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Resumo 

 

A estética e a política nos documentários têm sido objetos de estudos e discussão no 

cenário contemporâneo. Por utilizarem o mundo como sua matéria-prima e se 

construírem em fricção com a realidade, esses filmes carregam em si elementos que 

demonstram as forças de poder presentes na sociedade. Assim, este estudo trata de uma 

definição geral do fazer documentário para então abordar a estética e política presente 

no mesmo, tomando como referência a obra A margem da imagem (2003), de Evaldo 

Mocarzel. Observa-se que, em se tratando de documentários que abordam indivíduos 

marginalizados, essa questão se faz ainda mais latente, na medida em que a forma de 

operar o dispositivo pode romper com a ordem policial ou reproduzi-la, fomentando a 

estereotipação da miséria, ainda que haja uma tentativa de quebra.   
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Introdução 

 
 

Nas últimas décadas, novas temáticas e questões emergiram no contexto cultural 

e artístico, requerendo um olhar diferenciado sobre as produções apresentadas, em 

especial, em seus aspectos estético e político. No campo do cinema documentário, tem-

se observado uma valorização de operações mais realistas, de forma a aproximar da 

realidade social e cultural de seu tempo. Há, nessas escolhas temáticas, uma tentativa de 

oferecer ao espectador uma visão do mundo comum para que o mesmo possa explorá-lo 

e compreendê-lo. Para Nichols (2012), essa eloquência tem um propósito estético e 

também social, uma vez que do documetário não se extrai apenas o prazer, mas uma 

“direção”.  

Em se tratando do documentário no Brasil, observa-se um intuito crescente de 

“dar a palavra ao povo” (SENRA, 2010). De acordo com Lins e Mesquita (2008), já na 
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década de 1960, o documentário nacional apresentava uma série de inovações, dentre 

elas, a busca pela tematização dos problemas e das experiências das classes populares 

em forma de crítica social. Vinte anos depois, esses mesmos sujeitos tematizados, 

recuperam a palavra e, de 1990 em diante, tornam-se não somente objetos de várias 

produções, como também de um ativo debate que se abre a partir das construções 

elaboradas pelo cinema documentário (SENRA, 2010). Ramos (2013, p.330) identifica 

nos últimos quarenta anos uma tendência do “cinema brasileiro mais criativo”: a 

tematização do popular enquanto exercício de alteridade.  

Ao longo dessas décadas, sujeitos como o trabalhador nordestino, o morador de 

favela, o indivíduo em situação de rua, o presidiário, dentre outros em condição de 

marginalidade, invisibilidade ou exclusão social são chamados a participar dessa nova 

construção, e conforme destaca Ramos (2013), junto a essa vontade de tematizar o 

outro, caminha uma busca por saber sobre o outro, explorando uma nova sensibilidade 

estética, voltada para a miséria, o abandono e a fragilidade do popular.  

Esse contato com o outro se dá através de escolhas formais distintas, seja através 

de um dispositivo que privilegia a entrevista, a coleta de relato ou mesmo fornecendo ao 

próprio personagem os instrumentos de filmagem para que ele mesmo possa construir a 

sua história. Em ambas as operações, busca-se a centralidade da palavra, uma operação 

de sentido que, de certo modo, resgate e valorize a experiência e um ponto de vista em 

primeira pessoa. Mas o que reside por detrás dessas escolhas do documentarista? Trata-

se de um exercício altruísta, solidário e de algum modo, empenhado em promover 

transformações?  

Porter (2005) defende que a grande maioria dos documentários se origina do 

ímpeto de cineastas que têm um senso de resposabilidade social, que consideram o fazer 

filmes um instrumento relevante para a mudança social. Ainda para o especialista, a 

questão “por que fazemos filmes?” deve transcender à precupação do “como fazer”. 

Renov (2005) atribui grande parte do poder do documentário ao engajamento e às ideias 

que podem mover os espectadores à ação. Por outro lado, Amado (2005, p. 221) 

defende que as tendências estéticas do cinema - que não deixam de ser políticas – “hoje 

se definem mais pelo apego à aparência do que à invenção de formas”.  

