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RESUMO 

 

Jean-Pierre e Luc Dardenne podem ser enquadrados em uma nova geração de cineastas que 
questiona a herança do cinema realista. Por meio de estratégias que rompem determinadas 
convenções cinematográficas, eles conseguiram destacar-se como autores que realizam obras 
nas quais a ética e a estética estão entrelaçadas, através de um realismo sensorial.  
O objetivo do presente trabalho foi investigar a construção deste universo ficcional. Para isso, 
realizou-se, em um primeiro momento, uma análise contextual da trajetória dos diretores e, 
posteriormente, a análise interna do filme A promessa. Portanto, duas perspectivas 
metodológicas foram adotadas.  
Para as questões contextuais, foi necessário recorrer às discussões sobre a autoria no cinema, 
do surgimento da questão, com a politique des auteurs, ao estudo sociológico de Pierre 
Bourdieu. Pela trajetória dos realizadores – desde seus primeiros vídeos militantes até o filme 
A promessa – foi possível observar as diversas posições que ocuparam no campo do 
audiovisual até conseguirem prestígio e serem considerados autores.  
No que diz respeito às propriedades materiais do filme e aos desafios de uma análise interna, 
adotou-se a perspectiva da Poética do cinema, método desenvolvido e discutido no 
Laboratório de Análise Fílmica (Facom – Ufba), que objetiva identificar no filme o modo com 
que a obra prevê os efeitos de natureza sensorial, comunicacional e emocional a serem 
apreciados pelo espectador.  
Por meio da análise de A promessa, obra que foi fundamental para que os Dardenne se 
consolidassem no campo do cinema, foi possível concluir que a principal novidade é a 
contaminação da ficção por uma estética realista que se aproxima sensorialmente do 
espectador. O uso de elementos como imagens instáveis, ausência de música pós-sincronizada 
e plano-sequência está destinado a ampliar as angústias psicológicas do personagem e evitar o 
maniqueísmo para conduzir o público a uma reflexão sobre a realidade contemporânea. 
 
Palavras-chave: Cinema; Dardenne; Autoria; Realismo; Análise Textual; Crítica e 
interpretação; Poética; Arte e comunicação. 
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ABSTRACT 

 

Jean-Pierre and Luc Dardenne can be fit into a new generation of filmmakers who questions 
the legacy of realist cinema. With strategies that break certain cinematic conventions, they 
managed to stand out as authors who perform works in which ethics and aesthetics are 
interwoven through the sensuous realism. 
The aim of this study was to investigate the construction of this fictional universe. For this, 
there was, at first, a contextual analysis of the trajectory of the directors and later the internal 
review of the film La Promesse. Therefore, two methodological perspectives were adopted.  
For the contextual issues, it was necessary to refer to discussions of authorship in cinema, 
from the emergence of the issue, with the politique des auteurs, to the sociological study of 
Pierre Bourdieu. Through the trajectory of the filmmakers - from their early militant videos 
until the movie La Promesse - it was possible to observe the various positions they occupied 
in the audiovisual field until they conquered prestige and were considered authors.  
As for the material properties of the film and the challenges of an internal analysis, it was 
adopted the perspective of the Poetics of Cinema, a method developed and discussed in the 
Filmic Analysis Laboratory - at Faculty of Communication / Federal University of Bahia 
(Facom / UFBa) -, which aims to identify, in the movie, how the work foresees the effects of 
sensuous, communication and emotional nature to be appreciated by the viewer. 
Through the analysis of La Promesse, a work that was essential for the Dardenne to be 
solidified in the field of cinema, it was concluded that the main novelty is the contamination 
of fiction by a realistic aesthetic that approaches to the viewer in a sensuous way.The use of 
elements such as unstable images, absence of post-synchronized music and sequence-shot is 
designed to expand the character's psychological distress and avoid Manichaeism to lead the 
public to reflect on contemporary realities.  
 
 
  
Keywords: Cinema; Dardenne; Authorship; Realism; Textual Analysis, Criticism and 
interpretation, Poetics, Art and Communication.  
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Introdução 

 

 

Luc e Jean-Pierre Dardenne são diretores belgas que começaram como documentaristas, 

migrando depois para a produção de ficções. Os últimos cinco filmes dos irmãos Dardenne, A 

promessa (1996), Rosetta (1999), O filho (2002), A criança (2005) e O silêncio de Lorna 

(2008) apresentam muitos pontos em comum e soluções válidas para uma análise. 

Conseguiram criar (ou recriar) narrativas simples que produzem grande impacto nos 

espectadores. Boa parte dos efeitos de suas obras é embasada em um realismo sensorial, 

através de planos-sequência que perseguem de perto os personagens. São filmes nos quais a 

ética e a estética estão entrelaçadas, objetivando provocar a reflexão sobre o mundo 

contemporâneo. Os diretores podem ser enquadrados em uma nova geração de cineastas que 

questionam a herança do cinema realista. A contaminação da ficção por uma estética que 

muitas vezes é associada ao documentário amador amplia a credibilidade dos universos 

construídos pela dramatização, tensionando também a distinção entre estes dois gêneros. Não 

se trata, no entanto, de um retorno absoluto ao realismo de André Bazin, ou de um cinema que 

se baseia na questão da indicialidade do dispositivo. O uso de elementos realistas, além de 

aumentar a verossimilhança das histórias, fez com que os Dardenne se destacassem no campo 

cinematográfico e se consagrassem como autores. 

Os dois irmãos, que assinam juntos a produção, direção e roteiro, constroem dramas 

político-sociais associados a dramas psicológicos sobre a solidão e a melancolia 

contemporâneas. Mesclando crítica severa e grande sensibilidade para com seus personagens, 

as obras conseguem criar uma dimensão de angústia e perplexidade que não propõe respostas 

prontas para os problemas sociais, mas faz emergir a necessidade da busca por mudanças na 

sociedade. Sem discurso panfletário, os filmes são construídos com poucos diálogos, com 

narrativa intimista que mostra, bem de perto, os personagens e encontra forma interessante de 
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colocar em cena as relações entre os indivíduos e a sociedade contemporânea, assim como as 

relações afetivas. Apesar de os diretores terem sido bem recebidos pelos críticos e de seus 

últimos filmes terem sido exibidos no circuito comercial, ainda não existem trabalhos 

acadêmicos relevantes sobre suas obras. No Brasil, por exemplo, existem apenas algumas 

poucas críticas publicadas em periódicos e em sites e raríssimas citações em artigos de 

congressos, todos falando apenas sobre a obra ficcional após A promessa. No banco de teses e 

dissertações da Capes, somente há uma dissertação que trata da representação do corpo no 

cinema, com uma análise de O filho (SILVA, 2005). No mundo, poucos livros foram lançados 

sobre os Dardenne. O presente trabalho visa diminuir esta lacuna.  

Quando se estuda a obra de um cineasta específico existem alguns desafios. O primeiro 

faz parte até da definição do corpus. O que existe de tão singular nestes filmes que motive a 

elaboração de um estudo acadêmico? No caso dos Dardenne, é possível apontar várias 

estratégias singulares e inovadoras que justifiquem a pesquisa. Uma vez delimitado o que se 

vai pesquisar, surgem outras perguntas. Ao estudar uma obra, como um todo, faz-se 

necessária a comparação das obras particulares entre si, assim como a verificação de fatores 

contextuais relativos ao próprio estilo do cineasta. Porém, não é possível perder de vista que a 

consagração e o destaque que os diretores obtiveram no campo cinematográfico foram 

alcançados graças a estratégias particulares e a efeitos causados na apreciação de obras 

específicas.  

O tema da presente dissertação de mestrado começou a ser desenvolvido ainda na 

graduação, no trabalho de conclusão do curso de jornalismo, na Universidade Federal da 

Bahia. Naquela ocasião, a escolha de um trabalho dos irmãos Dardenne se deu, antes de tudo, 

pelo gosto. Impressionou-me ver, pela primeira vez, filmes destes diretores, com a forma 

inusitada como tratam de questões contemporâneas. Ao refletir sobre os filmes, acreditei que 

eles poderiam abrir discussões sobre a relação entre a ficção e o documentário permitindo, 

assim, associar o conhecimento adquirido durante a graduação por meio das disciplinas 

optativas sobre documentários, ministradas pelo professor Francisco Serafim com a 

metodologia estudada no Laboratório de Análise fílmica. Nestas obras, a fronteira entre o 

ficcional e o real é bem tênue. Naquela ocasião, o elo “documental” foi abandonado como 

ferramenta de trabalho e concentrou-se na realização de um exercício de análise poética de 

Rosetta para entender seu funcionamento, procurando ver como os elementos internos ao 

filme se organizam. 
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Agora, com mais tempo e fôlego, pretendeu-se realizar uma análise mais ampla da obra 

dos Dardenne nos seus aspectos contextuais e na sua trajetória de consagração. A opção por 

abordar diversos filmes dos mesmos diretores suscitou outras questões mais amplas, como a 

noção de autoria, campo e habitus. Por meio da perspectiva autoral de inspiração 

bourdieusiana, é possível estabelecer uma mediação entre contexto e texto. Assim, em um 

primeiro momento, foi realizada uma retrospectiva histórica para entender como os irmãos 

construíram a sua trajetória e, posteriormente, foi elaborada uma análise interna, por meio da 

metodologia Poética do cinema desenvolvida pelo Laboratório de Análise Fílmica (Facom – 

Ufba), do filme A promessa. Todo este percurso foi feito com o objetivo de compreender 

melhor de que forma estes autores conseguem criar uma tensão entre a ficção e a realidade 

contemporânea. 

A dissertação está dividida em três partes. Na primeira, é realizada uma reflexão teórica 

sobre estas duas perspectivas: os desafios de uma análise interna e as propriedades materiais 

do filme e a questão da autoria, do surgimento, com a politique des auteurs, ao estudo 

sociológico de Pierre Bourdieu. Posteriormente, na segunda parte, é traçada a trajetória dos 

diretores, desde seus primeiros vídeos militantes, realizados como parte de uma proposta do 

teatro engajado, até o filme A promessa, o primeiro com o estilo que posteriormente será 

considerado como próprio dos diretores. Após este panorama histórico, no terceiro capítulo, 

são apresentadas algumas considerações sobre o realismo no cinema e o que se chama de 

realismo sensorial. Em seguida à apresentação destes conceitos, realiza-se a análise do filme 

A promessa, obra fundamental para que os Dardenne se consolidassem no campo do cinema. 

Alguns conceitos úteis para a compreensão do funcionamento da obra são explorados 

em Do contexto ao texto: reflexões sobre o método, no primeiro capítulo. As bases para a 

postura metodológica aqui utilizada na análise de A Promessa foram concepções 

desenvolvidas inicialmente por Wilson Gomes – cuja maior inspiração foi A Poética de 

Aristóteles. Foi necessário também realizar algumas ligações entre conceitos desenvolvidos 

pela estética e o estudo analítico das estratégias de produção de efeitos em filmes. Cabe ao 

analista identificar no filme as suas instruções de uso. É útil pensar qual é o seu leitor-modelo, 

percorrendo a obra como um leitor de segundo nível, vendo quais trilhas são acessíveis e 

quais não o são (ECO, 1994). Deve-se observar também de que forma são usados os materiais 

fílmicos para provocar estas leituras. 

O pressuposto da metodologia utilizada é que a obra somente existe no momento de sua 

apreciação. Esta discussão sobre a apreciação de uma obra de arte é comum às teorias 
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estéticas, mais precisamente à estética da recepção. Os conceitos de percepção, execução e 

interpretação, discutidos nesta área, são bastante proveitosos como ponto de partida para o 

encontro com as obras. Hans Robert Jauss afirma que o momento da experiência primária e o 

do ato de reflexão são distintos.  “A experiência estética não se inicia pela compreensão e 

interpretação do significado de uma obra, menos ainda, pela reconstrução da intenção de seu 

autor. A experiência primária de uma obra de arte realiza-se na sintonia com seu efeito 

estético, i.e., na compreensão fruidora e na fruição compreensiva.” (JAUSS, 1979, p.46)  

Se em um primeiro momento o acesso à obra é dado pela fruição estética, o segundo 

passo é o da compreensão e interpretação. A atividade analítica está justamente neste segundo 

momento do contato com a obra, que somente é acedido por meio desta experiência estética. 

A contribuição da estética em uma análise vem justamente por ter-se dedicado a estudar esta 

experiência primária e suas implicações na recepção. Como Jauss aponta, em A História da 

Literatura como Provocação à Teoria Literária, é fundamental para um estudo de recepção a 

implicação decorrente do fato de que tanto a obra é um produto histórico, como os seus 

leitores também o são. Tem-se que reconhecer que mesmo uma análise imanente é 

influenciada e influencia o contexto no qual foi gerada.  

A estética da comunicação é mais ampla que a análise poética de produtos. Qualquer 

estudo sobre filmes não pode ignorar o duplo vínculo com a história da arte e a experiência 

ordinária. Ao se reforçar aqui a necessidade de uma análise ater-se à obra isto não significa 

abrir mão completamente da historicidade, já que toda obra requisita, de certa forma, este 

contexto. O que se deseja, ao afirmar que o filme é o ponto de partida e o ponto de chegada do 

trabalho, é evidenciar que o contexto histórico, as influências, o estilo, a autoria, o gênero 

partem de uma demanda real do produto analisado. Como na presente dissertação não se trata 

de analisar apenas uma obra isolada e, sim, um conjunto coeso que se inter-relaciona, a 

questão da autoria surge inevitavelmente. 

A questão da autoria no cinema apresenta dois complicadores fundamentais: o fato de se 

situar no limite entre arte e entretenimento, entre manufatura e indústria e de implicar em uma 

equipe trabalhando em conjunto para que se possa produzir uma única obra. Para investigar 

estes aspectos foi necessário realizar uma breve retrospectiva da questão da autoria no 

cinema, o que leva necessariamente a passar pela discussão realizada pelos “jovens turcos”, 

na revista Cahiers du Cinéma, onde se debatia quem deveria ser o responsável criativamente 

pelo filme. O fato de os Dardenne serem duas pessoas que assinam em conjunto as suas obras 

ainda amplia mais os questionamentos sobre a função do autor no cinema. Para resolver em 
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parte este dilema, adotou-se a perspectiva teórica de Bourdieu, segundo a qual a autoria é 

dada pela construção histórica e social, onde o realizador assume uma trajetória de posições 

no campo da produção cinematográfica, tensionando com seus pares os espaços de possíveis.  

No segundo capítulo, para traçar a trajetória dos realizadores, cinco livros foram de 

fundamental importância para esta dissertação. O primeiro deles é Au dos de nos images, uma 

espécie de diário escrito por Luc Dardenne, publicado em 2005, junto com o roteiro de O filho 

e A criança (estes últimos, escritos juntamente com Jean-Pierre). Neste livro (literalmente 

“nas costas das nossas imagens” ou “por trás das nossas imagens”), Luc faz uma retrospectiva 

de 1996 a 2005, de pouco antes do lançamento de Je pense à vous até após o lançamento de A 

criança. Não se sabe de fato o quanto estes pensamentos foram revistos antes da sua 

publicação, mas foi de grande importância ver, por meio destes registros, o momento em que 

os irmãos passaram a ter uma concepção mais clara do que queriam com os seus filmes, além 

de a publicação ser ótima fonte sobre o pensamento que escapa da tela, com suas reflexões 

sobre literatura, filosofia e sobre cinema. Também colaborou bastante o livro Il était une 

fois... Rosetta, lançado em 2005 por Madaleine Mairlot, que trata da questão da crise em 

Rosetta e traz, de uma forma sistemática e clara, uma pequena análise de todos os 

documentários dos diretores. Textos muito interessantes foram reunidos também pela edição 

especial da revista Contre Bande, sobre os Dardenne, editada pela Université de Paris I – 

Panthéon-Sorbonne, também em 2005. Outra publicação de fundamental importância para 

compreender a trajetória dos irmãos foi o livro organizado por Jacqueline Aubenas, em 2008, 

editado com muitas imagens, além de textos críticos sobre diversos temas relevantes da 

produção dos Dardenne. Esta coletânea reproduz documentos históricos e traz entrevistas com 

pessoas relacionadas ao trabalho dos diretores. Por último, contribuiu bastante o livro Jean-

Pierre and Luc Dardenne, escrito pelo professor americano Joseph Mai, lançado em 2010. 

Estas cinco obras, juntamente com alguns artigos da revista Cahiers du Cinéma, foram 

de suma importância, principalmente para entender os primeiros filmes dos Dardenne, visto 

que, mesmo indo a algumas bibliotecas, na Bélgica, não consegui ter acesso diretamente a 

todas as obras. Por isso, somente foram realizadas considerações mais analíticas a partir de Je 

pense à vous, sendo que a única cópia acessada deste filme foi feita a partir de um VHS 

gravado pela biblioteca da Hogeschool Sint-Lukas Brussel por ocasião de uma exibição do 

filme na TV, ou seja, com uma qualidade longe do ideal. Todo o trabalho de recuperar a 

trajetória dos realizadores foi baseado nesta bibliografia e nos outros filmes lançados neste 

período, na Bélgica.  
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Os Dardenne começaram sua carreira como militantes que faziam pequenas 

intervenções artísticas e políticas, no interior da Bélgica. Em sua fase inicial, como 

realizadores de documentários, o vídeo era uma ferramenta para explorar a relação entre 

História e memória. Afastados do campo cinematográfico, procuravam entender e atuar 

politicamente no cotidiano das cidades da região belga da Valônia, utilizando tanto o vídeo 

como o teatro como instrumentos. Com a popularização dos equipamentos e em um contexto 

favorável, de democratização dos meios de comunicação, seus vídeos saíram das praças, 

sindicatos, igrejas e bares e passaram a ser exibidos em televisões comunitárias. Este foi o 

primeiro passo para que os jovens realizadores começassem a dominar melhor os recursos 

técnicos.  

Os três primeiros documentários finalizados, da dupla, Le Chant du rossignol (1978), 

Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la première fois (1979) e Pour que la 

guerre s'achève, les murs devaient s'écrouter (Le journal) (1980), financiados pelo Ministério 

da Cultura e realizados pela produtora Dérives, têm em comum a narração de tom poético e o 

fato de serem documentários baseados em depoimentos de personagens que viveram fatos 

históricos. São obras que lidam, conscientemente, com o passado, por meio da memória. Os 

três filmes que realizaram em seguida, R... ne répond plus (1981), Leçons d’une université 

volante (1982) e Regarder Jonathan: Jean Louvet/ son œuvre. Son œuvre/ Jean Louvet 

(1983), também estavam inseridos neste contexto de produções de baixo orçamento, para 

TVs, financiadas pelo governo. A diferença em relação aos primeiros trabalhos é que 

abandonam, em parte, as questões do passado e da crise do movimento operário. O tema sai 

do passado e passa para eventos recentes, as rádios comunitárias e a migração polonesa. 

Após este período, os irmãos aproximam-se do cinema de ficção, por meio do teatro. 

Eles ainda não possuíam lugar de prestígio junto à crítica, nem uma obra vasta. Talvez nem 

mesmo fosse evidente, em seus documentários, uma criatividade na mise en scène que 

justificasse considerá-los como autores, nesta época. Porém, cabe ressaltar, então, que o vídeo 

estava em processo de consolidação, ainda não era um campo autônomo, como hoje. A 

dependência era ainda maior no caso do documentário militante, que estava bastante atrelado 

ao campo político, era usado como ferramenta para um trabalho de educação social. Neste 

panorama, na Bélgica, os Dardenne eram agentes que começaram a se destacar na construção 

desta autonomia, ou seja, foram-se consolidando como realizadores e, ao mesmo tempo, o 

campo do vídeo foi adquirindo maior independência. 
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O capital simbólico que acumularam como documentaristas permitiu que tivessem 

condições de produzir um primeiro longa-metragem que significou o início da inserção dos 

Dardenne no campo do cinema. Falsch (1986) é um filme experimental ainda híbrido, em 

suas palavras, “um documentário baseado em um texto teatral”, no qual dirigiram uma equipe 

de atores pela primeira vez. Exibido em alguns festivais, finalmente os irmãos podiam dizer 

que haviam realizado “um filme”. A obra seguinte, Je pense à vous (1992), um drama 

ficcional baseado em roteiro original (feito em colaboração com Jean Gruault), foi feita dentro 

do contexto de produção do cinema tradicional. Desta forma, de fato, ingressaram no campo 

do cinema. Porém, não com a imagem que desejavam.  

A realização do Je pense à vous marcou nova fase na carreira dos diretores. O que seria 

o primeiro filme realizado dentro do campo cinematográfico, com uma equipe profissional à 

disposição, tornou-se um fracasso, por falta de competência dos diretores em saber lidar com 

equipe experiente e pela interferência excessiva dos financiadores. O resultado final frustrou 

os diretores e foi somente na terceira tentativa, com A promessa (1992), que encontraram uma 

forma fílmica para comunicar as suas mensagens. Este redirecionamento da carreira, que os 

consagrou, foi justamente uma tentativa de negar o experimentado no filme anterior. Os cinco 

longas que realizaram, desde então, podem ser divididos em dois grupos. Em A promessa 

(1996), Rosetta (1999) e O filho (2002), há uma experimentação formal muito grande e 

aspectos tais como a proximidade da câmera junto aos atores e os cortes bruscos são usados 

como forma de buscar e consolidar o reconhecimento no campo. Já A criança (2005) e O 

silêncio de Lorna (2008) correspondem a uma fase em que, após a consagração, abandonam, 

em parte, alguns recursos estéticos e aproximam-se de formato um pouco mais tradicional, 

sem deixar de lado o estilo que criaram. 

Foi somente após assumirem uma estética mais marginal, contrariando certas 

convenções do cinema (como a falta de música e a colocação dos atores, grande parte do 

filme, de costas para a câmera), que eles conseguiram consagração no campo. Para se ver 

claramente isto, basta verificar os inúmeros festivais e prêmios que os diretores conquistaram. 

A promessa ganhou o prêmio CICAE na quinzena dos realizadores de Cannes (1996), o 

prêmio Bayard d’Or de melhor filme, melhor ator (Olivier Gourmet) e o prêmio de público no 

Festival Internacional du Film Francophone de Namur (1996), foi nomeado para concorrer 

ao César de melhor filme estrangeiro de 1997, recebeu o prêmio de melhor filme estrangeiro 

do ano nos EUA (Los Angeles and Nacional Society of Films Critics) em 1997, entre outros. 

Com Rosetta, os Dardenne conseguiram um dos prêmios mais disputados no campo do 
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cinema: a Palma de Ouro de Cannes (1999). Além disso, este mesmo festival concedeu a 

Émilie Dequenne (Rosetta) – juntamente com Séverine Caneele (A humanidade) – o prêmio 

de melhor interpretação feminina. O troféu causou polêmica, já que as duas nunca haviam 

atuado no cinema antes, ou seja, o prêmio de melhor atriz foi concedido para duas estreantes. 

Os irmãos voltaram a Cannes em 2002, 2005 e 2008 para receber o prêmio de melhor ator 

(Olivier Gourmet), com O filho, a Palma de Ouro com A criança, e o prêmio de melhor 

roteiro com O silêncio de Lorna. Ao lado de Emir Kusturica, Shohei Imamura, Francis Ford 

Coppola e Bille August, os Dardenne estão entre os poucos cineastas que foram duplamente 

agraciados com a Palma de Ouro. Na Bélgica, isto tem dupla importância: em primeiro lugar, 

pelo fato de até hoje nenhum conterrâneo ter conseguido este prêmio, em segundo, o festival 

ser de grande importância na Bélgica francófona. 

Quase todas as críticas cinematográficas feitas a esses filmes os relacionam com “tema 

social”, “linguagem documental”, “filme-registro”, “realista” etc. O terceiro capítulo trata 

inicialmente destes conceitos. Porém, a relação com o documentário, enquanto gênero, 

durante o trabalho mostrou pouca rentabilidade analítica. Foi preferível substituir a oposição 

ficção versus documentário, pela questão do realismo, no cinema contemporâneo. A promessa 

marca o rompimento com as convenções clássicas do cinema e o início de marcas estilísticas 

que irão perdurar na obra dos diretores. Com planos de longa duração e que acionam os 

aspectos táteis da imagem, este filme apresenta características que permitem pensá-lo por 

meio do que Laura Marks denomina realismo sensório.  

A análise desta dissertação foi focada nesta obra que marca o momento de ruptura e 

redirecionamento dos diretores. Sem desrespeitar os elementos intrínsecos próprios do filme, 

busca-se uma ênfase especial no que diz respeito aos elementos que podem ser considerados 

como realistas. Mesmo que a subjetividade do apreciador nunca seja completamente 

descartada, procura-se realizar a interpretação com base na obra e somente concluir elementos 

que possam ser comprovados por ela. Ter uma base teórica e um ponto de vista metodológico 

para, por meio deles, ter um contato com a obra, não faz com que o trabalho do analista se 

torne mais fácil. Porém, seguramente, contribui para que a análise gerada seja mais coerente e 

passível de verificações.  
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1. Do contexto ao texto: reflexões sobre o método 

 

 

Todos sabem que o cinema é arte essencialmente coletiva. Qualquer filme exige, para a 

sua realização, o envolvimento de muitos profissionais com habilidades específicas. Neste 

contexto, muitos já se perguntaram quem seria, criativamente, o responsável pelo produto 

final, ou, de que forma se dá a autoria no cinema. Estes questionamentos ganharam destaque 

na década de 1950 a partir dos textos publicados na revista francesa Cahiers du Cinéma.1 Para 

estabelecer distinções entre filmes comerciais e artísticos, os jovens críticos desta publicação 

instauraram a “politique des auteurs”, onde os critérios de juízo estéticos estavam baseados 

nos traços da personalidade do diretor que poderiam ser verificados no produto final. Para 

eles, o cinema transformava-se em arte somente quando se tornava uma expressão pessoal. 

O começo destas reflexões está no ensaio-manifesto “O nascimento de uma nova 

vanguarda: a caméra-stylo”, publicado em 1948, na revista L’Ecran Français. Nele, 

Alexandre Astruc compara o fazer cinematográfico ao trabalho do escritor. Trata-se de um 

texto sonhador segundo o qual o futuro do cinema é gerar reflexões e expressar pensamentos.  

O cinema está, simplesmente, a tornar-se num meio de expressão, como 
aconteceu a todas as outras artes antes dele, nomeadamente a pintura e o 
romance. Depois de ter sido sucessivamente uma atracção de feira, um 
divertimento semelhante ao teatro de boulevard ou um meio de conservação 
das imagens de época, torna-se, pouco a pouco, numa linguagem. A saber, 
uma forma, na qual e pela qual um artista pode exprimir o seu pensamento,  
 
 

                                                 

1 Aglutinavam-se ao redor de André Bazin, mentor da revista Cahiers du Cinéma, e de Henri Langlois, diretor da 
Cinemateca Francesa, jovens críticos e cinéfilos que, posteriormente, se tornariam cineastas, tais como: Astruc, 
Chabrol, Demy, Doniol-Valcroze, Eustache, Godard, Kast, Malle, Marker, Resnais, Rivette, Rohmer,Truffaut, 
Vadim, Varda. 
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por mais abstracto que ele seja, ou traduzir as suas obsessões, exactamente 
como se passa hoje com o ensaio e o romance. É por isso que chamo a esta 
nova época do cinema a caméra-stylo. (ASTRUC, 1999, p.320).  

Astruc assume que o cinema está passando por uma grande transformação. Citando Jean 

Renoir e Orson Welles como autores desta nova forma de fazer filmes, ele defende que o 

cinema deve tornar-se “um meio de escrita tão flexível e subtil como o da linguagem escrita.” 

(ASTRUC, 1999, p.320).  

O discurso de Astruc foi rapidamente adotado e ampliado pelos “jovens turcos”2, 

apelido dado por André Bazin aos críticos da Cahiers du Cinéma. No texto “Uma certa 

tendência do cinema francês” (1954), François Truffaut critica, pela falta de originalidade, 

diversos filmes produzidos na França, principalmente os de “argumentistas”, os quais, apesar 

da boa qualidade técnica, limitam-se à adaptação de livros para um realismo psicológico, 

diferente das obras de diretores-autores que traziam elementos genuinamente pessoais. Para 

ele, o realizador deve ser o responsável pela obra, inclusive pelo roteiro. No artigo “Ali Baba 

et la ‘politique des auteurs’”, publicado em 1955, Truffaut deixa mais claro o que seria a 

política dos autores ao apropriar-se da frase de Jean Giraudoux “Não existem obras, só 

existem autores”. A graça de um filme estaria justamente em identificar a maestria com que 

um diretor consegue se expressar. Em outros textos Truffaut é ainda mais radical: chega a 

afirmar que um cineasta medíocre até consegue realizar bons filmes, porém estes sempre 

serão menos importantes que um filme ruim realizado por um “autor”. 

