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RESUMO 

O presente artigo problematiza a produção de abordagens descanonizadas sobre Jean 

Renoir, de modo a não repetir formulações teóricas já consolidadas anteriormente. O 

objetivo é estudar o diretor nos distanciando de categorias fixas, como o clássico e o 

moderno. Sem aplicar esses termos, foram buscados outros focos de análise e referenciais 

teóricos, como a estética de Jacques Rancière, para discutir o aspecto político do cineasta 

francês, com ênfase na obra A marselhesa (1938). Buscamos identificar como o filme 

realiza desvios em relação ao gênero do filme histórico e a características de um filme de 

esquerda, sem deixar de apresentar uma dimensão crítica e social. 

PALAVRAS-CHAVE:  Jean Renoir; A marselhesa; Rancière; Filme histórico; Filme de 
esquerda. 

 

ABSTRACT 

The present article problematizes a production of deconcentrated approaches on Jean 

Renoir, in order not to repeat theoretical formulations already consolidated. The goal is to 

study the director distancing us from fixed categories, such as the classic and the modern. 

Without applying these terms, other focuses of analysis and theoretical references, such as 

the aesthetics of Jacques Rancière, were sought to discuss the political aspect of the French 

filmmaker, with emphasis on the film La Marseillaise (1938). We seek to identify how the 

film makes deviations from the genre of the historical film and the characteristics of a left-

wing film, while presenting a critical and social dimension. 
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Introdução 

Jean Renoir é um dos diretores que fazem parte do cânone cinematográfico. Muitos 

autores que se voltam para a história do cinema, citam o nome do diretor francês. Essa 

valorização se deve principalmente ao crítico André Bazin, que sempre foi um defensor 

feroz do cineasta. Como consequência, Renoir se tornou uma das figuras chaves nos 

debates sobre o realismo e a modernidade no cinema. Autores posteriores a Bazin, mas que 

seguiram o cânone cinematográfico formado pelo crítico, com diretores como Renoir, 

Rossellini, Orson Welles e William Wyler, compartilharam dessa perspectiva, ainda que a 

ampliassem para outras vias. Gilles Deleuze, por exemplo, foi um filósofo que forneceu, 

segundo Rancière, um fundamento sólido às intuições de Bazin. Ambos foram intelectuais 

essenciais para pensar a modernidade no cinema. No entanto, essa concepção também 

carrega um equívoco, pois considera que as revoluções modernas apresentam a essência das 

próprias manifestações artísticas, já presente anteriormente, e que atinge a autonomia 

quando rompe os limites miméticos que a enquadram. O velho já prefigura o novo, com a 

ruptura sendo “a peripécia obrigatória do relato edificante pelo qual cada arte comprova sua 

artisticidade própria ao aparecer em conformidade com o cenário exemplar de uma 

revolução modernista da arte, atestando sua essência de sempre. ” (RANCIÈRE, 2001, p.3). 

Esta perspectiva é clara nas considerações de Bazin sobre Renoir. Em relação a A regra do 

jogo, o crítico considera que o filme é a finalização das pesquisas anteriores do cineasta e 

de outros grandes diretores até aquele momento.  

Quase poderíamos dizer que com ele o cinema mudo acabava de morrer. A 
revolução realista começada por Stroheim cinco anos antes da aparição do som 
desembocava enfim, quinze anos mais tarde, numa arte cinematográfica 
perfeitamente despojada de todo simbolismo plástico, repudiando integralmente 
os artifícios da montagem e colando-se à realidade com sua pele. (BAZIN, 2016, 
p.124) 

Eis a revolução realista de Renoir. Contudo, sem desconsiderar totalmente os 

pensamentos de Bazin, podemos amenizar a suposta evolução progressiva que algumas 

cinematografias poderiam ter. Qual é o traço determinante que diferencia Renoir de outros 

autores? A suposta liberdade de encenação é algo presente em sua obra, mas não 

totalizante. Pelo contrário, há muita preparação em suas produções – ainda que ela não 
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chegue ao cálculo sistemático de Hitchcock. O elogio a profundidade de campo é algo 

muito citado quando se fala em Renoir. No entanto, conforme lembra David Bordwell 

(2013), o cineasta mesclou em seu estilo uma decupagem analítica, apresentando planos e  

contraplanos, junto a esse plano sequência em profundidade de campo tão lembrado pelos 

franceses.  

Diante dessa cinematografia variada, os analistas de Renoir publicaram obras 

autorais buscando semelhanças em uma obra extensa, com 40 filmes entre 1924 e 1969. O 

pesquisador Christopher Faulkner (1986), que em 1979 publicou um guia de estudos sobre 

Renoir, comenta como alguns pesquisadores buscaram continuidades, abordando questões 

relacionadas ao teatro, a natureza e a arte. Nestas pesquisas, geralmente se destacam 

algumas recorrências temáticas ou formais, como a relação entre patrões e empregados, a 

presença da água, a repetição de nomes, os planos a partir de portas e janelas, a 

profundidade de campo e outros elementos. Criticando estes estudos plenamente autorais, 

Faulkner propõe uma análise não seletiva em relação a temas e estilos, pensando as 

determinações ideológicas que existiam nos diferentes contextos que perpassam os filmes 

do diretor.  Para o autor, a ideologia não se refere a uma doutrina de pensamento, mas sim à 

forma em que se dá as relações entre indivíduos e o mundo em que eles vivem.  

