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Resumo 

 

Este texto é parte de dissertação maior na qual discutimos os estudos comparados entre 

literatura e cinema, analisando aspectos dos livros Que é a literatura? Que é o cinema?, 

de Jean-Paul Sartre e André Bazin, respectivamente. Discutimos as faturas ideológicas 

dos dois autores nos conceitos de “prosa literária engajada”, no caso sartreano, e de 

“cinema realista”, em André Bazin. Buscamos flagrar as fissuras discursivas dos dois 

pensamentos, para problematizarmos as convergências e divergências nas tensões entre 

as análises da literatura e do cinema nos dois autores, tomando as obras como opostos 

suplementares que instauram percepções críticas singulares sobre a literatura moderna e 

a cinematografia neo-realista, impactando as análises das representações culturais em 

narrativas até hoje. 
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Começamos a reflexão sobre a estratégia metodológica comparativa. Ela é fruto 

da nossa opção por uma linha de fuga da especialização literária tradicional na qual 

fizemos a formação básica. Buscamos com o estudo da narrativa moderna e 

contemporânea incorporar outros traços teóricos e críticos suplementares importantes, 

analisando como literatura e o cinema podem ter suas linguagens aproximadas, 

mantendo-se a perspectiva de autonomia de cada uma, a partir das experiências com as 

novas técnicas de escrita inauguradas pelas vanguardas modernistas, e com as novas 

técnicas de imagem em movimento postas em práticas pelos cinemas novos. Alguns 

condicionamentos da análise hierarquizada entre as linguagens artísticas são 

questionadas com estas novas experiências. Neste contexto, as novas teorias e críticas 
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aparecem para dar conta de tais tensões nas narrativas, por exemplo, as obras de Jean-

Paul Sartre e de André Bazin.  

O problema maior é que a longa tradição literária, em relação à curta experiência 

das teorias de cinema, normalmente, faz a comparação recair sobre falsos paradigmas, 

como a nobreza literária em contraponto ao caráter popular da linguagem 

cinematográfica. No entanto, alguns importantes teóricos tradicionais da literatura 

criticam os representantes mais clássicos desta área por eles não operacionalizarem seus 

conhecimentos especializados sobre outras áreas da “escrita não-literária”. Terry 

Eagleton, por exemplo, diz ser um problema da crítica literária “definir para si um 

objeto específico, a literatura, embora exista uma série de técnicas discursivas que não 

tem razão de ficar aquém desse objeto” (EAGLETON, 2001, p. 277).  

Foram estas instigantes propostas de comparação dos discursos narrativos que 

nos fez optar pelos estudos comparados entre literatura e cinema, e, neste texto, 

pretendemos compreender comparativamente alguns aspectos estratégicos para 

flagrarmos estes problemas colocados por teorias e críticas que ainda embasam os 

olhares contemporâneos, como são os casos de Que é a literatura? Que é o cinema?Ao 

operarmos a comparação entre estes dois campos, percebemos a precariedade das 

“especializações” isoladas e nos aprofundamos na metodologia multidisciplinar, a fim 

de superarmos a primazia do “discurso competente” e disciplinado. Como afirma Sérgio 

Paulo Rouanet (1989, p. 13), os estudos contemporâneos não podem recalcar “a 

diferença entre a razão substantiva, capaz de pensar fins a valores, e a razão 

instrumental cuja competência se esgota no ajustamento de meios a fins.” Para esta 

operação transversal com os dois livros produzir sentidos é preciso desmistificar a 

essência de cada campo de análise. Fazemos um movimento crítico no “entre-lugar” das 

análises multidisciplinares, sendo possível flagrarmos nos estudos sobre os textos 

literários e cinematográficos um jogo de discursos suplementares. Após superada a 

ilusão crítica da noção de fontes e influências de um texto sobre o outro, articulamos um 

olhar sobre os nossos objetos de estudo a partir de conceitos descentrados. Com isto, 

agenciamos na análise do discurso da literatura em relação ao do cinema como algo 

“implicado no jogo, de ser apanhado no jogo, de ser como ser logo de início no jogo.” 

(DERRIDA, 1995, p. 231) 

A estratégia de análise comparativa das obras é difícil porque necessita uma 

dobra arqueológica sobe os pilares dos saberes legitimados em cada disciplina, para 

explorarmos estes saberes especializados nas suas contradições. Como diz Michel 



Foucault (2005, p. 168), isto é difícil porque as contradições são sufocadas pela 

necessidade de se buscar a coesão, quase como uma coação moral e uma obrigação do 

pesquisador tradicional, que não deve “multiplicar inutilmente as contradições; não 

deixar se prender às pequenas diferenças; não atribuir pesos demasiados às 

transformações; aos arrependimentos; aos retornos ao passado.”  