Como classificar então casos em que a direção é compartilhada? É possível existir um 

cinema autoral, mesmo quando este é assinado a quatro mãos? Trabalha-se aqui com a 

hipótese de que, no caso dos irmãos Dardenne, o fato de serem duas pessoas respondendo em 

conjunto pela direção, roteiro e produção não faz seus filmes menos autorais. 

Na história do cinema existem diversas parcerias bem sucedidas. Aliás, os considerados 

pais do cinema trabalhavam em dupla e também eram irmãos. Auguste e Louis Lumière eram 

engenheiros e, juntos, após o trabalho de pesquisa de Auguste e o aperfeiçoamento de Louis, 

em 13 de Fevereiro de 1895, os dois irmãos registraram o pedido de patente para o 

                                                 

2 A denominação “jovens turcos” faz referência a como eram conhecidos os integrantes de um grupo 
revolucionário da Turquia que buscava reformas políticas: uma coalizão improvável de diferentes grupos que 
tinham em comum o desejo de reformar o governo e a administração do Império Otomano. Até 1945, a 
República da Turquia foi um regime com um único partido e a transição para uma democracia pluripartidária foi 
conflituosa. 
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cinematógrafo. Louis foi responsável por gravar todos os filmes da Lumière, em 1895, 

estabelecendo assim o leque de temas e estilo estético dos filmes de destaque nos catálogos 

Lumière, entre 1896 e 1905. Ele afirmou ter feito um total de cinquenta filmes, realizados 

principalmente em Lyon e La Ciotat. Auguste, sua esposa e sua filha apareceram em pelo 

menos um deles, O almoço do bebê. (ABEL, 2005). Nesta época, no cinema, o conceito de 

autoria estava mais ligado à empresa detentora da tecnologia e dos materiais fílmicos do que 

ao realizador3. Talvez por isso, ambos – e não apenas Louis – foram considerados os 

pioneiros do cinema, juntamente com Georges Méliès. 

Após os Lumière, diversos outros irmãos trabalharam juntos no cinema como, por 

exemplo, os italianos neorrealistas Paolo e Vittorio Taviani (Pai Patrão), Ethan e Joel Coen 

(Onde os fracos não têm vez), Andy e Larry Wachowski (trilogia Matrix), Peter e Bobby 

Farrelly (Débi & Lóide - Dois idiotas em apuros), Chris e Paul Weitz (American Pie – A 

primeira vez é inesquecível), os gêmeos de Hong Kong Danny Pang Fat e Oxide Pang Chun 

(A herança e Assombração), os gêmeos americanos Stephen e Timothy Quay (O afinador de 

terremotos), entre outros. No Brasil, é possível lembrar Geraldo e Renato Santos Pereira, os 

gêmeos mineiros que realizaram Grande Sertão e Rebelião em Vila Rica. Nem todos os filmes 

aqui listados podem ser considerados de autores. Enquanto os Coen, que apresentam uma 

trajetória de parcerias constantes e com recorrências estilísticas e temáticas, podem ser 

considerados realizadores autorais, os diretores de Matrix dificilmente seriam assim 

classificados. 

Para a politique “O autor é um cineasta que expressa o que tem dentro dele” 

(BERNARDET, 1994, p.21). Na década de 1950, pelo menos duas características seriam 

necessárias para que um realizador fosse considerado um autor: “o controlo absoluto do 

processo de produção e de criação do filme e, complementarmente, a continuidade de uma 

temática pessoal facilmente reconhecível pela escolha dos temas abordados” (AUMONT; 

MARIE, 2009, p. 28). Para poder ampliar a gama de cineastas alçados à condição de autores e 

                                                 

3 No texto D. W. Griffith: Historical figure, film director and ideological shadow, Tom Bunning (2003) faz uma 
revisão histórica do papel do diretor nas primeiras décadas do cinema americano. No texto, ele destaca o papel 
de Griffith como pioneiro para que a autoria dos filmes fosse atribuída ao diretor. O objetivo de Gunning é 
compreender o que a atitude de Griffith significou para o cinema, do ponto de vista histórico, social e estético. 
Na época do surgimento do cinema, o fato de os realizadores serem os próprios donos das companhias (Méliès, 
Lumière), fez com que o crédito autoral coincidisse com o detentor dos direitos relativos àqueles filmes. Quando 
os empresários passaram a contratar pessoas para operar as câmeras, inaugurou-se o “sistema de produção do 
cameraman”. Segundo Gunning, nesse momento, aconteceu a primeira cisão da autoria no cinema – quando os 
proprietários não são mais os realizadores.  
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incluir cineastas americanos que trabalhavam no contexto dos estúdios, os críticos franceses 

procuraram substituir a questão dos “temas aparentes” e “assuntos explícitos” pela 

“realização” e “olhar do cineasta” (idem, p.28), ou seja, o que importava era o controle da 

mise en scène. Jean-Claude Bernardet resume no livro A autoria no cinema que existem três 

maneiras de se reconhecer o autor: primeiro, “juntar as funções de argumentista-roteirista e 

realizador numa só pessoa, com predominância da função de realizador”; segundo, “juntar, a 

essas, também a função de produtor”; e, por último, “o filme deve ser marcado autoralmente 

pelo seu realizador, sem, no entanto, que ele tenha sido obrigatoriamente roteirista e produtor 

do filme [...] hoje talvez falássemos em estilo” (BERNARDET, 1994, p.23-24).  

 

 

1.1. Autoria enquanto estratégia de legitimação 

 

Pela trajetória e obra dos Dardenne é possível notar que se encaixam exatamente nos 

pré-requisitos para um cineasta ser considerado autor pela politique: participam ativamente de 

todo o processo de realização, ou seja, envolvem-se na direção, roteiro, montagem e 

produção. Além disso, seus filmes revelam aspectos de suas personalidades, têm temas 

recorrentes e, principalmente, suas obras têm estética reconhecível e estilo particular. Desde 

os primeiros vídeos militantes realizados pelos Dardenne, na década de 1970, até o último 

longa de ficção, O silêncio de Lorna, todos os trabalhos da dupla têm em comum o fato de 

estarem muito atrelados à região de Seraing, onde passaram a infância, e tratarem de temas 

sociais. É possível identificar na trajetória dos diretores uma busca por autonomia artística e 

uma coerência entre os seus trabalhos. Porém, foi somente após A promessa que encontraram 

uma maneira própria de realizar ficções e, desde então, os seus filmes apresentam estilo 

próprio e recorrente. 

A simbiose entre os dois é fascinante. São duas identidades distintas que no set de 

filmagem atuam em conjunto. No livro Au dos de nos images, Luc Dardenne confessa que ele 

acaba ficando mais responsável pelo texto final do roteiro. Durante a filmagem, um fica mais 

próximo da câmera e o outro dos atores. Esta posição às vezes é alternada. (J.P. DARDENNE; 

L. DARDENNE, 2005, p.32). Porém o fundamental do processo de trabalho da dupla é que, 

em todas as etapas, o filme é discutido pelos dois. Na entrevista para a revista Contre bande 

(2005) eles ressaltam a importância de trabalhar com os atores antes da filmagem e de discutir 
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muito, juntos. Até o momento, todos os seus filmes foram realizados em conjunto, por isso, é 

difícil afirmar qual característica é particular a cada um deles. Mais do que isso, 

analiticamente, esta diferenciação não parece ser muito rentável. A tentativa de procurar 

marcas relativas a cada um deles individualmente seria cair no erro do culto à personalidade. 

O que interessa aqui é resgatar das teorias do autor a possibilidade de compreender um filme 

dentro de um contexto mais amplo, que passa tanto pelas outras obras produzidas por ele, 

como pelas suas posições adquiridas dentro do campo. Neste caso, como todas as obras foram 

feitas em dupla e as posições adquiridas no campo também foram conjuntas, é possível 

considerar os Dardenne como um autor, no singular. Ou, como eles mesmos costumam 

brincar, “um cineasta com duas cabeças”. 

A ideia de “câmera-caneta” ou a politique des auteurs estava bastante atrelada a uma 

visão romântica na qual o artista é visto quase como um gênio isolado no tempo e no espaço. 

Edward Buscombe, no artigo Idéias de autoria, publicado na coletânea Teoria 

contemporânea do cinema (2005), organizada por Fernão Ramos, associa a postura da revista 

com a noção de centelha divina, onde o artista tem uma diferença absoluta dos demais. A 

diferença entre o auteur e o metteur en scène, e entre o cinéaste e o confectionneur estaria no 

fato de o autor ter a capacidade de fazer um filme verdadeiramente próprio, uma espécie de 

original, enquanto o metteur en scène seria incapaz de esconder que a verdadeira origem do 

filme estava em outro lugar (BUSCOMBE, 2005, p.284). O objetivo aqui não é realizar uma 

análise “autoral” da obra dos Dardenne, no sentido que era dado à politique, até porque os 

primeiros textos sobre autoria nem propunham sequer alguma metodologia de análise.  

A análise sociológica adotada por Pierre Bourdieu (1996) parece ajudar bastante neste 

aspecto. Por meio do conceito de campo, tanto é possível entender os aspectos histórico-

sociais como relacionar práticas poéticas a estratégias de legitimação. Para Bourdieu não 

existe autor sem instâncias de consagração.  

O campo é uma rede de relações objetivas (de dominação ou de 
subordinação, de complementaridade ou de antagonismo, etc) entre posições. 
Cada posição é objetivamente definida por sua relação objetiva com outras 
posições ou, em outros termos, pelo sistema das propriedades pertinentes, 
isto é, eficientes, que permitem situá-la com relação a todas as outras na 
estrutura da distribuição global das propriedades. Todas as posições 
dependem, em sua própria existência e nas determinações que impõem aos 
seus ocupantes, de sua situação atual e potencial na estrutura do campo, ou 
seja, na estrutura da distribuição das espécies de capital (ou de poder) cuja 
posse comanda a obtenção dos lucros específicos postos em jogo no campo. 
Às diferentes posições [...] correspondem tomadas de posição homólogas, 
obras literárias ou artísticas evidentemente, mas também atos e discursos 
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políticos, manifestos ou polêmicas etc.(BOURDIEU, 1996, p. 261-262, 
grifos do autor).  

Sob esta perspectiva é possível entender todo o esforço dos “jovens turcos” para 

estabelecer novos critérios de julgamento e legitimação do cinema da década de 1950. A ideia 

de autoria centrada na personalidade foi importante não apenas por aumentar a autonomia do 

campo do cinema, ao propiciar seu reconhecimento como arte, mas também por incluir nesta 

categoria artística diretores comerciais americanos. Os Cahiers foram um dos responsáveis 

por consagrar determinadas personalidades criativas no cinema de Hollywood como Orson 

Welles, Alfred Hitchcock, Nicholas Ray, entre outros. Posteriormente, estes mesmos jovens 

tornaram-se cineastas e com suas obras criaram novos espaços de possíveis. Pode-se dizer que 

a Nouvelle Vague teve importância fundamental na formação do campo cinematográfico.  

Pierre Bourdieu lembra que cada produto tem seu lugar natural (existente ou a ser 

criado) e fora dele pode fracassar, ou seja, cada obra necessita de determinadas estratégias 

para que tenha o efeito desejado. Isto vale tanto para trabalhos destinados ao lucro financeiro 

mais imediato como para os que visam acumular capital simbólico dentro do campo. Para o 

autor, existe uma “economia às avessas” onde o valor propriamente simbólico e o valor 

mercantil permanecem relativamente independentes. Enquanto algumas obras estão 

destinadas a um retorno financeiro em curto prazo e tentam antecipar as demandas já 

existentes do mercado, outras se caracterizam por serem mais voltadas à apreciação simbólica 

de críticos e de um público mais restrito, onde o lucro monetário só existirá após um longo 

percurso de legitimação e reconhecimento. Segundo Bourdieu, a oposição entre a arte e o 

dinheiro é o principio gerador da maior parte dos julgamentos em teatro, cinema, pintura, 

literatura, que pretendem estabelecer a fronteira entre o que é arte e o que não é, entre a arte 

burguesa e a arte intelectual, entre a arte tradicional e a arte de vanguarda.  

 

 

1.2. A Poética como metodologia de análise 

 

É no sentido de tentar compreender uma obra particular que se orienta uma análise 

fílmica. Somente é possível estudar-se o cinema através de filmes. Ao desenvolver uma 

análise de um objeto específico e particular é possível, por meio desta, ampliar a compreensão 

sobre o cinema. Isso não significa que as descobertas realizadas em uma única obra 
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necessariamente servirão para diversos outros filmes, já que cada obra deve ser vista como 

única e interpretada conforme suas necessidades próprias. No entanto, o conjunto destas 

obras, suas relações e o que dialogam com os diferentes espectadores de diversos períodos é o 

que se pode chamar de cinema. 

Partindo do pressuposto de que o que se deseja com uma análise é conhecer melhor o 

modo de funcionamento de um filme, sua destinação, dispositivos e programas, foi 

desenvolvida a metodologia intitulada a Poética do cinema, elaborada inicialmente por 

Wilson Gomes e discutida pelo Laboratório de Análise Fílmica do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Ufba4. O nome dado à 

metodologia aqui utilizada remete aos escritos sobre a ficção de Aristóteles. Apesar de não ser 

apenas uma aplicação para o cinema do que foi escrito pelo filósofo grego, muitas de suas 

intuições foram usadas como base para a criação dos textos que fundamentam a análise. Dele 

retira-se, essencialmente, a ideia de que toda obra narrativa prevê efeitos em seus 

espectadores e que, por isso, deve ser pensada em função de sua destinação. Assim, o foco da 

análise não está nem no contexto em que foi gerada a obra expressiva, nem se trata também 

de uma pesquisa de recepção empírica. Busca-se, exatamente, tentar identificar na obra os 

efeitos que vão operar em um espectador no momento da apreciação.  

A Arte Poética de Aristóteles é hoje tida não só como exemplo de rigor e  

fundamentação na argumentação teórica, mas, sobretudo, como o primeiro texto em que se 

logrou, com êxito, compreender e problematizar a singularidade do fenômeno poético. O texto 

a que hoje se pode ter acesso, visto que uma parte se perdeu, pode ser dividido em duas 

seções. Na primeira, explora-se o conceito de poesia como imitação, mímese, o que não 

significa mera cópia ou reprodução da realidade e, sim, está mais ligada à representação no 

sentido teatral. A segunda parte da Poética trata da tragédia, uma das espécies ou gêneros da 

poesia dramática, fazendo a comparação com a epopeia, gênero da poesia narrativa ou não-

dramática. 

Tendo como premissa que a obra cinematográfica somente se realiza efetivamente no 

momento em que é vista, a análise consiste em identificar no filme o modo com que a obra 

prevê os efeitos de natureza sensorial, comunicacional e emocional a serem apreciados por 

um espectador qualquer.  Acredita-se também que o diálogo com alguns conceitos vindos da 

                                                 

4 O grupo de pesquisa atualmente é composto pelos seguintes professores: José Francisco Serafim (UFBA), 
Mohamed Bamba (UFBA), Regina Gomes (UFBA) e Guilherme Mai (UFRB). 
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estética da comunicação, no que tange à apreciação de interpretação das obras de arte, pode 

trazer considerações valiosas ao ato de analisar filmes. É importante pontuar que, quando se 

fala aqui em análise fílmica, não se envereda para o tema do juízo estético kantiano já que não 

se procura um julgamento de valor e, sim, uma avaliação dos efeitos desejados e dos 

provocados por uma obra. No entanto, é impossível excluir completamente a questão do 

gosto, levantada por Immanuel Kant e discutida por Herman Parret e Giorgio Agamben.  

O cinema e o audiovisual seguramente têm uma grande importância na sociedade 

contemporânea. Se, por um lado, ocupam espaço de destaque nas diversas áreas das ciências 

sociais, pouco ainda se examina de suas estruturas internas. Os estudos sobre o cinema dentro 

da área da comunicação ainda são um campo em construção e com opiniões bastante 

divergentes. Existem diversas correntes teóricas e vários autores que contribuíram para a 

formação deste campo da comunicação, muitos vindos de outras áreas como sociologia, 

psicologia, filosofia ou letras, campos mais consolidados cientificamente. Os textos sobre 

filmes também derivam de uma série de teóricos formados em outras áreas. Hoje existem 

diversas formas de se ver os meios audiovisuais e se de falar sobre eles. Antes da escolha de 

qualquer corrente ou metodologia de análise deve-se ter em vista o que realmente se deseja 

analisar e qual o objetivo que se quer alcançar com a pesquisa. 

Um filme pode ser estudado como o âmbar onde se fixou o DNA do mundo 
e, no final das contas, saberemos mais sobre o mundo por causa dele, mas 
não necessariamente saberemos mais sobre ele mesmo. Para 
compreendermos o filme na sua singularidade, precisamos fazer-lhe as 
perguntas sobre ele, seu modo de funcionar, sua destinação, seus 
dispositivos, seus programas, seus efeitos. (GOMES, 2004b, § 53) 

Não se trata aqui de defender a Poética do cinema como única via de análise possível e 

como ferramenta que funcione para qualquer estilo, gênero ou formato audiovisual. Porém, 

reconhece-se aqui que ela é de grande utilidade analítica para se chegar a resultados 

consistentes tratando-se de uma análise fílmica. Uma de suas grandes qualidades é a 

maleabilidade que ela apresenta, já que não é um método rígido com prescrições práticas e, 

sim, um ponto de vista a partir do qual deverá ser olhada a obra.5 É por este aspecto que 

considerações sobre execução, experiência, interpretação, leitor-modelo e materiais fílmicos 

                                                 

5 Justamente por não apresentar postulados rígidos, a metodologia desenvolvida pelo Laboratório de Análise 
Fílmica, a partir dos textos de Gomes, é utilizada, com adaptações, para o estudo de diversos materiais, tais 
como: telenovelas (SOUZA, 2004), videoclipes (BARRETO, 2009), música no cinema (MAIA, 2007; COSTA, 
2007) e documentários (SAPHIRA, 2010). 
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podem contribuir para uma interpretação calcada no filme em si, abrindo questões que são 

relevantes para qualquer tipo de análise e enriquecendo a capacidade do analista. 

 

 

1.3. A experiência e o cinema 

 

Ao se propor uma análise interna de um filme, antes do mais, há que ser considerada a 

matéria sobre a qual é constituída a obra. Entre os objetos do mundo há alguns que somente 

existem de fato no momento em que entram em contato com um apreciador ou intérprete. 

Sobre a relação destes fruidores com os objetos do mundo, em Princípios de Poética, Gomes 

(2004b, § 1) afirma que existe um duplo modo de existência dos objetos para a consciência 

humana. O primeiro modo de existência é aquele que é comum a todos os objetos, que é 

percepção e reconhecimento dos objetos por meio das faculdades sensíveis. Porém, como 

existir é condição necessária e básica para que os objetos sejam percebidos, eles guardam um 

“nível fundamental de alteridade e de indiferença em face da subjetividade” já que, por 

exemplo, uma caneca não depende de um apreciador para existir.  

Dentre os objetos da realidade há, entretanto, um segundo grupo em cujo 
modo de existir para a consciência não se encontram nem inércia nem 
indiferença. A sua condição fundamental consiste em supor e demandar um 
tão alto nível de intervenção da subjetividade que a sua existência é 
impensável sem a cooperação de uma consciência qualquer. Além disso, a 
intervenção do sujeito, nesse caso, não pode se reduzir à estruturação ou 
ordenação básicas, que são inatas à percepção e ao intelecto humanos no 
trato com o objeto do conhecimento. (GOMES, 2004b, § 2) 

Um filme, um livro e uma música somente existem no momento em que estão em 

contato com uma consciência, já que livros não lidos são apenas páginas com manchas de 

tinta e não podem ser considerados como obras, pois seus conteúdos específicos somente 

estarão disponíveis quando alguém os ler. “Supõe-se e demanda-se um segundo nível de 

intervenção que consiste naquilo que os filósofos chamaram a partir pelo menos, de 

[Wilhelm] Dilthey, de compreensão ou interpretação.” (GOMES, 2004b, § 2) A apreciação da 

obra pelo espectador é conduzida pelas regras internas que determinam sua compreensão. 

Pode-se dizer, portanto, que o objeto que interessa a esta linha de análise é o filme 

apreciado, interpretado ou, em linguagem comum, assistido. Esta percepção só é feita com 
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base em uma experiência. John Dewey, no livro A Arte Como Experiência, afirma que o 

caráter estético vai além do contato com as obras artísticas. Segundo o autor, uma experiência 

é a noção de unidade que a distingue dos eventos anteriores e posteriores. Uma experiência é 

a vivência de um evento único que tem início, meio e fim onde se cumpre um percurso que 

transforma quem o percorreu diferenciando-se de tudo o que veio antes e depois. Toda 

experiência tende a ser uma experiência estética.  

Se rejeitarmos uma concepção excessivamente intelectual da própria 
experiência, e se percebermos que mesmo uma conclusão lógica é 
indissociável de seu movimento de consumação, poderemos concluir que 
nenhuma experiência poderá alcançar a unidade na qual se constitui, a 
menos que apresente uma qualidade estética. (VALVERDE, 2008) 

Concordar que toda experiência apresenta uma qualidade estética significa assumir que 

através do percurso estético da experiência é possível construir conhecimento e 

transformação, seja este conhecimento passível ou não de cognição. No caso da obra 

cinematográfica, ela é feita com o objetivo de causar uma experiência em quem a executa. 

Como todo o comportamento é uma forma de comunicação e não existe forma contrária ao 

comportamento, instaura-se, segundo Paul Watzlawick, a impossibilidade de não se 

comunicar. No entanto, esta comunicação não está atrelada a uma decifração. Dizer que toda 

obra comunica algo não significa que todas tenham uma mensagem capital para ser 

descoberta. Maurice Merleau-Ponty afirma que a percepção vem antes da compreensão: “é 

mediante a percepção que podemos compreender a significação do cinema: um filme não é 

pensado e, sim, percebido” (MERLEAU-PONTY, 1983, p.115).  

A Poética do cinema acrescenta que, após a percepção da qual trata Merleau-Ponty, 

cada obra tem demandas específicas que atuam basicamente em três dimensões: das 

sensações, dos sentidos e dos sentimentos, podendo estar as três presentes simultaneamente 

ou não. É a obra que se vai mostrar mais ou menos cognitiva, e não a visão do analista. 

Colocar sob o mesmo patamar um Peter Greenaway e um Costa-Gravas seria visão muito 

simplificada, já que cada obra apresenta um universo particular. 
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1.4. Modos de leitura 

 

O tema da interpretação das obras de arte é questionamento frequente, debatido por 

diversos autores. Luigi Pareyson, em Os problemas da estética, dedica um capítulo 

exclusivamente à leitura da obra de arte6. Lá, ele afirma que a cultura italiana, por bastante 

tempo, foi dividida entre duas concepções sobre que tipo de atividade seria a leitura de uma 

obra. De um lado estaria a tese defendida por Benedetto Croce segundo a qual a leitura seria 

uma reevocação, que nada tem de pessoal, nem na iniciativa nem no conteúdo, pois ela 

consiste apenas em um reencontro com a obra tal como ela é, onde estados de alma e reações 

dos leitores não devem existir. 

Como contraponto a essa visão, Pareyson aponta outra corrente baseada em Giovanni 

Gentile. Neste caso, a leitura corresponde a uma verdadeira e própria tradução, no sentido em 

que a obra somente pode reviver quando se torna atividade pessoal do leitor. Assim, cada 

leitura é uma criação nova, um refazer próprio. Segundo Pareyson estes dois pontos de vista 

marcaram, durante muito tempo, a cultura italiana, criando um falso dilema da impessoalidade 

contra a arbitrariedade nas interpretações das obras de arte. Porém, não se pode negar que 

ambas contribuíram de alguma forma para o entendimento das obras de arte.  

Em se tratando da fruição das obras de arte, Pareyson considera existirem dois aspectos 

que não podem ser dissociados: a degustação do seu aspecto sensível e o exame dos 

conteúdos e argumentos. Eles funcionam em conjunto, já que não é possível separar o 

princípio da consciência de espiritualidade e fisicalidade da obra de arte do princípio da 

mútua especificação e funcionalidade da arte, ou seja, não é possível separar forma de 

conteúdo durante a apreciação. Concordar com Pareyson não significa que em uma atividade 

analítica tal procedimento não seja rentável.  

A grande questão para Pareyson é a relação entre o gosto e o juízo estético. Para 

discorrer sobre isso são necessárias algumas considerações sobre a execução e a interpretação 

de uma obra. A questão da execução é bastante frutífera no contexto de uma metodologia de 

análise, já que um dos pressupostos utilizados para a análise é que a obra só existe enquanto 

                                                 

6 Apesar de, antes de qualquer coisa, definir leitura como em um sentido mais amplo “para chamar assim o 
acesso às obras de qualquer arte, e não apenas àquela da palavra” (PAREYSON, 1989, p.151), o termo usado por 
Pareyson não consegue desvincular-se por completo da sua ligação com a literatura. 
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tal no momento de sua execução. “Enquanto a execução é a própria obra, é possível julgar a 

obra através dela; enquanto a obra é a norma da execução, ela oferece um critério para julgar 

acerca da execução” (PAREYSON, 1989, p.164).  

Para o autor, executar significa fazer com que a obra viva sua própria vida. Cabe ao 

espectador tirar a obra de sua aparente imobilidade e dar-lhe pulsação (PAREYSON, 1989, 

p.155). No texto, Pareyson insiste que a execução é independente de na obra existir ou não 

uma mediação, ou seja, ela está presente tanto para se ter acesso a uma partitura musical, que 

necessita de um intérprete para que a música que está ali contida se realize, como em um 

quadro, onde se tem um acesso mais direto à obra de arte. E é durante a execução que a obra 

de fato se realiza e que esta execução é regida pela própria obra ou, nas palavras do autor, “a 

fidelidade é devida mais à obra enquanto formante do que à obra formada” (PAREYSON, 

1989, p.165). Isso significa que o executor está autorizado a, se necessário, melhorar 

particularidades quando o próprio autor empírico não soube obedecer às exigências da própria 

obra. 

Se por um lado a obra somente existe quando executada, ela somente é compreendida 

quando interpretada. Para Pareyson, a interpretação seria completamente pessoal e infinita. 

Este conceito dá margem a que cada um possa fazer o que quer com a interpretação de um 

material expressivo. Há de se reconhecer que a interpretação é potencialmente ilimitada, já 

que é dada no encontro entre uma obra e um intérprete e que tanto a obra é inexaurível como 

os intérpretes são múltiplos. No entanto, não se pode confundir interpretação com fruição 

pessoal. A interpretação é potencialmente infinita, porém, somente dentro do que a obra 

autoriza. A definição de interpretação adotada aqui deve ser “entendida como atividade 

reflexiva voltada para a compreensão das obras de arte, é uma atividade secundária em face 

da atividade primária representada pela apreciação das obras” (GOMES, 2004b, §29). 

Porém, o argumento de Pareyson não é tão simplório, como pode parecer aqui. Para 

contrabalançar a subjetividade e multiplicidade da interpretação e do gosto, ele lembra que 

existe um parâmetro imutável que é o juízo estético. Assim, o antigo embate italiano entre a 

pessoalidade e impessoalidade na leitura das obras de arte acaba de certo modo retornando às 

argumentações de Pareyson. Porém, o dilema para ele não está entre os modos de leitura das 

obras de arte e, sim, entre a mutabilidade e historicidade do gosto com a definitividade e 

universalidade do juízo. Pode-se concluir que o que muitas vezes é denominado aqui como 

interpretação analítica é o que se aproximaria do que Pareyson denomina crítica:  



 30

O sentido da crítica é precisamente este: através da mutabilidade do gosto e 
da diversidade das interpretações, e apesar de todas as incompreensões e 
divergências, pouco a pouco vai-se realizando um acordo cada vez mais 
unânime  acerca do valor de certas obras, isto é, impõe-se a universalidade, a 
objetividade, a unicidade do juízo. (PAREYSON, 1989, p.180) 

Não se pode negar que o cinema aporta algum conhecimento intersubjetivo. Na falta da 

obrigação de demonstração das análises, seria possível que se produzissem dois textos 

completamente diferentes sobre uma mesma obra. Ora, mas se o que interessa ao se conduzir 

uma análise fílmica é tentar descobrir mais do funcionamento dos próprios filmes, o obter 

resultados que tratam mais de impressões pessoais não acrescentaria muito. Por isso, uma das 

premissas básicas, adotadas pela Poética do cinema, é a obrigação de se ater à obra tal como 

ela é percebida. Mesmo sabendo que a imparcialidade do analista é um mito impossível, a 

objetividade é um ideal do qual não se pode abrir mão. No caso das obras expressivas, como 

somente se realizam no ato da apreciação, o ideal de interpretação é tentar prever os efeitos 

expressivos em um espectador médio. 