Tais visões demonstram que, embora se acredite em certa missão do 

documentário ou do documentarista, há questões relacionadas à forma como se opera o 

dispositivo que podem dar mais pistas sobre a política que se reside nas produções. O 
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“dar a voz” ao marginalizado, em se tratando da busca por uma ressignificação do 

mundo, abrindo espaço à reflexão e à própria participação do espectador, não 

necessariamente indica uma política voltada às transformações da realidade social ou a 

um exercício de alteridade. Colocar o “invisível” em cena, diante do espectador, talvez 

não seja o bastante.  

Nesse sentido, a partir das noções de regime estético e de política, formuladas 

por Rancière (2011), o presente estudo, tomando como referência o documentário À 

margem da imagem (2003) de Evaldo Mocarzel, tem como finalidade discutir a 

potência política que reside nos filmes que tematizam o sujeito marginalizado, 

apontando para questões que vão além da narrativa oferecida ao espectador. Para tanto, 

serão apresentadas algumas definições de documentário e sua possível vocação, a ética 

na relação (encontro) com os personagens, os conceitos-chave de Rancière, o “dar a 

voz” ao excluído, decisões políticas do documentarista, finalizando com algumas 

asserções sobre caminhos a percorrer, de modo a promover uma reflexão ampla sobre as 

questões levantadas ao longo desta discussão.  

 

Documentário: encontro com o mundo 

 

Ao tratar de cinema e documentário, Comolli (2008, 174), diz que “o cinema 

nasceu documentário e dele extraiu os seus primeiros poderes”. Na visão do autor, já no 

filme dos Irmãos Lumière, que tinha como matéria principal a própria realidade social, 

o documentário manifestava-se em sua essência: “tanto uma ‘invenção da realidade’ 

quanto um objeto do mundo” (COMOLLI, 2008, p. 45).  

Produzir um filme documentário seria, portanto, buscar esse encontro com o 

mundo e deixar que o real se manifestasse ali naquele momento, mesmo sabendo que a 

construção realizada jamais se coincidiria com a vida (COMOLLI, 2008). Ao mesmo 

tempo, o resultado desse encontro é uma parte da realidade que nos é dada, pois as 

relações estabelecidas entre o sujeito que filma e o sujeito filmado produzem um 

instante (AVELLAR, 2010), o qual oferece uma nova visão do mundo comum, uma 

ressignificação do mesmo. Assim, o documentário, ao mesmo tempo, toma o mundo 

como objeto e se oferece como parte dele. Daí a relevância em compreender suas 

operações em um exercício de imbricação com a realidade sóciocultural e política em 

que está inscrito. 
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Ramos (2013, p. 22) define o documentário como “uma narrativa composta por 

imagens-câmera, muitas vezes, com animações, música e fala, para as quais nós – 

espectadores – olhamos em busca de asserções sobre o mundo que nos é exterior”. Tal 

definição remete à questão de se apresentar ao espectador uma realidade da qual ele não 

é íntimo, ou seja, não tem um contato próximo ou que nunca visitou antes. Nesse 

quesito, reside uma grande responsabilidade: realizar-se no que Comolli (2008) chama 

de “inscrição verdadeira”, ser uma instância de revelação e de reconhecimento por parte 

dos sujeitos filmados, permitindo que seja feita uma construção mútua, onde as forças 

da cena possam se equilibrar.  

O cieanasta Eduardo Coutinho, em debate com Ismail Xavier e Jorge Furtado, 

realizado nas Conferências Internacionais de Documentário É Tudo Verdade, afirmou 

que vê o documentário como o encontro do cineasta com o mundo, em geral, 

socialmente diferente de sua realidade, encontro este intermediado por uma câmera que 

lhe dá um poder. Para ele, “o fundamental do documentário ou acontece no encontro ou 

não acontece”, e mais ainda: como o documentarista depende do outro para que o filme 

aconteça, ele precisa se entregar inteiramente àquele momento (COUTINHO; XAVIER; 

FURTADO, 2005, p. 119-21). Tal opinião concorda com o que Comolli (2008) postula 

como o “risco do real”, que seria o abandono de programações e roteiros exatamente 

para que o documentário aconteça a partir do momento em que a câmera é ligada, de 

modo a permitir que o real atravesse a cena.  