 A partir desta abordagem, Faulkner comenta que a cinematografia do diretor tem 

dois momentos de maturidade: nos anos 1930, quando as irrupções de paixão, que muitas 

vezes se tornam criminosas e mortais, são representadas de maneira instrumental para a 

transformação da sociedade, a partir de um conflito entre a justiça social e lei institucional. 

Estas características refletem o intenso ambiente sociopolítico da França na época. A 

segunda maturidade ocorre nos filmes a partir dos anos 1950, quando a arte se afasta das 

especificidades históricas e passa a oferecer ao público o sonho coletivo da harmonia 

social. Ainda assim, o autor afirma que Renoir tem uma preocupação temática central com 

a efemeridade das paixões individuais. 

No âmbito da teoria, estas características de Renoir são localizadas na transição do 

cinema clássico para o moderno. Para não continuar neste debate, situando qual a posição 

de Renoir em tal transformação, nossa proposta irá pensar o cineasta a partir do pensamento 

estético de Rancière. Sem ater-se a conceitos como modernidade e vanguarda, o filósofo 
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propõe analisar a arte por meio de três regimes: o ético, o representacional e o estético. 

Evitando aplicar os termos à obra de Renoir, é interessante abordá-los em conjunto para 

justamente sair do lugar comum quando se analisa esta cinematografia. Pensando nas 

considerações de Rancière sobre os regimes da arte, é possível questionar inclusive até que 

ponto as obras anteriores do diretor são realmente tão políticas como alguns autores 

identificam. Outra abordagem diferenciada também pode ser feita ao identificar a crítica 

social dos filmes posteriores a 1939, que não apresentam temas tão engajados socialmente 

como anteriormente. Neste artigo, iremos seguir na primeira proposta, focando a analise em 

A marselhesa (La marsellaise, 1938), um filme da fase francesa de Renoir que, apesar de 

importante, não é tão lembrado como A Grande Ilusão ou A regra do jogo. Ele é um ótimo 

exemplo de como Renoir se adaptava aos mais diferentes contextos – o longa foi financiado 

por forças de esquerda do governo francês – sem apresentar rupturas drásticas, mas também 

quebrando várias expectativas. 

  

Os desvios de Renoir em A Marselhesa 

A partir de 1936 a França viveu sob o governo da Frente Popular, que reuniu 

diferentes vertentes da esquerda europeia. Diante de problemas internos e a ascensão do 

fascismo, o governo foi cada vez mais perdendo a força, até romper em 1938. Nesse 

contexto, Renoir, que era o diretor mais elogiado pelos críticos de esquerda da época, 

lançou A marselhesa em uma produção cooperativa, financiada pela Frente, e com a 

colaboração intensa de membros do Partido Comunista Francês por meio da produtora 

Ciné-Liberté. A narrativa trabalha com dois núcleos, retratando a marcha de marselheses 

voluntários a Paris em 1792, na Revolução Francesa, pouco após a queda da Bastilha, e 

também os últimos dias de realeza de Luís XIV. O objetivo do filme era incitar no público 

um sentimento de maior simpatia para as forças de esquerda da Frente.   

Afirmamos que A marselhesa é um filme político, mas não necessariamente pelo 

seu conteúdo. Aliás, esta perspectiva tem sido criticada. Tagg Gallgher, por exemplo, 

repreende recentes críticos acadêmicos que canonizaram o filme O crime do monsieur 

Lange (Le crime de Monsieur Lange, 1936), de Renoir, como um exemplo de obra política 

profunda. O autor afirma que os personagens são tipos literários e que “[...] os problemas 

dos empregados de colarinho branco em O crime são triviais em comparação aos dos 
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trabalhadores de fábricas francesas ou aos dos homens e mulheres da classe trabalhadora 

rotineiramente retratados em filmes americanos pré-1934 [...]” (2017, p.87). Para não cair 

no mesmo equívoco, consideramos A marselhesa como um filme político não pelo seu 

tema engajado, mas pela forma como ele é abordado, sem cair em algumas convenções. 

Estes desvios inquietam o espectador, ainda que ele não se perca na história, visto que isso 

era muito importante para Renoir – o diretor se identificava justamente como um contador 

de histórias.  

A análise política da estética por meio de suas reconfigurações também é 

encontrada no pensamento de Rancière.  Para o autor francês, a arte se autonomizou em 

campos específicos, que se relacionam a determinados modos de fazer, construindo uma 

representação a partir de várias convenções expressivas historicamente consolidadas. 