 

 

1.5. O Leitor modelo 

 

Para entender melhor a função e o lugar do espectador médio, é útil ir ao conceito de 

leitor-modelo, desenvolvido por Umberto Eco (1986, 1994). Para o autor, cada texto traz 

implícito um leitor ideal, apropriado para reconhecer o conjunto de instruções textuais que 

devem nortear a leitura. Apesar de ser tratado como uma instância concreta, este leitor não 

existe empiricamente, ele é o destinatário imaginário através do qual a obra terá uma ou 

múltiplas leituras corretas. A obra não só prevê a forma com que deve ser lida, mas estimula o 

leitor a ter uma postura ativa diante dela. 

O texto está, pois, entremeado de espaços em branco, de interstícios a serem 
preenchidos, e quem o emitiu previa que esses espaços e interstícios seriam 
preenchidos e os deixou em branco por duas razões. Antes de tudo, porque 
um texto é um mecanismo preguiçoso (ou econômico) que vive da 
valorização de sentido que o destinatário ali introduziu; e somente em casos 
de extremo formalismo, de extrema preocupação didática ou de extrema 
repressividade o texto se complica em redundâncias e especificações 
ulteriores [...] Em segundo lugar, porque, à medida que passa da função 
didática para a estética, o texto quer deixar ao leitor a iniciativa 
interpretativa, embora costume ser interpretado com uma margem suficiente 
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de univocidade. Todo texto quer alguém que o ajude a funcionar. (ECO, 
1986, p.37)  

Se a obra está cheia de espaços em branco, a completar, isso não significa que se possa 

fazer o que se queira com ela. Cabe ao texto eleger entre as inúmeras possibilidades aquelas 

que lhe servem. Assim, o autor “preverá um leitor-modelo capaz de cooperar para a 

atualização textual como ele pensava, e de movimentar-se cooperativamente conforme ele se 

movimentou gerativamente” (ECO, 1986, p.39). A existência de um leitor-modelo implica 

que, apesar de um texto encontrar-se aberto para todos que demonstrem interesse, nem todos 

terão competência para produzir interpretações válidas para todas as obras, pois certas obras 

exigem competências específicas. Isso não quer dizer, no entanto, que somente exista uma 

interpretação válida, o conceito de leitor-modelo não restringe a interpretação a uma única 

proposição correta. Um autor tem a capacidade de prever um leitor-modelo capaz de fazer 

ilimitadas conjeturas. 

O autor que interessa a Eco, no entanto, não é o autor empírico e, sim, aquele que está 

circunscrito ao texto. De forma semelhante ao conceito de leitor-modelo, ele desenvolve o 

conceito de autor-modelo, que seria o que programa os caminhos a serem percorridos pelo 

leitor-modelo. O trabalho analítico constitui-se justamente em tentar colocar-se no lugar deste 

leitor-modelo para assim descobrir as estratégias utilizadas e a forma como o autor-modelo as 

configurou. Cada obra lida com seus materiais específicos, que nada mais são que os recursos 

a serem ordenados com vista a produzir efeitos na apreciação. No caso da análise de filmes, 

os materiais podem ser diversos, já que é possível ter-se efeitos expressivos com fotografia, 

movimentos de câmera, enquadramento, música, narrativa, dramatização, som, cenários etc. 

Desta forma, o que ver em um filme e de que forma analisá-lo é tema desde as primeiras 

teorias do cinema até a literatura mais contemporânea. 

Na tarefa de analisar um filme também é preciso considerar os aspectos físicos da obra. 

No livro Ensaio sobre Análise Fílmica, Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété enumeram 

diversos elementos a serem notados pelo analista perante uma obra. Entre os elementos que se 

destacam como merecedores de atenção citam, por exemplo, os componentes do plano 

(duração, ângulo, movimento, escala, enquadramento, profundidade de campo), as ligações 

entre as sequências, o lugar e fala do filme (enunciação), os elementos visuais representados, 

a trilha sonora (diálogos, músicas e ruídos) e a relação entre sons e imagens. 

 



 32

1.6. O papel do analista 

 

A metodologia Poética do cinema parte do pressuposto de que o trabalho do analista é 

inverso a o do realizador. O autor configura os materiais fílmicos de forma que eles realizem 

determinados efeitos no apreciador. “O trabalho real de um artista é construir uma experiência 

coerente na percepção, ao mesmo tempo que um movimento acompanhado de mudança em 

seu desenvolvimento” (DEWEY, 1974, p. 259) Já o analista parte destes efeitos para 

descobrir de que forma foram provocados. Segundo esta metodologia, os efeitos podem ser de 

três espécies: sensoriais, cognitivos e emocionais. Esses programas de efeitos não operam 

como camadas justapostas – o filme é uma composição que sintetiza todos os elementos. 

Mesmo encontrando-se de forma simultânea no filme, é útil separá-los em uma análise. É a 

obra que rege os parâmetros da sua própria apreciação e, por conseguinte, os da sua 

interpretação. Cada filme deve ser estudado em suas propriedades, nos programas específicos 

que solicitam e nos tipos de estratégias que utilizam. A escolha do modo de composição, 

portanto, deve ser solicitada pela obra. 

Os programas de operações estão, portanto, no centro da obra de arte e 
devem ocupar o olhar do analista em primeiro lugar. Note-se, entretanto, que 
cada obra é um ente singular, uma única e irrepetível combinação de 
programas, dispositivos e elementos. Assim, se compreender a obra supõe o 
isolamento e a identificação dos programas que a constituem, entender esta 
obra, singular e única, sobre a qual me debruço, supõe não apenas que os 
programas que aí operam sejam identificados; mais ainda, pressupõe 
identificar a dosagem do emprego de cada um e o lugar de cada um deles na 
interação com os outros. (GOMES, 2004b, § 47) 

Os filmes são compostos por diversos materiais que podem ser classificados em 

cênicos, visuais, auditivos e narrativos. Estes elementos estão imbricados em qualquer 

narrativa visual e é por meio deles que se conseguem os efeitos a serem estudados no filme 

analisado. Obviamente, esta separação só pode ser completa em uma abstração teórica, pois 

não há filme que não provoque a visão, audição, sentimentos e não contenha alguma 

mensagem. No entanto, nem sempre todos os programas são relevantes para determinada obra 

e separá-los em três classes é ferramenta analítica que pode ser bastante proveitosa.  

Os efeitos cognitivos (idem, §10, §12, §42) consistem no conjunto de informações que 

significam algo para um intérprete, que podem ser decifradas e fazer sentido para a mente. 

Decifrar uma expressão envolve tanto a “reconhecibilidade” do que se está vendo até a 
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compreensão de um signo que se oferece para o emprego simbólico (idem, §12). Assim, este 

conjunto de estratégias voltadas para programar o sentido pode também ser chamado de 

programa semiótico ou comunicacional (idem, §42). 

A obra sempre quer nos fazer pensar, conhecer, saber determinadas coisas, 
sempre esconde outras tantas para nos revelar mais adiante [...] conforme as 
conveniências das estratégias nela programadas.  
A programação cognitiva de uma obra é muito extensa e recobre desde o 
tecido básico de informações e a malha mais elementar de sentido até os 
reconhecimentos capitais da trama narrativa, os jogos de revelação e 
ocultamento, as metáforas e alegorias com que se mostra e se esconde ao 
mesmo tempo. (GOMES, 2004b, §42) 

Por ser bastante extenso e amplo, o aspecto cognitivo talvez tenha sido o que foi mais 

aprofundado nos estudos sobre o cinema. Descobrir qual é a mensagem de um filme foi o 

principal objetivo da semiótica aplicada ao cinema. Não se pode negar que toda obra 

expressiva tenha uma “súmula essencial de sentido” conduzida pelos materiais fílmicos e 

outras dimensões. No entanto, isso não leva à conclusão simplória de que todas as obras 

tenham uma “mensagem capital” e que ao descobrir esta mensagem a análise estaria 

completa. 

O aspecto sensorial (idem, §14, §15, §43) diz respeito aos dispositivos destinados 

principalmente a provocar sensações que podem ser de vários tipos, como acústicas, visuais, 

táteis ou sinestésicas. Como exemplo, pode-se citar a aspereza, rugosidade, frieza, calor, 

escuridão, clareza, desorientações sensoriais, vertigem, queda, agrado e desagrado etc. (idem, 

§14). Todos estes efeitos têm em comum o fato de serem ligados à sensibilidade.  

Obviamente, as programações sensoriais ou estéticas nem sempre são 
determinantes em todas as obras. Naquelas, entretanto, em que representam 
um componente dotado de importância, o que se tem em vista é pegar o 
apreciador pelos seus sentidos e não fazer com que ele pense isso ou saiba 
daquilo. (idem, §43) 

Neste aspecto é muito distinto um filme provocar sentimento de nojo do que comunicar 

que existe algo de nojento ali. Não se pode negar que existem estímulos cuja  destinação 

principal é produzir sensações, mesmo que estas estejam ligadas tanto aos efeitos cognitivos 

(o sentimento de nojo conduz à informação que algo nojento existe ali) quanto aos emotivos 

(já que sensações muitas vezes causam emoções). Em algumas artes, como na música e nas 

obras visuais não figurativas, este aspecto é mais privilegiado e pode ser distinguido mais 
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facilmente, o que não significa que nos filmes seja impossível distinguir estratégias voltadas 

precisamente para indução de aspectos puramente sensoriais.  

Para organizar em termos e categorias, digamos que os sentimentos humanos 
são convocados antes de tudo enquanto sensibilidade (ou empiria), depois, 
como sensorialidade. A resposta da sensibilidade aos estímulos do primeiro 
tipo são as impressões sensíveis (ou perceptos), enquanto a resposta da 
estrutura sensorial aos estímulos de segundo tipo são as sensações. A relação 
entre obra e sentido, portanto, combina uma faixa de solicitações empírica 
com outra faixa de demandas sensacionais. (idem, §15) 

O outro aspecto examinado aqui trata da dimensão sentimental do filme. O aspecto 

emocional (idem, §17, §18, §44, §45) refere-se a sentimentos, estados de ânimo e emoções de 

todos os tipos, desde a estranheza, o escatológico, a satisfação, a ansiedade, a excitação 

sexual, o medo. Deve-se salientar aqui que, apesar de sensação e sentimento, em linguagem 

coloquial, muitas vezes serem usados quase como sinônimos, são de natureza distinta. Apesar 

de muitas vezes o sentimento vir de uma base sensorial, ele também pode ser construído tendo 

como força motriz aspectos cognitivos. “Assim, os sentimentos de ódio e indignação em geral 

decorrem de informações, e o sentimento de desespero tanto pode ser provocado por uma 

informação quanto pela sensação de afogamento, por exemplo.” (idem, §16)  

Na Poética de Aristóteles, por exemplo, a resposta emocional não é apenas 
um dos efeitos da obra de arte; é o seu efeito fundamental, aquilo que o 
realizador (o poeta) deve buscar antes de tudo, a destinação (dÚnamij) 
principal da representação e o princípio com base no qual se julga se a obra 
atingiu ou não a perfeição. (idem, §18) 

Nem os efeitos comunicacionais nem os sensoriais estavam previstos nos escritos de 

Aristóteles, porém, a composição emocional é claramente inspirada por ele a tal ponto que se 

pode chamar também de composição poética (GOMES, 2004a). Mesmo sendo considerado 

fundamental para Aristóteles, o efeito emocional foi o menos privilegiado nos estudos 

teóricos, principalmente na área de cinema. No embate entre os filmes de tese e os filmes de 

arte, as vanguardas mais engajadas e os que defendiam que a arte deveria ser completamente 

livre nas suas experimentações estéticas, os projetos que tinham como principal objetivo a 

dimensão sentimental eram vistos como inferiores ou secundários. É a partir destes três 

efeitos que se buscará na obra analisada a sua forma e a sua relação com o espectador.  

Para Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété, no livro Ensaio sobre a análise fílmica, a 

atividade analítica estaria dividida em três etapas: a primeira seria decompor o filme em seus 

elementos constitutivos; em um segundo estágio, estabelecer elos entre estes elementos e, por 
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último, voltar ao filme para se evitar que se reconstrua um outro filme. Para eles, há uma 

grande distinção entre um apreciador comum e um analista. Enquanto o primeiro está 

submisso à obra deixando-se guiar por ela através de um processo de identificação onde o 

filme pertence ao universo do prazer, o analista deve procurar, conscientemente ativo, uma 

maneira racional e estruturada de examinar tecnicamente o filme a fim de confirmar suas 

hipóteses em um processo de distanciamento da obra, já que o filme pertence ao campo da 

reflexão e da produção intelectual. Os autores recomendam que se realize inicialmente um 

contato com a obra como espectador comum para que se elaborem hipóteses que serão 

verificadas pelo esforço do trabalho analítico. 

O método desenvolvido aqui se assemelha ao proposto por estes autores pelo fato de 

que, na análise, a obra expressiva é o ponto de início e o ponto de chegada. Apesar de 

acreditar que esta separação entre o espectador comum e o analista não pode ser tão delineada 

como os autores fazem parecer no livro, concorda-se que a análise começa com uma fruição, 

já que a obra somente é acessível através desta, que o modo como os efeitos estão 

estruturados verifica-se por meio do trabalho analítico de ver o filme, quantas vezes for 

necessário, e que é importante não perder de vista, no processo descritivo e analítico, a obra 

como um todo.  

Neste sentido, John Dewey afirma que uma obra de arte aporta uma experiência que é 

controlada pelo criador, porém cabe ao espectador percorrer a experiência sob ótica e 

interesses próprios. 

Para perceber, um espectador precisa criar sua própria experiência. E sua 
criação tem que incluir conexões comparáveis àquelas que o produtor 
original sentiu. [...] Sem um ato de recriação, o objeto não será percebido 
como obra de arte. O artista selecionou, simplificou, clarificou, abreviou, e 
condensou de acordo com o seu desejo. O espectador tem de percorrer tais 
operações de acordo com o seu ponto de vista próprio e seu próprio 
interesse. (DEWEY, 1974, p. 261) 
Na medida em que o desenvolvimento de uma experiência é controlado pela 
referência a essas relações imediatamente sentidas de ordem e de 
preenchimento, tal experiência torna-se predominantemente estética em sua 
natureza (Ibid., p. 258) 

A necessidade de sempre estar atrelado à obra em si e de nela procurar seu efeito e sua 

essência não significa abolir completamente o mundo exterior a ela. É importante sempre ter 

em mente que este tipo de análise interna busca entender um produto específico e, por isso, 

somente se recorre a questões contextuais quando for uma demanda da obra. A questão 
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texto/contexto é bastante ampla e acaba se debatendo com outros problemas, como o da 

intenção autoral e dos universos do autor e do receptor. 

Isso, evidentemente, não quer dizer que o conhecimento da mecânica interna 
de uma obra não possa se beneficiar do conhecimento do contexto, do 
conjunto das outras obras que com ela se relaciona, do universo dos 
produtores e das condições sociais da produção cultural, da história, entre 
outras coisas que se pode arrolar. Pode acontecer até mesmo de que um 
mecanismo interno empregado numa obra, por exemplo, só se deixe 
compreender corretamente a partir de informações contextuais. Uma coisa, 
porém, é usar o conhecimento do mundo em benefício da compreensão da 
obra e outra coisa bem diferente, é usar o conhecimento da obra para a 
compreensão do mundo. (GOMES, 2004b, § 53) 

Justamente por tentar respeitar ao máximo a integridade do objeto de análise, se 

determinado filme demanda questões relativas a certo contexto, negligenciar estas 

informações significa não conseguir chegar à essência da análise. Esta é uma das dificuldades, 

por exemplo, de se realizar análise de documentários partindo desta perspectiva analítica. O 

grande desafio encarado por esta dissertação é que, para realizar uma análise desta construção 

narrativa realista, na obra dos irmãos Dardenne, não é possível ater-se somente às obras sem 

um contexto que justifique as escolhas dos realizadores e, também, leve em conta outros 

diretores que adotaram estratégias semelhantes. Ao mesmo tempo, cada obra é única, e é 

somente no interior desta que conseguimos, de fato, chegar aos efeitos que justificam a 

existência deste estudo. Por isso, a escolha metodológica deste trabalho foi, em primeiro 

momento, realizar uma análise mais sociológica e histórica para mapear as estratégias e a 

trajetória dentro do campo do audiovisual belga, para somente depois realizar uma análise de 

uma obra que apresenta melhor esta questão do realismo. 
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2. O universo fílmico dos irmãos Dardenne 

 

 

Os Dardenne enquadram-se claramente na categoria de produção de obras voltadas, 

prioritariamente, para a apreciação simbólica e reconhecimento no interior do campo 

cinematográfico. Isto pode ser notado tanto por características dos próprios filmes como pelas 

estratégias de distribuição, trajetória dos autores, rentabilidade de bilheteria e classificação 

por parte da crítica. A opção por filmar temas “fortes” e polêmicos com câmera na mão, foco 

em um único personagem, ausência quase total de música fazem com que os seus filmes não 

sejam voltados somente para a diversão. Estas obras têm uma pretensão intelectual de fazer o 

espectador refletir sobre o mundo contemporâneo. Além disso, são filmes de baixo 

orçamento, realizados com equipe reduzida e exibidos principalmente em salas “de arte”. A 

trajetória dos diretores também confirma esta tese. Após anos ligados a trabalhos mais 

marginais, realizando vídeos militantes, aos poucos eles foram adquirindo reconhecimento no 

campo cinematográfico e ganhando prêmios significativos. 

Do período em que começaram a trabalhar com vídeo, até o último longa-metragem de 

ficção, realizado em 2008, é possível perceber algumas fases na carreira dos cineastas. Em um 

primeiro momento, os Dardenne aproximaram-se do vídeo através do teatro e do trabalho de 

militância política. Neste período, estavam afastados do campo cinematográfico e procuravam 

entender e atuar politicamente no cotidiano das cidades da região belga de Valônia. Após este 

trabalho de intervenção cultural, em que o vídeo era um elemento secundário, eles passaram a 

produzir alguns vídeos com edição para programas de TVs comunitárias. Os três primeiros 

trabalhos finalizados da dupla têm em comum o fato de serem documentários baseados em 

depoimentos de personagens que viveram fatos históricos importantes da região e adotarem 

uma narração de tom poético. Nessa época, os Dardenne estavam voltados para o passado e, 

por meio destas pessoas, procuravam entender melhor a história do movimento operário da 
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região, enquanto, simultaneamente, começavam a dominar melhor as técnicas do vídeo. Os 

três documentários seguintes também estavam inseridos neste contexto de produções de baixo 

orçamento para TVs, financiadas pelo governo. Porém, o tema sai do passado e passa para 

eventos recentes, como as rádios comunitárias ou a migração polonesa. 

Em meados dos anos 1980, os Dardenne começaram a se aproximar do cinema de 

ficção, através do teatro. Após realizarem documentário sobre um dramaturgo e participarem, 

pela primeira vez, da produção de filmagem de uma ficção, eles realizaram Falsch (1986), 

que eles chamaram de “um documentário baseado em um texto teatral”. Após este filme, 

tiveram que realizar um curta-metragem, no formato mais tradicional da ficção, com o fim de 

conseguir financiamento do governo para realizar o seu próximo longa: Je pense à vous 

(1992). Com este filme, os diretores finalmente passaram, de fato, a fazer parte do campo 

cinematográfico belga. Porém, a história do filme – o drama de um trabalhador que perdeu o 

emprego durante a greve de 1960 – fica sufocada por uma mise en scène excessivamente 

tradicional. Os diretores não gostaram do resultado e alegaram o haver-se perdido durante as 

filmagens, por trabalharem, pela primeira vez, com uma equipe profissional e com atores e 

técnicos acostumados a uma linguagem convencional. Depois de uma série de 

questionamentos, realizaram A promessa (1996), onde encontraram o estilo de filmes que 

desejavam. Os cinco longas que realizaram desde então podem ser divididos em dois grupos: 

os três primeiros (A promessa, Rosetta e O filho) em que há uma experimentação formal 

muito grande e os diretores ainda estão em fase de buscar reconhecimento no campo, e os dois 

últimos (A criança e O silêncio de Lorna) em que, após a consagração, abandonam, em parte, 

alguns recursos estéticos e se aproximam de formato um pouco mais tradicional, sem deixar 

de lado o estilo que criaram. 

 

 

2.1. O vídeo militante  

 

Jean-Pierre Dardenne nasceu em 1951, em Engis, cidade situada às margens do rio 

Meuse, na província de Liège, região da Valônia, no sul da Bélgica. Luc Dardenne nasceu em 

1954, do outro lado do Meuse, em Awirs. O avô paterno trabalhava em uma indústria 

siderúrgica e o avô materno, na ferrovia. A mãe era dona de casa e, além de Luc e Jean-Pierre, 

teve duas filhas. O pai deles era responsável pelo escritório de desenho da mesma indústria do 
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avô. Ambos viveram até quase o fim da adolescência em Engis, uma pequena cidade a 20 

quilômetros de Liège, que é conhecida pela poluição e por ter sido onde o paleontólogo 

Philippe-Charles Schmerling descobriu, em 1830, o primeiro fóssil de Neandertal (um crânio 

infantil).  Luc lembra que Engis foi citada por Sartre, na Crítica da Razão Dialética, como 

exemplo de uma das cidades mais poluídas da Europa por causa das indústrias químicas. 

(BEGON, 2008a, p.15). No início do século XIX, o fato de a região ter carvão disponível e a 

boa navegabilidade do Meuse, rio que tem bastante destaque na obra dos Dardenne, fizeram 

com que a região se industrializasse muito cedo. Quase todas as cidades desta área viviam em 

função do carvão e das fábricas de aço. A industrialização trouxe, além da poluição, um 

movimento operário forte. A “greve do século”, realizada no inverno de 1960-1961, marcou 

fortemente a região e o início da obra dos Dardenne.  

Na época, eles eram apenas crianças, porém mantiveram na memória a transformação 

dos espaços públicos em espaços sociais. A greve estava relacionada com as perdas das 

posses coloniais e a tentativa de manutenção destas por parte das potências europeias. O 

Congo Belga, após luta, havia conquistado a independência em 1960 e, com isso, o governo 

estava preparando um plano de cortes sociais, na Bélgica. A lei única (loi unique) iria 

aumentar os impostos e diminuir as pensões. Apesar da grande mobilização causada pela 

greve, principalmente na Valônia, e das esperanças revolucionárias, a lei única foi aprovada. 

A população voltou para o trabalho, amargurada e desiludida. A divisão entre os mais 

militantes da região francófona e da região flamenca só cresceu, agravando o fosso já 

existente entre os dois principais grupos étnico-linguísticos do país. O mais frustrante para o 

povo é que a vida diária melhorou muito pouco ou até mesmo piorou: a Valônia é uma das 

regiões com maiores índices de desemprego na Bélgica. (MAI, 2010, p.2-3) 

A crise que atingiu a região ficou no imaginário dos Dardenne. Eles cresceram ao lado 

do rio. Segundo eles, o rio, desde a infância, era um objeto de atração, pela possibilidade de 

brincar em suas margens, pela lembrança de suicídios de trabalhadores deprimidos e por jogos 

de futebol que tinham que ser interrompidos porque a poluição era tão grande que não se 

podia ver a bola. Aos 12 anos, eles pegavam o trem para Seraing, em um percurso ao longo do 

Meuse, atravessando a paisagem da indústria siderúrgica – ainda em funcionamento – para ir 

ao colégio San-Martin (BEGON, 2008a, p. 15). O colégio, que foi um dos primeiros da região 

a ter turmas mistas, era dirigido por um padre de esquerda. Um professor francês, Wilhem 

Miller, os fez descobrirem a literatura e o cinema. A capela da escola era usada para exibir 

filmes de Jean-Luc Godard, François Truffaut e Bernardo Bertolucci. Foi lá que conheceram 



 40

A grande testemunha (1966) e Mouchette, a virgem possuída (1967) de Robert Bresson, 

filmes aos quais eles prestaram homenagem em diversas ocasiões. (MAI, 2010, p.4) 

Com 18 anos, Jean-Pierre deixou a casa da família para estudar teatro em Bruxelas, o 

que causou certo furor na família. Foi no IAD (Institut des Arts de Diffusion) que ele 

conheceu Armand Gatti, encontro decisivo na vida artística e política dos irmãos. 

Dramaturgo, diretor e poeta, Gatti fazia um teatro marcadamente social que mesclava cenas 

poéticas e violentas. Filho de pai anarquista e de mãe católica, Gatti sempre foi um criador 

fora das normas. Ele orgulha-se em dizer que dez de seus filmes foram censurados 

(AUBENAS, 2008, p.31). Após passar o maio de 1968 na França e ter obtido bolsa para 

escrever em Berlim, em 1969, ele foi convidado pelo amigo Henry Ingberg para trabalhar no 

IAD. Jean-Pierre, que estudava para ser ator, tornou-se assistente de Gatti que, com a turma, 

partiu para a região de Brabante Valão para trabalhar com teatro social. Luc, após diplomar-se 

em humanidades, foi estudar literatura na Universidade de Liège, o que não despertou muito o 

seu interesse. Durante a primavera, decidiu juntar-se à turma do irmão no trabalho com Gatti. 

A influência de Gatti tem uma importância fundamental na obra dos Dardenne. Foi a 

partir destes trabalhos de teatro militante – feitos com e para a população campesina e 

operária da região – que eles despertaram a sua consciência política. “Gatti nos abriu os olhos 

para a arte, a política, a vida e para as relações que estas coisas têm entre si”7, diz Luc (apud 

BEGON, 2008a, p.17). Desta experiência de trabalhar e viver em conjunto, surgiram os 

trabalhos L’art d’Adelin e La Colonne Durutti. “Nós vivíamos em uma comunidade que 

diariamente se reunia, no jantar, em torno de uma mesa. Gatti falava dos encontros com Che 

Guevara, com os guerrilheiros cubanos e bolivianos. Falava de Mao Tsé-Tung e da resistência 

nos campos de concentração... Ele evocava o teatro e a revolta política”8 (L. DARDENNE 

apud BEGON, 2008a, p.17). Gatti é um intelectual e ativista eclético: apesar de ter 

conseguido maior reconhecimento no campo do teatro, como dramaturgo e diretor, atuou 

também como jornalista, poeta e dirigiu alguns filmes. No cinema, trabalhou com pessoas 

reconhecidas, como Chris Marker e Agnès Varda. A década de 1970, época em que os 

Dardenne estavam próximos a Gatti, foi o período de sua consolidação como diretor teatral. 

                                                 

7 “Gatti nous a ouvert les yeux sur l’art, la politique et la vie et sur les rapports que ces choses entretiennent entre 
elles.” 
8 “Nous vivions en communauté et chaque soir on prenait les repas autour d’une grande table. Gatti nous 
racontait ses rencontres avec Che Guevara, avec les guérilleros cubains et boliviens. Il parlait de Mao Tsé-
Toung, de la résistance, des camps de concentrations… Il évoquait le théâtre et la révolte politique.” 
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Além da formação intelectual, outro aspecto importante resultou do encontro com Gatti: 

o uso do vídeo. Em 1973, aproximadamente, Jean-Pierre, trabalhando como assistente de 

Gatti, passou a usar uma câmera de vídeo à procura de personagens para as peças teatrais. 

Ned Burgess, que tinha trabalhado como câmera de Godard e fazia parte de um grupo de 

videointervenção, chamado l’Epicerie, tinha trazido de Paris uma câmera de vídeo e realizava 

entrevistas, registrava espetáculos, atuando como uma espécie de cronista do trabalho do 

grupo. Foi neste período que, pela primeira vez, os Dardenne tiveram acesso aos 

equipamentos audiovisuais. “Um dia peguei a câmera em minha mão. Sem dúvida, 

pressentimos uma possibilidade de autonomia. Percebemos que podíamos fazer coisas, 

registrar pessoas e logo projetar os vídeos nestes lugares. Isto nos interessou, de maneira 

bastante confusa.”9 (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 2005, p.16).  Quando Gatti partiu, 

eles continuaram com este tipo de trabalho, tentando “imitar o mestre”.  

Na época, o uso artístico do vídeo era algo muito novo em todo o mundo. No Brasil, por 

exemplo, o vídeo encarado como meio para a expressão estética surgiu em 1974, quando uma 

primeira geração de artistas participou de uma mostra de videoarte nos Estados Unidos 

(MACHADO, 2003, p.14). Porém, o campo do vídeo, tal como é configurado hoje, ainda não 

existia e os primeiros a se aventurar a utilizá-lo, no Brasil, eram artistas plásticos que 

pesquisavam novos suportes para a sua produção. Esta primeira geração brasileira de vídeo 

estava muito mais ligada ao movimento de expansão das artes plásticas e de reapropriação de 

processos industriais do que ao campo do cinema ou do teatro. A chegada dos primeiros 

modelos portáteis de videotapes possibilitou também o surgimento de uma “microtelevisão”, 

caracterizada como “uma televisão radical, produzida e difundida em circuito fechado, 

independente dos modelos econômicos e culturais da televisão broadcasting convencional.” 

(MACHADO, 2003, pg.14). 