Nichols (2012, p.26), ao distinguir o documentário da ficção, diz que o primeiro 

“torna visível e audível, de maneira distinta, a matéria de que é feita a realidade social”. 

Interpretar um documentário requer, na visão do autor, uma compreensão da forma de 

organização do filme e como esta transmite significados e valores. Ou seja, o sentido de 

um documentário estaria além da narrativa propriamente dita.  Ainda segundo Nilchols 

(2012), a crença é encorajada no cinema documentário, uma vez que busca convencer 

ou persuadir de que um ponto de vista – o do documentarista – é preferível a outros. 

Nesse ponto, é importante ressaltar que embora trate do mundo e o utilize como 

matéria de suas produções, o documentário não se exerce sobre um viés de objetividade 

ou transparência total. Comolli (2008) diz que o documentário exige invenção e por isso 

não pode ser assimilado como uma construção desprovida de um ponto de vista. Além 

disso, ele menciona o que chama de “inocência perdida”, ou seja, o espectador já não 

crê verdeiramente naquilo que vê, porém o autor enaltece que a própria dúvida poderia 
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levar os espectadores a enxergarem além, a entenderem a contrução como “mais real do 

que todas as realidades” (COMOLLI, 2008, p. 11).  

O que o crítico francês queria enfatizar é a força do cinema documentário em se 

construir em fricção com o mundo, ou seja, em conflito com mesmo, abarcando 

questões e realidades que a ficção ignora, considerando as “reservas de mundo”, a 

escória, o relegado, e por isso, oferecendo uma visão mais ampla da realidade. É nessa 

subversão que se aviva o interesse do espectador, comvidando-o a participar da 

construção. Conforme ressalta Comolli (2008, p. 106), o cinema é a arte mais política 

porque “ele força e, às vezes, constrange o espectador a se incubir – imaginariamente – 

de uma parte da mise-en-scene, a se virar nela, e então elaborar sentido”. Assim, o 

documentário teria essa missão de promover um jogo para o qual o espectador vê e, ao 

mesmo tempo, se vê nele, tendo como pano de fundo o próprio mundo.  

 

Marcas do encontro 

 

O documentário não se constrói apenas pela vontade do documentarista. É 

preciso contar também com o outro – o sujeito filmado – com a sua entrega diante da 

câmera, tornando o momento da filmagem um instante impossível de ser repetido. Mas 

este encontro deixa seus vestígios, porque trata-se de um acontecimento real, com 

pessoas reais, que tem suas vidas continuadas após a filmagem (COMOLLI, 2008). Por 

isso, “entrar na vida” de um sujeito, desvendar suas histórias, retomar alguns traumas e 

eventos do passado não é uma tarefa simples e isenta de responsabilidades. Conforme 

Furtado ressalta, “quem entra na casa de uma pessoa e grava uma entrevista com ela 

estará alterando a vida dela para sempre. Ela nunca mais será a mesma pessoa” 

(COUTINHO; XAVIER; FURTADO, 2005, p.117).  

Deleuze (1991, p. 44) concebe o dispositivo como um instrumento 

transformador da realidade, capaz de criar situações e contextos que não ocorreriam sem 

a sua interferência:  

Ele nunca age para representar um mundo preexistente, ele produz um novo tipo 

de realizade, um novo modelo de verdade. Não é sujeito da história nem a 

separa. Faz a história desfazendo as realidades e as significações, formando um 

número equivalente de pontos de emergências ou de criatividade, de conjunções 

inesperadas, de improváveis continuuns.  

 

O documentário, portanto, não se encerra nem com o fim das gravações e 

tampouco após sua projeção. Ao ressignificar o mundo, transforma, ainda que 

intimamente, a vida daquele que foi seu objeto e das pessoas para as quais ele se 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

apresentará. Mais do que lidar com verdades, o documentarista lida com o sentimento 

(COUTINHO; XAVIER; FURTADO, 2005).  

Para Di Tella (2005), o documentarista não é a “mosca na parede”, mas a 

“mosca na sopa”; todas as suas escolhas e decisões afetam significativamente a 

realidade que visitou, seja antes, durante ou depois da filmagem.  A vida de cada um 

que participa desse encontro, incluindo a do próprio espectador, pode ser uma antes e 

outra após o instante em que o documentário aconteceu e foi projetado.  

