 
caderno de desenhos na qual rabisca com grafite; a 
seu lado parecendo que esta fundido com a arvore 
esta SAKI, uma figura que não parece humana.

Pensando nesta breve descrição, precisamos nos 
manter com três ideias básicas: Existe uma busca por 
isolamento da personagem NATÁLIA, isso deve estar 
refletido na locação; a questão do urbano bucólico leva 
a locais com um certo abandono e finalmente há um 
elemento místico na personagem SAKI além de uma 
restrição de localidade: precisamos de uma arvore 
aceitável, e o inumano remete a uma atmosfera ligada 
a suspense. Temos então que buscar este local: Aura 
de mistério, um certo abandono e alguma natureza, 
algo com na foto ao lado.



2. Porque o largo do boticário

Escolhendo

Na verdade o local foi escolhido basicamente pelo conhecimento do roteirista / diretor do mesmo, tinha duas
ideias em mente: o parque Laje e o Largo do Boticário quando escreveu o roteiro.

O que fez o largo ser escolhido foi exatamente a questão do abandono público do local, apesar de conseguir
talvez alguma arvore melhor no Parque Laje a questão urbano/bucólico e a de um lugar ermo mais propício ao
mistério acabaram por apontar o vencedor.

Situando

Um breve histórico sobre o local e Outra utilização cinematográfica do mesmo:

Um dos cenários do filme "007 contra o foguete da morte", o Largo teve seu nome porque lá ficava a chácara
do sargento Joaquim Luís da Silva Souto, boticário da família real. Sua fundação é de 1879 e sua paisagem é a
mesma desde a década de 40, quando foram reformadas várias casas.

Como veremos nas fotos algumas das casas parecem que sofreram a ultima reforma nessa época mesmo, o
que pretendemos é nos aproveitarmos desta dicotomia( algumas casas estão bem conservadas) e agregá-las a
muse-en-scene de nosso filme.



2.1 Questões ligadas a direção de arte, muse-en-scene e a locação.

As quatro fotos mostram enquadramentos pretendidos, o mais aberto mostrando a entrada, aproximando com travelling
zoom da arvore, seguindo com dois outros planos de conjunto com a árvore e um plongée de Natália em detalhe, deste 
quatro quadros o que podemos extrair da locação para enriquecermos nossa muse-en-scene temos que pensar nos tons 
marrons e verdes para a composição de nosso personagem enraizado, e como nos aproveitar de uma maquiagem simples 
mas efetiva através dos enquadramentos, já o detalhe em plongée de Natália nos aproxima dela e seus objetos de cena : 
caderno e grafite, criando sua relação com um local e com a arte que é o que a isola como personagem perseguida no 
roteiro 



2.2 Questões ligadas a construção da atmosfera no espaço fílmico

A locação foi escolhida principalmente para enfatizar a atmosfera do desconhecido e estranho logo na primeira sequência do 
filme, estamos trabalhando com um roteiro que usa o realismo fantástico, apesar de estar inscrito nos institutos de 
verossimilhança ele os quebra com a personagem do espírito vingativo esta primeira sequencia deve ter uma atmosfera que ligue
a isso, o verde contaminante e ao mesmo tempo naturalista nos ajuda com isso, o marrom,  remete a terra, e esta ligação entre o 
espirito e a mesma, por fim existe opções para o uso de filtros violetas que reforcem a atmosfera de mistério, mas isso não esta
decidido, como filmaremos em digital, podemos obter este tom de várias formas: desde batermos o branco da câmera na cor 
complementar do violeta (amarelo) e filmarmos na escala violeta, usar filtros ou filtros e efeitos na pós produção.  Algumas outras 
imagens que ilustram este slide reforçam outras possibilidades e dão mais riqueza a pesquisa.