Com o surgimento do Portapack (gravador de rolo de 1/2 polegada, da Sony), em 1965, 

houve uma efervescência dos discursos sobre a democratização dos meios de comunicação10. 

                                                 

9 “Un jour, on me met la caméra dans les mains. Sans doute avons-nous vu là une possibilité d’autonomie. On 
voyait que des choses pouvaient se faire, que c’était bien d’enregistrer les gens, puis de venir projeter les bandes 
vidéo sur les lieux d’enregistrement. Ça nous a intéressé, de manière assez confuse. Puis Gatti est parti. […] On 
s’est dit qu’on allait essayer de faire comme lui, d’imiter le maître.” 
10 Com a chegada do vídeo doméstico, muitos viam esta ferramenta quase como uma arma de guerrilha urbana 
que, finalmente, liberaria o polo da emissão das informações. O mesmo aconteceu com o surgimento das rádios 
comunitárias e com a internet, porém, até hoje, mesmo após a web 2.0, em que os usuários conseguem produzir 
informações com impacto global, a maioria das informações chega através da “grande mídia”.  
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Surgiu algo inédito: o registro sobre uma fita magnética não precisava de revelação. No 

início, porém, o aparelho era muito pesado e a qualidade das imagens era mediana. Em 

paralelo ao fenômeno de tornar os equipamentos mais baratos, portáteis e com melhor 

qualidade, na América do Norte desenvolvia-se a tele-distribuição comercial, com a abertura 

de canais de acesso público. Em Quebec, aconteciam as primeiras experiências de televisões 

comunitárias.  

Na Europa, René Begon (2008b, p.26) afirma que as primeiras experiências com a TV a 

cabo eram pouco desenvolvidas, exceto na Inglaterra, e estavam controladas de perto pelos 

poderes públicos. Além destas primeiras tentativas de TV a cabo, geridas pelo governo, na 

França, rapidamente, apareceram grupos interessados em vídeos, podendo ser divididos em 

duas tendências antagônicas: o vidéo-animation, integrado aos aparelhos estatais de 

programações culturais, e o vidéo sauvage ou vidéo militante, independente dos poderes 

públicos. Ambos se distinguiam de videoarte e tinham como objetivo o uso do vídeo para 

intervenção social. A noção de vidéo-animation aproximava-se das experiências de Quebec e 

do desenvolvimento cultural a la francesa. Era um setor novo da animation cultural, que 

usava o vídeo como suporte. O vídeo era visto como um espelho, onde o objetivo é refletir o 

pensamento da comunidade e exibir as imagens captadas da maneira mais neutra possível. 

Desta forma, a própria população, confrontada com sua imagem e palavra, criaria consciência 

dos seus próprios problemas.  

O vidéo sauvage era uma prática de vídeo integrada a uma militância, que não dependia 

dos poderes públicos para o seu financiamento. Seus realizadores recusavam-se a esconder a 

subjetividade daquele que filma e monta o vídeo. Para eles, o problema da forma era 

essencial. Begon (2008b, p.28) se questiona sobre qual tipo de vídeo era realizado na Bélgica 

francófona, nos anos 1973-1974. Apoiado no estudo de Holde Lhoest, afirma que o 

predominante durante este período foi a ação de grupos independentes. Os pequenos grupos 

(alguns bem radicais) tinham concepção militante do trabalho de vídeo e eram obrigados a 

atuar em condições financeiras e institucionais muito difíceis. Em 1976, o ministro da cultura 

francófona da Bélgica decide financiar algumas TVs locais e comunitárias, além de apoiar 

grupos independentes que realizavam trabalhos originais.  

Após o trabalho com Gatti, os Dardenne resolveram continuar a dedicar-se ao vídeo 

militante. Para custear os seus primeiros equipamentos, trabalharam durante alguns meses na 

usina nuclear de Tihange. Em 1975, oficializam a criação do Collectif Derives. Segundo Luc 

(apud BEGON, 2008a, p.19), o nome deriva dos textos do grupo Internacional Situacionista, 
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movimento que surgiu na Itália, no final dos anos 1950, e reunia “vanguarda artística e 

política” para realizar críticas à sociedade de consumo e à cultura mercantilizada. O clima 

intelectual e político de Paris alimentou o movimento e as ideias do grupo influenciaram 

decisivamente as manifestações de maio de 1968, especialmente o pensamento do francês 

Guy Debord, o integrante mais conhecido. Os Situacionistas defendiam práticas como a 

"deriva", a "psicogeografia" e o "desvio". Para Luc, a ideia de deriva também estava ligada ao 

rio e ao risco, nem sempre valorizado, de estar enganado e de deixar projetos sem conclusão. 

Por meio do Derives eles começaram de fato a realizar os primeiros trabalhos em vídeo11. O 

coletivo foi um dos primeiros “ateliers” a serem reconhecidos oficialmente por instituições 

belgas, e os irmãos conseguiram um pequeno subsídio do Ministério da Cultura para realizar 

vídeos. Este financiamento estava diretamente relacionado ao fato de Henry Ingberg (o 

mesmo que trouxe Gatti para a IAD) trabalhar junto ao ministro da cultura francófona. Em 

entrevista dada em 1977, para René Begon, Ingberg diz que o Derives foi financiado por dar a 

palavra às pessoas da sua região. O objetivo era escolher grupos que realizavam experiências 

particulares e que não se inseriam nos quadros normais de financiamento, porque realizavam 

trabalhos muito novos, ainda não imaginados. Desta forma, o governo assinava contrato com 

os realizadores para que pudessem prosseguir com estas experiências. 

Os Dardenne realizaram diversos projetos durante este período, em que estavam 

preocupados com a representação e criação de uma consciência. Nestas primeiras 

experiências eles não tinham ainda a pretensão de cineastas. Seus conhecimentos técnicos 

eram apenas o que tinham aprendido de forma quase autodidata, durante o trabalho com Gatti. 

Os vídeos realizados nem eram editados e, em sua maioria, eram feitos para apresentações 

locais, sendo, depois de exibidos, apagados para o aproveitamento das fitas.  

Nós pensávamos que com o vídeo poderíamos comunicar, denunciar as 
coisas. A gente se instalou em bairros operários durante três anos. 
Trabalhávamos sobre os problemas de remanejamento de território, de 
urbanismo. Nós retratamos dezenas de pessoas. Ao longo de meses nós 

                                                 

11 A produtora Dérives existe até hoje e já realizou dezenas de documentários. Atualmente, ela atua produzindo 
alguns documentários e curtas de ficção de jovens cineastas. “Continuamos a nos preocupar com o Atelier 
Dérives. Isto continua a fazer parte da nossa vida, nos permite, em um dado momento, voltar à materialidade das 
coisas. Quer dizer, discutir com um jovem, ou não tão jovem, cineasta sobre um projeto dele. [...] Véronique e 
Marienne tocam as coisas, mas nós decidimos quais os filmes vamos fazer ou não.” (J.P. DARDENNE; L. 
DARDENNE, 2005, p.43). No original: “On continue à s’occuper de l’Atelier Dérives. Ça continue à faire partie 
de notre vie et je pense que c’est ce qui nous permet, à un moment donné, de revenir dans la matière des choses. 
C’est-à-dire de discuter avec un jeune ou moins jeune cinéaste d’un projet qu’il a. [...] Véronique et Marianne 
s’occupent de la continuité des choses et de leur mise en œuvre, mais on décide des filmes qu’on fait ou pas.” 
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exibíamos estes retratos em um bar, em uma sala, uma igreja, um hall, uma 
casa de jovens. (DARDENNE apud BURDEAU,1996, p.45)12  

Através dos vídeos eles tentavam criar laços com a comunidade, registravam 

testemunhos, mas ainda não tinham o sentimento de estar fazendo cinema, de colocar algo em 

cena. Eles filmavam qualquer um que quisesse falar para a câmera, realizando uma espécie de 

“retratos”. Segundo Luc, realizaram, desta forma, quase 600 entrevistas, uma média de 150 

por ano (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 2005). Após as exibições, que muitas vezes 

tinham público pequeno, eram realizadas discussões políticas sobre os vídeos. Nesta época, 

começaram a entrevistar pessoas ligadas à greve de 1960, que contavam suas experiências e 

vivências.  

Para Begon, este sistema permitiu aos Dardenne desenvolver pesquisa autônoma de 

criação de documentários baseados na utilização do vídeo.  

Após tomarem consciência de que a animacion os levava sistematicamente a 
um impasse, os contatos feitos com os militantes sindicais vivamente os 
convenceram que outro tipo de aproximação era possível: uma busca de 
autores – mesmo que nesta época a expressão ainda não fosse utilizada – 
fundamentada em uma pesquisa social aprofundada junto aos atores sociais 
de base. Um trabalho não consensual, emblemático e eminentemente 
político!” (BEGON, 2008b, p.29) 13 

 

 

2.2. Os primeiros documentários 

 

Após este período, utilizando o vídeo como ferramenta para a mobilização social, os 

Dardenne tiveram interesse em conhecer mais a história da região onde haviam nascido. Além 

disso, passaram a dominar melhor as técnicas de filmagem e sentiram a necessidade de 

realizar um trabalho em que sua visão de mundo ficasse mais explícita. Em paralelo, as 

                                                 

12 “On pensait qu’avec la vidéo on pouvait communiquer, dénoncer les choses. On s’est installés dans des cités 
ouvriers pendants trois ans. On a travaillé sur les problèmes d’aménagement du territoire, d’urbanisme. On 
prenait des gens, on faisait des portraits d’une vingtaine de personnes. Tous les mois dans un bistrot, dans une 
salle, sous une église, dans un hall, dans une Maison de jeunes, on repassait les portraits”.  
13 “Après avoir pris conscience que l’animation les amenait systématiquement vers une impasse, des contacts 
noués avec quelques militants syndicaux les avaient vite convaincus qu’un autre type d’approche est possible : 
une démarche d’auteurs – même si l’expression n’est pas à l’époque utilisée –, fondée sur une enquête 
approfondie auprès des acteurs sociaux de base. Un travail non consensuel et d’emblée éminemment politique.” 
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televisões comunitárias e os “bus vídeo” começaram a ganhar mais força na Bélgica. As 

“télés communautaires” eram canais de televisão locais que produziam reportagens e 

difundiam documentários enraizados na região enquanto os “bus vídeo” eram uma espécie de 

videoteca ambulante. Programa que teve destaque, o Videographie, que funcionou de 1976 a 

1986, ligado à TV RTBF-Liège, foi uma das experiências pioneiras, na Bélgica, com a 

exibição de vídeos que reuniam ações políticas, reflexões sociológicas e propostas estéticas. 

Os Dardenne passaram a ser colaboradores destas TVs. Assim, em comparação ao público 

que tinham antes, nas exibições improvisadas, passaram a atingir um número maior de 

pessoas. Porém, para a veiculação nestas TVs, os vídeos exigiam qualidade técnica e maior 

cuidado na edição e finalização. 

O primeiro projeto da Dérives, financiado pelo Ministério da Cultura, tinha o título: “A 

História do Movimento dos Trabalhadores na região de Liège, de 1936 até hoje”. Segundo 

Joseph Mai (2010, p.10), este trabalho seria realizado por meio de pesquisas em arquivos e 

entrevistas. O projeto foi originalmente concebido para analisar o significado da militância 

política, após a grande greve de 1960, mas foi depois ampliado para incluir a resistência dos 

trabalhadores durante a guerra civil espanhola e a ocupação da Bélgica na Segunda Guerra 

Mundial. Deste projeto surgiram três filmes: Le Chant du rossignol (1978), Lorsque le bateau 

de Léon M. descendit la Meuse pour la première fois (1979) e Pour que la guerre s'achève, 

les murs devaient s'écrouter (Le journal) (1980). Estes filmes são feitos em uma perspectiva 

temporal diferente do documentário militante. Eles lidam conscientemente com o passado e 

olham para trás através da memória, daqueles que participaram dos movimentos de 

resistência. Além disso, estes vídeos são conduzidos pela narração de um texto poético, 

assumidamente uma influência do estilo de Gatti. 

O primeiro trabalho, Le Chant du rossignol, de 1978, é um documentário sobre várias 

formas da resistência, principalmente a resistência ao nazismo na Valônia, região ao sul da 

Bélgica14. Dos 52 minutos de duração do documentário, o Videographie comprou 23 minutos 

para transmissão. A conservação deste vídeo é bem precária. Por um tempo acreditava-se até 

que este material havia-se perdido (MAIRLOT, 2005, p.20). O que restou das cenas tremidas, 

em preto e branco, é uma imagem pálida que quase se dissolve (AUBENAS, 2008, p.36). O 

                                                 

14 Na ocupação nazista, a Resistência belga concentrou-se majoritariamente na região da Valônia. A Bélgica já 
havia sido invadida pela Alemanha na primeira guerra mundial e muitos dos antigos resistentes a esta primeira 
ocupação integravam, desde o início, uma forte resistência contra o nazismo.  
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filme conta a história de seis homens e uma mulher e de suas lutas durante a ocupação nazista 

da região, por isso teve o subtítulo: Sept voix, sept visages de résistants. Une ville: Liège et sa 

banlieue. Este subtítulo deixa entrever duas características que irão persistir, explícitas, na 

obra dos Dardenne: os personagens como resistentes e a ligação com o local.  

Para Jacqueline Aubenas (2008, p.36), este vídeo transmite uma emoção quase naif, 

com imagens manipuladas por aprendizes e adição de música, como se a imagem não tivesse 

autoconfiança. Pela primeira vez, os diretores se questionam sobre como mostrar a realidade 

daqueles personagens: a escolha foi deixá-los narrar, frente à câmera, as suas histórias. Em 

outro texto, Aubenas (2005, p.49) afirma que Le Chant du rossignol está entre um filme 

caseiro e uma televisão minimalista, onde tanto os filmados como os “filmadores” estão 

presentes. Na montagem, a passagem de um testemunho para outro é realizada por meio de 

diálogo com a câmera. A narração de Luc Dardenne tenta recuperar os fragmentos de 

memória em um texto literário que recusa uma ideologia simplista.  

Luc e Jean-Pierre explicam, na Videodoc, de dezembro de 1977, suas escolhas:  

Nós não fizemos um vídeo-filme sobre a resistência, mas nós partimos de 
sete pessoas que falam o porquê da ação delas, do que elas retiveram no 
plano afetivo, da relação que elas enxergam entre a realidade de ontem e a de 
hoje. Partidários armados reconstroem a cidade do seu passado, explicam 
como eles entendem o que fizeram. Trata-se também de ressuscitar uma luta 
que teve lugar trinta e sete anos atrás, porque nós hoje estamos em um 
impasse. Esta memória que construímos não tem nada de passiva, uma vez  
que partimos de pessoas e acontecimentos de ontem para colocar as questões 
de hoje. (L. e J.P. DARDENNE apud AUBENAS, 2008, p.37)15 

Após a exibição de Le Chant du rossignol no Vidéographies, Jean-Claude Tréfois, 

responsável pelo programa, demonstrou ter interesse em novos documentários. Com a 

aprovação de Tréfois, começaram a conceber um filme para tratar do movimento operário de 

1960. Foi assim que encontraram Léon Masy, um militante que tinha sido muito ativo nas 

greves de Seraing, mas que, posteriormente, acabou meio abandonado. O que interessou aos 

Dardenne foi o fato de Masy estar construindo um barco, porque sempre amou navegar. Para 

                                                 

15 “Nous ne faisons pas un vidéo-film sur la résistance mais nous partons de sept personnes qui parlent du 
pourquoi de leur action; de ce qu’ils en retiennent sur le plan affectif; du rapport qu’ils font entre la réalité d’hier 
et celle d’aujourd’hui. Des partisans armés reconstruisent la ville de leur passé, expliquent comment ils 
comprennent ce qu’ils ont fait. Il s’agit aussi de ressusciter un combat d’il y a trente-sept ans parce que nous 
sommes aujourd’hui dans une impasse. Cette mémoire que nous construisons n’a rien de passif dans la mesure 
où nous prenons des hommes et des événements d’hier pour poser des questions d’aujourd’hui .” Luc et Jean-
Pierre Dardenne. Vidéodoc no 11, dezembro de 1977.  
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ir-se. A ideia de um operário que vagueia, em fuga, encantou os diretores. Após conseguirem 

o consentimento de Léon, começaram a filmar a construção do barco e o seu percurso através 

do rio Meuse. Isto acabou sendo o eixo narrativo de Lorsque le bateau de Léon M. descendit 

la Meuse pour la première fois. 

Assim como no anterior, apesar de abordar fatos históricos do passado, o filme não tem 

um tom nostálgico. O objetivo dos Dardenne é olhar para o passado a fim de entender o 

presente. Joseph Mai (2010, p.11) destaca esta relação entre o passado e o presente nas 

imagens do filme. Enquanto o barco de Masy vai em direção ao futuro, sua mente reelabora o 

passado. Ele vai ao longo do Meuse, revisitando as antigas fábricas onde antes trabalhava e os 

locais de protestos. Este retomar o passado também é realizado durante o processo de 

construir, ele mesmo, o barco: o antigo operário retoma suas ferramentas e o processo de 

labuta manual. Em seu percurso ele reencontra com os antigos companheiros e com eles 

conversa. Cada um dos entrevistados relata um pouco da sua história. Além das entrevistas, os 

Dardenne usam imagens de arquivo. Jean-Pierre conta que o filme somente foi realizado 

graças à generosidade de Frans Bouyens. Este cineasta fez um filme sobre a greve de 1960, 

usando arquivos do mundo todo. Após os Dardenne lhe explicarem o projeto e mostrarem o 

filme anterior sobre a resistência, ele autorizou o uso destas imagens de arquivo. (J.P. 

DARDENNE; L. DARDENNE, 2005, p.22) O resultado é um mosaico de várias vozes 

separadas que, juntas, compõem um drama histórico reunido em torno do rio e da viagem de 

Masy (MAI, 2010, p.11). 

Duas coisas são essenciais neste filme: o tom lírico e poético dos comentários e a 

questão da memória. Para Aubenas (2005, p.51), a memória recupera um passado que não 

quer ser perdido (em uma luta contra a morte e o esquecimento) e realiza uma reflexão sobre a 

perenidade das lutas operárias. É uma interrogação sobre a luta de hoje. Jean-Pierre e Luc, em 

1979, em entrevista para o dossiê da primeira exibição pública do filme, falam sobre suas 

escolhas e classificam a memória em três tipos:  

Primeiro, há a memória passiva, que é transmitida de geração em geração e 
passa os hábitos culturais. Em seguida, há a memória nostálgica, que tenta 
trazer o passado para o presente. Contar uma história consiste então em 
experimentar encontrar no passado os momentos de combate e trazê-los para 
o presente e reinjetar uma vontade de combate na época atual. Os militantes 
do passado e que hoje abandonaram a luta, dizem que era no passado que 
estava a verdade, que havia um combate e razões para lutar. Hoje não há 
mais combate, e é preciso recomeçá-lo. Como um filme trabalha com o 
irreal, é fácil fazer esta reatualização do passado. Mas não quisemos fazer 
isto, porque hoje as coisas mudaram: não se trata simplesmente de fazer 
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voltar o passado tal como era. Aqui abordamos uma terceira memória, que 
podemos chamar de memória ativa. No lugar de fazer um filme de 
reconstituição do que teria acontecido nos 60, através de todos os mitos 
revolucionários, e que seria lançado como tal, por meio da tela quisemos 
interrogar o passado na sua relação com o presente. [...] Nós quisemos fazer 
existir uma cidade [...] no começo, na hora de filmar as entrevistas, nós 
pensamos que as pessoas não faziam greve em casa, sentadas em à mesa, que 
elas a tinham feito em momentos precisos. Ao mesmo tempo estes lugares 
significam para elas certo número de coisas. Por isso nós tínhamos 
imaginado realizar as entrevistas nos lugares citados para recriar esta cidade, 
um pouco imaginária, através deles. [...] O fato de filmar no meio da cidade 
obriga as pessoas a falar mais forte. E o barulho, o mundo, os carros, dão 
outra coloração aos filmes. A prova é que, depois das sequências filmadas no 
exterior, nós refizemos em casa as entrevistas e, mesmo que as pessoas 
falassem exatamente a mesma coisa, o resultado era completamente 
diferente. (L. e J.P. DARDENNE apud AUBENAS, 2008, p.39)16 

No filme, estes questionamentos sobre a memória são colocados de forma lírica em 

todos os comentários. A metáfora do rio é anunciada nos créditos. Para Aubenas, apesar de 

ser o Sr. M. que tem o leme e situa suas memórias, é a voz off que conduz o filme. Um texto 

inspirado, que interpreta a História, questiona o futuro, dialoga com as gaivotas e o rio, não 

hesita em utilizar todo o vocabulário marítimo para conduzir esta metáfora histórica. 

Posteriormente, Luc Dardenne se questiona sobre o uso desta narração. “Não sei se os 

militantes entenderam o filme quando lhes mostramos, esta questão da linguagem 

revolucionária... Há também o que aparece na montagem e no lirismo do comentário [...] Era 

                                                 

16 “D’abord, il y a la mémoire passive qui se transmet de génération en génération et passe dans les habitudes 
culturelles. Ensuite il y a la mémoire nostalgique qui tend à ramener le passé dans le présent. Raconter l’histoire 
consiste alors à essayer de retrouver dans le passé des moments de combat, à les ramener dans le présent et à 
réinjecter par là une volonté de combat dans l’époque actuelle. Les gens qui ont milité autrefois et qui 
aujourd’hui ont abandonné la lutte se disent que le passé, c’était la vérité, c’est là qu’il y avait un combat et qu’il 
y avait des raisons d’en avoir un. Aujourd’hui il n’y a plus de combat, il faut le recommencer. Comme un film 
joue sur l’irréel, il est facile de procéder à cette réactualisation du passé. Mais on n’a pas voulu faire ça parce 
qu’aujourd’hui les choses ont changé: il ne s’agit pas simplement de faire revenir la passé tel quel. C’est ici 
qu’on aborde la troisième mémoire qui est ce qu’on pet appeler une mémoire active. Au lieu de faire un film de 
reconstitution qui aurait repris 60 à travers tous ses mythes révolutionnaires et qui l’aurais lancé comme ça, tel 
quel à travers l’écran, on a voulu interroger le passé dans ses rapports au présent. […] Nous avons voulu faire 
exister une ville […] au début, au moment de filmer les interviews, on a pensé que les gens n’avaient pas fait la 
grève à la maison, assis à une table. Ils l’ont à faite à des moments précis. En même temps, ces endroits 
signifient pour eux un certain nombre de choses. C’est pourquoi nous avons imaginé placer les interviewés dans 
les endroits dont ils parlent afin de recréer une ville, un peu imaginaire, à travers eux […] Et le fait de se trouver 
au milieu de la ville, ça oblige les gens à parler plus fort. Et puis le bruit, le monde, les voitures, tous cela donne 
une autre coloration au film. La preuve c’est que lorsque des séquences filmées à l’extérieur ont été refaites au 
domicile des interviewés, et même si les gens disaient exactement la même chose, le résultat était complètement 
différent.” Luc e Jean-Pierre Dardenne, em entrevista conduzida por René Begon e Geneviève Van 
Cauwenberge para o dossiê denominado Vidéo, vous avez dit vidéo, editado para a primeira projeção pública em 
Grignoux, em 20 de dezembro de 1979. 
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terrível. Era necessário terminar logo porque Tréfois queria passar na TV.” (J.P. 

DARDENNE; L. DARDENNE, 2005, p.22-23)17 

Para a obra dos Dardenne como um todo, um elemento importante merece ser apontado 

em Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la première fois: a imagem de um 

corpo trabalhando, o corpo operário. Neste filme, pela primeira vez, eles abandonam o 

enquadramento básico da entrevista. Léon trabalha com suas ferramentas, assim como seus 

personagens de ficção irão trabalhar (AUBENAS, 2008, p.23). Segundo Luc, o trabalho com 

o corpo tinha uma grande importância para Léon, para quebrar o isolamento que sentiu após 

ser demitido da fábrica por causa da greve. “Ele disse ‘vou construir um barco para partir’. 

Porque na construção deste barco, ele fazia todos os gestos dos quais tinha sido privado 

durante dez, quinze anos. Ele refazia seus gestos de operário.” (J.P. DARDENNE; L. 

DARDENNE, 2005, p.20)18. 

A preocupação com a mise en scène será ampliada no filme que realizaram logo em 

seguida, Pour que la guerre s’achève, les murs devaient s’écrouter (Le journal), que também 

trata da greve de 1960. O documentário tem como protagonista Edmond, editor de um jornal 

clandestino, chamado “A voz do trabalhador”, redigido pelos operários das fábricas Cockerill, 

entre 1961 e 1969. Edmond conta as suas histórias e mostra a cidade. Desta forma, assim 

como tinha sido esboçado no filme sobre Léon, as ações começam a ganhar importância. Os 

Dardenne utilizam algumas tomadas sem quaisquer comentários ou discursos e isto lhes 

permite descobrir a força de um plano, onde a imagem assume toda a significação e emoção 

(AUBENAS, 2008, p.21). “Neste filme, pela primeira vez, filmamos alguém que não fala e 

que faz um gesto cotidiano filmado em sua duração. [...] É a primeira vez que nossa câmera 

segue um movimento. E ela mesma está em movimento.” (J.P. DARDENNE; L. 

DARDENNE, 2005, p.24)19. Mais tarde, em suas ficções, a câmera em movimento que 

persegue um personagem será uma das marcas estilísticas dos irmãos. 

                                                 

17 “Je ne suis pas certain que les militants aient compris, quand on leur a montré le film, cette question sur le 
langage révolutionnaire…Il y a aussi quelque chose qui a joué dans le montage, dans le lyrisme du commentaire 
[…] C’étai terrible. Il fallait le terminer vite parce que Tréfois voulait le passer à la télé.” 
18 “Il s’est dit « je vais construire un bateau pour partir ». Paarce qu’en construisant ce bateau, il refaisait tous les 
gestes cont il était privé depuis dix, quinze ans. Il refaisait ses gestes d’ouvrier.” 
19 “Dans ce film, c’est la première fois qu’on filme quelqu’un qui ne parle pas et qui fait un geste quotidien que 
nous filmons dans la durée […] C’est la première fois que notre caméra suit un mouvement. Et a elle-même un 
movement.” 
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A questão da memória continua presente, porém agora não está somente nas palavras 

mas, também, na própria cidade, nas portas fechadas das fábricas, no deserto urbano, nas 

chaminés sem fumaça. “Edmond caminha e mostra. As paredes são suas testemunhas. Não se 

trata de imagens decorativas ou ilustrações de um discurso, mas, diante dele, está presente um 

corpo que era vivo, que ele reanima, que povoa com milhares de pessoas que viveram ali o 

seu trabalho e sua luta” (AUBENAS, 2005, p.50)20. Segundo Aubenas, o filme é estruturado 

em três pilares, que podem ser vistos logo no seu início: primeiro, uma citação de Ernest 

Bloch, uma espécie de posicionamento político; em seguida, são mostradas imagens de 

arquivo da grande greve; o último pilar é a apresentação de Edmond. “Passamos da abstração 

do texto (tela de leitura), aos planos de arquivo (tela de memória), para chegar a Edmond, 

aqui e agora (tela de cinema). Edmond não é somente uma voz, mas também um corpo” 

(AUBENAS, 2008, p.42)21.  

Este filme despertou nos Dardenne um questionamento sobre a representação dos 

personagens em seus documentários. Estas questões surgiram porque, neste filme, pela 

primeira vez, eles dirigiram quase ficcionalmente algumas cenas. Segundo Aubenas (2008, 

p.23), a pedido dos diretores, nos últimos planos do filme, Edmond aparece atuando, 

refazendo o seu percurso quando ainda trabalhava no jornal. Ele encena a sua saída para a 

fábrica: o lanche embalado, o paletó, o carro no estacionamento deserto. “Colocamos tudo em 

cena, respeitando a maneira como sucedia normalmente, da mesma forma que acontecia 

quando não estávamos lá. Ele toma o café da manhã antes de ir pra usina e depois se dirige 

para o carro.” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 2005, p.24)22. Luc comenta que, durante a 

filmagem, começaram a sentir os limites desta ficcionalização. Em uma das cenas, pediram 

para Edmond falar algo em outra posição, de outra maneira. “A gente o forçou a falar da 

forma que queríamos. Começamos a sentir os limites. Não diria que era uma manipulação 

porque não induzíamos uma leitura diferente do que ele havia dito. [...] Mas isto dava uma 

imagem dele na qual ele não se reconhecia completamente.” (J.P. DARDENNE; L. 