A partir deste modelo comparativo, discutimos os deslocamentos entre o 

discurso da literatura e do cinema, e vice-versa, buscando na precariedade das 

linguagens suas fronteiras. Ressalvamos, entretanto, que não é um trabalho de multi-

especialista, mas de um tratamento de rapina sem hierarquias temáticas e/ou estéticas 

entre as escrituras analisadas.  

Revisitamos duas obras já testadas pelas críticas “especializadas” da literatura e 

do cinema, procurando identificar nelas alguns traços, datados ou não, dos quais 

possamos agenciar nuanças que possibilitem vislumbrar novos efeitos críticos e novas 

tensões contemporâneas sobre a linguagem literária e a cinematográfica em 

contraponto. Partimos das indagações dos autores das obras escolhidas: Que é a 

literatura? Que é o cinema?, para problematizarmos duas questões idênticas na mesma 

linha de força do sintagma, porém, paradigmaticamente contraditórias. São duas obras e 

duas perguntas formuladas na mesma época, porém de enunciados assimétricos na 

superfície da linguagem. Enfim, são duas obras e dois pensamentos simetricamente 

opostos e que encenam duas visões de mundo diferentes, mas suplementares. Olhares 

genuinamente franceses e universais, ambos fundados dos valores ocidentais em crise 

no século XX, mas que permanecem como enigmas para este milênio já em movimento. 

Os livros de Jean-Paul Sartre e o de André Bazin são comparativamente duas sugestões 

paradoxais em seus sentidos de confluências e de oposições críticas. Este aspecto 

contraditório responde ao paradoxo das narrativas modernas que eles investigam. Não 

somente eles apontam para a confluência do conceito de “arte realista”; e não somente 

eles apontam as oposições entre as linguagens objetos das suas reflexões: literatura e 

cinema. Mas muitas outras oposições e confluências aproximam os dois pensadores pela 

transversalidade dos seus discursos no “alto modernismo” do século passado. Seus 

textos são “obras abertas” pelas “conseqüências da modernidade”, como diz Anthony 

Giddens (1991). Elas trazem um problema ainda contemporâneo que é a confiança 

transcendental na realidade das imagens institucionais em meio à crise da representação. 

Por isso elas continuam abrindo possibilidades de respostas contemporâneas para as 

duas perguntas: Que é a literatura? Que é o cinema?  



Procuramos de forma inicial com este texto identificar as respostas precárias das 

duas obras às questões formuladas nos títulos, e como estas respostas são ainda 

articuladas e problematizadas até a atualidade. Ainda recorremos às duas teorias para 

discutirmos problemáticas atuais. Ainda articularmos o existencialismo e a utopia da 

literatura engajada de Jean-Paul Sartre; assim como ainda articularmos a utopia do neo-

realismo André Bazin. Entretanto, estas utopias não podem mais ser lidas de forma 

anacrônica, nem como fetiches, com fizeram muitos leitores contra e a favor dos seus 

autores. O engajamento dos autores são categorias epistemológicas para além da 

ideologia política do Realismo Socialista e do Neo-Realismo datados. Aliás, o próprio 

Sartre abandona o modelo clássico do marxismo ainda em sua obra; e também Bazin 

incomodava aos críticos ortodoxos do cinema realistas quando afirmava que o seu 

trabalho não tinha compromisso com o “modelo de resistência ideológica”. Ele 

aproximava-se dos escritores e cineastas considerados “revolucionários”, muitas vezes, 

lendo-os com maior agudeza crítica do que os pares ideológicos.  

Para alguns críticos atuais, o que define as referências de Sartre comparativas 

Bazin são os elos entre a tradição e a modernidade em suas obras. Bazin é formado nas 

artes da alta-cultura, leitor de Malraux, por exemplo, mas dedica-se à arte popular do 

cinema. Uma espécie de reversão o aproxima em diferença do seu contemporâneo 

Sartre, que se lança na modernidade filosófica em direção à crítica da tradição burguesa 

na França. 

Podemos pensar a política literária de Sartre em Que é a literatura? e a de Bazin 

em Que é o cinema? como diz Jacques Rancière (2007, p. 11) quando analisa a questão 

da política da literatura. Na sua hipótese de estudo, ele afirma que a política da literatura 

não é “a política dos escritores”, e nem significa o “engajamento pessoal nas lutas 

políticas e sociais do seu tempo”, e nem mesmo “a maneira como eles representam em 

seus livros as estruturas sociais, os movimentos políticos e as identidades diversas”. 