3. Sobre Produção, onde obter o que precisamos para filmar no local

Como em todas as produções rodadas em externas no Rio de Janeiro a instancia a se procurar é a subprefeitura 
do local escolhido. No caso do largo do boticário esta seria Subprefeitura da Zona Sul 2:

Endereço: Rua Moura Brasil, 23, Laranjeiras Telefone: 2553-5638, 2553-5630, 2551-6622 Fax: 2553-7441 Email: 
ca-zonasul2@rio.rj.gov.br

Abrangência: Botafogo, Catete, Cosme Velho, Flamengo, Glória, Humaitá, Laranjeiras e Parque do Flamengo

O prazo comum para se conseguir uma autorização é de sete dias se não for necessário apoio da CET-RIO para 
fechamento de transito, caso contrário dez dias úteis. 

Caso seja necessário pedir segurança ao local  deve-se procurar o Segundo Batalhão de Polícia Militar 
localizado na esquina da rua Real Grandeza com São clemente no bairro de botafogo, para requisição de nada a 
opor e viaturas são necessários vinte dias úteis após já ter a autorização da prefeitura, caso não se tenha esta 
necessidade a jurisdição sobre filmagens em ruas é apenas da prefeitura mas recomenda-se um aviso ao oficial 
responsável pela P3(policiamento ostensivo) para que a autoridade policial tenha noção do que esta 
acontecendo no local.

Fora isso recomenda-se sempre bons modos, contato prévio com a vizinhança e quem sabe conseguir apoio 
para ter uma base fixa no local das filmagens (nunca é ruim)  



4. Considerações finais sobre as outras locações pretendidas para o projeto

Como o trabalho proposto foge da relação inicial pedida e se encaixa a um projeto a ser realizado de fato, 
usamos agora este espaço para tecer algumas considerações sobre as locações pretendidas para as outras 
sequências do filme. 

Teremos mais duas locações: Quarto de Natália e o Banheiro onde as meninas que perturbam nossa heroína 
tem seu derradeiro encontro com Saki. 

Sobre o quarto de Natália ele aparece em dois momentos distintos e com intenções fílmicas diferentes, 
inicialmente como um espaço um tanto opressivo mas onde Natália se isola com sua arte e seus livros

Depois como um local de um ritual místico para fazer um pacto demoníaco, teremos duas atmosferas 
completamente diferentes e teremos efeitos especiais no local e na pós produção, gostaríamos de construir em 
estúdio este quarto.

A outra locação, onde as meninas se arrumam para ir a uma provável festa, é um banheiro relativamente 
grande onde elas lutam por espaço em frente ao espelho, os tons requeridos são dourados e prateados, 
mostrando a opulência de uma classe média alta, além disso termos algum efeito com o aparecimento de Saki
no espelho, mas provavelmente será construído na pós-produção, a procura pelo banheiro ideal ainda segue, 
devemos utilizar uma locação. 
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Anexos

Outras Fotos da locação



Roteiro Sequencia 1

Fade In
SEQ 1 – CENA 1 – EXT DIA
Em um lugar um pouco isolado mas ainda urbano NATÁLIA uma adolescente entre 14 e 16 anos esta sentada na sombra de uma arvore, ela tem um grande 
caderno de desenhos na qual rabisca com grafite; a seu lado parecendo que esta fundido com a arvore esta SAKI, uma figura que não parece humana.

SAKI
Você não foi à escola hoje novamente

NATÁLIA
É que eu tava com cólica...

SAKI (interrompendo)
Você sabe que não pode mentir para mim.

NATÁLIA
Eu sei... É que eu não aguento mais... Elas estão cada dia mais insuportáveis, ontem roubaram minhas tintas novas e usaram pra rabiscar no meu caderno 

de aula... Estragou tudo agora não posso pintar até receber minha próxima mesada. Você não pode matar elas pra mim?
SAKI

Você sabe que não funciona assim. 
NATÁLIA

É eu entendo você já explicou... então você pode fazer mais um desenho pra mim? 
SAKI

Sim. Isso eu posso fazer.

Saki Tira uma pena de sua parte presa na arvore, Natália lhe passa o caderno e lhe estende a mão, Saki perfura seu dedo com a pena e começa a desenhar 
usando o sangue como tinta. 