Rancière denominou esse regime de identificação como o regime representativo. Criticando 

o aparelho institucional da arte, o filósofo também postula o regime estético, no qual a arte 

não está submetida a protocolos. A política então surge por meio de uma reconfiguração da 

ordem do sensível, e não com mensagens ou rupturas, já que “a autonomia estética não é 

essa autonomia do ‘fazer’ artístico que o modernismo celebrou.” (2001, p.27). O suposto 

fim alcançado pelo modernismo, que teria atingido a essência máxima de suas 

manifestações, é considerado como patético pelo autor. A técnica é amenizada nesse 

regime, pois “a propriedade de ser arte no regime estético não é mais dada por critérios de 

perfeição técnica, mas pela inscrição em uma certa forma de apreensão sensível.” (2001, 

p.25). O regime estético desorganiza as estruturas de entendimento e sensibilidade: “[...] a 

propriedade de ser arte no regime estético não é mais dada por critérios de perfeição 

técnica, mas pela inscrição em uma certa forma de apreensão sensível” (2013, p.25). Nessa 

filosofia estética, a vanguarda não tem uma posição de destaque. A obra de arte não precisa 

realizar grandes rupturas para atingir a autonomia. A lógica do regime estético se opõe ao 

modelo representativo, alcançado uma unidade de contrários em um processo de 

“desfiguração, que na obra nova, contradiz as expectativas das quais o tema ou a história 

são portadores, ou na obra antiga, revê, relê e redispõe os elementos. [...] A arte da era 

estética pretende identificar seu poder incondicionado com seu contrário [...]” 

(RANCIÈRE, 2013, p.13).  
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Pensando o cinema, o autor afirma que atrás da câmera há um operador que utiliza 

de maneira própria o que ela registra. Tal comando inerente ao fazer cinematográfico pode 

“restaurar a velha potência representativa da forma ativa comandando a matéria passiva que 

um século de pintura e de literatura esforçara-se por subverter.” (2013, p.15). Tanto a 

restauração quanto a negação desta velha potência pode ocorrer no cinema convencional ou 

experimental. Uma narrativa aparentemente linear ainda pode contrariar a fábula 

aristotélica. A constatação é importante porque o autor critica a seletividade de teóricos do 

passado como Jean Epstein, André Bazin e Gilles Deleuze, que teriam apagado aspectos 

narrativos e tradicionais presentes nos filmes que eles elogiaram. A análise que Rancière 

faz de diretores dos anos 1940, 1950 e 1960, é uma análise também narrativa, que busca, 

dentro de certos aspectos tradicionais, identificar elementos e procedimentos que 

contrariam acertas convenções que eles deveriam seguir. Ou seja, diretores que 

aparentemente estariam dentro do regime representativo também podem estar na direção da 

arte estética.  

A partir dessas considerações, é possível identificar como A marselhesa está dentro 

de um regime representativo, apresentando determinados protocolos, mas não deixa de 

sugerir vários reordenamentos. Vamos apresentar algumas convenções e depois alguns 

desvios. 

Formulando categorias para os filmes históricos, Robert A. Rosentone identifica em 

D. W. Griffth, Sergei Eisenstein e Esfir Shub os primeiros grandes expoentes de três tipos 

de filmes consolidados posteriormente, que são, respectivamente: o drama comercial, a 

história de oposição ou inovadora e o documentário de compilação. Renoir se distancia 

radicalmente dos experimentos estilísticos de Eisesntein e ele nunca dirigiu um 

documentário. Sendo assim, a Marselhesa se enquadraria em um drama comercial, que se 

caracteriza da seguinte maneira:  

Concentrando-se em pessoas documentadas ou criando personagens ficcionais 
que são colocados no meio de um importante acontecimento ou movimento (a 
maioria dos filmes contém tanto personagens reais quanto inventados), o 
pensamento histórico envolvido nos dramas comerciais é, em grande parte, o 
mesmo: indivíduo (um, dois ou um pequeno grupo) estão no centro do processo 
histórico. Através de seus olhos e vidas, aventuras e amores, vemos greves, 
invasões, revoluções, ditaduras, conflitos étnicos, experiências científicas, 
batalhas jurídicas, movimentos políticos, genocídios. Mas fazemos mais do que 
apenas ver: também sentimos. [...] Ele não apenas fornece uma imagem do 
passado, mas quer que você acredite piamente naquela imagem – mais 
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especificamente, nos personagens envolvidos nas situações históricas 
representadas (2010, p.33;34)   
 

A marselhesa apresenta algumas dessas características: um grupo de personagens estão 

envolvidos em um grande acontecimento histórico (os marselheses entusiastas da 

Revolução Francesa); os objetivos emotivos de Renoir são claros a partir de vários aspectos  

melodramáticos que ele coloca na narrativa, como o drama da mãe abandonada ou um 

romance conquistado pelo protagonista antes de sua morte.  