Para Rancière, a “política da literatura é a literatura em si mesma”.2 Nesse viés, 

iniciamos a compreensão do sentido político da obra de Sartre, e por comparação a de 

Bazin.  

Começamos então a análise propriamente dita dos livros Que é a literatura? Que 

é o cinema? pelo prefácio de Jean-Paul Sartre, quando ele justifica a sua escrita como 

resposta aos críticos do seu manifesto de engajamento social do escritor. Principalmente 
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respondendo àqueles críticos que o acusam de promover a “morte da Literatura”. A isto, 

Sartre responde com ironia (recurso estilístico da literatura moderna contra a tradição 

conservadora), com certeza uma ironia impulsionada das teorias de Bérgson, autor tão 

presente na filosofia sartreana, conforme a sua referência ao riso como “uma correção”, 

porque ele “é certo gesto social que ressalta e reprime certa distração especial dos 

homens e dos acontecimentos” (BERGSON, 2004, p. 65) Salientamos, no entanto, que 

nem sempre a tradição significa conservação, principalmente do ponto de vista 

moderno, em que há uma tradição da ruptura. Para Octávio Paz (1984), desde o 

romantismo, que a modernidade quer unir duas pontas: a linguagem e a sociedade, na 

aspiração de fundir teoria e prática. Neste sentido, percebemos que Sartre se insere na 

diacronia do romantismo com o seu engajamento social da arte, muitas vezes com o 

irônico tom francês, o que não é tão facilmente percebido pelos críticos que não 

articulam a leitura deste traço pelo viés da crítica cultural. 

Ao responder aos críticos conservadores contrários ao seu manifesto pelo 

engajamento da literatura, Sartre afirma que tudo não passava de “asneira” e de leitura 

“afoita” de quem julga antes de compreender. Ele diz que seu livro tem a função de 

ensinar, já que os críticos o condenavam “em nome da literatura”, mas nunca definiam o 

que eles “entendem por literatura”. E a melhor resposta é “examinar a arte de escrever, 

sem preconceitos. Que é escrever? Por que se escreve? Para quem se escreve? Aliás, 

parece que ninguém jamais levantou essas questões.” (SARTRE, prefácio) Nesta nota 

inicial do livro, Sartre salienta o seu conhecido espírito provocador, e com a arma da 

ironia lança mão de outra referência da literatura como práxis do conhecimento 

dialético, acionando uma espécie de narrativa de formação, com a qual ele vai informar 

aos leitores (os críticos) o Que é a literatura? Isto parece com a literatura de formação, 

no sentido clássico do século XVIII. Aliás, no último capítulo do seu livro, Sartre diz 

que a sua literatura é um “humilde eco” dos escritores do século XVIII, que “haviam 

cumprido tão brilhantemente” a sua função. Mas, segundo ele, “diferentemente de 

Diderot e Voltaire, só podíamos dirigir-nos aos opressores por ficção literária, ainda que 

fosse para dar-lhes vergonha de sua opressão.” (p. 170)  

A formulação crítica sartreana desmistifica o ressentimento dos seus críticos 

usando da acepção romântica mais clássica da literatura universal: o caráter formador do 

romance burguês. Ele se apropria desta fórmula burguesa, para revertê-la como teoria 

do romance de crítica à burguesia representada pelos ideais dos seus críticos 

conservadores tradicionais. Este foi o dilema deste pensador esclarecido: saber-se um 



intelectual pequeno-burguês e ao mesmo tempo produzir uma obra contra a própria 

classe, como se falasse contra o espelho. Um paradoxo que desafia o fundamento do seu 

livro engajado: o significante da estrutura burguesa é articulado para produzir um 

significado anti-burguês. Portanto, o que mais importa investigar na obra de Jean-Paul 

Sartre, hoje, são estes paradoxos da linguagem (que ganham sentidos nas micro-

políticas contemporâneas) e não as representações macro-políticas que ensejam do 

significado de engajamento de sua obra ao calor das revoluções dos anos 1940 aos 60. 

Talvez o fundamental deste dilema seja descobrir o recalque romântico que emerge no 

conceito de engajamento, o qual pode ter passado ao largo do próprio Sartre quando 

exterioriza aos seus críticos o significado da literatura engajada.  

O livro de André Bazin, Que é o cinema?, insere-se no mesmo contexto do pós-

guerra espelhado no texto satreano e nos mesmos dilemas do engajamento realista. 

