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Resumo 
 

Apoiando-se metodologicamente na Teoria Ator Rede de Bruno Latour este artigo 
tem por objetivo rastrear as controvérsias que emergem do intercruzamento das diferentes 
linhas de força que atuam sobre a escrita de “Complexo de Juninho”, um roteiro de ficção 
criado na oficina Cinemaneiro, uma experiência de formação audiovisual que acontece em 
um território de baixa renda. Articulando o conceito de “partilha do sensível”, de Jaques 
Rancière, com o de “produção de subjetividade” elaborado por Deleuze e Guattari, este 
artigo propõe que a construção da ficção no roteiro não se atém apenas à ordenação de 
ações da história mas é atravessada pelas diversas linhas que incidem sobre a relação 
ensino-aprendizagem. Essa construção ao mesmo tempo que se revela um processo de 
subjetivação coloca em jogo distintos modos de vida e visões de mundo. 
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Introdução 

 

É na intersecção entre o campo do audiovisual e o da educação que se localiza o 

interesse deste trabalho. Ela parte da premissa que o seu objeto é aquilo que é passível de 

ser mapeado, um dispositivo de subjetivação que se dá no entrecruzamento de elementos 

presentes, de maneira mais ou menos direta, nos processos de fabricação do roteiro de 

“Complexo de Juninho”, escrito e gravado durante a realização da Oficina Cinemaneiro. O 

trabalho toma emprestado o campo conceitual de produção de subjetividade do trabalho em 

conjunto de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Eles estão de acordo em que a subjetividade é 

produzida pelas redes e campos de forças sociais. Eles afirmam que não há sujeito mas 

processo de subjetivação. Para Guattari subjetivação é:  
(...) o conjunto das condições que torna possível que instâncias individuais 
e/ou coletivas estejam em posição de emergir como território existencial 
auto referencial, em adjacência ou em relação de delimitação com uma 
alteridade ela mesma subjetiva. (GUATTARI, 1992, pg.19) 

 
A principal hipótese deste trabalho é que os enunciados que organizam a produção 

do roteiro em questão tem muito a dizer sobre a relação ensino-aprendizagem da oficina e 

os processos de subjetivação que tal relação implica. Ao mesmo tempo a forma “ficção” 

assumida pelos orientadores da oficina como gênero sobre o qual se configura o trabalho de 

formação e produção do roteiro se materializa no interior de regimes de enunciados que 

mobilizam oficina, manual, , roteiro, alunos, facilitadores, território, etc. Essas linhas de 

força que configuram o ficcional em “Complexo de Juninho” colocam em jogo modos de 

sentir e visões de mundo, aquilo que Rancière vai chamar de “partilha do sensível”.  
“Uma partilha do sensível fixa portanto, ao mesmo tempo, um comum 
partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se 
funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina 
propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como 
uns e outros tomam parte nessa partilha.” (RANCIÈRE, 2005, pg.15) 

 

 Quais a condições de enunciado da ficção em “Complexo de Juninho” que este 

artigo toma como parte de seu objeto? Elas não estão dadas a priori, é preciso torná-las 

visíveis. Uma vez colocado que o objeto deste trabalho encontra-se na relação entre várias 

forças que o atravessam, é preciso estabelecer uma maneira de rastrear as associações de 

forças heterogêneas e caminhar entre elas. Nesse sentido usaremos a Teoria Ator Rede, de 

Bruno Latour. A TAR é, antes de tudo, um método, um caminho para seguir a construção e 

fabricação dos fatos. O roteiro não será analisado como obra fechada em si, mas como 
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desdobramento de agências e mediações  presentes em seu processo de fabricação. No caso 

deste artigo, entenda-se como agência a capacidade que tem os diversos atores envolvidos 

(apostila, facilitadores, oficina, alunos, etc.) de incidir no processo de aprendizagem e 

produção do filme, modificando-o de acordo com os seus próprios interesses. É preciso aqui 

esclarecer que o termo ator não se refere apenas a humanos. Neste trabalho é importante 

compreender a importância de se atribuir também capacidade de ação a não-humanos. 