No entanto, o filme não apresenta invasões ou grandes conflitos. Nesse sentido, e 

analisando o contexto da obra, A marselhesa quebra convenções exteriores ao gênero, já 

que o filme claramente se vê “obrigado” a seguir uma via social. Afinal, o que esperar de 

uma obra sobre a Revolução Francesa, produzido por um governo de esquerda em um 

período de tensão política? A resposta seria algo épico e panfletário. A referência mais 

clara era o filme Napoleão (Napoléon, 1927), de Abel Gance, que narra o início da vida do 

líder francês. Uma das maiores produções do cinema europeu até aquele momento, o filme 

também apresenta o começo da Revolução Francesa. No longa, Danton foi interpretado por 

um cantor de ópera, pois apesar do cinema ainda ser mudo na época, Gance queria 

contagiar as pessoas no local e no cinema enquanto o intérprete cantasse a Marselhesa. 

Com mais de quatro horas de duração, o filme possui vários efeitos especiais que se 

tornaram históricos, com câmeras acopladas em cavalos durante frenéticas cavalgadas e, no 

final, uma tela dividida em três para filmar o exército do general. 

Em A Marselhesa não há nada disso. Os personagens não são grandes líderes 

políticos, mas marselheses anônimos. O acontecimento que ocupa maior tempo de tela não 

é famoso – a marcha desses marselheses em direção a Paris. O filme de Gance inicia logo 

com uma batalha de bolas de neve, na qual o jovem Napoleão está encurralado com cinco 

amigos enquanto vinte meninos estão lhe “atacando”. Nesta batalha, há sobreposições, 

travellings, montagem acelerada, câmeras arremessadas para indicar a trajetória das bolas 

de neve e várias crianças se atacando intensamente enquanto a câmera se move de forma 

desorientada. Já A Marselhesa inicia com vários monarcas entrando e saindo de salas para 

anunciar a chegada do Duque de La Rochefoucauld. Sem cortes, a câmera acompanha 

distantemente o vai e vem burocrático da corte.  
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Embora críticos de esquerda não tenham gostado do filme de Renoir, é preciso 

salientar que o diretor, naquele momento, era um entusiasta dos movimentos sociais – 

embora posteriormente ele amenizasse o seu engajamento. Mesmo não fazendo um filme 

sangrento, Renoir voltava ao passado não para fazer escapismos e sim para falar sobre o 

seu tempo. Isto contraria outra característica dos filmes históricos levantada por 

Rosenstone, já que esses filmes tentam “destruir a distância entre você e o passado e 

obliterar – pelo menos enquanto você está assistindo ao filme – a sua capacidade de pensar 

a respeito do que você está sendo.” (2010, p.35). Em um texto de 1938, o próprio Renoir 

afirma que uma forma de abordar os temas de sua época por meio do cinema, sem cair na 

polêmica, era fazer um filme sobre a Revolução Francesa.  

[...] devido às aproximações fáceis de fazer com a situação atual, devido às 
preocupações e ideais dos homens daquela época, pensamos que esse filme podia 
parecer atual. Seria impossível para nós fazer uma fita sobre a situação política 
atual, isso poderia levantar polêmicas e ser desagradável para um público que vai 
ao cinema simplesmente para se distrair. Mas pode-se dizer que os homens da 
Revolução começaram a se dividir como os de hoje e encontra-se neles, um 
pouco, a preocupação dos franceses de agora. (RENOIR, 1991, p.44) 

 

As escolhas temáticas e estilísticas feitas por Renoir podem ser compreensíveis 

quando se analisa algumas de suas obras anteriores. O diretor ganhou fama internacional 

com um filme de guerra que não tem uma cena de batalha – A Grande Ilusão (La Grand 

Illusion, 1937). Nesta obra sobre soldados franceses presos na Primeira Guerra Mundial, o 

foco é nas relações pessoais estabelecidas entre indivíduos de diferentes nacionalidades e 

classes sociais. O cotidiano se torna uma espécie de arma de combate contra a intolerância, 

com um alemão, por exemplo, cortando carne para um francês com as mãos machucadas, 

ou ainda os pés de Jean Gabin sendo lavados por um companheiro de cela. Esse é o diretor 

que filma A Marselhesa, valorizando soldados conversando sobre coisas ordinárias, que em 

um momento estão empolgados para se alistarem, e em outro estão cansados de tanto 

marcharem.  

Assim, é nítida a tensão no filme de Renoir entre o que se esperava da obra e o que 

de fato ela se tornou. Na filosofia de Rancière, esta quebra de expectativa é uma 

característica forte da arte do regime estético, que carrega uma fábula contrariada devido a 

tal tensão. Os seus textos sobre diretores narrativos como Vincent Minelli, Anthony Mann e 

Nicholas Ray são exemplos sólidos dessa abordagem. Ao comentar sobre os faroestes de 
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Anthony Mann, o autor analisa como alguns de seus filmes contrariam a fábula do 

justiceiro, que caracteriza o gênero. Já na análise sobre Amarga Esperança (They live by 

night, 1948), de Nicholas Ray, Rancière identifica como ele quebra as expectativas ao não 

ser um filme de fuga de perseguidos, mas apresentando a batalha perdida da maturidade 

infantil contra puerilidade adulta. Pensando em A marselhesa, ele demonstra uma fábula 

contrariada ao focar mais em um cotidiano humanista do que em um retrato dicotômico. 