                                                 

20 “Edmond marche et montre. Les murs sont ses témoins. Il ne s’agit pas d’images décor ou de mise en 
illustration d’un discours mais, face à lui, surgit la présence d’un corps qui a été vivant, qu’il réanime, qu’il 
peuple des milliers d’hommes qui l’ont habité de leur travail et de leur lutte.” 
21 “On passe de l’abstraction d’un texte (écran lecture) à des plans d’archives (écran mémoire) pour arriver à 
Edmond, ici et maintenant (écran cinéma). Edmond n’est plus seulement « une voix un visage », une tête 
parlante mais un corps”. 
22 “Nous l’avons mise en scène tout en respectant la manière dont ça se passait ordinairement quand on n’était 
pas là: el prend son petit-déjeuner avant d’aller à l’usine. Puis il va vers sa voiture.” 
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DARDENNE, 2005, p.23-24)23. O dilema estava relacionado ao desejo de imprimir um estilo 

próprio aos filmes. Já nesta época, em 1979, eles estavam preocupados com esta questão da 

autoria nos seus documentários. 

É necessário respeitar as pessoas com as quais trabalhamos e que confiaram 
na gente. Mas é também necessário que isto não se torne paralisante, que não 
tenhamos que nos restringir ao seu sentido. É preciso sair do dilema no qual 
as pessoas se sentem manipuladas pelo realizador e o realizador, refém dos 
entrevistados. O nosso ponto de vista é o seguinte: as pessoas correram o 
risco de se lançar na aventura, mas cabe a nós assumir toda a 
responsabilidade, respeitando a relação que tivemos com elas. Porque, 
quando o filme ficar pronto, mesmo que existam alguns desacordos onde os 
entrevistados não se reconheçam, a discussão permanece possível e as 
pessoas não se sentem ridicularizadas pelo nosso trabalho. (L. e J.P. 
DARDENNE apud AUBENAS, 2008, p.43)24 

No fundo, o dilema era como, ao mesmo tempo, manter a fidelidade e dignidade do 

documentado e ter o controle da obra. A discussão sobre a autoria no documentário é um tema 

que até hoje causa polêmica e discussão. No livro Autor e autoria no Cinema e na televisão, 

Francisco Serafim (2009), questiona onde estariam as marcas autorais nas narrativas não 

ficcionais. Segundo ele, critérios de reconhecimento autoral seriam: 

O diretor de uma obra composta de vários filmes (teríamos desta forma 
condições comparativas), em segundo lugar ter efetuado escolhas e 
estratégias de mise en scène pessoais e criativas (critério obviamente 
bastante subjetivo) que não estejam vinculadas a uma matriz única, por 
exemplo a formatação televisiva, e em terceiro lugar ter obtido prestigio e 
consagração junto ao campo ao qual está vinculado formado por 
documentaristas, críticos, pesquisadores, festivais de cinema. Talvez 
devêssemos começar a pensar nesta conjunção de fatores como elementos 
fundamentais para se compreender e buscar as marcas autorais e de autoria 
no filme documental. (SERAFIM, 2009, p.44-45) 

                                                 

23 “On l’a forcé à le dire comme on le voulait. On a commencé à sentir les limites. Je ne dirais pas que c’était de 
la manipulation, parce que ça n’induisait pas une lecture autre que ce qu’il disait. […] Mais ça donnait une image 
de lui à laquelle il n’adhérait pas vraiment” 
24 “Il faut respecter les gens avec qui on travaille et qui t’on fait confiance. Mais il ne faut pas non plus que cela 
devienne paralysant, qu’on se sente obligé d’abonder dans leur sens. Il faut sortir du dilemme selon lequel soit ce 
sent les gens qui se sentent manipulés par le réalisateur, soit c’est le réalisateur qui se sent otage des interviewés. 
Notre point de vue est le suivant: les gens ont pris la risque de se lancer dans l’aventure, mais c’est à nous à 
prendre nos responsabilités tout en respectant la relation qu’on a avec eux. Pour qu’une fois le film fait, même 
s’il y a désaccord, des ponts de vue où les interviewés ne se retrouvent pas, la discussion reste possible et que les 
gens ne se sentent pas bernés par notre travail.” Luc e Jean-Pierre Dardenne na já citada entrevista conduzida por 
René Begon e Geneviève Van Cauwenberge para o dossiê denominado Vidéo, vous avez dit vidéo, editado para a 
primeira projeção pública, em 20 de dezembro de 1979. 
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No caso dos Dardenne, eles ainda não possuíam um lugar de prestígio junto à crítica, 

nem uma obra vasta. Talvez nem mesmo tivessem uma criatividade na mise en scène, tão 

singular nos seus documentários, que justificasse considerá-los como autores nesta época. O 

que cabe destacar aqui é a preocupação dos diretores com estas questões, tanto no discurso 

(como aponta a entrevista de 1979), como nos próprios vídeos. Em uma análise contextual, 

pode-se dizer que o vídeo, naquela época, estava em processo de consolidação, ainda não era 

um campo autônomo, dependia do campo do poder (os financiamentos do governo), do 

prestígio de outros campos artísticos (como o cinema, artes plásticas e teatro) e, no caso do 

documentário militante, estava atrelado ao campo político, já que muitos destes vídeos eram 

vistos como ferramenta para um trabalho de educação social. Os Dardenne eram um dos 

agentes que começaram a se destacar na construção desta autonomia. No momento em que 

não existem muitas referências na área, a própria escolha de temas e do suporte já era uma 

tomada de posição. Os Dardenne foram-se consolidando como realizadores e, ao mesmo 

tempo, o campo do vídeo foi adquirindo maior independência. O questionamento da autoria e 

da forma passou a adquirir maior importância para eles e para o campo do vídeo.  

Ao mesmo tempo em que começaram a ganhar certo reconhecimento na produção de 

vídeos documentários, eles tiveram, entre 1981 e 1982, a sua primeira experiência na ficção, 

por meio do filme Nous étions tous des noms d’arbres, sob a direção de Armand Gatti. Além 

de produtores, Luc Dardenne atuou como primeiro assistente do diretor e Jean-Pierre 

Dardenne como primeiro assistente de câmera. Ao retornarem para a realização de 

documentários, há uma mudança no foco das suas produções. Se os primeiros documentários 

falavam de histórias que já tinham acontecido, os três documentários que produziram 

posteriormente interrogavam sobre temas atuais. O tema das mudanças políticas permanece, 

mas agora aparece de outra maneira. R... ne répond plus (1981), é um documentário sobre as 

rádios livres na Europa. 

Para realizar este filme, os diretores visitaram, durante três meses, sete rádios livres em 

Milão, na Floresta Negra, na Suíça e na Bélgica. Todas as cenas estão ligadas por sete 

personagens, os “K”, que fazem breves aforismos, a la Godard, paradoxais e contraditórios 

(AUBENAS, 2008, p.44). A todas estas vozes eles associaram uma polifonia de imagens. A 

multiplicidade de planos, locais e personagens funciona como uma tradução imagética das 

diversas vozes da sociedade. Por meio de uma montagem paralela, a estrutura deste filme é 

mais fragmentada que a do Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la 

première fois e do Le journal. O roteiro foi construído de forma flexível e a montagem leva 
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em conta os diferentes estilos das rádios e das realidades encontradas durante a filmagem. O 

filme apresenta múltiplos pontos de vista. Os irmãos, propositadamente, mesclaram os canais 

sonoros, criando ruídos e confusão (MAIRLOT, 2005, p.37). O comentário em off não 

direciona o espectador. Com um tom poético e metafórico, reflete as contradições do universo 

das rádios. As imagens nem sempre correspondem ao que é dito. Há uma junção descontínua, 

blocos de imagens exploram diferentes facetas e as palavras sugerem variados pontos de vista 

(MAIRLOT, 2005, p.37). 

Trata-se de um filme sobre a voz, sobre a palavra. O filme investiga a questão da 

liberdade da comunicação. No contexto belga, as rádios foram progressivamente 

institucionalizadas, comercializadas (assim como ocorreu com as televisões comunitárias) ou 

progressivamente desapareceram. O caráter mítico das rádios livres é denunciado no filme. 

Mesmo quando uma rádio livre emite ideias contra a corrente, às vezes, recebe, como 

resposta, telefonemas de ouvintes reacionários, que apoiam ideias racistas. No momento de 

eclosão das rádios livres na Europa, os Dardenne fazem um retrato cético e quase pessimista, 

no qual os jovens idealistas e as culturas minoritárias são levados a entrar na clandestinidade 

para conseguir falar a verdade. O documentário faz uma crítica às rádios que, para vender 

espaço publicitário, mascaram a verdade e propõem falsos conflitos. A obra mostra uma 

insatisfação com o rádio enquanto tecnologia de comunicação. Seu próprio nome está 

relacionado com isso: o “R”, de rádio, mas também de réel, já não responde mais (R... ne 

répond plus). O pensamento dos irmãos sobre a utopia das rádios livres remete à reflexão 

sobre a utopia da militância revolucionária, mostrada via Lèon e Edmond (MAIRLOT, 2005, 

p.35). 

O filme que realizaram logo em seguida também trata de um tema em voga na época. 

Em 1981, na Polônia, houve um forte movimento dos trabalhadores contra a ditadura 

comunista sob a qual o país se encontrava. Para conter a organização e as pressões do 

sindicato Solidariedade, liderado por Lech Wałęsa, o governo impôs a lei marcial, com toque 

de recolher, proibição de greves, fechamento de aeroportos e da comunicação com o mundo. 

Foi o primeiro movimento sindical não comunista em um país comunista. Os Dardenne 

resolveram fazer um filme sobre os imigrantes poloneses para mostrar ao mundo um pouco do 

que estava acontecendo naquele país. Em entrevista para a Revue belge du cinemá, em 1996, 

eles esclarecem os objetivos do filme: 

Depois do golpe de estado de 1981, na Polônia, a gente se disse: temos que 
fazer alguma coisa. Não alguma coisa confidencial, mas algo para mostrar 
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para outras pessoas. [...] Nossa ideia era mostrar que este país 
ultranacionalista era um país, não uma terra de asilo, mas terra de exílio. 
Desde o primeiro exílio nos anos 1930 até hoje. Queríamos mostrar a 
história da Polônia por meio destes exílios. (L. e J.P. DARDENNE apud 
AUBENAS, 2008, p. 47)25 

Leçons d’une université volante (1982) conta a história de cinco poloneses, em exílio, 

que tiveram de sair do seu país por causa do comunismo, do nazismo, ou do antissemitismo. 

O filme é organizado em sequências de 10 minutos, todas com estrutura parecida. Cinco 

vinhetas pensadas para a televisão belga veicular depois do jornal. Com o desejo de ensinar os 

belgas sobre a migração forçada, eles adotaram a metáfora de uma aula escolar.  Filmado em 

apenas quatro dias, com uma equipe reduzida, a mise en scène é simples, porém eficaz no seu 

propósito. Cada um narra sua história identitária e o conjunto tenta mostrar um pouco da 

História da Polônia. Cinco pessoas reunidas em torno de uma mesa ou no local de trabalho. 

Mostram fotos, recontam seu passado. Cada uma abre um grande mapa da Europa para falar 

de sua trajetória. Conta a sua história, data de nascimento, data do exílio e o percurso que teve 

de fazer até chegar à Bélgica. Cada personagem escolhe algum objeto para definir-se. O grupo 

escuta, pelo rádio, as notícias polonesas, discute e comenta com ironia o que é divulgado pelo 

rádio (AUBENAS, 2008, p.46). 

O leitmotiv da aula é o trem, meio de transporte que levou todas essas pessoas para fora 

da Polônia. No início de cada episódio, uma foto de uma locomotiva está sobre uma mesa, 

enquanto uma locução explica: “Esta é uma locomotiva, na língua de Stalin, é a locomotiva da 

revolução.” A voz pedagógica é direta e inequívoca. A história oficial é neutralizada pelas 

vozes reais dos personagens que tiveram de sair do seu país (MAI, 2010). Perseguidas por 

diferentes motivos, estas pessoas reúnem-se e questionam o que há de verdadeiro ou 

mentiroso nas informações divulgadas oficialmente pelo estado polonês. Por meio das 

histórias singulares, é possível entender melhor a História daquele país. Mais uma vez, os 

Dardenne se voltam ao passado para entender o presente. É sobre este dever da memória e a 

necessidade de compreender a História que os irmãos irão refletir no último documentário que 

realizaram: Regarder Jonathan: Jean Louvet/ son œuvre. Son œuvre/ Jean Louvet (1983). Pela 

                                                 

25 “Après le coup d’Etat de 1981, en Pologne, on s’est dit: il faut faire quelque chose. Pas un truc qui reste 
confidentiel, mais quelque chose qu’on montre aux gens. […] Notre idée était de montrer que ce pays 
ultranationaliste avait été un pays, non pas terre d’asile mais terre d’exil, depuis le premier exil dans les années 
trente jusqu’à aujourd’hui. On voulait essayer de retracer une histoire de la Pologne à travers ces exils.” Trecho 
da entrevista: “Au fil du fleure. Entretien avec Luc et Jean-Pierre Dardenne”, Revue belge du cinéma, no 41, Luc 
et Jean-Pierre Dardenne, vingt ans de travail en cinéma et vidéo, Bruxelas, inverno de 1996-1997. 
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memória de um dramaturgo, os diretores irão fazer esta transição entre a realidade e a ficção, 

entre o realismo e o teatro. 

Inicialmente, os Dardenne tinham um projeto de filmar quatro gerações de militantes e a 

sua evolução. Foram para Louvière, cidade da Valônia francófona, para fazer as primeiras 

imagens, quando o projeto foi cancelado. Aproveitando estar na cidade, os irmãos resolveram 

procurar o dramaturgo Jean Louvet, com quem já compartilhavam o interesse pelos temas 

operários. Realizar um documentário sobre o dramaturgo os levaria a refletir sobre os seus 

próprios ideais e sobre a forma de militância política. O filme que resultou deste encontro é 

fundamentalmente uma reflexão sobre o futuro das utopias. Por meio da obra de Louvet, os 

Dardenne se questionam sobre suas próprias trajetórias e sobre o vídeo enquanto suporte. 

Quando Jean-Pierre e Luc procuraram Jean Louvet, ele já era autor bem reconhecido no 

campo do teatro. Desde 1962, trabalhava com o teatro operário, em Louvière. O objetivo dos 

Dardenne não era fazer um retrato sobre a obra e a vida do dramaturgo mas, sim, interrogar o 

homem e sua escrita. Duas de suas peças são centrais para o documentário: “Conversations 

em Wallonie” e “L’homme qui avait le soleil dans sa poche”. Nestas obras há, assim como 

nos documentários dos Dardenne, um questionamento sobre a classe operária, suas esperanças 

e suas lutas. Os personagens de Louvet também pensam em suas vidas enquanto memória, e o 

combate e a luta estão sempre em constante debate (AUBENAS, 2008, p.59). O filme mostra, 

por um lado, o discurso de Louvet, que descreve a si mesmo como desiludido, militante que 

não pode abandonar sua crença, embora saiba que o sonho acabou: ele dá seu depoimento 

dentro de um trem, viajando para destino desconhecido. Por outro lado, os Dardenne inserem 

imagens simbólicas: a cena de um boxeador, que luta contra o vazio, é usada como metáfora 

de um combate imaginário, representação do “homem mutilado”, aquele que não tem mais 

voz e já não tem mais contra quem lutar. 

As imagens são fragmentadas, os Dardenne estão experimentando todas as 

possibilidades do vídeo. Eles seguem uma linha parecida com Godard em Aqui e lá (Ici et 

ailleurs), onde os planos são descoloridos, os textos são escritos na tela, as imagens são 

sobrepostas e duplicadas, as cenas são repetidas... Eles fazem um cinema do irreal frente ao 

teatro da realidade (AUBENAS, 2005, p.53). A realização deste documentário suscitou um 

problema inédito para os irmãos: como filmar o teatro. A dificuldade de colocá-lo em cena, 

em movimento, sair da frontalidade da sala de teatro. A escolha, neste documentário, foi 

fragmentar em vários blocos narrativos que se relacionam como peças de um quebra-cabeça. 

Além do discurso de Louvet, das imagens simbólicas (o boxeador, uma árvore, uma estátua, 
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um tamanco típico da região...) existem outras sequências em que Louvet, em uma sala com 

vários monitores de vídeo, declama trechos de suas peças. Os Dardenne filmam as cenas da 

representação teatral por meio de um lento traveling lateral (AUBENAS, 2008, p.60). 

Regarder Jonathan mostra a fragmentação, o despedaçamento, partes de paisagens, ruínas de 

usinas, ecoar de vozes. Tudo remetendo à dissolução dos laços sociais da Valônia durante a 

crise (MAIRLOT, 2005, p. 41). 

 

 

2.3. Vídeo, cinema e teatro: entrando na ficção 

 

O contato com Louvet levou os Dardenne a se aproximarem tanto do teatro como de um 

maior experimentalismo com a linguagem. Logo a seguir, trabalharam em um projeto que 

deveria ser mistura de ficção com documentário sobre Ernest Bloch. Eles queriam realizar 

obra bem experimental e metafórica, que acabou sendo descartada, por falta de financiamento. 

Após realizarem os diversos vídeos documentais e com o conhecimento adquirido como 

assistentes de Gatti em Nous étions tous des noms d’arbres, os irmãos resolveram enveredar 

pelo campo da ficção. Seria a primeira vez que trabalhariam com atores, com um texto, e 

realizariam um longa. Eles descobriram que a “verdade” que gostariam de exprimir pelo 

cinema não era fácil de ser mostrada no documentário. 

Mas havia também o prazer, ou melhor, o desejo de trabalhar com atores. 
Divertir-se, contar nossas próprias histórias. E trabalhar sobre o nosso 
presente. Focar pessoas solitárias e ver como, sozinhas, descobriam uma 
linguagem humana, uma maneira de ser dois, de se dar a mão, de ajudar um 
ao outro. Um primeiro gesto em direção ao outro. (J.P. DARDENNE; L. 
DARDENNE, 2005, p.24-25)26 

Como foi dito anteriormente, os Dardenne fizeram tentativas distintas no terreno da 

ficção, antes de se consagrar e descobrir qual estilo de filmes realmente era o deles. O 

primeiro longa, Falsch, era ainda um trabalho tímido, um começo em que eles, pela primeira 

vez, trabalham com atores e realizam um filme experimental. Esta obra marcou a entrada dos 

                                                 

26 “Mais il y avait aussi le plaisir, le désir plutôt, de travailler avec des acteurs. S’amuser, raconter nos propres 
histoires. Et de travailler sur notre présent. Il fallait prendre des gens seuls et essayer de voir comment, seuls, ils 
découvrent un langage humain, une manière d’être deux, de se serrer la main, de s’aider l’un l’autre. Un premier 
geste vers un autre.” 
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diretores no campo cinematográfico. Com sua exibição em alguns festivais, eles finalmente 

podiam dizer que tinham realizado um filme27. Após Falsch, eles dirigiram Je pense à vous, 

um drama ficcional construído com uma história própria e original, com a colaboração de 

Jean Gruault, na escrita do roteiro, e trabalhando com uma equipe profissional. Desta forma, 

de fato, ingressaram no campo do cinema. No entanto, como o resultado final deste filme 

frustrou os diretores, foi somente na terceira tentativa, com A promessa, que encontraram uma 

forma fílmica para comunicar as suas mensagens. 

 Falsch (1986) é um filme centrado em Joe, último sobrevivente de uma família judia 

que foi perseguida na Alemanha nazista. A ação acontece em um aeroporto vazio, onde ele 

reencontra os fantasmas da sua família. O passado e o presente misturam-se em uma mise en 

scène antinaturalista. O filme é uma adaptação de um texto de René Kalisky. Para os 

Dardenne, o modo de migrar do documentário para a ficção foi adotar o texto como uma 

realidade, como um documento (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 2005, p.25). Foi mais 

fácil começar com um texto já existente, em que o trabalho estaria focado na adaptação deste, 

uma etapa de aprendizagem antes de passar para a escrita de um roteiro original. A sugestão 

do texto veio de Mark Quaghebeur, grande especialista em literatura, que, após assistir a 

Regarder Jonathan, recomendou a adaptação para o cinema de algumas obras de autores 

belgas. O texto de Kalisky trata de tema caro aos Dardenne: a história e a memória. Apresenta 

as lembranças particulares de uma família marcada pela História, tentando “retirar dos mortos 

a parte do futuro que está dentro deles” (PIEMME apud MAI, 2010, p. 24)28. 

O filme tem início com a cena de um quadrimotor aterrissando em um aeroporto. Da 

aeronave desce um único passageiro: Joe, o último sobrevivente da família Falsch. Ele retorna 

depois do exílio de quarenta anos, em Nova York, e revê todos os que deixou para trás. O 

reencontro tem a forma de um psicodrama familiar, em que as relações conflituosas são 

evidenciadas: eles se questionam, acusando-se por terem ficado ou fugido. Cada personagem 

é uma consciência e todos compartilham o mesmo sofrimento. Durante o filme, os 

personagens retornam ao momento da sua separação e retomam as relações atrofiadas que 

surgiram ao longo das décadas. Relembram a sua relação com o outro, com a Alemanha, o 

conflito entre as gerações, a relação entre vítima e algoz (MAI, 2010). Os realizadores 

                                                 

27 Falsch foi selecionado para Perspectives du Cinéma Français, Cannes, em 1986, recebeu o prêmio SACD, o 
prêmio da crítica do Festival de Riccione, Itália, em 1987, e o prêmio Fémina Belge du Cinéma, em 1987. 
28 “Taking from the dead the part of the future that lies within them”. 
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colocam vivos e mortos no mesmo plano, em um diálogo fora do tempo. O título, além de ser 

o sobrenome da família, significa “falso”, em alemão, e remete a esta ilusão colocada em 

cena.  

Concebido como um círculo, em que os dois últimos planos são os das duas primeiras 

sequências, Falsch é um filme autoconsciente (MAIRLOT, 2005, p.46). A narrativa acontece 

em um tempo suspenso, imaginário, questiona o que poderia ter sido, o que poderia ter 

acontecido a Joe e sua família. O tempo e o espaço são apresentados a partir das inquietações 

de Joe, seu presente, e os fantasmas das suas lembranças. Não se trata de uma narrativa 

mostrada cronologicamente. O filme apresenta, aos poucos, os conflitos familiares e, por meio 

deles, pode ser deduzida a história familiar. O filme se passa em um cenário estranho, um 

aeroporto deserto, ou, como diria Marc Augé (1994), um “não-lugar”. Um espaço que 

pertence a todos os lugares e, ao mesmo tempo, a lugar nenhum. Para Augé, o aeroporto é um 

exemplo maior destes “não-lugares” do mundo pós-moderno, onde certos ambientes estão 

desconectados da cultura, são espaços transitórios, sem vínculo nem identidade. O filme foi 

rodado durante quinze noites no aeroporto de Ostend e o cenário é destacado pelo uso de 

diversos planos-sequência que mostram os personagens solitários no vazio cavernoso (MAI, 

2010, p.25). Na peça original, a história acontece em outros cenários, porém, na adaptação 

fílmica foi usada apenas esta locação. 

Falsch foi uma transição gradual para a ficção. Os diretores ficaram bastante presos ao 

texto original e utilizaram estética semelhante à que estavam adotando nos últimos trabalhos 

documentais. No entanto, o trabalho com personagens fictícios era inédito para eles. Para 

compor o elenco, não realizaram teste de atores, preferiram convidar pessoas conhecidas. 

Bruno Cremer, ator com vasta experiência no teatro e no cinema, aceitou o desafio de viver 

Joe. Desempenhou bem um papel difícil, em que um homem sexagenário tem, como um 

jovem de 20 anos, o desejo de viver, é um homem forte, mas doente, e vive uma relação de 

amor e ódio por sua família (MAI, 2010, p. 29). Os realizadores atribuem a Cremer este 

primeiro aprendizado de como lidar com o corpo dos atores. Ele tinha muito mais experiência 

que os Dardenne e ajudou na produção da obra. “Começamos a entender que um ator é um 

corpo, com uma voz que sai deste corpo. E um olhar. Mas não tínhamos uma verdadeira 

consciência [...] Sobretudo porque todos os personagens, exceto Joe, estavam mortos, eram 

espectros. Com Cremer, sentimos que havia em cena um corpo, que se movia de um lugar a 
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outro, que devia ou não tocar um outro corpo” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 2005, 

p.28)29. Este aprendizado sobre o corpo foi importante para sair da mentalidade do 

documentário e começar a refletir sobre a mise en scène. Na ficção, eles lidam com 

personagens que deveriam ser dirigidas no espaço. Uma das características estilísticas que é 

marcante nas suas obras de ficção posteriores é justamente a relação entre o corpo e a câmera. 

Porém, em Falsch, o corpo em cena é marcado por mediações estilísticas, um tipo de 

experimentalismo que irão abandonar posteriormente.  

O capital simbólico que acumularam com o trabalho em vídeo permitiu que tivessem 

condições de produzir este primeiro longa. Falsch, início da inserção dos Dardenne no campo 

do cinema, ainda está na fronteira entre o vídeo, o teatro e o cinema. A própria forma de 

financiamento mostra este hibridismo. Os recursos para a sua realização vieram da comissão 

de teatro, de cinema e do coprodutor francês. Segundo os Dardenne, na Bélgica, ele foi 

considerado entre um filme para a televisão e um semidocumentário. Inicialmente, o projeto 

dos diretores era realizar este filme em vídeo, em linguagem mais convencional, para a TV 

belga, porém, segundo o diretor de fotografia, Walther Vanden Ende, para conseguir a 

tonalidade que desejavam seria necessário gravar em película. O próprio fato de os Dardenne 

terem conseguido trabalhar com o ator Bruno Cremer, que já tinha reconhecimento na área, e 

o fotógrafo Walther Vanden Ende que, posteriormente, realizou alguns dos filmes mais 

importantes do cinema belga, como Um homem com duas vidas (1991) e Daens – um grito de 

justiça (1992), mostra que conseguiram, de certa maneira, transferir para o campo do cinema 

o capital simbólico que tinham no vídeo. Porém, mesmo assim, isso era motivo de 

questionamento para os realizadores: “Éramos catalogados como videastas e nos 

perguntávamos se seríamos aceitos fazendo cinema.” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 

2005, p.27)30. 

Falsch percorreu alguns festivais, como o fórum de Berlim, graças ao coprodutor 

francês, e participou de uma mostra sob a curadoria Monsieur Poiterenaud, em Cannes. Isso 

fez com que os diretores se sentissem mais próximos do campo do cinema. Este 

                                                 

29 “On a commencé à comprendre qu’un comédien c’est un corps et une voix que sort de ce corps.  Et un regard. 
Mais on n’en avait pas vraiment conscience. […] Surtout que les personnages de Falsch étaient tous morts, sauf 
Joe; ils n’étaient que des spectres. Avec Cremer, on a senti qu’on mettait en scène un corps, d’un endroit à un 
autre, qui doit ou pas toucher un autre corps”. 
30 “Mais on était catalogués comme «vidéastes» et on se demandait si on serait acceptés par ceux qui faisaient du 
cinéma.” 
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reconhecimento foi marcante para eles “A gente podia dizer: ‘nós fizemos um filme’. Era 

importante poder falar isto. Os únicos a falar isto antes de nós, na Bélgica, foram André 

Delvaux e Chantal Akerman” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 2005, p.30)31. Apesar 

desta repercussão, eles não estavam completamente inseridos no campo, ainda não se sentiam 

parte do mundo do cinema: “fomos obrigados a fazer um curta-metragem antes [de Je pense à 

vous], para provar à comissão de seleção de filmes [do governo] que éramos capazes de fazer 

ficção [...] A comissão não reconhecia Falsch como um primeiro longa-metragem.” (J.P. 

DARDENNE; L. DARDENNE, 2005, p.30)32. O primeiro curta-metragem ficcional dos 

diretores, Il court, il court le monde (1987), foi realizado com objetivo de conseguir o 

financiamento para o Je pense à vous. Para o campo do cinema, naquele momento, 

principalmente no circuito dos festivais, o fato de um trabalho ser finalizado em película ou 

em digital fazia toda a diferença. Porém, não bastou realizar um trabalho finalizado em 

película 35 mm para que os Dardenne fossem considerados cineastas. Falsch, como foi dito, 

foi realizado em película, porém o projeto aprovado pelo governo previa a sua realização em 

vídeo. A própria linguagem deste filme era um tanto hermética e fugia um pouco da mise en 

scène do cinema mais tradicional. 

No cinema, a realização de um curta-metragem faz parte de uma etapa prévia à 

realização de um longa. Il court, il court le monde, feito quase como obrigação para provar à 

comissão que eram capazes de realizar um longa, é um curta metalinguístico. É quase um 

manifesto contra a velocidade, recordando que, no cinema, o tempo do olhar é fundamental. 