Ao tratar da ética no documentário, Ramos (2013, p. 34) salienta que ela “tem 

em seu coração o embate com o mundo”, um mundo que se construiu para o espectador 

e um que se lançou para a “articulação narrativa”. Na verdade, há várias realidades com 

as quais o documentarista se depara e precisa pensar: a sua realidade enquanto sujeito 

social, a realidade “real” em que o sujeito filmado vive, a realidade criada no momento 

da gravação, a realidade resultante da montagem, a realidade em que o espectador vive 

e, por último, a realidade que o espectador tomará como a dada pelo filme. Nesse jogo 

de forças, onde uma procura se expressar mais que a outra, a partilha do sensível 

acontece e cabe ao documentarista trabalhar o dispositivo de modo a valorizar a 

potência dessa partilha.  

 

A estética e a política nas operações do dispositivo 

 

 

Na concepção de Comolli (2008, p.74), mais do que olhar e enaltecer as escolhas 

temáticas, é importante atentar-se para a construção de forças no âmbito da cena. Para 

ele, o próprio “dar a palavra àqueles que dela são privados” pode se manifestar dentro 

dos jogos de poder, como se o documentarista ocupasse o lugar do mestre, decidindo 

sobre o que ele deve falar – através das próprias perguntas a ele endereçadas. Deve-se, 

na visão de Comolli, construir com o sujeito filmado uma relação de forças em que o 

documentarista se mostre tão “despossuído” quanto ele, ou seja, tratar a cena como uma 

construção mútua, um acontecimento sem previsões ou acertos prévios. Nesse realismo, 

no próprio risco desse encontro, residiria, na concepção do autor, o uso político do 

cinema.  

Avellar (2010, p.141) defende que um documentário não precisa, 

necessariamente, buscar respostas. A questão a ser formulada pelo documentarista ao 

personagem do filme é apenas um gatilho para “deflagrar (e flaglar) a cena real que se 
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produz a partir da pergunta”. Nesse caso, o documentário estaria mais interessado na 

essência de realismo daquele mundo que se propôs a ressignificar do que em oferecer 

uma visão fechada do mesmo, que pode, inclusive, demonstrar o próprio 

posicionamento daquele que criou o filme.  

Contudo, ainda que o documentarista esvazie-se de si mesmo, despindo-se de 

suas intenções, suas ideologias e de seu próprio passado (COUTINHO; XAVIER; 

FURTADO, 2005), o filme pode carregar muito mais do que as vontades do cineasta, os 

desejos do personagem ou do espectador. É uma relação que começa na cena, se estende 

na montagem e se transforma na projeção e após ela. A fragilidade – e a riqueza - do 

documentário, segundo Comolli (2008) reside exatamente nas incertezas e nas reações 

que não podem ser controladas pelo documentarista, seja no encontro com o outro ou na 

passagem do filme ao espectador.  

Desse modo, entende-se que o fazer política, essa que leva à reflexão, à 

compreensão e mergulho profundos na visão de mundo apresentada vai além de 

escolhas por temas que são relegados pela ficção ou pela grande mídia, da busca de 

objetividade e ética por parte do documentarista ou mesmo da sua tentativa de não 

intervir. O modo de operar o dispositivo tem um peso importante nesse instante em que 

se busca captar o real, uma vez que ele responsável pelo próprio acontecimento que se 

transformará em documentário.  

Rancière (2011, p.4), ao tratar dos regimes de identificação das imagens, cita, 

entre os três que apresenta, o regime estético, caracterizado pelo fim da hierarquia de 

temas e gêneros, pelo “colapso das regras de correspondência entre temas, formas de 

representação e expressão”, uma ruptura da ordem representativa. Assim, um primeiro 

ponto que pode ser destacado é o de “dar a palavra” ao sujeito antes excluído da 

partilha. No entando, há algo que o autor destaca: a experiência estética não se limita à 

quebra da hierarquia de gêneros e temas, ela ignora a “vontade de impor uma 

determinada forma à matéria e de exercer um efeito específico sobre a sensibilidade do 

espectador” (RANCIÈRE, 2011, p. 6).  