Em depoimento a Glauber Rocha, o próprio Renoir comenta sobre essa tensão 

Monsieur Rocha, quero que não aconteça a você a mesma desgraça que me 
persegue. Os meus filmes só alcançam sucesso trinta anos depois… A Marselhesa 
foi produzido pelo Front Populaire na época em que o socialismo era poder 
político na França. Fiz um documentário sobre a Revolução Francesa, mas como 
não era um filme sanguinário, fui chamado de burguês pela crítica. Hoje, você vê, 
começam a entender a mensagem humanista do filme. (ROCHA, 2017, p.19) 

Ao defender esse regime estético, Rancière critica a fábula aristotélica que preza 

pelo agenciamento de ações verossímeis e a construção ordenada de uma trama, com um 

desfecho no final. A arte da era estética buscaria uma espécie de passividade, ao não 

transmitir mensagens de forma rígida, incitando uma atividade no público, que pode 

participar de um jogo livre com a obra, propiciando várias relações autônomas. Nessa linha, 

em relação às narrativas estritamente lineares, o próprio Renoir já se manifestou 

criticamente. “Os românticos transferiram o valor da obra para o desenrolar dos fatos, para 

a surpresa de um final inesperado, para o que chamamos de ‘suspense. Ainda sofremos com 

essa heresia.” (RENOIR, 1990, p.316).   

A marselhesa não foge a essa flexibilização dos acontecimento, que preza mais pelo 

dissenso do que pelo agenciamento rígido dos fatos. A narrativa tem alguns personagens 

centrais, como Jean-Joseph Bomier (Edmond Ardisson) e Honoré Arnaud (Andrex), mas 

várias figuras aparecem, têm um destaque por alguns minutos, e não retornam ao filme. 

Ainda que a história se mova na linearidade, isso não elimina a existência de pequenas 

singularidades. Alguns afirmam que tal característica acarreta em uma irregularidade ou 

falta de desenvolvimento nos filmes de Renoir. Positiva ou negativa, isto é uma marca do 

diretor. O caso de A marselhesa é interessante pois embora alguns personagens não 

retornem, eles são pelos menos citados posteriormente. No início, por exemplo, um padre 

sobe nas montanhas e ajuda três rebeldes marselheses. No final, um revolucionário começa 

a criticar os padres, até que Arnaud o repreende e afirma que não se pode esquecer o que 
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alguns padres fizeram pela revolução. Isso é somente pontuado rapidamente, podendo 

passar despercebidamente pelo espectador. No entanto, ainda há personagens como Saint 

Laurent, comandante do forte Saint Nicolas, que traça um diálogo profundo com o 

intelectual Arnaud sobre o significado da palavra nação, enquanto seu espaço é atacado. 

Em seguida, durante uma conversa com seus colegas aristocratas, ele se mostra como um 

admirador dos revolucionários, ainda que o oficial não se filie ao movimento. Contudo, 

esse personagem, que poderia ter um desenvolvimento complexo, não retorna mais ao 

filme. Os personagens principais também não seguem um movimento tão linear. O rei Luiz 

XVI aparece no início do filme, e somente retorna uma hora depois, sendo que a sua 

trajetória em nenhum momento se cruza com a de Bomier, o protagonista do núcleo dos 

marselheses. Ambas as histórias não são dicotômicas – de um lado a riqueza da aristocracia 

e de outro as misérias do povo – mas apresentam duas diferentes formas de se viver.  

O dissenso também ocorre visualmente. Depois que 500 marselheses, por exemplo, 

se cadastraram no exército revolucionário, eles se reúnem com suas famílias em Marselha 

para se despedirem. O plano começa majestoso, com uma câmera se movendo levemente 

em uma grua, numa panorâmica da direita para esquerda, que também vai descendo de um 

plano geral superior para um plano mais localizado no inferior. Dezenas de pessoas estão 

entoando o Canto de Guerra para o Exército do Reno – que se tornaria posteriormente o 

hino da França, nomeado como a Marselhesa. Neste momento, Renoir consegue colocar 

contradição em uma imagem grandiloquente. Quanto mais a câmera se aproxima, é possível 

identificar o semblante entristecido de várias mulheres. A imagem fixa na altura das 

pessoas, passando por Bomier, quando sua mãe, vestida de preto, se ajoelha, com várias 

mulheres no mesmo instante se ajoelhando também. O canto continua. O entusiasmo dos 

jovens soldados permanece nítido. Mas ao lado desse tom solene, está a tristeza inerente a 

qualquer realidade de guerra e que Renoir não ignora. O aspecto humano do filme não está 

presente somente na simpatia de seus personagens, mas também nesta tristeza latente.  