Dentro da relação de aprendizado que se estabelece nas oficinas não são apenas os humanos 

ou instituições que agem. Existe uma série de artefatos técnicos (lei de incentivo, território, 

manual, etc.) que incidem sobre a relação, fazendo com que o curso da ação nesse contexto 

assuma direções previsíveis ou inesperadas no processo de produção do roteiro.  

 Sempre que nos deparamos com um fato visto como “natural” podemos rastreá-lo 

como efeito de uma rede de mediações que subtraem elementos, acrescentam outros ou 

apenas os transmitem adiante. A rede não é uma coisa e que teria forma aproximada de 

pontos interconectados, ela é “uma expressão que serve para verificar quanta energia, 

movimento e especificidade são capazes de capturar nossas próprias informações” 

(LATOUR, 2005). Quanto menos esse fluxo de ações for transformado pelos mediadores 

mais “natural” ele parecerá, mais ele se aproximará da ordem dos fatos. Porém, sempre que 

um fato ou ainda um curso de ação encontra uma oposição, algum obstáculo para sua 

circulação irá gerar  aquilo que Latour vai chamar de controvérsia, uma batalha de forças 

que possibilita tornar visível as condições que fabricam um fato antes mesmo de eles vir a 

se tornar um. No caso desta pesquisa o rastreamento das controvérsias no processo de 

construção ficcional de “Complexo de Juninho” se oferece como um lugar privilegiado para 

vermos o jogo de partilhas e os efeitos de subjetivação que dele decorre antes que o roteiro 

vire filme. 

Vistos como aquilo que Foucault chamou de “enunciados não-discursivos” 

(DELEUZE,2005) seguiremos o trabalho de fabricação do roteiro de “Complexo de 

Juninho”, dos sujeitos, dos objetos; fabricação que se faz em redes-sociotécnicas. Em 

“Complexo de Juninho” a observação do processos de produção do roteiro foi feito in locu, 

durante o processo de sua fabricação. A Oficina Cinemaneiro, onde ele foi   produzido, teve 

duração de 03 semanas. Durante esse tempo pude acompanhar e registrar em áudio e vídeo 

dois momentos-chaves: a primeira aula e a primeira reunião para escrever o roteiro. Trata-
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se de uma outra forma de rastreamento pois neste caso participei como observador dos 

momentos em que o filme foi fabricado antes dele virar uma “caixa preta”3.  

 

Reduzindo a distância entre espectador e criador na Oficina Cinemaneiro. 

  

 A oficina Cinemaneiro é um dos projetos que surgiram nos anos 2000 com ajuda das 

leis de incentivo culturais. É um projeto desenvolvido pela ONG Cidadela desde 2002 que 

oferece cursos gratuitos de produção audiovisual em comunidades populares do Rio de 

Janeiro. Em sua página online 4 no Facebook, a oficina é assim descrita:  
O Projeto Cinemaneiro – Oficinas e Exibição de filmes tem como objetivo 
a democratização do acesso a bens e saberes culturais, sociais e artísticos, 
utilizando para essa finalidade, as ferramentas de produção audiovisual. 
Trata-se do desenvolvimento de cursos gratuitos de realização audiovisual 
em vídeo digital para jovens e adultos que, no decorrer das aulas, 
aprendem a produzir um filme de curta duração desde a ideia até a edição 
do vídeo. 
 

 Na edição de 2013 ele foi patrocinado pela LAMSA (Linhas Amarelas S.A) através 

da lei Rouanet.5 Ela é a concessionária que administra a Linha Amarela, uma das mais 

importantes vias expressas da cidade do Rio de Janeiro. Ela faz parte do grupo Invepar que 

mantém um instituto com o mesmo nome, responsável por mobilizar e apoiar as iniciativas 

de responsabilidade social do grupo. O conceito de responsabilidade social do Invepar pode 

ser encontrada no último relatório anual da empresa disponibilizado no site: 
A Companhia compreende que gerir os seus impactos na sociedade e no 
meio ambiente é fundamental para criar um ambiente em que seus 
negócios possam ser impulsionados sem que nenhuma das partes seja 
esquecida (INVEPAR, 2012, pg. 57). 
 