Tal afirmativa pode ser tomada como ponto de partida para a análise dos 

documentários que tratam de sujeitos marginalizados. É fundamental olhar 

minusiciosamente sobre o tipo de partilha que eles propõem. Será uma exploração da 

miséria, da violência e da fragilidade do humano? Essas obras, conforme aponta Bentes 

(2007, p. 244) podem cair no “folclore, no paternalismo ou num humanismo 
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conformista e piegas”? De onde sai o grito desses sujeitos invisíveis na sociedade? Do 

local onde esse clamor já está totalmente desacreditado e desisntitucionalizado? 

Pensando esteticamente, há também que olhar para o modo de aproximação e 

construção dessas “reservas de mundo” para o espectador, fazendo compreender e 

experimentar a radicalidade da exclusão (BENTES, 2007).  

Comolli (2008, p.58) fala da reação desses sujeitos marginalizados ao serem 

abordados pelo documentarista com uma câmera no ombro: “Vocês vão nos trair de 

novo!”. O sentimento é de exploração, com a lembrança ressentida das várias vezes em 

que a televisão os filmou e os colocou em constrangimento. “Pouco espaço para a fala 

(...). E o povo reduzido a mais mixuruca das banalidades. Então, quando nos 

aproximamos delas com uma câmera, elas nunca imaginam que isso pode ser a favor 

delas”. Assim, é necessário pensar sobre como transformar efetivamete não apenas essa 

visão de exploração por parte do sujeito filmado como o próprio resultado do encontro.  

Guimarães (2010), ao tratar dos enquadramentos das classes populares feitos 

pela mídia impressa e televisiva, bem como pelo cinema de ficção e documentários, 

afirma que os espaços em que abrigam essas vidas tem mostrado, predominantemente, a 

violência espectacularizada, as duras condições de vida e sobrevivência desses 

indivíduos e também os acontecimentos trágicos dos quais são alvo. Para ele, em muitos 

filmes produzidos na última década sobre esses sujeitos figurou o “duplo selo” da 

criminalização e do miserabilismo. E define essa estetização da miséria e da violência 

como:  

(...) superexposição do tecido social em frangalhos, como se as marcas de viver 

em comum só atestassem o limite de sua dissolução. Todo abrigo da vida 

cotidiana surge ameaçado, de um lado, pelo crime e pela violência, e de outro, 

pela miséria (tão pronunciada que parece roubar dos sujeitios qualquer relação 

de afeto e de temporalidade com o lugar habitado). Ali os sujeitos existem e 

resistem, os lugares parecem testemunhar somente o dano que recai sobre suas 

vidas, causados pelas desigualdades duradouras da vida social (GUIMARÃES, 

2010, p. 183).  

 

Todos esses apontamentos levam ao questionamento sobre a essência estética e 

política de filmes que operam o dispositivo nessa direção de foco à miséria, ao fracasso 

e às fraquezas, ou mesmo em torno da violência, do destino fadado ao mal, ao insucesso 

e às perdas. Observa-se que a visibilidade almejada e a distribuição do sensível na 

sociedade dependem, sobretudo, do esforço por romper com essas forças que acabam 

por promover um “dano infligido à parcela dos que não tem parcela” (GUIMARÃES, 

2010, p. 183-4).  
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Conforme define Rancière (2011, p.7), a lógica política vem baralhar a 

distribuição dos lugares e das identidades, ou seja, está presente em construções que 

buscam sair do lugar-comum, do estabelecimento da ordem policial, “onde os grupos se 

caracterizam pelo lugar que ocupam, a função que desempenham e o modo como se 

adequam a esse lugar e funçao”. Essa ideia vai ao encontro da experiência estética 

proposta pelo autor, em que se busca uma emancipação, ultrapassar fronteiras. Na 

estética e política rancerianas, os sujeitos não estão fadados a uma posição fixa na 

ordem da sociedade, não têm, necessariamente, uma identidade permanente que os 

defina como tal e os limite, impedindo-os de ocuparem outros espaços sociais.  