Apesar dessas singularidades, A marselhesa não escapa completamente de suas 

contingências, principalmente em relação ao tema social, que se revela nos diálogos. Estes 

são interpretados de maneira diferente quando se pensa em outros filmes de Renoir, pois se 

em obras anteriores como Boudu salvo das águas (1932) e Toni (1934), o cineasta 
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enfatizou diálogos mais coloquiais e realizados de forma mais leve, captados inclusive, em 

alguns casos, com som direto (algo inovador para a época), já em A marselhesa a 

impostação é quase uma regra. Em palanques ou no mato, os personagens falam como se 

falassem para multidões. Tal característica também encontra uma referência no passado do 

diretor. Em 1936, ele co-dirigiu e supervisionou o documentário La vie est à nous, que não 

passou nos cinemas convencionais, mas foi exibido durante a campanha política da Frente 

Popular Francesa. O filme é uma obra de propaganda – o que ocasionou o seu 

esquecimento por parte da crítica - misturando imagens de cine jornais e dramatizações, 

além de apresentar, em alguns segmentos, uma montagem mais radical e eisensteiniana 

(algo completamente inesperado para Renoir). O último segmento do filme é marcado por 

discursos de várias lideranças socialistas da época. Ainda que Renoir provavelmente não 

tenha dirigido essa parte, ela se assemelha a muitos momentos de A marselhesa, quando 

algum indivíduo apresenta os seus ideias. Louise Vauclair  (Jenny Helia), por exemplo, é 

uma pescadora cujo marido é um soldado morto. Em uma assembleia, ela fala por quatro 

minutos sobre sua perda e a necessidade da transgressão. Este exemplo pode ser um 

contraponto para algumas leituras que caracterizam A marselhesa como um filme que não 

apresentaria as causas de desigualdade social dos revolucionários. De fato, essas causas não 

são mostradas visualmente. Não há cenas grotescas de pessoas passando fome ou brigando 

ferozmente. Entretanto, as causas são apresentadas em vários momentos por meio de 

extensas falas eloquentes. Elas não estão esquecidas. E nem poderiam devido à ligação da 

obra com os socialistas. 

Renoir, contudo, não é unilateral em suas estratégias narrativas. As falas 

empostadas dos personagens não são usadas somente para reafirmar as suas posições 

sociais, mas também criticam e ironizam o próprio status da revolução, amenizando o seu 

glamour, ainda que ele permaneça. Bomier, por exemplo, várias vezes questiona a 

burocracia dos rebeldes – por ter dívidas, ele quase não conseguiu se alistar no exército. Em 

um momento, o jovem questiona: “Precisamos de um cartão para fazer a revolução? ”. 

Depois, outro soldado cansado por estar em tocaia antes de atacar o forte Saint Nicolas, 

ironiza: “Nos romances, o nascer do sol é sempre magnifico porque os escritores nunca 

acordam cedo. ”  
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Esta desglamourização também ocorre visualmente e pode ser apresentada ao 

problematizar a filmagem de uma cena importante para o filme. Por exemplo: como filmar 

um exército revolucionário francês que está chegando em Paris? Um diretor mais épico 

poderia focar na cadência da ordem unida, filmando rostos altivos que estão abrindo o 

caminho solenemente (algo realizado em La vie est à nous quando é filmado uma 

manifestação proletária). A marselhesa segue outro caminho. O início do plano mostra duas 

crianças conversando ao lado de uma placa onde está escrita, em francês, Aqui jaz a 

Bastilha. A câmera levemente sobe, mostrando uma arquibancada com dezenas de pessoas 

no aguardo. Depois de alguns segundos ouvimos a Marselhesa e somente então os soldados 

entram na cidade. Em outros dois momentos chaves, os planos também são iniciados com o 

foco em crianças brincando. A câmera permanece distante, como se estivesse nos 

bastidores. Tal posicionamento reflete a própria perspectiva do filme, sempre distante dos 

grandes acontecimentos e personagens da história oficial.  

Até quando o filme retrata a aristocracia, ele parte de uma perspectiva diferente. O 

rei Luís XVI não é apresentado como um aristocrata autoritário, porém mais como uma 

vítima das circunstâncias. A performance de Pierre Renoir (irmão de Jean Renoir) como o 

monarca é um fator chave para esse retrato diferenciado. O seu tom de voz não aumenta, 

permanecendo sempre calmo, sem emular um rei cerimonioso. Aqui há outra quebra de 

convenção, pois, segundo Jean-Louis Comolli (1978), o filme histórico convencional busca 

apagar o corpo do ator diante do personagem histórico representado. Seria muito fácil cair 

nesse erro com uma figura tão emblemática como Luís XVI. No entanto, o autor afirma que 

A Marselhesa valoriza o corpo de Pierre Renoir, ao centralizá-lo em várias cenas, além de 

reforçar suas expressões corporais, criando um conflito entre o corpo de Luís XVI que o 

espectador tem como referência na memória, com o corpo do ator que se afirma a todo 

momento na tela.  