              Uma das diretrizes de sua política de responsabilidade social é o entendimento da 

realidade social, econômica e ambiental dos territórios e a efetiva participação das         

empresas na dinâmica socioterritorial. Os Objetivos do Milênio6 e os princípios do Pacto 

Global7 norteiam essa gestão.  As 16 comunidades que integram o bairro da Maré ficam ao 

                                                
3 Latour retira esse termo da cibernética onde “caixas pretas” são colocadas no lugar de sistemas muito 
complexos. 
4 O endereço eletrônico é https://www.facebook.com/Cinemaneiro/info?ref=ts 
 
5 A Lamsa patrocina a oficina Cinemaneiro desde 2007 
6 Em setembro de 2000, 189 nações firmaram um compromisso para combater a extrema pobreza e outros 
males da sociedade. Esta promessa acabou se concretizando nos 8 objetivos do Milênio (ODM) que deverão 
se alcançados até 2015. 
7 O Pacto Global é uma iniciativa desenvolvida pelo ex secretário-geral da ONU, Kofi Annan, com o objetivo 
de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Foz	  do	  Iguaçu,	  PR	  –	  2	  a	  5/9/2014 

 
 

 5 

largo da Linha Amarela e por isso são contemplados por essa política. A Maré se localiza 

na Zona Norte do Rio de Janeiro e é considerada uma área de baixo índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). No ano 2000 era o 123o colocado da cidade. No relatório 

de 2012 da empresa o Cinemaneiro aparece como um dos projetos conduzidos pela 

LAMSA que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades.  

 Ao longo dos seus 11 anos de existência centenas de jovens passaram pelo projeto e 

hoje alguns trabalham nele em funções como produtor e orientador. “Complexo de 

Juninho” é resultado de uma oficina realizada em 2013, entre os dias 15 de Abril e 03 de 

Maio, na Baixa do Sapateiro, uma das 16 comunidades que formam o Complexo da Maré. 

O grupo de 15 pessoas que participou da oficina foi composto por moradores de diversas 

procedências e faixas etárias, inclusive moradores da comunidade. Os encontros 

aconteceram na Associação de Moradores da Baixa na Rua Nova Jerusalém.  

 Por meio de observação participante procurei acompanhar o processo de construção 

de fabricação de “Complexo de Juninho. No primeiro encontro, no dia 15 de Abril, foi 

fornecido aos alunos um kit contendo uma camisa da oficina com a logomarca dos 

patrocinadores e do projeto, uma apostila, uma carta de boas-vindas com informações 

gerais e a grade do curso com os dias de encontro e uma breve descrição do conteúdo 

programático. Esse kit integra uma das peças de comunicação que devem ser previstas no 

projeto enviado para o Ministério da Cultura e para o Invepar8. É uma contrapartida exigida 

pela empresa e pela lei Rouanet para patrocínio do projeto. No total a oficina é constituída 

de 15 encontros de 05 horas cada, totalizando 75 horas de curso. 

 Os quatro primeiros encontros são dedicados a uma Introdução à história e 

linguagem do cinema. Participei como observador no primeiro dia e o que pude apreender é 

que a oficina procurava construir um percurso de aprendizagem do fazer audiovisual 

pautado por funções e etapas que geralmente fazem parte do processo de realização de um 

filme, apresentando essas funções de forma mais ou menos linear como elas se sucedem nas 

etapas de pré-produção, produção e pós-produção.  

 O primeiro encontro foi iniciado com uma rápida apresentação dos participantes 

onde ficou perceptível a diversidade de interesses, de faixa etária (dos 13 aos 50 anos) e de 

conhecimentos sobre o cinema (alguns já tendo passado por outras oficinas de audiovisual). 