Com doze minutos de duração, o filme conta a história de um realizador que trabalha na 

televisão e está fazendo um programa sobre a velocidade da vida moderna. Durante a edição 

deste programa, Jean recebe uma ligação da namorada pedindo que ele vá para casa, pois ela 

tem uma notícia muito importante para ele. Jean deixa o editor finalizando a montagem e sai 

correndo da produtora, dirigindo o seu carro em alta velocidade. Enquanto ele está em casa, o 

produtor do canal analisa o material produzido por Jean e censura diversas cenas, por associar 

Filippo Marinetti ao fascismo e por usar imagens pornográficas, e manda o editor refazer o 

trabalho. Paralelamente, a namorada de Jean atropela um pedestre na porta da sua casa e, 

                                                 

31 “C’était se dire: « on a fait un film ». C’est important de pouvoir se dire ça. Le seul qui a pu le dire pour 
plusieurs films, en Belgique, c’était André Delvaux avant nous, et Chantal Akerman” 
32 “On a été obligés par la Commission de Sélection du film de faire un court métrage après, pour montrer qu’on 
était capable de réaliser une fiction. […] La Commission ne reconnaissait pas Falsch comme un premier long 
métrage” 
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quando ele a encontra, ela avisa que está grávida. O filme termina com um tom meio 

surrealista em que o próprio Marinetti, montado em sua motocicleta, diz que a velocidade leva 

à morte e oferece carona para a assistente que trabalha na produtora. 

O curta-metragem Il court, il court le monde poderia ser visto como o início oficial da 

carreira dos Dardenne como cineastas de ficção. Será o primeiro roteiro realizado por eles e o 

primeiro filme com características mais associadas ao cinema. Com início, meio e fim bem 

definidos, o curta utiliza uma montagem em paralelo. A ironia é o ponto fundamental da obra, 

com a qual, além de fazer um manifesto contra a velocidade no cinema, querem deixar claro, 

para a comissão cinematográfica belga, que são capazes de realizar um filme ficcional. A 

apologia à velocidade é construída em estilo sarcástico e o programa que o personagem Jean 

esta realizando é mostrado de forma cômica. O tom sarcástico é evidenciado também através 

das vozes. Ao contrário do que irão fazer, posteriormente, na maioria de suas ficções, este 

curta é filme verborrágico, cheio de diálogos e até monólogos. Como resquício do passado 

documental, durante todo o tempo, a palavra é colocada em cena. No entanto, o curta é um 

pouco paradoxal, já que, por um lado, faz crítica à rapidez – “a velocidade mata” – e, ao 

mesmo tempo, até por causa do formato, toda a história é acelerada e os personagens acabam 

caricaturais. Olhando seu contexto de produção, é possível uma leitura de que o curta é apenas 

uma “brincadeira”, um exercício de aprendizagem a fim de que possam cumprir os requisitos 

para pedir o financiamento do próximo filme: Je pense à vous (1991). 

Retratar os trabalhadores que perderam o emprego por causa da crise na Valônia era um 

projeto antigo dos Dardenne. Depois dos diversos documentários sobre o tema, resolveram 

abordar o assunto em uma ficção. Je pense à vous conta a história de um operário de uma 

empresa siderúrgica que perdeu o emprego e acaba entrando em grande depressão. Ao 

contrário do curta Il court, il court le monde, feito em tom humorístico e leve, Je pense à vous 

é um filme pesado e sério. Os Dardenne abandonaram em parte o estilo mais experimental dos 

últimos documentários e de Falsch e o final surrealista de Il court, il court le monde para 

adotar estética mais clássica.  

Revendo a trajetória dos irmãos, é possível notar que começaram realizando pequenas 

intervenções artísticas e políticas no interior da Bélgica e acabaram como dos cineastas mais 

importantes do seu país e do cinema contemporâneo. Porém, do princípio de suas carreiras até 

hoje, ainda permanecem o engajamento e o desejo de que suas ações modifiquem a realidade. 

No início, o processo de filmar a população e exibir em locais improvisados permitia que eles 

tivessem liberdade total de criação, mas só alcançavam um público reduzido. Pelas parcerias 
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com os canais de televisão, conseguiram alcançar um público maior mas, para isso, os vídeos 

precisavam de edição mais cuidadosa. Porém, o ar experimental e amador ainda ficava 

evidente nas obras. Com Falsch, começaram a migrar para o cinema ficcional, onde poderiam 

alcançar um público muito maior. Je pense à vous foi, efetivamente, a estreia dos diretores no 

campo do cinema. Um filme realizado por uma equipe profissional e sobre um tema que 

estudaram durante anos.  

Je pense à vous nasceu de um projeto que iria investigar os efeitos do desemprego na 

sociedade belga. Conseguiram um orçamento generoso que lhes permitiu trabalhar com atores 

conhecidos, como Robin Renucci e Fabienne Babe, e com o roteirista de renome mundial do 

panteão da Nouvelle Vague, Jean Gruault. Já tinham acumulado algum conhecimento sobre a 

realização audiovisual, durante os anos de documentaristas e na produção de Falsch e de Il 

court, il court le monde. Nos anos que precedem Je pense à vous, além de adquirir o 

conhecimento prático, os Dardenne puderam conhecer melhor o cinema. Foi nos anos 1980 

que eles desenvolveram a cinefilia. Viram John Nicholas Cassavetes, aproximaram-se mais da 

obra de Roberto Rossellini e conheceram o decálogo de Krzysztof Kieslowski. Na Bélgica, 

nesta época, havia um ambiente efervescente que propiciava o surgimento de novos talentos. 

Apareceram alguns filmes importantes, como Um homem com duas vidas (1991), de Jaco Van 

Dormael, e Aconteceu perto da sua casa (1992), de Rémy Belvaux, André Bonzel e Benoît 

Poelvoorde. A indústria cinematográfica independente estava a todo vapor. Porém, apesar de 

todos estes elementos favoráveis aos irmãos, o filme decepcionou. 

Em dezembro de 1991, antes de Je pense à vous ser exibido publicamente, Luc 

Dardenne escreveu em seu diário “O que fazer? É necessário continuar filmando? Fazer 

filmes? De que adianta? O péssimo filme que acabamos de fazer deveria nos levar a jamais ter 

esta ilusão, esta pretensão. Nosso país e sua história podem produzir cineastas como a gente, 

como o filme que queríamos fazer?” (L. DARDENNE, 2005, p.10)33. E não foram somente os 

realizadores que desprezaram o filme. A distribuição do longa foi pífia e a crítica, bem cruel. 

Até hoje, é um filme raramente mencionado em textos sobre os Dardenne, sendo difícil 

conseguir uma cópia: não foi sequer foi lançado em DVD. Comparando o objetivo dos 

realizadores com os efeitos produzidos pelo filme, realmente é possível notar que eles não 

                                                 

33 “Que faire? Faut-il continuer à vouloir filmer? Faire des films? À quoi bon! Le mauvais film que nous venons 
de tourner devrait nous guérir à jamais de cette illusion, de cette prétention, Notre pays, son histoire peuvent-ils 
produire des cinéastes comme nous, un cinéma comme celui que nous voudrions faire?” Em 29 de dezembro de 
1991. 
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foram bem sucedidos. O filme não satisfez nem como mercadoria, nem como objeto para 

acumular prestígio no campo artístico. O retrato da classe trabalhadora e os problemas da 

crise econômica da região acabaram sendo meros coadjuvantes do drama individual do 

protagonista. O filme não é de todo descartável, porém o grande problema é ser muito 

superficial e extremamente convencional para um filme “de arte” e, ao mesmo tempo, 

monótono e cansativo para um filme voltado somente para a diversão. 

Je pense à vous se passa na Bélgica dos anos 1980. Após uma grande crise financeira, 

muitos trabalhadores perderam os seus empregos e, entre eles, Fabrice, um homem de 35 anos 

que trabalhava na indústria siderúrgica. O filme é centrado nele e na sua família. Após perder 

o trabalho, ele se sente abandonado, sem razão para existir. O filme começa mostrando a 

família antes da crise, com todos felizes, bebendo, cantando e dançando na inauguração do 

jardim. A harmonia familiar é mostrada também em cenas em que Fabrice treina com seu 

filho os passos de uma dança tradicional de carnaval. Na cidade, há um clima de mobilização 

política, com passeatas e discursos, entre eles o de uma criança em uma fala de protesto. Na 

televisão, às vésperas das eleições, um político garante que o governo vai lançar um plano de 

reestruturação que irá salvá-los da crise. Logo depois, muitos são exonerados, a propaganda 

governamental era apenas eleitoreira. Fabrice não participou da greve temendo ser demitido 

mas, mesmo assim, foi dispensado do emprego.  

Sem trabalho, Fabrice sente-se cada vez mais inútil e vai-se afastando da família. O seu 

irmão tenta fazer com que aceite trabalhar com ele em um atelier de foto-gravura, mas ele se 

recusa. Sua mulher, Celine, tenta animar o marido, mas ele também recusa a sua ajuda e acaba 

sentindo ciúmes excessivos do irmão e de um professor de inglês que dá aulas para ela.  

Fabrice se sente desvalorizado como marido e cidadão. Ele foge de casa, abandonando a 

mulher e o filho. Faz alguns “bicos” para sobreviver, revolta-se contra o patrão explorador por 

este espancar um colega e briga na defesa do companheiro. Celine, depois de muito vagar à 

procura do amado, temendo que ele, como outros, tenha-se suicidado no Meuse, acaba 

encontrando Fabrice morando em um prostíbulo. Ela tenta uma última vez salvá-lo e lhe diz: 

“Estamos à sua espera, precisamos de você”. E vai embora sozinha. O reencontro romântico 

acontece depois, durante o carnaval. Quando Fabrice chega a Seraing, encontra a mulher e o 

filho, este último vestido com a roupa típica da região, dançando e jogando laranjas para os 

que assistem ao desfile. Depois de um beijo, colegas de Fabrice lhe entregam o seu trompete e 

ele toca na festa. O operário por fim acaba recuperando-se da depressão e consegue voltar 

para a família. “Só o amor salva”. 
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Do início ao fim, o filme é permeado de clichês: o cartaz “Seraig viverá”, durante as 

manifestações, a interpretação exagerada nas cenas de ciúmes, o vestido vermelho na cena de 

sedução de Celine, o reencontro do casal durante a festa. Além disso, os enquadramentos, 

música e montagem são extremamente tradicionais. As imagens são estereotipadas e a crise 

social é mostrada de forma quase didática. As usinas e a paisagem industrial são tratadas de 

forma estetizadas. Este tratamento romantizado do ambiente corresponde às estratégias de um 

cinema mais clássico e a trama tenta ser uma “demonstração” da crise (MAIRLOT, 2005, 

p.59). Apesar de todos estes problemas, o filme não é completamente ruim, apresenta diálogos 

bem construídos e trata de tema interessante por uma perspectiva que merece destaque: um 

drama individual psicológico, motivado por uma crise social. Estas questões do homem 

solitário e das fronteiras entre o indivíduo e o coletivo irão permanecer na obra dos Dardenne, 

porém de outra maneira. Je pense à vous é desprovido de intensidade afetiva (MAI, 2010, p. 

36). Para os irmãos, toda esta mise en scène tradicional pode ser explicada pela forma como o 

filme foi realizado.  

Um dos choques que os irmãos tiveram na realização do Je pense à vous foi conhecer de 

perto um aspecto do campo do cinema que ignoravam: a profissionalização e a pressão dos 

investidores. Se no campo do vídeo e do teatro existe maior autonomia em relação ao campo 

econômico, no cinema, pelos grandes custos e lucros envolvidos, muitas vezes os investidores 

ditam regras e fazem exigências que acabam influenciando o produto. Conforme Bourdieu, a 

questão do lucro financeiro por meio da arte é sempre um paradoxo que não consegue ser 

completamente resolvido. Os Dardenne estavam estreando como diretores, e nem sempre 

conseguiram impor as suas vontades frente às exigências dos patrocinadores. Deste embate 

resultaram dois problemas incontornáveis: a obrigatoriedade de uma mensagem esperançosa e 

as reivindicações de uma equipe experiente e profissional. Durante a filmagem, foi gerado um 

clima de disputa entre a equipe especializada e os diretores estreantes, o que acentuou o 

paradoxo contido no roteiro: relatar uma realidade quase trágica com a obrigatoriedade de um 

final feliz. Esta contradição, em parte, é explicada pelo contexto que levou à realização do 

filme. 

Em 1984, o Centre de l'Audiovisuel à Bruxelles (CBA) tinha a pretensão de produzir 

documentários investigativos sobres as mudanças econômicas, políticas e sociais da Europa. 

O objetivo era reunir uma documentação sólida e minuciosa a uma estética lírica e 

transformadora (AUBENAS, 2008, p.99). Henri Storck, cineasta engajado e que estava à 

frente do CBA, convidou os Dardenne para produzir um filme sobre a crise das indústrias do 
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aço, explorando todos os atores políticos, sociais e financeiros envolvidos direta ou 

indiretamente na crise. Os irmãos aceitam o projeto, com a condição de abandonar o 

documentário e realizar uma ficção. No dossiê do CBA eles argumentam sobre esta decisão: 

“Uma ficção que permitiria escolher personagens que a realidade não apresenta ela mesma, 

que permitiria construir uma intriga, uma história que, pela caracterização dos personagens, 

por suas relações, poderia ser simples, mas que se abriria para a complexidade do problema” 

(AUBENAS, 2008, p.99)34. Sob o título de Volcain Chômeur, os irmãos passaram um ano 

estudando o tema e realizando entrevistas com as pessoas envolvidas. O resultado deste 

trabalho foi apresentado, em 1985, para o CBA, em um relatório contendo “os temas, as 

situações e os personagens” a serem explorados, e o CBA ficou responsável por captar o 

patrocínio. Posteriormente, eles se uniram a Jean Gruault para elaborar o roteiro final. Cinco 

versões se sucederam entre fevereiro de 1988 e fevereiro de 1989. O Volcain Chômeur 

transformou-se em Les enfants du Vulcain, depois em On pense à vous e, enfim, Je pense à 

vous. 

Ou seja, existiu um longo processo de trabalho e de pesquisa para a construção do filme, 

todos os personagens e problemas ali apresentados correspondem a fatos sociais da região. A 

greve dos trabalhadores, as passeatas, a demissão massiva na indústria siderúrgica, a festa no 

carnaval, a tradição passada de pais para filhos, os suicídios no rio, o abandono das casas e a 

proliferação das casas de prostituição, tudo isso era real. No entanto, o filme soa falso. Em 

uma longa entrevista, Gruault explica como foi o processo de realização de Je pense à vous. 

Para ele, o modo do financiamento do filme gerou contradições insolúveis. Ele era 

patrocinado pelos sindicatos e tinha ajuda de diversas instituições europeias. A criação do 

roteiro não tinha autonomia para realizar o que desejavam. “Nós éramos incapazes [...] Tudo 

era contraditório, balizado por concessões, porque era necessário que o filme fosse otimista e 

não desesperasse ninguém. A gente colocou uma história de amor porque era impensável que 

não houvesse uma. Mas a situação descrita prestava-se mais à morte, ao choque. Em situações 

tão trágicas, as pessoas se dissolvem!” (GRUAULT apud AUBENAS, 2008, p.103-104)35. 

                                                 

34 “Une fiction qui permettrait de saisir des personnages que la réalité ne donne pas d’elle-même, qui permettrait 
de construire une intrigue, une histoire qui par la caractérisation des personnages, de leurs rapports pourrait être 
simple tout en ouvrant à la complexité du problème.” 
35 “Nous étions handicapés […] Tout cela était contradictoire, balisé de concessions parce qu’il fallait que le film 
soit optimiste, ne désespère personne. On a mis une histoire d’amour parce qu’il était impensable qu’il n’y a pas 
une. Mais la situation décrite se prêtait plus à la mort, à l’échec. Les gens se dissolvent dans des situation aussi 
tragiques!” 
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Devido a este sistema de realização, as cenas fortes, como a de um homem que queimava sua 

própria casa e logo depois se atirava do prédio da prefeitura, tiveram de ser cortadas do filme.  

As situações mais violentas desapareceram e tornaram-se levianas, o suicídio foi “açucarado”. 

“Uma censura política? Não, é mais complicado do que isso... Não ousamos ir ao cerne da 

questão, não éramos livres, estávamos coagidos por obrigações contraditórias. Tudo era 

constrangedor e tínhamos que fazer o filme, terminá-lo.” (GRUAULT apud AUBENAS, 

2008, p.104) 36. 

Durante a filmagem, a inexperiência dos diretores e os conflitos com a equipe 

acentuaram-se. Quase toda a equipe foi escolhida à revelia dos diretores. Eles estavam 

rodeados por técnicos com vasta experiência.  Os diretores não se reconheceram no produto 

final: “este filme não foi feito contra nós, mas sem nós” (L. DARDENNE apud ANDREWS, 

2006)37. Grande parte da mise en scène, posição da câmera e iluminação foram decididas pela 

equipe e até pelos atores. O clima durante a filmagem era tenso: “A equipe, vendo que não 

sabíamos o que queríamos fazer, se propunha a fazer em nosso lugar [...] Pensam que é para o 

seu próprio bem e lhe tomam o filme.” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 2005, p.31)38. A 

situação durante as filmagens só melhorou um pouco quando trocaram o primeiro assistente e 

conseguiram um monitor de vídeo para que pudessem acompanhar o que estava sendo 

registrado: “Nós estávamos verdadeiramente perdidos sem esta tela. A gente não sabia o que 

era filmado.” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 2005, p.32)39. Mesmo assim, toda vez que 

os diretores tentavam realizar algum plano menos convencional, tinham que negociar com a 

equipe. De fato, comparando este filme com os documentários que tinham realizado 

anteriormente e com as ficções posteriores, existem poucos pontos em comum. Dos 

documentários, ainda restaram o tema explicitamente social, a questão da mobilização dos 

trabalhadores, submersos na crise da indústria siderúrgica, e o excesso de palavras. Ao 

contrário dos outros filmes ficcionais da dupla, Je pense à vous é construído por meio do 

discurso dos personagens. 

                                                 

36 “Une censure politique? Non, c’est plus compliqué que ça… Nous n’avons pas osé aller jusqu’au but. Nous 
n’étions pas libre, coincés par des obligations contradictoires. Tout était contraignant et pourtant il fallait faire le 
film, le finir” 
37 “So this film was made, not against us, but without us”. 
38 “L’équipe, voyant qu’on ne savait pas ce qu’on voulait faire, se proposait de le faire à notre place.[…] ils 
pensent que c’est pour ton propre bien, et ils te prennent le film” 
39 “Nous, on était vraiment perdus sans cet écran. On ne savait pas ce qui était filmé.” 
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Os contrastes entre Je pense à vous e as ficções posteriores aparecem tanto no modo de 

produção como nos aspectos internos dos efeitos gerados pela obra. Houve uma mudança na 

trajetória dos realizadores, nas suas posições no campo audiovisual. Quando os Dardenne 

ainda trabalhavam apenas com o vídeo, conseguiram acumular capital simbólico e produzir 

obras com certa autonomia em relação ao campo econômico. Por mais que dependessem do 

governo para o financiamento, podiam escolher o que e como filmar. Relacionando a 

trajetória dos realizadores com a “economia às avessas” de Bourdieu, pode-se dizer que 

começaram como artistas que visavam ao acúmulo de capital simbólico e não ao lucro 

imediato. No momento em que tentaram transferir, do vídeo para o cinema, este capital 

adquirido, tiveram certa dificuldade. Estes problemas podem ser vistos tanto pela 

obrigatoriedade de provar para a comissão de financiamento que poderiam realizar um longa, 

como pela resistência que enfrentaram da parte de técnicos experientes, durante a realização 

de Je pense à vous. Uma das barreiras entre a direção e a equipe resultava do fato de, nesta 

época, os Dardenne não terem ainda prestígio na área: “na Bélgica, muita gente do cinema nos 

tomava como usurpadores” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 2005, p.31-32)40. 

Je pense à vous poderia ser enquadrado como um filme mais ligado à tentativa de 

sucesso imediato e a possíveis efeitos sociais na audiência. O valor simbólico e o valor 

artístico não eram o primordial para os financiadores. Eles não apostaram na criação de uma 

obra com estética própria. A exigência por nomes consagrados e técnicos experientes levou a 

uma estética clássica e indica que os investidores não estavam dispostos ao risco de colocar 

iniciantes sem o respaldo de uma equipe conhecedora do métier. Segundo Bourdieu (1996), o 

pólo da lógica econômica vê o comércio de bens culturais como um comércio qualquer, em 

que o artista se ajusta a uma demanda pré-existente com fórmulas pré-estabelecidas. Este tipo 

de obra tem um ciclo de produção curta. Je pense à vous, mesmo como produto 

mercadológico, fracassou.  

No entanto, o fato de os Dardenne terem trabalhado com algumas pessoas reconhecidas, 

colocou-os definitivamente inseridos no campo cinematográfico. O filme chegou a ganhar o 

prêmio do júri popular no Festival International du Film de Biarritz (1992), prêmio de 

interpretação feminina (com Fabienne Babe), do júri popular no Festival international du 

Film Francophone de Namur (1993) e foi selecionado no Festival du Film de Paris (1993). 

                                                 

40“En Belgique beaucoup de gens du cinéma nous prenaient pour des usurpateurs”. 
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Porém, o maior prestígio adquirido pelos Dardenne foi o fato de terem trabalhado com Jean 

Gruault. O roteirista, de renome internacional, já havia elaborado roteiros para Roberto 

Rosselini, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Alain Resnais, entre outros. “Jean Gruault nos 

ensinou a liberar os personagens do amálgama documentário. Levou-nos a afastar, a sair da 

lama. Ele nos impeliu a fazer as perguntas certas. Foi uma grande lição.” (J.P. DARDENNE; 

L. DARDENNE, 2005, p.33)41. Além do aprendizado com um mestre considerado didático, 

esta colaboração certamente ajudou os irmãos a adquirirem capital simbólico: “Ele nos 

contava muitas histórias, suas lembranças. Acho que foi com ele que nós verdadeiramente 

entramos no cinema. Mas no bom sentido do termo. Na desmistificação. Ele não era 

pomposo, não assumia pose com a gente. Ele dizia: ‘sejam confiantes’.” (J.P. DARDENNE; 

L. DARDENNE, 2005, p.33)42. 

Os Dardenne não gostaram do processo de elaboração nem do resultado final de Je 

pense à vous, porém, o filme teve uma grande importância na sua trajetória. A decepção foi 

útil para que soubessem o que não gostariam de fazer e começassem a refletir sobre o que 

realmente desejavam comunicar com os seus filmes. Depois deste fracasso, os irmãos 

partiram na direção contrária para realizar o próximo filme. Em junho de 1992, nas palavras 

de Luc Dardenne: 

Longa conversa com Jean-Pierre sobre a forma como devemos continuar a 
fazer filmes depois de Je pense à vous.  Uma coisa é certa: orçamento 
pequeno e simplicidade em tudo (história, cenário, figurinos, iluminação, 
equipe e atores). Ter a nossa equipe, encontrar atores que realmente queiram 
trabalhar conosco, que não nos bloqueiem com o seu profissionalismo, que 
não nos conduzam, contra a nossa vontade, na direção do conhecido e 
consagrado. Contra a afetação, o maneirismo que prevalece: pensar pobre, 
simples, nu. Desnudar-se, deixar de lado todos estes discursos, todos estes 
comentários sobre o que é o cinema, o que não é e o que deveria ser.  Não 
querer fazer cinema e dar as costas a tudo que nos queira fazer entrar no 
meio do cinema. (L. DARDENNE, 2005, p.13-14)43 

                                                 

41“Jean Gruault nous a appris à sortir les personnages du magma documentaire. Il nous a poussés à nous 
arracher, à sortir de la boue. Il nous forçait à nous poser les bonnes questions. Ce fut une grande leçon.” 
42“Il nous a raconté beaucoup d’histoire, de ses souvenirs. Je pense que c’est avec lui qu’on est vraiment entrés 
dans le cinéma. Mais dans le bon sens du terme. Dans la démystification. Il n’était jamais pompeux. Il n’a jamais 
pris la pose avec nous. Il nous disait: «ayez confiance».” 
43 “Longue discussion avec Jean-Pierre sur la manière dont nous allons continuer à faire nos films après la 
mauvaise expérience de Je pense à vous. Une chose est sûre: petit budget et simplicité partout (récit, décor, 
costume, éclairage, équipe, acteurs). Avoir notre équipe, trouver des acteurs qui ont réellement envie de 
travailler avec nous, qui ne nous bloquent pas avec leur professionnalisme, des inconnus qui ne nous conduiront 
pas malgré nous vers ce qui est déjà connu et reconnu. Contre l’affectation, le maniérisme qui prévaut: penser 
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Com uma equipe pequena e menos dinheiro, filmaram A promessa (1996) e começaram 

a ganhar reconhecimento internacional. Pode-se dizer que em A promessa, Rosetta e O filho 

os Dardenne ainda estavam preocupados em criar um novo estilo e distanciar-se do que 

tinham realizado em Je pense à vous. Foi somente com este distanciamento, no nível técnico, 

do que era consagrado e considerado como “correto”, que conseguiram inventar algo novo no 

cinema, e consagrar-se por isso.  

 

 

2.4. Um novo começo: o controle do processo criativo 

 

Durante a longa pesquisa que os Dardenne realizaram em conjunto com Tonino Guerra 

para a elaboração do roteiro de Je pense à vous, esboçaram inúmeras histórias distintas. “A 

gente poderia imaginar que o pai se torna empregado de seu filho em seus negócios escusos e 

um dia se recuse a cobrar uma taxa porque ele não pode esquecer o que ele foi” (AUBENAS, 

2008, p.100)44. Em A promessa, retomaram esta situação de confronto, porém invertendo o 

papel do pai e do filho. O filme narra a história de imigrantes na Bélgica com o eixo narrativo 

focado em Igor, um jovem garoto cujo pai vive da imigração ilegal. No entanto, 

diferentemente de Je pense à vous, os irmãos conseguiram ir além da ilustração social. 

Em A promessa, os Dardenne tentaram recuperar o clima de trabalho colaborativo que 

tinham desenvolvido no teatro e, ao mesmo tempo, conseguir impor suas ideias para a equipe 

técnica. Para eles era importante obter maior controle do processo criativo. Procurando ter 

esta autonomia, eles tiveram que se contentar em realizar um trabalho com orçamento mais 

restrito do que o de Je pense à vous. Em um texto sobre a economia da realização dos irmãos 

Dardenne, Frédéric Sojcher (2005) ressalta que a criação cinematográfica não pode ser 

entendida sem que sejam estudados também os meios de produção. Os diretores sempre são 

obrigados a compor com o sistema em que estão inseridos. A questão da mise en scène está 

intimamente relacionada com as condições materiais disponíveis, e cada nova geração de 

                                                                                                                                                         

pauvre, simple, nu. Etre nu, se dévêtir de tous ces discours, tous ces commentaires qui disent ce qu’est le cinéma, 
ce qu’il n’est pas et devrait être, etc. Ne pas vouloir faire du cinéma et tourner les talons à tout ce qui voudrait 
nous faire entrer dans le milieu du cinéma.” Em 25 de junho de 1992. 
44 “On pourrait imaginer que le père devienne l'employé de son fils dans les affaires louches et refuserait un jour 
d'accomplir une tâche parce qu'il n'a pas oublié ce qu'il fut”. 
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cineastas tem de contornar e compor os contrapontos que lhe são impostos, como o 

orçamento, o tempo de filmagem e montagem e a interferência dos financiadores no processo 

criativo. As escolhas artísticas devem estar em sintonia com os recursos disponíveis, pois de 

nada adianta tentar realizar um filme com poucos recursos sem que esta precariedade seja 

assumida como uma escolha estética. A trajetória dos Dardenne mostra que o contrário 

também pode ser motivo de fracasso: em Je pense à vous, mesmo com película 35mm, uma 

equipe numerosa, atores conhecidos e maior número de semanas de rodagem, eles não 

chegaram a encontrar o seu estilo, e o filme acabou “afundando” por esse excesso de meios. 

A pressão dos investidores está diretamente ligada ao orçamento de um filme e ao 

prestígio dos diretores no campo cinematográfico, conquistado por meio de prêmios, críticas e 

público que conseguem alcançar. Em seu primeiro filme, Falsch, os Dardenne tiveram 

orçamento de apenas 18 milhões de francos belgas45 (equivalente a 450 mil euros) – montante 

ínfimo para a realização de um longa – e trabalharam com bastante liberdade na realização da 

obra que teve um público de apenas 590 pagantes na Bélgica (apenas foi computado o público 

de Bruxelas). Em Je pense à vous, com orçamento de 106 milhões de francos belgas (2,62 

milhões de euros), a lógica do capital e a necessidade de trabalhar com uma equipe 

profissional imposta pelos financiadores fizeram com que o filme tivesse formato mais 

tradicional. Porém, mesmo com atores conhecidos, este investimento não se reverteu em bom 

público: foram vendidas somente um pouco mais de 8 mil entradas, no país. Já em A 

promessa, aconteceu o contrário: com um orçamento de 58 milhões de francos belgas (1,45 

milhão de euros, número bem inferior ao do filme anterior), conseguiram um público de 184 

mil pagantes, na Bélgica, além de o filme ter entrado no circuito francês e europeu, com 300 

mil e 451 mil entradas vendidas, respectivamente.  