Em relação a essa inusitada forma de escolher e trabalhar com os atores, André 

Bazin identificou que um dos paradoxos mais sensíveis de Renoir está nas suas 

inverossimilhanças, que ocorrem, inclusive, pelos “erros” de distribuição dos papeis em 

seus filmes. Os erros se tornam positivos devido a direção de atores realizada pelo cineasta. 

“Em vez de renunciar a um ator que lhe agrada contra a evidência, nós o sentimos capaz de 
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modificar o roteiro para dar um álibi à sua escolha. ” (2016, p.102). Dessa forma, a mise-

en-scène em volta desses atores se torna importante para transformá-los essencialmente e 

caracterizar melhor os seus personagens. Ainda que o corpo de Luís XVI ocupe grande 

espaço na tela, ele também se mostra frágil pela necessidade das pessoas em sua volta. 

Comolli nota que logo na primeira cena do rei, Pierre surge seguro em sua cama, mas ao se 

levantar, é mostrado como aquele corpo importante não consegue realizar atividades 

corriqueiras de maneira autônoma. Diante da força de uma revolução, tal existência precisa 

ser anulada. Dessa forma, é possível ver como a crítica de Renoir é latente e nunca 

escancarada. O despreparo do monarca surge mais como um traço de personalidade do que 

uma espécie de negligência com o povo.  

 

Criticando o idealismo 

 A marselhesa é um filme político pelas contradições que apresenta. Se parte de sua 

mensagem social fica clara em determinados diálogos, em outros momentos também há 

ironia a esse engajamento. Tal consideração pode levar à ideia de que o filme incita uma 

condição de transformação social de forma não convencional. Contudo, no final da obra se 

percebe um acomodamento, distante dos finais felizes ou melodramáticos das grandes 

produções, porém mais próximo a uma crítica ao idealismo exacerbado. Este desvio ocorre 

pois Renoir queria se dirigir ao seu tempo. Contudo, antes de explicar como pode ser feita a 

ligação entre o tema do filme e a época de sua produção, é preciso pontuar os contrastes 

que alguns personagens apresentaram na obra. 

Ao longo de todo filme, Bomier crítica os versos do canto que iria ser chamado de 

Marselhesa, falando que ele era muito difícil, com palavras distantes de sua vida. 

Entretanto, depois o personagem incorpora a canção como um hino, afirmando que esse 

canto unirá todos os franceses. Seus amigos entram no espírito e reforçam a camaradagem 

do momento. De jovem que não gosta de burocracia e é entusiasta da revolução, 

rapidamente ele se torna um soldado padrão no seu grupo. A inconsistência aqui ainda é 

superficial e se refere mais a construção de personagem. No entanto, quando se analisa a 

trajetória do indivíduo, a surpresa é maior, pois se Bomier passa o filme inteiro treinando 

para ser um soldado, ele é o primeiro a morrer quando seu batalhão finalmente entra em 
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conflito no final do filme. Mesmo que ele faleça nos braços de sua amada, a falta de sentido 

de seu percurso está presente naquele momento: ele se preparou e morreu por uma luta que 

mal começou a lutar. Essa perspectiva retoma a abordagem desglamourizadora sobre a 

revolução apresentada anteriormente no filme, mas de forma dramática e não irônica. 

Estilisticamente, tal perspectiva fica clara no início dessa batalha, no núcleo dos 

aristocratas. 

Em seu castelo, Luís XVI é convidado a caminhar entre as tropas em guarda. No 

início, soldados saúdam-no. Mas quando ele vai mais ao interior do batalhão, surgem várias 

manifestações contrárias. De volta a sua fortaleza, ele já se tornou em um rei sem poder. 

Antes, o rei apresentou até então falas extensas, cuja entonação era clara e bem articulada. 

No entanto, quando percebe seu fim, ele se cala. Obrigado a sair do castelo, Luís XVI 

permanece em silêncio por cerca de vinte segundos, olhando fixamente para a esquerda, 

sem se direcionar a algo especificamente. Em todos os momentos que apareceu 

anteriormente, ele não ficou em silêncio ou parado por tanto tempo. A perdição não é 

jogada no espectador, com alguma fala longa e triste, mas é pontuada por meio desse 

silêncio distante, que não deixa de ser intenso. No plano seguinte, uma câmera desce em 

uma grua quando a família real está saindo pelo jardim. No final do movimento, é focado o 

príncipe brincando – mais uma criança – com folhas que estão no chão. O rei comenta: “Há 

muitas folhas. Elas estão caindo cedo esse ano”. Em nenhum momento o nobre se mostrou 

capaz para comentar aquela realidade. As suas palavras articuladas de nada serviram. 