                                                                                                                                               
fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente 
e combate à corrupção refletidos em 10 princípios. 
8 Tanto o Ministério da Cultura quanto a Invepar disponibilizam um formulário onde um dos campos a serem 
preenchidos pelo projeto diz respeito as peças de comunicação que irão integrar a ação contemplada. 
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Em meio as apresentações e comentários, Walter Fernandes, um dos facilitadores9, propõe 

que a oficina tenha como objetivo a realização de dois curta-metragem de 05 minutos cada.  

 Terminada a rodada de apresentação, Walter dá início à parte de introdução à 

história de linguagem do cinema exibindo e comentando obras do chamado primeiro 

cinema (CESARINO, 1995). Começando por três das famosas tomadas fotografadas por 

Louis Lumiére, nesta ordem: A saída da fábrica (1895) A Chegada do trem a estação de 

Ciotat (1895), o regador regado (1895). Em seguida sendo exibida a Viagem a Lua (1902) 

de Georges Méliès e  algo de Griffith.  As obras foram apresentadas como sendo parte da 

formação da linguagem cinematográfica, seguindo uma certa historiografia bem conhecida 

que entende essa formação como um processo gradual e evolutivo, precedida pelas 

pesquisas e invenções no campo da fotografia. A exibição foi antecedida por uma 

contextualização da época, biografia dos realizadores e o pedido para que os participantes 

prestassem atenção em aspectos como a fotografia e a montagem.  

 Segundo Walter o objetivo ali era sair da posição de espectadores e assumirem a de 

realizadores, enxergando uma técnica que segundo ele era bem menos conhecida do que em 

outras artes, o que deixaria o espectador mais vulnerável. “Aqui o principal da questão é 

passar pro outro lado, não é entrar na questão do gosto ou não gosto, tem que entrar na 

questão da compreensão e não compreensão” (Fernandes, 2013). É possível ver nesta frase 

toda uma visão de mundo que está implicada no formação da oficina e que vai incidir sobre 

a realização dos filmes. Ela parte do princípio que existem dois polos separados, aquele que 

detém um saber sobre um certo modo de fazer cinema, representado pelos facilitadores e 

coordenadores, e aquele que desconhece esse modo, representado pelos participantes.  

  O sexto encontro, de roteiro, foi usado para eleger as histórias que seriam 

gravadas e a partir dali ocupariam a atenção da oficina. Fernandes (2013) pediu para que 

cada participante levasse uma proposta de história para ser lida e votada pela turma, o que 

tomou a primeira parte da reunião. Ao término da rodada de leituras e defesas das 

 propostas, Fernandes (2013) pediu que cada um votasse em duas histórias. As que 

recebessem mais votos se transformariam nos dois curtas de cinco minutos cada. Uma das 

ideias vencedoras foi a de Sheila Cintra e que posteriormente viria se tornar no roteiro de 

“Complexo de Juninho”. A ideia tinha contornos pouco precisos mas se tratava de uma 

história passada em uma escola e falaria do cotidiano vivido pelos seus alunos. Fernandes 

pediu que o grupo de Sheila desenvolvesse mais sua história. A orientação dada por 

                                                
9 A oficina Cinemaneiro refere-se aos responsáveis pela condução dos encontros como facilitadores. 
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Fernandes (2013) foi a de pensar mais os personagens e a trama sem se preocupar com o 

desenvolvimento das cenas e diálogos, o que seria feito no encontro seguinte. Pude 

acompanhar durante toda uma tarde a discussão e algumas definições sobre o roteiro 

“Complexo de Juninho”, antes que ele virasse uma roteiro com cenas e diálogos.  

 

Representação e afeto na escrita de “Complexo de Juninho” 

 
 “Complexo de Juninho” foi uma das histórias eleitas em votação pelo grupo da 

oficina do Cinemaneiro para virar filme. A ideia é de Sheila e surgiu quando ela voltava 

para casa com outros companheiros de oficina. Eles queriam fazer uma história de escola, 

uma história de alunos em sala de aula. Metade das propostas votadas nessa ocasião 

mencionava a favela como cenário. Outras cinco tinham relação direta com a vida de seus 

proponentes.   