Apenas o crítico de cinema lida com uma arte de tradição muito mais curta e menos 

sacralizada (aliás, é esta arte que dessacraliza definitivamente o conceito de aura da 

estética clássica com a reprodução técnica da imagem, segundo Walter Benjamin 

(1993), restringindo o seu diálogo de combate à limitada e quase inexistente tradição 

crítica cinematográfica. Afinal, o cinema ainda é um jovem de 50 e poucos anos, 

iniciando a sua rebeldia com as poucas obras de autores do neo-realismo italiano 

precursor dos chamados cinemas novos, que se apresentam nas novas barricadas da 

modernidade do pós-guerra, seguindo o viés aberto pelo próprio André Bazin, quando 

formula o conceito de “cinema de autor”. A crítica bazineana começa a se consolidar 

nos anos 1950, retomando o elo com as poucas obras cinematográficas modernas do 

avant-garde expressionista e surrealista dos anos 1920-1930, apesar destas escolas 

serem renegadas por Bazin, quando ele passou a defender o cinema neo-realista como 

potencial narrativo desvelador político do mundo no novo contexto dos 

comportamentos dos pequeno-burgueses, que não queriam mais apenas transformar a 

arte, mas revolucionar eles próprios e o mundo.   

O conjunto da crítica de André Bazin busca o lugar do cinema na história 

intelectual do ocidente, e para isto a discussão sobre o neo-realismo é o ponto 

fundamental. No entanto, o apelo revolucionário e engajado do cinema neo-realista vai 

ser intenso somente quando os cineastas se engajam na revolução para transformar os 

valores da modernidade. E, neste sentido, Sartre e sua obra aparecem como nuances da 

literatura modernista incontornável para a realização desse projeto dos cinemas novos. 

As preocupações são as mesmas e aproximam em diferença as respostas de Sartre e de 



Bazin para responderem Que é a literatura? e Que é o cinema? No entanto, é preciso 

salientar que as duas obras se diferem na construção ideológica e também na produção 

editorial. Sartre já deixa claro em seu prefácio que o projeto foi pensado “de um jato”, e 

explicita no mesmo prefácio que os três núcleos fundamentais do livro – o que, por que 

e para quem se escreve? – servem para responder a uma questão maior: Que é a 

literatura? Já o livro de Bazin volta-se sobre a tradição do cinema, arte sem um longo 

passado, portanto ele não pode eleger a mesma estrutura de combate, pois ainda não há 

uma tradição do pensamento ao qual recorrer em contraponto ou para consenso. Todas 

as suas questões são acionadas também para fundir uma questão maior: Que é o 

cinema?, porém elas são mais precárias e fragmentárias, no sentido de que o livro reúne 

artigos publicados espaçadamente desde a Guerra e ele não dissimula os “perigos do 

empreendimento”, como o de ser acusado de presunçoso com o projeto, como fora 

Sartre. Bazin diz que oferece à posteridade apenas “reflexões de circunstâncias mais ou 

menos inspiradas na atualidade.” Foi um exercício, segundo ele, a escolha dos “artigos 

menos influenciados pelas contingências da atualidade jornalística”, guiado pelos 

critérios “muito mais do fundo que de forma” para “lançar no edifício uma pedra 

fundamental à solidez da fachada.” (BAZIN, prefácio) A relutância do autor o leva a 

explicar o conjunto de textos do livro, para deixar claro a perspectiva precária da 

tentativa na obra da função formadora. Ele toma da linguagem ainda imatura da 

cinematografia, bem como da atividade pouco sistemática da teoria e crítica de cinema, 

para produzir o que chama de uma crítica de “atualidade”. O que podemos traduzir da 

edição do livro em português de Portugal, por aquilo que chamamos no jargão crítico 

brasileiro de artigos “datados”.  

Vemos que, tanto o livro de Sartre, quanto Bazin tem o projeto editorial 

inteiramente pré-concebido, no sentido de um projeto intelectual engajado por uma 

necessidade e uma finalidade. Apesar desta confluência de ideais, Que é o cinema? não 

se cumpre conforme sistematizado pelo para serem cinco volumes, apenas se cumpre 

até o terceiro, pois ele morre antes de finalizar o último. O livro que temos hoje com 

este título é um volume híbrido de artigos escolhidos entre os três que resistiram. A 

imagem inacabada da coletânea parece-nos ser o destino de toda pretensão de 

totalidade, tanto no campo da teoria literária, quanto da cinematográfica. E o receio de 

ambos os autores de serem acusados de presunçosos pela totalidade do título é a 

resposta ao primeiro dilema da definição de Que é a literatura? Que é o cinema? no 

campo mais amplo da teoria das artes. 