Rancière (2009) ainda afirma que as obras de arte carregam em si desenhos 

estéticos da sociedade. Desse modo, não há neutralidade: as manifestações estéticas 

estão carregadas de relações políticas, e mais ainda: as artes são perpassadas pelos jogos 

de poder e os relaçam. Para o autor, mesmo uma experiêncuia artística que se paute na 

autonomia tem como pano de fundo as relações de poder da sociedade.  Segundo ele, o 

artista não se distancia do mundo: suas produções carregam em si algum 

posicionamento, seja o da política que baralha os lugares ou daquela que segue a ordem 

policial.  

Comolli (2008) também acredita nessa potência política das obras, aludindo, 

especialmente ao cinema. Diz ele: “ousar lutar”, mas também “ousar criar”. Na 

concepção do crítico francês, os modos de fazer são, antes de mais nada, formas de 

pensamento  e que acarretam em consequências políticas. E ele acrescenta mais uma 

observação relevante: o lugar do espectador também é político. Assim, para consequir a 

quebra no filme, da qual Racière (2011) se refere, seria preciso operar o dispositivo de 

modo a romper com a lógica policial e a desafiar o próprio olhar do espectador, 

enquanto um sujeito também inserido nesse ordenamento.  

No caso específico dos documentários, em que o mundo é a sua matéria 

principal e no qual corre-se o risco de enquadrá-lo seguindo a ordem policial, onde os 

excluídos e os mais fracos estão fadados a permanecer na mesma posição que ora 

ocupam, ganhando espaço, na maioria das vezes, apenas sob o viés do paternalismo ou 

do autoritarismo, tem-se um desafio importante a cumprir. Para Comolli (2008), o 

trabalho do documentarista precisa ser pautado na libertação da espetacularização da 

vida e das técnicas de controle e vigilância.  
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Ainda segundo Comolli (2008, p.61), citando Rosselini, “hoje, arte ou é 

lamentação ou é crueldade, e é aí que reside o grande perigo em tematizar as reservas de 

mundo”. Nessa lógica atroz ou de lamúrias, há o risco de se cair nas generalizações, 

denominado pelo autor como “vampirismo social generalizado” (COMOLLI, 2008, p. 

62), ou seja, não é que esses sujeitos marginalizados não sejam tematizados; o problema 

é a forma como os são – estamos, na verdade, saturados das mesmas formas de 

contrução determinadas pelos jogos de poder. E nesse aspecto, Comolli (2008) salienta: 

o cinema, perante todas as artes, é a mais política delas, porque ele permite operações de 

mise-en-scene que desafiam esses jogos de poder.  

Dentre esses artifícios de desafio ao ordenamento dominante, podem ser citados 

o risco – de não roteirizar, não planejar, se permitir ao encontro aberto aos acasos, 

construir junto com o sujeito filmado, tentar fugir dos estereótipos sociais -, a 

realocação do “grito do excluído”, e a própria transparência no “fazer cinema”. Esse 

último ponto é citado por Coutinho, Xavier e Frtado (2005), que defendem que o 

documentário deve revelar, de forma transparente, a sua dose de ficcionalidade.  

Bentes (2007, p. 244), ao tratar da estética e cosmética da fome, menciona a 

proposta de Glauber Rocha de uma “Estética da Violência”, “capaz de criar um 

intolerável e um insuportável diante dessas imagens”. Essa não seria aquela violência 

estetizada ou explícita, bastante explorada pelos filmes de ação. O que o documentarista 

sugere é um tipo de violência simbólica, capaz de instaurar um transe ou crise no 

espectador, através de uma imagem que não dá conta de explicar tudo, que aciona 

conflitos de diversas ordens e o coloca em risco.  

 

À margem da imagem 

 

Em 2003, indivíduos em situação de rua são assassinados em série na cidade de 

São Paulo. Naquela época, segundo pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (FIPE)
4
, 10.394 pessoas estavam vivendo nas ruas da capital paulista. 

Algumas mídias chegam a noticiar o fato, mas no olhar de quem assiste, parece uma 

realidade distante, mesmo que muitos se deparem constantemente com esse numeroso 

grupo nas ruas. Acostumados a torná-lo quase que invisível, os espectadores das 

                                                 
4
 http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u85111.shtml  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u85111.shtml
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notícias acabam por recebê-la como mais uma marca da violência urbana nas grandes 

capitais.   