 Walter pediu que o grupo de “Complexo de Juninho” se reunisse de acordo com as 

escolhas feitas pelos participantes na votação. É o início da segunda semana de atividades. 

Durantes dois dias este grupo desenvolveria um roteiro em cima da história de Sheila. A 

principal orientação passada por Walter para o primeiro dia foi a de pensar mais os 

personagens e a trama sem se preocupar com o desenvolvimento das cenas e diálogos, o 

que seria feito no encontro seguinte. Eles também poderiam incorporar elementos das 

outras propostas que não haviam vencido.  

 O grupo se sentou em volta de uma mesa: Diogo, Ediberto, Erick, Marcio, Sheila, 

Fábio Alves e Cristian. Eles passaram por volta de 1 hora fazendo um brainstorming, não 

havia alguém controlando ordem ou tempo das falas. Simplesmente as ideias iam surgindo 

espontaneamente e tudo era discutido. Um método aparentemente confuso mas que entre 

dúvidas, divergências e consensos foi construindo a linha mestre da história que seria 

desenvolvida em cenas e diálogos. De início Bruno opina que o conflito não precisava ser 

criado de primeira, que ele iria acontecer durante o pensamento deles.   

 Diogo foi o primeiro a se manifestar. Ele tinha um personagem em mente que o 

Erick conhecia: Juninho, um menino meio revoltado que estuda mas o sonho é ser bandido. 

Diogo sugere que o roteiro tenha uma cena com o personagem e passa a descrevê-la: 

Juninho está em sala de aula dormindo em cima da carteira quando é acordado e 

repreendido pelo professor de história. Juninho o desafia dizendo que já conhece bem a 
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matéria que está sendo exposta, levanta-se e vai até o quadro de giz onde está desenhado 

um mapa da europa.   
“Ó pessoal, é o seguinte, antigamente existia o complexo da Europa. O 
Complexo da Europa é igual o Complexo da Maré, só que aqui em vez de 
ser Baixa do Sapateiro, Nova Holanda, Vila do João, Pinheiro, lá tinha 
favela da Espanha, favela de Portugal, favela da Alemanha. Napoleão era 
o cara que era dono da favela da França, queria tomar a boca de fumo de 
geral. D. João com medo veio morar no Rio de Janeiro e fez a primeira 
Boca de Fumo na cidade. Por que vocês acham que ele veio morar na 
Quinta da Boa Vista? Porque era rota de fuga pro Morro da Mangueira.” 
(SANTOS, 2013) 

 
 Esta é uma cena que entrou inteira no filme. A proposta de Sheila que foi votada por 

todos os integrantes continha o universo onde se passaria o filme, a escola, mas não 

apresentava os personagens, nem a trama. Encontrá-los foi o principal desafio colocado 

pelo facilitador com a observação de que eles poderiam ter problema com figuração por se 

tratar de um filme ambientado em um escola.  A  descrição do personagem feita por Diogo 

serviu como ponto de partida para a criação dos demais. Na verdade, esse personagem já 

existia antes mesmo da oficina. Diogo apresenta-se em números de comédia stand-up na 

Maré e Juninho era um dos personagens de seu repertório. Ele diz que no número o 

personagem tem de 12 para 13 anos mas que ele poderia tirar a barba, deixando ali claro 

que ele se oferecia para fazer o papel.  Sheila diz que não vê problema em relação à idade 

porque na escola onde ela estudava haviam muitos adultos apesar de ser oitavo ano. 

Percebo que Sheila usa a própria escola como referência para pensar o universo do filme. 

Ela sugere que a história se desenvolva a partir de três classes diferentes de nível escolar e 

diz que pode chamar os amigos. Diogo acha que tem que ter apenas uma classe, pra ter 

menos gente. Diogo imagina outra cena: Juninho chegando de mototáxi atrasado pra entrar 

na escola. Fábio concorda com a sugestão, é da opinião que o filme deve começar por aí. 