Posteriormente, quando o conflito está intenso, a câmera de Renoir se fixa no campo de 

batalha, próxima a vários corpos mortos no chão, permanecendo praticamente estática. Ao 

longo do enquadramento, revolucionários fogem; depois, no fundo do plano, mulheres 

saem do castelo; e no final os soldados do rei seguem na batalha, em um movimento em 

diagonal que também dura cerca de 20 segundos e é marcado pelo silêncio e a imagem 

estática, sem trilha sonora impactante ou primeiros planos dramáticos.  

Esta quietude contrasta com toda eloquência, irônica ou grandiloquente, 

predominante no filme até então. Em uma análise mais localizada, se pode considerar que 

esses momentos anulam o idealismo do filme. Anos mais tarde, Orson Welles lançou 

Falstaff – O toque da meia-noite (Chimes of Midnight, 1965), que apresenta um contraste 
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semelhante. O filme inteiro é marcado por uma eloquência intensa aos moldes da obra de 

Shakespeare, contando inclusive com John Gielgud, um grande nome do teatro inglês da 

época. Todavia, no meio do filme há uma batalha grotesca em Shrewsbury, com cavalos 

caindo em cima de pessoas, soldados atolados na lama e outras atrocidades, enquanto a 

câmera acompanha tudo de maneira frenética. Na interpretação de Michael Anderegg 

(1999), essa batalha é uma crítica ao mundo da linguagem representada por Shakespeare, 

mostrando como a palavra perde seu valor em realidades caóticas. A presente análise do 

final de A marselhesa segue essa perspectiva, considerando que Renoir preza pela 

serenidade em vez do caos.   

A falta de sentido se intensifica quando se pensa na distância histórica entre o tema 

da obra e a sua produção. Durante o filme, há vários diálogos que transmitem heroísmo e 

buscam uma resolução pacífica para os conflitos. A morte de Bomier é um fato dissonante 

em relação a essa paz. No entanto, apesar do final otimista, com os soldados marselheses 

continuando em marcha, é fato que todos aqueles ideais não irão se concretizar na história. 

A Revolução Francesa foi consolidada, mas se converteu em um momento de tirania e 

terror. Se um dos objetivos do filme era mostrar como jovens franceses do século 18 

poderiam ser ativos socialmente como os jovens do século XX, por trás desse objetivo há a 

realidade amarga de que apesar da distância de mais de 140 anos, poucos resultados 

efetivos foram alcançados, pois a luta permanece a mesma. Assim, consideramos que 

Renoir é político, mas sem necessariamente implicar em uma transformação social. Esta 

constatação pode ser direcionada para outros filmes de Renoir dos anos 1930, questionando 

até que ponto o cinema dessa época realmente foi humanista. Gilberto Perez é um autor que 

tem feito essa abordagem diferenciada.  

In Renoir’s postwar films some see the same Renoir of the thirties and some see a 
different Renoir. Those who see the same Renoir see the lover of humanity; those 
who see a different Renoir miss the critic of society. The social criticism never 
mattered as much as the humanism, some say: look at the marquis [Dalio] in 
Rules of the Game [La Règle du jeu, 1939], the presiding figure of a decadent 
society and yet a charming and well-meaning man, personally the most likable 
character in the film. But the marquis can be likable as an individual precisely 
because his personal qualities are almost irrelevant to the social situation in which 
he plays a quite dislikable role. […] Humane though he is, Renoir is not exactly 
the humanist he is often taken to be, for he does not give primacy to the 
individual as humanism proposes. He treats individuals with sympathy and 
affection but doesn’t see that they make much difference in the course of things. 
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[…] There may be no bad guys in Renoir but that doesn’t make things much 
better. (1998: 201). (PEREZ in BROWN, 2013, p.427) 

Considerações finais 

Depois que Renoir saiu da França para morar nos Estados Unidos, a sua relação 

com uma parte dos intelectuais de esquerda se tornou problemática, despertando a ira de 

figuras como o escritor Louis Aragon. Ainda que autores como Bazin e os Cahiers tenham 

canonizado o diretor, a sua volta a França nunca se efetivou de forma fixa e o seu status de 

importância, no aspecto de produção, não retornou a como foi na década de 1930. Nesse 

sentido, alguns autores percebem que nas declarações e escritos de Renoir, a partir dos anos 

1940, ele buscou amenizar a sua relação com os socialistas franceses da década de 1930, 

algo que teria sido mais sólido durante essa época. 

Sem analisar documentos e fatos históricos ligados a Renoir, este artigo identificou 

como em uma obra aparentemente simples, A marselhesa, já há uma série de 

questionamentos que a tornam mais complexa do que parece, demonstrando como o diretor, 

em 1938, não aderiu completamente a uma propaganda ideológica, ainda que não tenha 

deixado lado o teor social dos movimentos de esquerda que estavam ao seu redor na época. 
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