Referências 

 

AUMONT, Jacques e MARIE, Michel. Dicionário Crítico de Cinema. Trad. Eloisa A. 

Ribeiro. São Paulo: Papirus, 2003. 

AUMONT, Jacques e Outros. A Estética do Filme. 3ª Ed. Trad. Marina Appenzeller. 

São Paulo: Papirus, 2005. 

AUMONT, Jacques. As teorias dos Cineastas. Trás. Marina Appenzeller. São Paulo: 

Papirus, 2004. 

BEIJAMIN, Walter. Obras Completas – magia e técnica, arte e política. 6ª Ed. Trad. 

Sérgio P. Roaunet. São Paulo: Brasiliense, 1993. 

BAZIN, André. Qu’est-ce que le cinema? Paris: Les Editions Du Cerf, 7ª Art, 2002. 

______. Que é o Cinema? Trad. Ana Moura. Portugal: Horizonte, Horizonte do 

Cinema, 1992. 

______. Orson Welles. Trad. André Telles. Rio de Janeiro: Jorge ZAHAR Editor, 2005. 

BEIJAMIN, Walter. Obras Completas – magia e técnica, arte e política. 6ª Ed. Trad. 

Sérgio P. Roaunet. São Paulo: Brasiliense, 1993. 

CALVINO, Ítalo. Seis Propostas para o Próximo Milênio. 4ª reimpressão. Trad. Ivo 

Barroso, São Paulo: Companhia da Letras,1993.  

DANEY, Serge. A Rampa – cahiers du Cinéma 1970-1982. Trad. e Posfácio Marcelo 

Rezende. São Paulo: Cosacnaify, Col Mostra, 2007. 

DELEUZE, Gilles. Conversações. 6ª reimp. Trad. Peter Pál Pelbert. São Paulo: Editora, 

34, 2007. 

______. A Imagem-Tempo – cinema II. Trad. Eloisa de A. Ribeiro. São Paulo: 

Brasiliense, 2005. 

DERRIDA, Jacques. A Escritura e a Diferença. Trad. Maria Beztriz Marques N. da 

Silva. São Paulo: Perspectiva, col Debates, Filosofia, 1995. 

EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura – uma introdução. Trad. Waltensir Dutra. 

Sao Paulo: Martins Fontes, 2001. 

FOUCAULT, M. As Palavras e as Coisas. Trd. Selma T. Machail. São Paulo: Martin 

Fontes, 1995. 

______, M. A Arqueologia do Saber. 7ª Ed. Trad. Luiz Filipe B. Neves. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2005. 

GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade. Trd. R. Fiker. São Paulo: 

UNESP, 1991.  



JAMESON, Fredric. Espaço e Imagem – teorias do pós-moderno e outros ensaios. 2ª 

Ed. Trad. Ana Lúcia A. Gazolla Rio de Janeiro: UFMG, 1995. 

JEANSON, Francis. Sartre. Paris: Seuil. Col Ecrivains de Toujuors, 2000. 

LÉVY, Bernard-Henri. O Século de Sartre – inquérito filosófico. Trad. Jorge Barros. 

Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001. 

MACIEL, Luiz Carlos. Sartre – vida e obra. 5ª edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1986. 

PAZ, Octavio. O Arco e a Lira. 2ª Ed. Trad. Olga Savary. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, Col. Logos, 1982. 

______. Os Filhos do Barro – do romantismo à vanguarda. Trad. Olga Savary. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

_______. Convergências – ensaios sobre arte e literatura. Trad. Moacir W de Sodré. 

Rio de Janeiro: Rocco, 1991.   

QUINTILIANO, Deise. Engenho e Arte – pós-modernidade e relatividade em Sartre. 

Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. 

RAMOS, Fernão (org). Teoria Contemporânea do Cinema. São Paulo: Senac, 2004, 2 

Vls.   

RANCIÈRE, Jaques. Politique da la Literatura. Paris: Galilée, 2007. 

ROUANET, S. Paulo. Mal-Estar na Modernidade ensaios. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1993. 

SARTRE, Jean-Paul. Qu’est-ce que la littérature? Paris: Gallimard, Col. Folio Essais, 

2007. 

______. Que é a Literatura? Trad. Carlos Filipe Moisés. São Paulo: Ática, 1989.   

______. Critiques Littéraires (Situations, I). Paris: Gallimard, Col Folio Essais, 2001. 

______. L’Existentialisme est un Humanisme. Paris: Gallimar, Col. Folio Essais, 1996. 

UNGARO, Jean. André Bazin: généalogies d’une theorie. Paris: L’Harmattan. 

Audiovisuel, 2000. 

 