Diogo argumenta que tem um colete de mototáxi e acaba propondo que o personagem 

Juninho trabalhe como mototáxi. Algumas pessoas do grupo discordam, acham que o 

personagem não tem que estar “na curva”, tem que ser o “dono da curva”, uma clara 

menção as aspirações do personagem à criminalidade citadas por Diogo quando apresentou 

a ideia. Fábio defende a ideia de Juninho ser um mototáxi e chegar atrasado com o 

argumento de que isso resolveria o problema de figuração. Se o personagem chega atrasado 

na escola quase não há mais alunos na porta. 

  Existe uma negociação permanente entre os ambições criativas dos participantes e 

os limites colocados pelas condições de produção que a oficina dispõe. Embora essas 
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condições ainda não estejam claras, o grupo sabe pela própria experiência adquirida no 

exercício de fotografia e câmera do dia anterior que para gravação dos filmes a oficina 

dispõe apenas de equipamento de captação de imagem, som e oferece alimentação, ou seja, 

pelo menos três fatores parecem balizar as decisões: tempo que o filme deve ter (05 

minutos); tempo disponível para produção e finalização (o da oficina) e ausência de 

recursos financeiros específicos para a produção de elementos do roteiro tais como cenário, 

figurino, objetos de cena, etc... Alguns integrantes percebem mais rapidamente e 

equacionam melhor essa relação já na fase de roteirização, oferecendo ideias que se 

adequem a essa realidade ou agindo como censores quando alguém sugere algo considerado 

inexequível.  

 As condições de produção certamente tem forte peso sobre os rumos estéticos no 

roteiro e no filme mas elas não são determinantes na sua criação que certamente se dá na 

relação entre as diversas linhas de força da rede.  A maneira mesmo como se dá a 

construção da história, com os participantes ao redor de uma mesa discutindo livremente, 

submetendo as ideias ao feedback do grupo, argumentando, tateando no escuro, propõe um 

lugar onde  essa relação de forças se torna visível. É nessa relação que se dá a criação do 

filme e é nela que os participantes se posicionam.   

 Em seu texto, O que é um dispositivo? Deleuze analisa a descoberta de Foucault 

sobre as linhas de subjetivação e propõe algo que interessa em grande medida a este artigo. 

O processo de subjetivação como uma linha que se dá na relação entre diversas forças mas 

não se submete a nenhuma delas, sendo sempre uma orientação sobre si-próprio.  

São essas regras facultativas da orientação de si próprio que constituem  
uma subjetivação, autônoma, mesmo se esta é chamada posteriormente, a 
prover novos saberes e a inspirar novos poderes. Alguém se perguntará se 
não são o extremo limite de um dispositivo, e se elas não esboçam a 
passagem de um dispositivo a um outro: neste sentido, elas predispõe as 
“linhas de fratura”. E na mesma medida que as demais linhas, as de 
subjetivação não tem uma fórmula geral. (DELEUZE, 1990) 

  
 Existem ainda duas questões em aberto no roteiro: quem são os personagens e qual o 

conflito? A primeira parte do brainstorming gira muito ao redor da proposta de Diogo. Ele 

segue insistindo em desenvolver a cena, parece querer emplacar o seu número de stand-up 

mas isso faz com que as ideias fiquem girando em torno de um personagem apenas. Fábio e 