Roteiro Sequencia 2

SEQ 2 – CENA 1 – INT DIA QUARTO DE NATÀLIA

Natália chega em casa um pouco ansiosa, joga a mochila na cama e 
cuidadosamente rasga uma folha de seu caderno de desenhos. Na parede 
existe um mosaico com outros desenhos em vermelho, eles formam uma 
espécie de portal de pedras com algumas runas escritas nestas, o mosaico 
está visivelmente incompleto. Com ansiedade ela cola o desenho novo na 
parede, depois pega um livro de artes de sua estante e deita na cama lendo-
o. 



Roteiro Sequencia 3Roteiro Sequencia 3

SEQ 3 – CENA 1  - INT NOITE QUARTO DE NATÁLIA 
O quatro esta vazio. Algum tempo se passou, o mosaico tem mais alguns pedaços nele, as coisas de Natália parecem mais desarrumadas. Natália entra. Está 
desesperada. Chora muito. Joga seu caderno de desenhos na cama e vemos que ele foi manchado com batom vermelho em diversos lugares com 
xingamentos (vagabunda, puta, maluca, etc) estragando seus desenhos e estudos. Ela inicia uma busca frenética bagunçando ainda mais suas coisas, 
finalmente acha um pequeno livro de capa de couro preta e uma faca decorada. Depois de folear o livro como em um sussurro fala palavras em uma língua 
ininteligível. Faz um corte profundo em sua mão esquerda com a faca, prossegue em direção ao mosaico e com as duas mãos, começa a completa-lo com 
seu sangue. Depois de algum tempo pintando ela termina o desenho exausta, as folhas caem da parede. O portal se materializa na parede, das profundezas 
escuras vai surgindo Saki, agora um pouco mais humanizado. 

SAKI
Eu realmente não acreditava que fosse chegar a isso.

NATÁLIA
Você vai fazer o que te pedi?

SAKI
Só se você tiver certeza... Depois que você cruzar o portal não tem mais volta.

NATALIA 
O tempo das dúvidas passou. Posso te pedir um favor, Saki. 

SAKI
Claro, Natália. 

NATALIA
Me deixe naquele lugar bonito... 

Eles cruzam na altura dos ombros. Natalia desaparece na escuridão. 



Roteiro Sequencia 4

SEQ 4 – CENA 1 – INTERIOR NOITE BANHEIRO
Três meninas (LIDER, INCERTA E INCENTIVADORA) de idade próxima a de Natalia se maquiam em frente ao espelho, não 
há espaço para as três por isso se revezam trocando itens de maquilagem e o espaço na frente do espelho. 

LIDER
Nossa a vagabundazinha foi pra casa arrasada hoje... Acho que se agente forçar a barra ela se mata (ri)

INCERTA
Que isso...  Sei não, acho que agente devia dar um tempo... 

INCENTIVADORA
Tá com pena leva pra casa... Ia ser legal se agente fizesse ela se matar mesmo... Acho difícil... Nem ela seria tão idiota

LIDER 
Ah... Esquece essa merda, hoje agente vai quebrar tudo.  Arrumou a garrafa de vodca?

INCENTIVADORA
Claaaaro... Hoje vai ser foda... 

INCERTA
Vocês viram isso?

O reflexo de Saki aparece rapidamente no fundo do espelho.

LIDER
Vi o que o garota! Tá malu...

As três caem mortas no chão. 



Roteiro Sequencia 5 Roteiro Sequencia 5 

SEQ 5 – CENA - 1 INT DIA QUARTO DE NATÁLIA. 

O quarto esta arrumado. A cama esta feita, tudo parece em perfeita 
ordem, sendo a única diferença um quadro preso na parede no lugar do 
mosaico, ele mostra Natália sentada no lugar aonde a vimos na primeira 
sequencia, deitada no chão de bruços com seu caderno de desenhos 
aberto na sua frente, sua expressão parece feliz, temos a impressão que 
ela esta desenhando. 

O quarto parece envelhecer, a poeira se acumula. No quadro agora Natália 
parece completamente estática, não nos passa nenhuma impressão.

Fade out