No mesmo ano, um documentário com uma proposta ousada é lançado: À 

margem da imagem, do dramaturgo e jornalista Evaldo Mocarzel. Agora, não é a voz 

over que conta a história para quem a assiste. Não se trata de uma narrativa recontada, 

atravessada por visões de quem nunca experimentou a vida na rua. Quem discursa são 

os próprios indivíduos em rualização, olhando para a câmera – e para o espectador – e 

relatando suas experiências de vida e suas opiniões sobre assuntos que circundam a 

pauta nacional: política, cultura, educação, assistencialismo.  

O filme começa com a discussão sobre uma ocasião em que o fotógrafo 

Sebastião Salgado foi até um aglomerado de pessoas em situação de rua, na tentativa de 

fotografá-los. Uma das mulheres que presta assistência ao grupo, conta que não permitiu 

que as fotos fossem feitas, alegando que Salgado só poderia fotografar se 

compartilhasse um pouco da vida daqueles indivíduos, se sentasse e tomasse o sopão 

com eles. Um dos sujeitos que presenciou a cena relembra o momento e desabafa: 

“Daqui a pouco aquelas fotos dele... Ele vai ganhar muito dinheiro e a gente? Vai ficar 

sempre ali embaixo, vai estar sempre ali necessitando...”. 

A partir dessa abertura, percebe-se que Mocarzel já insere um questionamento 

importante acerca da coleta e/ou exploração da imagem daqueles sujeitos: trata-se de 

um jogo puramente comercial, com o intuito de vender os registros colhidos, reforçando 

o miserabilismo e o destino infeliz daquelas vidas?  

O documentarista, buscando desnudar ainda mais esse trabalho de quem está por 

detrás da câmera, revela ao espectador, através de cenas em sequencia, as negociações 

que fez com os entrevistados antes de começar a coleta dos relatos, mostrando os 

momentos em que fez o pagamento de um valor simbólico e quando os sujeitos a 

assinam a autorização de uso da imagem. É o cinema falando do próprio cinema. O 

filme questionando os seus limites de verdade e realismo, de ética e altruísmo. De certo 

modo, há uma tentativa ser transparente com o espectador. O que se vê não é a realidade 

nua e crua, mas o resultado de um acordo mediado por uma câmera que pode 

transformar tudo, incitando ou inibindo o personagem do filme. Não se sabe ao certo o 

que virá, mas essa quebra inicial mostra as fragilidades do documentário que muitos 

cineastas buscam esconder.  
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Dali em diante, os personagens passam a assumir o protagonismo do filme, 

revelando suas rotinas de sobrevivência, estilo de vida e posicionamentos sobre temas 

latentes na sociedade. Ao contrário do que muitos poderiam esperar de pessoas em 

situação de rua, conforme a visão estetizada de que são sujeitos praticamente sem 

identidade, que buscam apagar um passado, não têm um presente e tampouco um futuro, 

o que se vê são opiniões consistentes, conscientes e repletas de sabedoria. Os indivíduos 

que aparecem sempre no centro da tela, muitas vezes em close up, mostram um 

conhecimento da realidade social que, talvez, somente eles, que vivem à margem, 

conseguem ter.  

Embora os sujeitos em situação de rua sejam os grandes protagonistas do filme, 

Mocarzel não se esquiva de deixar o seu rastro. Ele aparece nas negociações iniciais e 

sua voz também é inserida na montagem quando faz perguntas aos personagens. Esse 

olhar do documentarista, que aparece vez ou outra, ganha uma dimensão maior e se 

coloca à prova no final da obra, quando os sujeitos aparecem assistindo ao filme 

montado e têm a oportunidade de tecer suas opiniões sobre o resultado final daquele 

trabalho.  

Nessa parte do filme, outro olhar também entra em ação: o do próprio 

personagem, que percorre as construções que são feitas sobre ele e as relaciona com a 

imagem que tem de si. Dentre os comentários feitos, um se destaca: "Hoje estou aqui, 

na tela, mas amanhã volto a ser o mendigo que a madame evita atender no portão; você 

deveria mostrar isso". O documentário assumindo a própria culpa de sua fragilidade e 

impossibilidade de transformação; uma crítica à espetacularização da miséria humana. 