Bruno dizem que antes de continuar eles devem definir os demais personagens. Diogo 

imagina que Juninho precise de alguém que seja o seu contraponto, então ele sugere uma 

menina: “ela sabe, ele não sabe”. Surge a personagem de Sophia na história que logo Sheila 
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se oferece para fazer. Mas Ediberto pergunta, quem é Sheila? Nessa etapa a personagem 

assume o mesmo nome da atriz que irá interpretar. É a própria Sheila que define: “Se sou eu 

que vai fazer ela vai ser uma CDF, mas não uma CDF daquelas que usam óculos, ela vai ser 

uma CDF descolada.” Ediberto sugere que Juninho tem que dar em cima de Sheila, tem que 

tirar ela do bom caminho. Diogo diz que vai ficar muito grande. Bruno pergunta pelo 

conflito. Diogo acha que o conflito pode estar na própria cena: quando Juninho acaba a 

explicação sobre o Complexo da Europa as pessoas saem da sala. Na opinião dele “só essa 

cena vai dar uns 05 minutos”. Não convence o grupo. Diogo mudo o rumo, vê um conflito 

entre Sheila e Juninho. Fábio acha interessante deslocar o conflito da condição de Juninho 

(ser um aluno repetente, ter aspiração à criminalidade) para a relação entre os dois. Essa 

opinião dá um novo direcionamento à história, a condição social de Juninho deixa de ter 

importância. O foco agora é a relação entre os dois. Sheila tem uma ideia: “o professor pede 

trabalho em grupo. Um não gosta do outro e o professor coloca os dois para fazer o  

trabalho”. Daí em diante eles passam a imaginar e discutir as cenas em que os dois 

aparecem juntos e passam um bom tempo fazendo isso. Walter, o facilitador, aparece para 

saber como é que anda o roteiro. Diz pra eles seguirem escrevendo e desenvolvendo o 

argumento. O grupo sente que ainda não tem uma história nas mãos. Eles seguem pensando 

em termos de cenas, passam a maior parte do tempo visualizando a ação, pensando os 

diálogos. Parecem não assimilar a orientação dada pelo facilitador, a que primeiro eles 

devem definir o conflito antes de desenvolver as cenas e os diálogos. Uma importância 

legitimada pela apostila da oficina:  

“O conflito é o fator primordial em qualquer história que se proponha a 
prender a atenção de quem a está acompanhando. Em um roteiro não é 
diferente...Num roteiro, as situações, lugares e personagens sempre 
fortalecerão o conflito (APOSTILA DA OFICINA, 2013). 

 

 A apostila que acompanha o kit dado aos participantes no primeiro dia de oficina 

contém orientações sobre diferentes aspectos da criação e produção de um filme, dentre eles 

uma dedicada ao roteiro. Inspirada na dramaturgia clássico-narrativa a apostila chama 

atenção para importância de se dividir a história em três atos. Nesse esquema de  tratamento 

de um roteiro o argumento funciona como uma síntese de sua dramaturgia.  Obriga a ver em 

perspectiva, condensar forças diversas em uma única linha de causa e efeito, partir do todo 

para cair no particular. Trata-se de um pensamento, uma representação. Walter volta e avisa 

“São 17:15, vai acabar as 18h aqui. Vocês tem 45 minutos para discutir mas eu queria uma 
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história mesmo, começo, meio e fim, por mais simples que seja”. Os participantes entendem 

que o filme deve possuir uma mensagem a ser passada ao público mas suas ações no 

desenvolvimento do roteiro são motivadas pelo afeto. Deleuze resume bem a diferença 

entre ideia e afeto em curso dado sobre Espinoza em 1978. 

Todo modo de pensamento enquanto não representativo será chamado de 
afeto. Uma volição, uma vontade, implica, a rigor, que eu queira alguma 
coisa; o que eu quero, isto é objeto de representação, o que eu quero é 
dado numa ideia, mas o fato de querer não é uma ideia, é um afeto, porque 
é um modo de pensamento não representativo. (DELEUZE, 1978). 
 