A experiência dolorosa do segundo longa-metragem teve o papel determinante de 

tomada de consciência. Além de um orçamento consideravelmente menor, A promessa 

diferenciou-se de Je pense à vous na forma como empregou os recursos. Os diretores 

preferiram contratar uma equipe menor, com a qual tivessem maior afinidade, trabalharam 

com atores não profissionais e atores ainda desconhecidos, priorizaram locações naturais e 

filmaram em super 16 mm, formato mais barato, que permite maior mobilidade da câmera. O 

                                                 

45 Todos os dados aqui referidos são do Filme du Fleuve, CNC, Communauté française de Belgique, Ministère 
des Affaires économiques de Belgique consultados no artigo “Les frères Dardenne: une économie de la 
réalisation” publicado na revista Contre Bande (SOJCHER, 2005) 
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que encarecia o filme era o tempo de filmagem, já que para obter o efeito desejado, além de 

bastante ensaio com os atores, era necessário repetir muitas sequências. Após o sucesso de A 

promessa, o orçamento dos filmes dos Dardenne só cresceu, passou de 1,42 milhão de euros 

para 4 milhões de euros em O silêncio de Lorna46. “Nada muda, entretanto, nos dispositivos 

de produção e mise en scène. Ter mais recursos permite aos irmãos Dardenne ter mais 

semanas de filmagem ou remunerar melhor os seus colaboradores” (SOJCHER , 2005, 

p.171)47.  

Neste aspecto, A promessa teve importância crucial na carreira dos diretores, pois foi o 

primeiro filme em que conseguiram desvencilhar-se da atuação teatral de Falsch e da mera 

ilustração de um tema, como ocorreu em Je pense à vous. Por meio da recusa de algumas 

convenções cinematográfica, conseguiram achar o equilíbrio necessário entre a mise en scène 

e a produção e, com isso, obter certa independência na realização dos seus filmes. “Essa 

ascese econômica, os irmãos Dardenne não adquiriram de forma unicamente empírica. Eles 

foram profundamente influenciados por aquele que eles consideram como ‘pai 

cinematográfico’, Armand Gatti, [...] que propunha também esta estética da precariedade.” 

(SOJCHER , 2005, p.158)48. Tal estética não é algo novo no cinema. De certa forma, muitas 

das vanguardas atribuem algumas soluções estilísticas à falta de recursos disponíveis: saídas 

inovadoras são criadas como forma de libertação de restrições financeiras. O tipo de filme que 

os Dardenne passaram a fazer a partir de A promessa, somente é possível porque eles foram, 

ao mesmo tempo, diretores, assim como seus próprios produtores e formaram uma equipe 

coesa que trabalha junto, desde então.  

Com o orçamento limitado, a equipe, escolhida pelos Dardenne para A promessa, foi 

baseada mais na afinidade do que no renome. A montadora Marie-Hélène Dozo e o diretor de 

fotografia Alain Marcoën eram pessoas de confiança que já tinham trabalhado, anteriormente, 

com os diretores, no curta Il court, il court le monde. O diretor de som, Jean-Pierre Duret, 

tinha participado de Je pense à vous e os Dardenne comentam que ele e Jean Gruault foram as 

únicas pessoas da equipe com quem tiveram uma boa relação durante a produção. Juntamente 

                                                 

46 Dado retirado do texto de Sojcher, publicado no livro Jean Pierre e Luc Dardenne (AUBENAS, p.184, 2008) 
47 “Rien ne change pourtant dans les dispositifs de production et de mise en scène. Avoir plus de moyens permet 
aux Dardenne mieux rémunérer leurs collaborateurs.” 
48 “Cette ascèse économique, les frères Dardenne ne l’ont pas acquise de manière uniquement empirique. Ils ont 
été profondément influencés par celui qu’ils considèrent comme leur « père cinématographique », Armand Gatti, 
dramaturge et cinéaste, qui prônait lui aussi cette esthétique de la pauvreté.” 
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com o operador de câmera, Benoît Dervaux, é esta equipe que vai permanecer na ficha técnica 

de todos os seus filmes posteriores. O que os diretores consideravam importante era trabalhar 

com uma equipe que se identificasse com o projeto, que aceitasse o ponto de vista deles e, 

principalmente, que não criasse impedimentos sobre o que poderia ou não ser filmado. Para os 

Dardenne, a técnica deve submeter-se à mise en scène, e não o contrário. Os irmãos trabalham 

com o princípio de tentativa e erro, preferem lidar com a incerteza que atuar com equipe 

especialista que tenha convicções formatadas sobre o que é o certo ou não, no cinema. A 

técnica jamais deve ser um fim em si mesmo. (SOJCHER , 2005, p.169) A escolha de atores 

também é orientada neste sentido. A disponibilidade total é um pré-requisito importante, por 

isso preferem trabalhar com atores pouco conhecidos ou atores com os quais têm relação de 

fidelidade, como Olivier Gourmet e Jérémie Renier. É necessário todos se entregarem para 

que, juntos, possam encontrar o tom certo que a história vai demandar. 

Logo após finalizarem A promessa, Jean-Pierre Dardenne produziu o documentário 

Gigi, Monica... et Bianca (1997), de Benoît Dervaux (que fez a câmera em A promessa, 

Rosetta, O filho e A criança). O filme conta a história de um casal, Gigi e Monica, ele com 17 

e ela com 15 anos, que moram nas ruas de Bucareste, capital da Romênia, vivem de pequenos 

furtos e lutam diariamente pela sobrevivência. O impasse se dá quando Monica engravida e os 

dois têm que pensar em como sustentar e criar o bebê. Este tema é semelhante e seguramente 

influenciou no processo posterior de criação de A criança. O fato de eles se tornarem 

produtores de filmes, mostra também que já tinham acumulado mais prestígio no campo 

cinematográfico. 

Seguindo a cronologia, a próxima obra dirigida pela dupla foi Rosetta (1999). Trata-se 

da história de uma jovem que vive com sua mãe, em condições precárias, e está em busca de 

um trabalho. Posteriormente, realizaram O filho (2002), filme sobre um pai que aceita como 

aprendiz o assassino do seu filho. O instrutor tenta entender os motivos que levaram o garoto 

a fazer isso. O longa-metragem seguinte, A criança (2005), tem como tema um casal que vive 

de pequenos furtos e acaba de ter um filho. O pai recebe uma proposta para vender o seu filho 

e aceita, sem o consentimento da mãe do bebê. 

Em 2007, participaram de filme coletivo, em homenagem a Cannes, intitulado Chacun 

son cinéma ou Ce petit coup au coeur quand la lumière s'éteint et que le film commence em 

que trinta e três diretores realizaram obras que deveriam ser, necessariamente, filmadas em 

uma sala de cinema e ter apenas três minutos de duração. O segmento apresentado por eles foi 

Dans l'obscurité que mostra um garoto que tenta roubar a bolsa de uma mulher na sala escura. 
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Em 2008, lançaram O silêncio de Lorna, um filme sobre uma imigrante que se casa com um 

drogado a fim de obter a cidadania belga e, posteriormente, poder vender, a outro imigrante, 

esta cidadania. 

Os últimos cinco longas tiveram grande repercussão e apresentam forma narrativa muito 

semelhante: câmera na mão, foco em um único personagem, ausência quase total de música. É 

este período que interessa prioritariamente nesta dissertação. O cinema de Luc e Jean-Pierre 

Dardenne não é um cinema de denúncia, aproxima-se mais de um cinema de registro. Depois 

do Je pense à vous, conseguiram transformar os temas dos seus documentários em ficções 

fortes e que causam profundos efeitos nos espectadores. É com o objetivo de entender este 

estilo, como funciona internamente, que a obra será examinada, em particular o filme A 

promessa, a partir de uma perspectiva do funcionamento dos seus efeitos. 
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3. A ficção através do realismo sensório 

 

 

Um dos aspectos relevantes dos filmes dos Dardenne é o tema que abordam. Todos os 

seus trabalhos, ficcionais ou não, têm em comum versar sobre personagens excluídos ou à 

margem da sociedade. Em todos eles, o programa cognitivo é importante. No entanto, o que 

trazem de novo, após Je pense a vous, é a forma como lidam com a imagem e o som, gerando 

um realismo sensório. São histórias simples, sem muitos personagens e reviravoltas. São 

enredos que tratam de pessoas comuns que, de alguma forma, acabam em situação da qual 

perdem o controle. Seus personagens são pessoas solitárias que partem para o encontro com o 

outro e, nesta busca, solicitam uma reflexão por parte do espectador. É em torno desta 

reflexão social que gira o universo fílmico dos diretores.  

A força dos filmes realizados pelos Dardenne está neste realismo frio, que banaliza o 

mal cometido pelos seres comuns (PRÉDAL, 2005, p.60). O modo de colocar em cena os 

personagens, o tremido das imagens, a proximidade excessiva que causa angústia, em suma, é 

principalmente pela forma de filmar que os diretores conseguem imprimir um tom inovador a 

seus trabalhos. Como comenta René Prédal, os realizadores parecem utilizar uma hipertrofia 

dos códigos tradicionais do gênero realista. A questão da representação da realidade nas obras 

de arte não é específica do cinema. A própria definição aristotélica de póiesis é a habilidade 

de construir representações a partir da imitação. Para Aristóteles, “imitar é natural ao homem 

desde a infância – e nisto difere dos outros animais, em ser o mais capaz de imitar e de 

adquirir os conhecimentos por meio da imitação – e todos têm prazer em imitar” (2005, IV). 

Imitação, no entanto, não deve ser entendida como mera cópia da realidade e, sim, como 

representação e criação de um mundo plausível. 

Em primeiro lugar, a representação poética é "seletiva" e não "reprodutiva", 
seleciona, não copia. Ou seja, consentimos ao poeta alterações na 
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representação das coisas que não podemos permitir a outros 
"representadores" (mimetès). Isso porque muito simplesmente o poeta não 
procura representar o real, devendo a ele ser fiel; representa o plausível. Não 
é seu ofício representar no sentido de reapresentar um fato acontecido, mas 
no sentido de simular o que é possível. (GOMES, 1996, p.110) 

Neste sentido, se por um lado o conceito de mímese aproxima-se da representação do 

real, a obra é colocada como prioridade ante esta representação. Mais do que colocar uma 

realidade em cena, a preocupação do autor deve ser com a verossimilhança. Talvez um dos 

maiores problemas de Je pense à vous seja este: ficaram muito presos ao que tinham 

pesquisado sobre a realidade que queriam representar e a verossimilhança acabou 

prejudicada. Os ciúmes imotivados do marido, as reações exageradas, e o final feliz soam 

falsos. As motivações dos personagens não são bem construídas. A mise en scène tradicional 

também não colabora para dar autenticidade ao filme. Nos filmes que realizam depois, o 

desejo de registrar a realidade que vivenciaram permanece, mas as estratégias de criação de 

verossimilhança modificam-se completamente.  

Em todas as artes, a proximidade das obras com a realidade que as circunda é um tema 

recorrente e digno de diversos estudos. A questão do realismo sempre vem à tona quando se 

trata de obras que estejam ou muito próximas ou muito distantes das regras comuns do mundo 

em que vivemos. No cinema, assim como na fotografia, existe um elemento que faz com que 

estes questionamentos se tornem mais intensos: a questão da reprodução mecânica da 

imagem. Para os teóricos formalistas, como forma de defenderem e legitimarem o cinema 

enquanto arte, o fato de o cinema captar mecanicamente as imagens era um problema que 

deveria ser resolvido pela valorização do que difere entre a percepção cotidiana e a 

transmitida por ele. Já os realistas, de forma contrária, acreditavam que o grande potencial do 

cinema estava na capacidade fotográfica de apreender o real. O que há de comum entre eles é 

que, em ambos, a preocupação com a representação do real é um dos grandes 

questionamentos dos seus discursos. 

Siegfried Kracauer e André Bazin foram os que mais se destacaram dentre os que 

defendiam esta aproximação do cinema com a realidade. Bazin, por exemplo, atribuía 

claramente o fato de o cinema ter sido originado por meio de uma máquina como uma forma 

de estar diretamente ligado à realidade. “Pela primeira vez, entre o objeto inicial e sua 

representação, nada se interpõe além de um outro objeto. Pela primeira vez, uma imagem do 

mundo exterior forma-se automaticamente sem intervenção criadora do homem de acordo 

com um determinismo rigoroso” (BAZIN, 1991, p.22). Este discurso parece basear todos os 
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seus argumentos no dispositivo gerador da imagem como única via de acesso à obra. O fato 

de uma imagem ter sido gerada com base na realidade, de forma indicial, não faz dela melhor 

ou pior que, por exemplo, um desenho animado. Na arte, o real deve estar hierarquicamente 

abaixo do plausível.  O ofício do poeta, para Aristóteles, é representar o que é possível 

segundo a verossimilhança e a necessidade. O que vem a interessar nas análises, no que diz 

respeito à sua ligação com a realidade, é de que forma um filme consegue passar a ideia de 

que está mais ou menos atrelado ao mundo cotidiano e quais as consequências disso para o 

espectador. 

Imagens instáveis, feitas com câmera na mão, enquadramento bem fechado, planos 

longos e fotografia sem grandes contrastes ou cores berrantes são elementos recorrentes na 

obra dos Dardenne. Embora estes aspectos não sejam exclusivos dos diretores, nem sejam 

invenções recentes, a combinação destes acaba por criar um “sabor” particular. Esta 

mobilidade e instabilidade nas imagens não é novidade e esteve intrinsecamente ligada ao 

desenvolvimento técnico do cinema. Até os anos 1960, as câmeras eram muito pesadas e todo 

o aparato cinematográfico muito grande para possibilitar tal mobilidade nas imagens. 

Para a captação de imagens em exteriores, a única tecnologia de que a 
televisão dispunha, nos seus primeiros anos, era a “artilharia pesada” do 
cinema. O telejornalismo fomentou a pesquisa de outro tipo de equipamento: 
câmeras leves e silenciosas, capazes de serem liberadas de seus suportes 
tradicionais e operadas no ombro do cinegrafista, películas sensíveis a 
condições de luz mais baixas, gravadores magnéticos portáteis e sincrônicos 
e acessórios que pudessem ser manipulados por equipes menos numerosas e 
mais ágeis. Em 1960 todas estas condições se encontravam finalmente 
satisfeitas e reunidas no que Mario Ruspoli denominou de “grupo sincrônico 
cinematográfico leve”. (DA-RIN, 2004, p.102-103) 

Apesar de estas transformações terem sido feitas muito em função do telejornalismo, 

elas foram rapidamente apropriadas pelo documentário.  

[...] o salto tecnológico daquele período não se traduziu em um único método 
de filmagem. Múltiplas tendências formais e estéticas se estabeleceram na 
etapa de apropriação e adaptação do instrumental emergente. Basta ver os 
diversos movimentos que surgiram, entre 1958 e 1960, batizados conforme 
suas particularidades locais: no Canadá, candid eye para o grupo anglófono 
do National Film Board; cinéma spontané e cinéma vécu para o grupo 
francófono; living camera para os jornalistas norte-americanos que se 
reuniram na Drew Associates; cinéma-vérité para os antropólogos franceses. 
(DA-RIN, 2004, p.106) 

No âmbito da ficção, este estilo de filmagem também não é novidade. Desde o início da 

Nouvelle Vague, em Acossado, em 1959, Jean-Luc Godard já usa expressivamente a câmera 
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na mão. No Brasil, o cinema novo usou excessivamente imagens trêmulas e livres de gruas e 

tripés, tendo Glauber Rocha, em Terra em Transe (1964), talvez como seu apogeu. O câmera 

e diretor de fotografia Dib Lufti foi uma das referências para o uso de câmeras sem tripés ou 

gruas, tendo feito a fotografia e a câmera de ABC do amor (1966), de Eduardo Coutinho, Edu, 

coração de ouro (1967), de Domingos Oliveira, Os herdeiros (1970), Quando o carnaval 

chegar (1972) e Joana, a francesa (1973), os três de Carlos Diegues, Como era gostoso o 

meu francês (1970), de Nelson Pereira dos Santos, A lira do delírio (1973), de Walter Lima 

Jr. e Pra frente, Brasil (1981), de Roberto Farias. Muitos deles com longos planos-sequência 

com câmera na mão como, por exemplo, os inúmeros planos do carnaval em A lira do delírio. 

Mais recentemente, essa apologia às imagens instáveis voltou a surgir, sendo o grupo 

Dogma 95 um dos exemplos mais conhecidos. Movimento lançado pelos dinamarqueses 

Thomas Vinterberg e Lars Von Trier, em 1995, tinha, como uma das regras básicas, usar, 

obrigatoriamente, a câmera na mão. Os filmes mais conhecidos foram Festa em Família e Os 

Idiotas, ambos de 1998, dirigidos, respectivamente, por Vinterberg e Von Trier, em que não 

faltam cenas tremidas. Outro filme recente que ficou famoso pelas imagens trêmulas foi o 

americano Bruxa de Blair (1999), dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sanchez, que narra 

uma história, em um pseudodocumentário, sendo as cenas registradas como se fossem 

gravadas por uma equipe de vídeo amador. 

Porém, nestes movimentos e filmes, ora citados, as imagens instáveis desempenham 

funções e geram efeitos bastante distintos entre si e entre o que foi usado nos filmes dos 

Dardenne. Marcel Martin (1990, p.44), em Linguagem Cinematográfica, ao falar de 

movimentos de câmera descreve sete funções do ponto de vista da expressão fílmica. São 

eles: o acompanhamento um personagem ou objeto em movimento, a criação de ilusão de 

movimento de um objeto estático, a descrição de um espaço ou de uma ação, a definição de 

relações espaciais entre dois elementos da ação, o realce dramático de um personagem ou 

objeto, a expressão subjetiva do ponto de vista de um personagem em movimento e a 

expressão da tensão mental de um personagem. 

Ele comenta ainda que os três primeiros tipos de função são puramente “descritivos” 

enquanto os quatros últimos possuem maior valor “dramático”. O uso de imagens instáveis 

poderia estar facilmente associado tanto a funções descritivas (acompanhar personagens), 

como a funções dramáticas (expressão da tensão mental de um personagem ou um realce 

dramático de um personagem ou objeto). Porém Martin ainda afirma que, além da função 

descritiva ou dramática, há uma terceira possibilidade, que ele chama de função rítmica: 
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Ao lado dessas funções descritivas e dramáticas, pode-se definir uma 
terceira, evidenciada nos filmes de Alain Resnais e Jean-Luc Godard, que 
poderia ser qualificada de função rítmica. [grifo do autor] Em Acossado, a 
câmera, permanentemente móvel, cria uma espécie de dinamização do 
espaço, que se torna fluido e vivo ao invés de um quadro rígido: os 
personagens dão a impressão de estar sendo arrastados num bailado (quase 
poderia falar de uma função coreográfica [grifo do autor] da câmera, na 
medida que ela é que dança); por outro lado, os movimentos constantes da 
câmera, modificando a todo momento o ponto de vista do espectador sobre a 
cena, cumprem o papel parecido com o da montagem e acabam por conferir 
ao filme um ritmo próprio, que é um dos elementos essenciais de seu estilo. 
(MARTIN, 1990, p.46).  

Pode-se notar assim que da “câmera na mão” pura e simplesmente, fora do seu contexto 

ou da obra em que está inserida, não é plausível atribuir significado ou efeito por si. Porém, é 

comum estar associada ou a uma vanguarda estética, que tenta “quebrar os padrões” 

anteriores, ou à criação de um efeito de precariedade que muitas vezes é associado a um 

realismo. Em outras ocasiões, esta movimentação de câmera é vista como planos isolados 

para mostrar a sensação de algum personagem que se encontra em estado de espírito inquieto 

ou nervoso. 

Além desta função rítmica e de vanguarda, encontra-se em diversas críticas a associação 

entre uma imagem trêmula, com iluminação precária e som de má qualidade, com uma 

estética realista: 

A imagem ruim, de baixa qualidade, trêmula, de câmera “ao vivo”, atrela a 
uma imagem um tom mais do que de realismo, mas de documentário, de 
documentação. Acostumamo-nos a entender que uma imagem bem filmada 
está intimamente ligada à ficção e que uma torta, inquieta, é própria dos 
correspondentes de guerra, das câmeras escondidas, enfim, do esforço para 
se produzir uma imagem “de verdade”, da “verdade”. (WERNECK, 2004) 

O hibridismo entre a ficção e o documentário é apontado, inclusive, como uma das 

características no “realismo contemporâneo”. Ao contrário do realismo clássico, este não 

esconde os meios técnicos da produção. “Os realismos contemporâneos buscam, no tom 

documental, a intensidade que a ficção não lhes é capaz de fornecer.” (SALOMÃO, 2005, 

p.15). 

Jacques Aumont e Michel Marie (2006), no seu Dicionário Teórico e Crítico de 

Cinema, ressaltam que, para uma determinada obra passar a impressão de realidade, duas 

coisas são necessárias: em primeiro lugar, estar dentro de parâmetros convencionados 

historicamente e, em segundo, que induzam um “juízo de existência”, ou seja, levem a 
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acreditar que o que é visto aconteceu para além da representação.  “Efeito de realidade, Efeito 

de real. Essa distinção visa marcar o vínculo essencial que une dois fenômenos ligados à 

noção de representação: a analogia, por um lado, a crença do espectador, por outro”. 

(AUMONT; MARIE, 2006, p.92) Ou seja, o efeito ligado ao maior realismo é dado pelo 

pacto de leitura com determinada audiência que é capaz de reconhecer alguns efeitos e 

convenções estéticas como dotadas de maior ou menor credibilidade. Ou, como observa 

Christian Metz (1972, p.19), “a impressão de realidade [...] é sempre um fenômeno de duas 

faces: pode-se procurar a explicação no aspecto do objeto percebido ou no aspecto da 

percepção”. O uso do plano-sequência pelos neorrealistas italianos, por exemplo, era 

defendido por André Bazin, já que, aliado à profundidade de campo, evitava a fragmentação 

do real respeitando, ao mesmo tempo, o próprio real e a liberdade do espectador, criando 

maior realismo. 

É possível notar que hoje existe um grande número de filmes realizados em diferentes 

lugares do mundo, após a década de 1990, que modificam esta noção de realismo ao propor 

uma relação espaço-temporal diferente da hegemônica no cinema comercial e no cinema 

moderno. Este conjunto de narrativas contemporâneas, baseadas nas sensações e na relação 

entre a câmera, o corpo e o espaço foi chamado de estética do fluxo por alguns autores.  

Dentre os elementos que constituiriam essa estética do fluxo e da sensação, 
caberia aqui destacar a ênfase numa reinserção corporal no espaço e tempo 
do cotidiano, num redimensionamento da relação câmera/ator que justificaria 
tanto certa predileção de planos-seqüência em que o escoamento do tempo 
como duração e experiência (ou seja, uma produção de “eternos presentes” a 
cada plano) se torna claramente perceptível, quanto a adoção de um tom 
narrativo no qual as ações dos personagens seriam muito mais apreendidas 
pelo espectador como desencadeadoras de afetos e sensações do que 
julgamentos. (VIEIRA JR, 2009, p.2).  

É justamente neste realismo centrado nos planos-sequência que destacam as 

representações do corpo, a diversidade dos tempos e espaços cotidianos que é possível situar o 

cinema dos Dardenne.  

No cinema destes diretores, a hipótese aqui apresentada é que, embora haja variação 

entre os filmes, desde A promessa até O filho, tem-se a impressão de estar mais próximo aos 

personagens devido à instabilidade das imagens e pelos variados planos através dos quais se 

acompanha o personagem principal transitando pela cidade e pelos primeiros-planos. Em A 

promessa são diversos os planos em que vemos Igor andando de um lado para outro, em sua 

moto, brincando no kart com seus amigos, dirigindo a Kombi do pai ou mesmo, no final do 
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filme, andando a pé pela cidade. Estes planos, além de situar o espectador, mostram a relação 

dos personagens com a cidade modificando-se ao longo do filme. É interessante notar como 

este tipo de plano acaba tornando-se recorrente nos trabalhos subsequentes dos Dardenne. Em 

Rosetta, suas imagens andando pela cidade ou pelo longo caminho que percorre todos os dias 

em direção ao seu trailer, pela trilha “clandestina”, são mais do que uma informação sobre a 

personagem, são também um elemento recorrente que cria no espectador angústia, que está 

relacionada à repetição da rotina de Rosetta. 

Em O filho, esta “perseguição” ao personagem não é realizada somente nas cenas 

externas. Assim como em Rosetta, a câmera está o tempo todo seguindo o personagem 

principal. As cenas pela cidade ainda estão presentes. Em vários momentos acompanha-se 

bem de perto a nuca de Olivier dirigindo seu carro. Um dos momentos em que este 

deslocamento é bastante explorado é na sequência em que Olivier e Francis estão a caminho 

da madeireira, no sábado pela manhã. Nesse filme, a distância entre o espectador e o 

personagem é fundamental, as imagens acompanham e descrevem bem de perto todas as 

tarefas. Os planos fechados, neste filme como em Rosetta, são bastante recorrentes. É uma 

narrativa em que o espectador não consegue ter empatia nem com Olivier nem com Francis, 

no entanto, a narrativa desperta a angústia do espectador.  

Joseph Mai afirma que a principal diferença estilística entre A promessa e as ficções que 

a precederam é a impressionante potência do filme em passar a impressão de que a história 

está ocorrendo no nosso próprio mundo. “Contrariamente ao método utilizado em Je pense à 

vous, os irmãos vão passar a evitar as convenções e desenvolver uma forma pura de realismo. 

Pode-se enquadrar esta abordagem no que chamo ‘realismo sensório’” (MAI, 2010, p.53)49. O 

termo realismo sensório foi desenvolvido por Laura Marks (2000) para tratar das qualidades 

táteis do cinema intercultural. No livro The skin of film, ela usa o termo visualidade háptica 

(haptic visuality) como contraponto a uma visualidade óptica (optical visuality), que seria o 

olhar dominante, marcado pela distância entre o objeto retratado e o espectador. O termo 

háptico é derivado do grego haptesthai que significa tocar. Ele foi escolhido para transmitir a 

sinestesia dos filmes em que a apreciação estaria mais propícia ao roçar (graze) do que ao 

olhar (gaze). Para a autora, neste tipo de cinema intercultural os próprios olhos funcionam 

                                                 

49 “Contrary to their method in Thinking of You, the brothers will from now on eschew conventions and develop 
a pure form of realism. One might frame our approach to what I call their ‘sensuous realism’.” 
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como órgãos do toque, acionando a experiência sensória e a relação intersubjetiva entre o 

espectador e a imagem. 

O cinema dos Dardenne não é exatamente o que Laura Marks chama de cinema 

intercultural. A autora, em sua discussão sobre filmes autoconscientes e vídeos experimentais, 

fala de diversas técnicas que não são usadas pelos irmãos: o riscar o filme, baixa resolução da 

imagem, uso extensivo de filtros, entre outros. Porém, o uso da câmera na mão e planos-

sequência dos Dardenne seguramente suscitam efeitos que podem ser chamados de hápticos.  

A indefinição de padrões de fundo faz com que objetos como o chamativo 
papel de parede do escritório, a cortina que separa o banheiro, as paredes de 
alto relevo do chuveiro, destaquem-se, quebrando a distinção de 
frente/fundo. Os rostos em si são filmados tão de perto que a pele, barbas, 
espinhas, dentes podres e fios de cabelo se tornam texturas distinguíveis. A 
convincente hipótese de Marks é de que técnicas cinematográficas como 
estas podem nos aproximar de tal forma do filme que o nosso sentido do tato 
é despertado (MAI, 2010, p.57)50 

A aproximação entre os filmes dos Dardenne, o cinema háptico (de Laura Marks) ou o a 

estética do fluxo mostra que a estética desenvolvida pelos irmãos faz parte de uma corrente 

contemporânea mais ampla.  