As operações de dispositivo realizadas em À margem da imagem demonstram, 

por vezes, uma aproximação ao regime estético ranceriano, em que rompe com os 

limites de realidade e ficção, que se desobriga de cumprir regras e padrões, em busca de 

partilhar o sensível. Há algumas rupturas quando o documentário utiliza da 

metalinguagem, permitindo-se ser criticado pelo espectador ou assumindo sua própria 

fraqueza. Mas em relação ao próprio tratamento do tema e à ambientação, talvez a 

quebra maior não tenha sido operada ou alcançada: os sujeitos falam das ruas, suas 

vozes por vezes se tornam inaudíveis pelo barulho de carros e outros sons que penetram 

na cena, sua aparência remete ao ser estigmatizado pela sociedade. É um grito que 

começa e termina na rua, não consegue penetrar nas esferas onde deveria. E essa 
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confirmação é feita no próprio final do filme, quando o sujeito questiona se a madame 

irá reconhece-lo depois de vê-lo nas telas.  

O que se observa, tomando a obra À margem da imagem como referência, é que 

fazer política, quebrar a ordem policial, pode significar mais do “dar a voz” ao excluído, 

de tornar o documentário mais transparente ao espectador, embora esses esforços já 

caminhem num sentido de engajamento social e ético. A questão maior seria, conforme 

sugere Comolli (2008) usar o filme a favor do sujeito filmado, tornar a sua construção 

um exercício mútuo, olhar o personagem em sua dimensão humana e, assim, promover 

a quebra do ordenamento totalizante e das identidades rígidas que impedem o sujeito do 

filme de ser visto e ouvido de maneira a desconcertar o espectador, fazendo com que o 

seu olhar para a tela volte a si mesmo, transformando a sua indiferença na projeção e na 

própria realidade.  

Tornar o documentário uma construção coletiva, aberta aos riscos, aos 

imprevistos e aos acasos. Fazer da cena não um acordo entre documentarista e 

documentado, mas uma relação, um encontro de forças iguais. Em se tratando do outro, 

não se filma impunemente, mas é possível filmar olhando-o, compreendendo-o a sua 

demanda e a sua expectativa em relação à ressignificação de seu mundo.  

 

Conclusão 

 

Por tratar, na maioria das vezes, da própria realidade social, tomando o mundo 

como sua matéria-prima, é praticamente impossível desvincular o documentário da 

política. A política, esta em sentido macro, enquanto organização social, está presente 

no cinema não apenas no que tange aos temas escolhidos para a construção ou 

ressignificação. Ela está também nas operações do dispositivo, pois seus resultados 

afetam diretamente na partilha do sensível, na percepção do espectador. 

No que tange aos documentários que abordam as “reservas de mundo”, nota-se 

uma tendência de exaltação da violência e do miserabilismo, talvez numa tentativa de 

trazer mais realismo para a tela. Entretanto, é importante questionar a quê essa 

espetacularização da fraqueza, da miséria e do horror servem. Na visão de autores 

contemporâneos, tratados neste estudo, pode-se fortalecer ainda mais a distância que 

separa um mundo do outro – o mundo do espectador e o mundo do sujeito filmado. 

Talvez a tentativa de pôr fim à invisibilidade se dê de maneira controversa quando não 
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se vislumbra um lugar diferente a ser ocupado por aqueles indivíduos em situação de 

desigualdade, ou seja, quando a própria construção feita pelo filme mantém a lógica da 

sociedade policial.  

Quebrar essa ordem não é um exercício simples e exige do documentarista muito 

mais do que se despir de suas ideologias e preconceitos antes de iniciar a filmagem. É 

preciso uma ruptura nos padrões de enquadramento, “pensar fora da caixa”. Uma vez 

que as pessoas tendem a assumir o filme como uma janela para o mundo, as 

responsabilidades são grandes. Nesse sentido, mais do que dar a voz ao outro, é 

importante dar-lhe um lugar, fugindo das reduções estigmatizantes e produzindo um 

dispositivo de conciliação e compromissado com a existência, a história e a essência do 

outro.  
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