 

 Fábio pergunta ao grupo mais uma vez: qual a finalidade dessa história? Mas parece 

que a pulsão criativa do grupo obedece outras regras. Ediberto tenta colocar o elemento do 

conflito entre as favelas: estudar em outra comunidade que não a sua. Ele se refere a 

rivalidade entre facções. Erick acha que ainda tá solto, tenta amarrar, “Juninho é mototáxi e 

chega na escola direto do trabalho...” mas é interrompido por outros integrantes que já 

querem partir para o diálogo. Fábio tenta trazer o foco novamente para a história. Sheila 

prossegue, “o professor pede um trabalho mas ninguém quer fazer com ele. Aí a menina 

topa e, se vocês quiserem, no final ela endireita ele.” Erick anota. Poeta sugere um desfecho 

para Juninho, “Ele passa de ano e é transferido para uma escola da facção rival”. As pessoas 

riem e dizem que não cabe pois trata-se de um curta. Ele rebate, “eu conheço jovem que não 

consegue estudar porque a secretaria de educação colocou ele pra estudar dentro do Parque 

União (uma das 16 comunidades da Maré). “Se ele for estudar lá, nego mata ele.” E 

complementa, “não vamos criar um final feliz...” Sheila concorda, “é vamos fazer algo mais 

realista”. Diogo sugere que Juninho só passou de ano porque Sheila ajudou mas ele 

continua o mesmo, rolou certo interesse.  

 Eles agora imaginam o final da história, os créditos contendo uma foto e uma 

narração do que aconteceu com os personagens no futuro. Sheila diz que seu personagem 

vira uma advogada bem sucedida e tem um escritório na Barra da Tijuca. Ediberto imagina 

Juninho entrando para o crime porque vai pra uma escola que fica na facção rival. Sheila 

sintetiza seu futuro, “Juninho se formou mas não foi na escola. Ele é o novo Napoleão do 

Complexo da Europa”. Todo mundo ri e comemora, parece que chegaram ao desfecho do 

filme. Erick tem um insight e ali surge o título do curta: “O Complexo de Juninho”. 

Praticamente toda a base dramatúrgica do filme está pronta. No dia seguinte eles irão 

desenvolver as cenas e diálogos do roteiro. A reunião também termina com os atores que 

vão fazer os personagens definidos. 
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Considerações Finais 

 

 É possível ver na descrição do gesto de escritura de “Complexo de Juninho” toda 

uma compartilhamento de afetos que seus integrantes colocam a serviço da criação da 

história. A metodologia da oficina lança mão de um repertório de elementos (planos, 

roteiro, fotografia, etc...) que submete a produção de imagem a um sistema narrativo que 

busca dar sentido ao universo de seus participantes. No entanto, não se trata apenas da 

busca por uma ordenação ficcional regida pelas regras de causa e efeito inerentes à arte da 

narrativa. A perseguição quase obsessiva por um conflito que dê conta de uma história 

possui riscos ao conduzir o jogo de criação sob a necessidade de uma verossimilhança 

análoga aos modos de explicação da realidade histórica social.  

 Nesse sentido, toda uma rede de forças (lei de incentivo, diretrizes de patrocínio, 

ficção, mídia, território) que compõe aquele momentum criativo pode acabar por submetê-lo 

a uma razão histórica e social externa a vida dos participantes. Não podemos nos esquecer 

que a oficina acontece em um território submetido por décadas a uma representação 

homogeneizante com ajuda dos veículos de comunicação de massa, do poder público e 

também do discurso construído pelos “projetos sociais” do terceiro setor. Um discurso 

dualista que considera a favela como um lugar fora da normalidade do resto da cidade,  

portanto a necessidade de encontrar um conflito como premissa para a construção da 

narrativa no contexto da oficina tem o risco de induzir seus participantes a repetir imagens 

sobre a favela exteriores a suas próprias vivências e afetos. Mas,  felizmente, parece não ser 

o caso aqui, embora o primeiro impulso do grupo tenha sido o de caracterizar Juninho como 

um aluno escolar problemático e rebelde com aspirações ao tráfico. 

 Naquela tarde os afetos experimentados pelos integrantes em relação ao lugar em 

que vivem aos poucos estabelecem um território comum sobre o qual vai se dar o processo 

criativo, o que de forma alguma significou ignorar temas como o tráfico ou a qualidade da 

educação, mas que teve a força para dar um sopro de vida a essas questões. 
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