Essa estética do fluxo e da sensação, de certo modo herdeira das construções 
espaço-temporais de um Antonioni ou Bresson nas décadas de 50-60, e do 
“cinema do corpo” do norte-americano John Cassavetes (nos anos 60-70-
80), seria facilmente identificável, por exemplo, em trabalhos de cineastas 
asiáticos contemporâneos, como Hou Hsiao Hsien, Apichatpong 
Weerasethakul, Tsai Ming Liang, Edward Yang, Jia Zhang-Ke, Wong Kar-
Wai, Naomi Kawase, bem como em realizadores de outros países, como o 
português Pedro Costa, o mexicano Carlos Reygadas,  o brasileiro Karim 
Ainouz,  a argentina Lucrecia Martel e norte-americano Gus Van Sant, entre 
outros. (VIEIRA JR, 2009, p.2) 

De fato, os filmes dos Dardenne foram bastante influenciados por Bresson e Antonioni 

e guardam algumas semelhanças com vários destes cineastas citados como representantes 

desta estética. Em uma análise contextual, estes autores têm em comum o fato de querer se 

distinguir do cinema comercial e da “arte burguesa”, para usar os termos de Bourdieu. Por 

meio de distintas trajetórias, estes cineastas conseguiram legitimação e uma das estratégias 

                                                 

50 “The blurring of background patterns makes objects like the loud wallpaper on the office wall, the curtain 
separating the bathroom, the embossed walls of the shower, all stand out, breaking down the 
foreground/background distinction. Faces themselves are filmed so close that the skin, beards, pimples, rotting 
teeth, and strands of hair become distinguishable textures. Marks´s compelling hypothesis is that 
cinematographic techniques such as these can bring us so close to the film that our sense of touch is aroused. ” 
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usadas foi justamente quebrar as regras do realismo clássico e reinventar a forma de colocar 

em cena o corpo e a sua proximidade com o público. E cada um dos autores aqui listados 

soube realizar isso de forma singular provocando efeitos diversos, alguns criando universos 

mais fantasiosos e líricos (como Wong Kar-Wai e Gus Van Sant), outros mais ligados a um 

realismo “cru” (como os Dardenne e Lucrecia Martel). 

Tomar pura e simplesmente a analogia, imagem trêmula como mais ligada ao 

documental, além de simplista, é um tanto injusto com diversos documentários. Apesar de ser 

válido reconhecer que muitos filmes usam desta estratégia para diferenciar o que seria 

“verdade” e o que seria “ficção”, no interior de uma obra, não faltam exemplos de 

documentários com câmeras fixas ou imagens estáveis e com ótima fotografia. Acreditar que 

o estatuto de veracidade de uma imagem e sua indexicalidade estariam atrelados a uma 

precariedade de imagem seria somente uma forma de tentar levar a análise por um caminho 

contrário ao aqui investigado. O que interessa para as análises não é se um determinado tipo 

de plano está mais ou menos atrelado ao real, indicialmente falando e, sim, de que forma este 

tipo de imagem provoca o espectador e quais as suas consequências em uma obra específica. 

 

 

3.1. A promessa 

 

A promessa (1996) é a verdadeira estreia do estilo que consagrou os Dardenne no 

mundo da ficção cinematográfica. A estética realista e a nova forma de explorar os dramas 

sociais marcaram um novo começo na carreira dos irmãos. Depois da decepção de Je pense à 

vous, os Dardenne passaram quatro anos refletindo sobre a carreira antes de lançar outro 

filme. Para não cometer os mesmos erros, partiram em direção contrária para realizar A 

promessa. Com equipe pequena e menos dinheiro, filmaram e começaram a ter 

reconhecimento internacional. “A promessa é o primeiro filme que fizemos exatamente como 

queríamos. Nós nos interessamos pelas coisas da maneira como queríamos nos interessar, 

filmamos como queríamos e com quem queríamos filmar”51. Sem nenhuma música pós-

                                                 

51 “La Promesse est le premier film qu’on a fait exactement comme on le voulait. On s’est intéressé aux choses 
de la manière dont on voulait s’y intéresser, on a tourné comme on voulait tourner, avec ceux avec qui on voulait 
tourner ”. Texto contido no extra do DVD francês de Rosetta. 
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sincronizada e sem o melodrama de Je pense à vous, foi nesta perspectiva de trabalho que os 

irmãos se consolidaram como diretores de ficção. 

“Nossa questão não é: o espectador vai amar o filme? Mas, sim: o filme vai amar o 

espectador?” (L. DARDENNE, p.62, 2005)52. Esta frase, escrita por Luc, no seu diário, em 

novembro de 1996, ajuda a entender o novo projeto de cinema que os Dardenne passaram a 

realizar a partir de A promessa. A inversão explicita que a finalidade dos diretores não é 

realizar obra que vise prioritariamente à aceitação. É possível considerar a frase de Luc como 

uma tentativa de afirmarem-se no campo cinematográfico como autores. A inversão sinaliza o 

desejo de realizar um cinema para além de uma preocupação mercadológica. O objetivo deles 

não é, necessariamente, agradar ao espectador. Mas, o que significaria exatamente este 

“amor” do filme em direção ao seu público? Para Fabiane Sizaret (2005), este amor está na 

relação que a obra estabelece com os indivíduos que compõem o público, na maneira como 

cada filme trata, conduz ou submete este público durante o tempo da projeção. Em A 

promessa, a eficácia narrativa está subordinada ao impacto moral da ficção e aí residiria este 

“amor”. Por meio do percurso de Igor, o filme busca uma tomada de consciência, valoriza a 

procura de uma união sensível e espiritual entre os seres e, de certa maneira, quer deixar no 

público uma inquietação que permaneça para além da obra. A promessa, como destaca 

Frédéric Sojcher , é um filme político. “Os irmãos Dardenne vão experimentar o cinema como 

vetor de tomada de consciência, ensaiando por meio de tentativa e erro encontrar um ponto de 

vista não moralizador o que, paradoxalmente, demonstra uma grande ética.” (SOJCHER, 

2005, p.156)53. 

A obra mostra a transformação de Igor (Jérémie Renier), um rapaz cujo pai, Roger 

(Olivier Gourmet), vive da exploração de estrangeiros sem documentos. Em ambiente hostil, 

onde todos querem obter vantagens sobre o próximo para poder sobreviver, Hamidou, um 

estrangeiro africano, acaba morrendo por falta de assistência médica após um acidente de 

trabalho. Igor promete ao moribundo que cuidará da sua mulher, Assita (Assita Ouedraogo) e 

do seu filho. Na dúvida entre permanecer ao lado do pai e cumprir a sua palavra, ele acaba 

escolhendo a segunda opção. Após longo percurso, Igor acaba contando para Assita a 

                                                 

52 “Notre questions n’est pas: le spectateur, va-t-il aimer le film? Mais: le film, va-t-il aimer le spectateur?” Au 
dos de nos images, anotação do dia 28 de novembro de 1996. 
53 “Car les frères Dardenne vont expérimenter le cinéma comme vecteur de prise de conscience, en essayant par 
tâtonnements de trouver un point de vue non moralisateur, ce qui paradoxalement démontre une grande éthique.” 
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verdade: Hamidou morreu e foi enterrado sob o cimento, na casa onde trabalhava para Roger. 

Com um realismo frio, A promessa mostra o drama de Igor e a sua modificação ao longo da 

narrativa e consegue provocar no espectador uma reflexão sobre a sociedade e, ao mesmo 

tempo, criar uma relação de proximidade sensória entre o universo do filme e do público.  

A graça deste filme está na forma como os diretores conseguiram mesclar um drama 

individual com uma ética mais ampla: partir de um universo particular, situado em Liège e 

sua periferia, para realizar um questionamento universal. E isso é alcançado através do tema, 

do estilo e da estrutura narrativa. “Essa maneira de filmar, relativamente sóbria, muitas vezes 

com pudor, corresponde ao nosso objetivo fundamental: contar uma história que também é 

um documento, um diagnóstico sobre uma sociedade, a nossa, sem dúvida, mas, mais 

amplamente, sobre as sociedades ocidentais.” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 1996, 

p.32)54. 

A análise de A promessa tem dois objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, este 

trabalho visa explorar como o efeito sensorial de realidade é construido dentro desta obra e de 

que forma estes recursos são justificados internamente na narrativa. Busca-se também 

entender de que forma isso faz parte de uma estratégia mais ampla de construção da posição 

dos diretores dentro do campo cinematográfico.  

A dificuldade de estudar o programa de efeitos deste filme é que os aspectos sensoriais, 

emocionais e comunicacionais estão muito imbricados e possuem grande fator de 

interdependência. É difícil afirmar, sem ressalvas, qual destes três aspectos é o predominante, 

mas é possível analisar as relações entre eles. O uso de uma montagem que ressalta a 

descontinuidade entre as sequências, as longas descrições de elementos cotidianos, a repetição 

de atividades, a forma de colocar o corpo em cena, a relação entre o dito e o visto, a forma 

como a narrativa lida com o tempo, a forma de ressaltar determinados objetos, a falta de 

música e a repetição de ruídos são os principais elementos narrativos utilizados na obra. Para 

compreender o efeito da obra como um todo cabe discorrer sobre cada um destes elementos 

tentando identificar suas consequências para os apreciadores.  

 

 

                                                 

54 “Cette manière de filmer relativement sobre, souvent avec de la pudeur, correspond à notre objectif 
fondamental. Celui-ci était de raconter une histoire qui soit aussi un document, un diagnostic sur une société, la 
nôtre sans doute mais plus largement les sociétés occidentales.” Jean-Pierre Dardenne. 
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Imagem 1 - Imigrantes chegam à Bélgica escondidos em um caminhão cegonha 

 

 

Imagem 2 - Igor prepara os certificados de residência para entregar aos estrangeiros 

 

Certamente, os efeitos sensoriais chamam a atenção em uma primeira visão do filme, 

porém, devido ao tema e à trama é quase impossível não se comover ante a questão 

apresentada ou sobre ela não refletir. Mas essa comoção é contida, é um “balde de água fria” 

no espectador. São lágrimas secas. Os diretores seguem à risca o que Robert Bresson diz 

“Retoque do real com real. * Emocionar não com imagens emocionantes” (2005, p.71). O 
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programa cognitivo está baseado em um questionamento moral, que é reforçado pelos 

aspectos sensoriais – como a ausência de música, a instabilidade da câmera, a granulação da 

imagem, o tratamento acústico... – e pela trama. Antes de tratar dos aspectos narrativos (e de 

como a obra mobiliza os recursos para contar a história), far-se-á uma discussão sobre o tema 

abordado pelo filme. É interessante notar como o assunto escolhido (assim como a forma de 

abordá-lo), além de situar os Dardenne no campo cinematográfico, é motivado por fatos reais. 

A promessa aborda a exploração de imigrantes que chegam ilegalmente à Europa em 

busca de dinheiro para a sobrevivência (imagem 1). A obra faz parte de uma série de filmes 

europeus que passaram a refletir sobre as migrações e a globalização. O tema da imigração 

ilegal é bastante polêmico e, ainda hoje, está em voga na Europa. As manifestações contra os 

estrangeiros ressurgiram na década de 1990. Após a queda do socialismo, muitas pessoas do 

leste europeu migraram para Bélgica, França e Alemanha fugindo de guerras civis ou da crise 

econômica. Também cresceu o número de imigrantes vindos da África e da Ásia, por causa da 

globalização. Como aponta Joseph Mai (2010), em meados dos anos 1990, este tema inspirou 

outros filmes, tais como: O ódio (1995) de Mathieu Kassovitz (considerado como um 

momento-chave na representação cinematográfica francesa contemporânea dos subúrbios); 

Hexagone (1994) e Douce France (1995) de Malik Chibane; Rai (1995) de Thomas Gilou e 

Bye-Bye (1995) de Karim Dridi. O chamado cinéma de banlieue tornou-se um dos gêneros 

mais importantes da década. Este termo refere-se ao trabalho de cineastas que têm como 

objetivo representar a vida de imigrantes (ou filhos de imigrantes) que moram em conjuntos 

habitacionais, na periferia das grandes cidades francesas, e a disparidade entre ricos e pobres 

(TARR, 2005). As relações entre europeus e imigrantes, o racismo, a xenofobia, o 

desemprego e a criminalidade são temas que A promessa compartilha com o cinéma de 

banlieue. 

Muitas das histórias dos Dardenne são inspiradas em pessoas que eles conheceram 

durante o período em que realizavam documentários. Em uma entrevista (J.P. DARDENNE; 

L. DARDENNE, 1996, p.24), os diretores contam que duas histórias ajudaram na elaboração 

do roteiro de A promessa. A trama foi motivada, em parte, por um senhor que alugava quartos 

para imigrantes ilegais em Seraing. Ele ia para as estações e fazia propostas para os 

refugiados políticos inscreverem-se como candidatos a residir na cidade. Uma vez inscritos, 

em Seraing, estes refugiados recebiam, mensalmente, em torno de 13.000 francos do CPAS 

(Centre Public d'Action Sociale), durante seis meses, tempo em que suas candidaturas eram 

analisadas e normalmente recusadas. Este homem recebia, então, 5.000 francos pelo aluguel 
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de um pequeno quarto que servia como atestado de residência. Com elementos desta história, 

A promessa apresenta, como um dos protagonistas, Roger que explora os mais miseráveis do 

que ele, cobrando caro por um lugar “que cheira a merda” e fazendo com que os que não têm 

dinheiro para pagar o aluguel trabalhem para ele na reforma da casa branca. Além disso, 

Roger fornece um certificado de residência para que os estrangeiros possam candidatar-se ao 

auxílio para refugiados políticos. Fala-se bastante, no filme, sobre o certificat de longement, 

porém, não fica clara a sua finalidade (imagem 2). A questão de como receber o auxílio não é 

explícita no filme. A explicação se dá apenas, em servo-croata55, na conversa entre o 

imigrante intérprete e o iugoslavo que veio da montanha e que reluta em entregar o seu 

documento.  

Outro fato que influenciou o roteiro foi uma notícia sobre a prisão de trabalhadores 

ilegais africanos, em Bruxelas. Em Burkina Faso existe uma pedreira onde se faz extração de 

mármore de maneira similar a como é feita em Carrara, na Itália. Pelo fato de os trabalhadores 

africanos ganharem quase dez vezes menos que os europeus, alguns patrões italianos 

passaram a trazer ilegalmente esta mão de obra barata e qualificada. Os africanos chegavam 

pela Bélgica e, de lá, seguiam para Itália, mas, em uma das vezes, o responsável por levá-los 

até a pedreira não apareceu e eles foram presos e deportados para seu país de origem. A 

notícia sobre o trabalho ilegal de africanos, na Itália, também aparece como pano de fundo da 

narrativa em A Promessa. Assim como os imigrantes deportados, Assita e Hamidou são de 

Burkina Faso. Na delegacia, quando a policial pergunta se o marido tem alguma marca 

corporal distintiva, Assita diz: “Três dedos do pé cortados. O esquerdo. Caiu mármore no pé 

dele, na pedreira.” Quase no final do filme, quando Igor pergunta se Assita tem família ou 

conhece alguém fora da África, ela diz: “O tio do bebê está em Carrara. [...] Lá tem uma 

pedreira de mármore, como no nosso lugar”. A traição de Roger, que entrega alguns dos 

estrangeiros para a polícia, também faz alguma referência a esta história real. Os Dardenne 

absorveram elementos da vida desses personagens reais para criar o seu universo ficcional. 

A escolha dos atores também foi baseada em uma relação com a realidade. A atriz 

Assita Ouedraogo empresta mais do que o seu nome à sua personagem, pois ambas estão em 

uma condição parecida: estrangeiras que acabam de chegar à Europa, pela primeira vez. Os 

                                                 

55 No filme não aparece legenda para o que é falado em servo-croata. O conteúdo deste diálogo está inferido a 
partir da leitura do roteiro, em francês, do filme, publicado pela Cahiers du Cinéma (J.P. DARDENNE; L. 
DARDENNE, 1999). 
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Dardenne optaram por trabalhar com uma atriz que veio da África especialmente para realizar 

o filme, e tiram proveito do choque do clima e da cultura durante a filmagem. Assita 

Ouedraogo trabalhava em Burkina Faso como professora primária e já havia atuado em quatro 

filmes de Idrissa Ouedraogo. Os diretores contam que ela contribuiu bastante com a maneira 

de vestir-se e os gestos da personagem (Imagem 3). A atriz e a personagem tinham acabado 

de sair do verão do hemisfério sul diretamente para a temperatura de, aproximadamente, zero 

grau do inverno belga. Esta vivência real – o fato de ter de acostumar-se com a mudança 

climática – foi aproveitada para tornar mais verossímil a personagem. Os diretores falam que, 

muitas vezes, deixavam que ela se arrumasse por conta própria. A sobreposição de tecidos, as 

estampas com motivos africanos e a forma de carregar o seu bebê transmitem autenticidade. 

 

 

Imagem 3 - A forma de se vestir de Assita: bebê nas costas e sobreposições de tecidos 

 

Certamente, A promessa mostra situações plausíveis e que têm forte ligação com a 

realidade. Não é sem fundamento que o filme é utilizado para discutir, em sala de aula, temas 

como a crise econômica, a reestruturação industrial, a mundialização da economia, o 

fechamento das fronteiras, o fim da cultura operária, o individualismo, o trabalho ilegal ou a 
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imigração ilegal – como demonstra um dossier pedagógico, publicado na Bélgica56. No 

Brasil, o filme foi lançado, em 2008, em um festival chamado Clandestina Liberdade, cujo 

tema é a imigração no mundo contemporâneo. Apesar de a questão sobre as greves, o 

desemprego e a crise econômica não estar tão em evidência no filme, os diretores acreditam 

que é este cenário que dá embasamento aos comportamentos de Roger. Em entrevista, Luc 

Dardenne diz: “o desemprego modificou profundamente a região, destruiu esta cultura 

[operária] e nada restou que os pais pudessem transmitir aos seus filhos. Roger é um destes 

que não têm mais essa cultura, essa herança (num sentido amplo) a transmitir.” (J.P. 

DARDENNE; L. DARDENNE, 1996, p.29)57. Por isso a importância de o filme estar situado 

em Seraing e seus arredores, região onde os diretores foram criados e que conhecem bem. 

O próprio título do filme A promessa remete a um comprometimento, no entanto, ao 

contrário dos filmes realizados anteriormente pelos Dardenne, agora o personagem principal 

não é um operário engajado nem um intelectual militante. Igor é um jovem, sem consciência 

política e que não luta por uma causa maior. O rapaz – que começa o filme roubando a 

carteira de uma senhora – aos poucos vai modificando a sua postura e assumindo uma atitude 

ética. Essa transformação é individual e solidária. O que importa aos diretores é a relação 

entre os personagens: “O que nos interessava, não era falar de um tráfico de clandestinos, nem 

mesmo do patrão deste pequeno tráfico, mas da relação entre um pai e um filho colocada 

neste contexto de ilegalidade.” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 1996, p.28)58. O que dá 

credibilidade é que todas as ações são mostradas como consequências do contexto e de outras 

ações dos personagens. A relação de causa e efeito é muito bem explorada pela trama por 

meio de elipses que devem ser completadas pelo espectador. De forma sutil e não didática, é 

possível compartilhar o ponto de vista de Igor e compreender o que o levou a trair o seu pai e 

fugir com Assita. É uma narrativa de aprendizagem, de regeneração. O amadurecimento de 

Igor se dá junto com o do espectador. 

                                                 

56 No dossiê pedagógico elaborado por Michel Condé, Vinciane Fonck e Anne Vervier (1996), eles trabalham 
com estes temas nas escolas a partir do filme A promessa e da entrevista com os diretores. 
57 “Le chômage qui touche gravement notre région a effacé cette culture et n’a rien laissé aux pères qu’ils 
poissent transmettre à leurs enfants. Roger est quelqu’un qui n’a plus cette culture, cet héritage (au sens large) à 
transmettre.” 
58 “Ce qui nous intéressait, ce n’était donc pas de parler d’un trafic de clandestins, ni même du patron de ce petit 
trafic, mais de la relation entre un père et un fils plongé dans ce contexte d’illégalité.” Luc Dardenne. 
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A história é baseada na trajetória de três personagens, Igor, Roger e Assita. A narrativa 

acompanha, durante todo o tempo, Igor, filho de Roger, que, além de ajudar seu pai na 

exploração de imigrantes ilegais, é aprendiz de mecânica em uma oficina. Igor e seu pai 

vivem em um universo que se mostra selvagem, onde todos lutam para ganhar um trocado, 

mesmo sendo necessário aproveitar-se de pessoas em condições muito piores que as suas. A 

trama e as ações são criadas para mostrar a transformação de Igor. No início, ele se parece 

com Roger, um mau-caráter sem escrúpulos. O contraponto a Roger, em termos de conduta 

moral, é Assita. A primeira impressão que se tem de Roger remete a seu egoísmo: 

impacientemente, manda o filho deixar o trabalho para ajudá-lo a trazer alguns imigrantes que 

chegaram ilegalmente em um caminhão-cegonha. Depois, Roger, além de cobrar caro por 

uma “espelunca”, é capaz de entregar quatro estrangeiros à polícia para que as autoridades 

sejam menos cobradas pela imprensa por não combater a imigração.  

O filme é construído para mostrar como aquelas pessoas organizam-se e tiram proveito 

umas das outras. Naquele ambiente não se pode confiar em ninguém. O caráter de Igor, que 

começa realizando furtos sem muita culpa, vai-se modificando ao longo do filme. O que 

propicia a mudança em seu comportamento é o choque ao ver que Roger, temendo que 

descobrissem seu esquema de trabalho ilegal, foi capaz de deixar morrer um pai de família ao 

invés de levá-lo ao hospital. É a partir deste momento que ele começa a se modificar, até 

tomar a decisão de ir contra o seu pai, fugindo com Assita para evitar que seja vendida como 

prostituta. O rapaz compreende que seu pai é um criminoso e que ele mesmo é cúmplice do 

crime.  

 Com 93 minutos de duração, a narrativa de A promessa pode ser dividia em três partes 

de durações semelhantes, com dois momentos-chave que marcam esta separação: o acidente 

com Hamidou, que ocorre aos 24 minutos do filme, e o momento em que Igor foge com 

Assita, na caminhoneta, aos 57 minutos.59 

                                                 

59 Existem vários modelos de subdivisão das obras narrativas, aplicadas para o cinema, literatura e teatro. Sid 
Field, em seu manual de roteiro, subdivide a narrativa em três partes separadas por dois pontos de virada (plot 
point): apresentação, confrontação e resolução. (FIELD, 2001). Já Kristin Thompson diz que os filmes 
americanos tradicionais costumam ter uma reviravolta adicional e podem ser separados em quatro partes: 
apresentação, ação complicadora, desenvolvimento e climax, este último seguido por um curto epílogo. A cena 
em que Igor conta a verdade para Assita poderia ser considerado o climax, pela terminologia de Thompson. No 
entanto, como o objetivo desta dissertação não é discutir os modelos de estrutura narrativa, optou-se aqui por 
dividir a narrativa em três segmentos acreditando-se que esta divisão funciona melhor no caso de A promessa. 
Porém, apesar de coincidir com o número de partes proposto por Field, não se trata de aplicar exatamente o seu 
modelo (que inclusive foi criado para a elaboração de roteiro e não para a análise) por diferir da duração que 
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A primeira parte do filme é uma introdução, onde são apresentados os personagens e o 

ambiente em que vivem. Igor é mostrado como um jovem submisso a seu pai. Ele não tem 

consciência: rouba, explora os imigrantes e entrega-os para a polícia. Roger tenta fazer com 

que seu filho seja igual a ele. O mesmo anel, a mesma tatuagem. É neste segmento, também, 

que é mostrada a chegada de Assita e a admiração platônica que Igor desenvolve por ela. 

Após o acidente, um conflito é instaurado. A morte de Hamidou é um evento inesperado para 

os personagens e a trama desenvolve-se em relação às consequências deste fato. 

Na segunda parte, Igor desaprova a atitude de não socorrer Hamidou. Ainda não tem 

coragem de denunciar o pai, mas carrega uma grande culpa e tenta proteger Assita. Ele 

conserta o aquecimento e paga as dívidas de Hamidou. Porém, ainda mantém o elo com seu 

pai, não intervindo diante do falso estupro de Assita, nem negando a veracidade do telegrama. 

Roger sente o afastamento de Igor e tenta recuperar sua confiança por meio de brincadeiras, 

como fazer cócegas e levá-lo para cantar e paquerar em um bar. O filme mostra a dúvida de 

Igor entre continuar sua vida normalmente, com seu pai, ou fazer o que acredita ser o certo e 

cumprir sua promessa. Esta incerteza perdura até o momento em que Igor resolve fugir com 

Assita, contrariando definitivamente Roger e demarcando o rumo da resolução do conflito. 

A terceira parte mostra os desenlaces da fuga de Igor. Amplia-se a expectativa sobre a 

decisão do rapaz, se vai ou não ter coragem de contar a verdade para Assita. O que fica 

evidente são as transformações do rapaz e as implicações por ter contrariado o seu pai. Igor 

não age mais como um benfeitor anônimo, que se esconde. Ele está decidido a ajudar Assita, 

vende seu anel, arromba a oficina onde trabalhava, vai à polícia e ao hospital, mas ainda não 

tem coragem de dizer-lhe a verdade. É somente no final do filme, após acorrentar o pai, que 

Igor consegue contar a Assita o que aconteceu a Hamidou, terminando seu processo de 

amadurecimento. 

A composição da trama é relativamente simples e assemelha-se, em parte, à tragédia 

clássica. Igor comete um erro-trágico (hamartía60) ao deixar Hamidou sangrar até morrer. Ao 

reconhecer a gravidade do seu ato (anegnôrisen), terá que abrir mão de tudo que lhe é caro – a 

cumplicidade com o pai e as brincadeiras com os amigos – e arcar com as consequências dos 

seus atos. Se a estrutura de A promessa pode assemelhar-se à da tragédia grega, os efeitos 

                                                                                                                                                         

deveria ter cada parte. Para melhor detalhamento dos modelos de macroestrutura dramática ver CANGUÇU, 
2008. 
60 Para mais referências ver o texto “A hamartía aristotélica e a tragédia grega” (HIRATA, 2008) 
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provocados pelo filme em nada se parecem. Para Aristóteles, a tragédia deveria causar horror 

e compaixão, atingindo a purificação de tais emoções (kátarsis). No entanto, na obra dos 

Dardenne, não são estes os efeitos pretendidos. O distanciamento destes efeitos dá-se por 

causa do estilo narrativo e pela construção do personagem de Igor, que muito se diferencia do 

herói trágico. 

A hamartía aristotélica ocorre quando o indivíduo, que não se distingue em excelência 

nem em justiça, cai da fortuna para o infortúnio por causa de um erro, e não por sua maldade 

ou perversidade. A promessa distingue-se deste modelo em dois aspectos. Igor não vivia em 

condições muito favoráveis, desta forma, apesar de sua situação ter piorado após a morte de 

Hamidou, seria exagero considerar que ele caiu da fortuna para o infortúnio. Além disso, 

apesar das graves consequências do seu erro e do mal por ele causado, o fato de o rapaz ter 

aprendido com ele e ter-se transformado em uma pessoa melhor, torna o final menos 

pessimista, há uma espécie de redenção. O segundo aspecto é Igor não ser completamente 

isento de maldade ou perversidade. A construção do seu personagem está justamente nesta 

dubiedade, entre uma criança (que de certa forma não tem culpa das suas ações) e um adulto. 

Esta ambiguidade é mostrada, por meio das ações e do estilo, desde o início do filme. 

As personagens cumprem funções bem definidas: Igor, o jovem imaturo que vai 

aprender o que é certo e o que é errado; Roger, o pai que não soube criar o filho; Assita e 

Hamidou, o casal estrangeiro que é explorado pelos europeus, as vítimas que desencadeiam o 

processo de mudança de Igor. No entanto, as personagens, em sua maioria, não são 

completamente planas e caricatas. Apresentam nuances, deslocando o julgamento simplista de 

“o bem” versus “o mal”. Roger, apesar de todos os defeitos apresentados, demonstra 

preocupação com seu filho e é amoroso com ele e com Maria, sua namorada. Ele não é 

mostrado como um grande gangster que controla um império, ele é apenas um desempregado, 

que mora em uma casa simples, sem luxos, e luta para dar um bom futuro ao seu filho. O 

filme não julga nem justifica as ações imorais, cometidas por ele. Hamidou por sua vez, 

apesar de aparentar ser homem honesto e trabalhador, não é totalmente perfeito, já que tem 

um grave vício: o jogo. Mesmo Assita, talvez a personagem mais idealizada na trama, mostra 

sua faceta mais mundana no momento em que insulta Igor e recusa sua ajuda para levar o seu 

bebê ao hospital. As nuances de Igor podem ser notadas desde o início do filme. Ele não só é 

o personagem mais complexo, mas é nele que está centrada a narrativa.  
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Imagens 4 - Plano-sequência de Igor roubando a carteira da senhora 
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Igor é apresentado, ao mesmo tempo, como trabalhador e como ladrão (ver imagens 4). 

A primeira cena do filme mostra, em primeiro plano, uma bomba de gasolina, na qual aparece 

claramente escrito: “debit” e “a payer”. Igor aproxima-se e coloca a mangueira no seu devido 

lugar. O barulho do motor de um carro arrancando, que se ouve quando a imagem ainda 

mostra o letreiro com o título do filme escrito em vermelho sobre fundo preto, reforça que, 

segundos antes, ele acabara de abastecer um carro. Ao terminar de guardar a mangueira, Igor 

vai em direção à oficina mecânica. A câmera o acompanha em um movimento para a 

esquerda e, após soar uma buzina, ele se detém e retorna. Após um corte, é possível ver, no 

primeiro plano, o aprendiz abrindo o capô do carro e, um pouco atrás, uma senhora que sai do 

carro em direção ao jovem (4A). Igor prende o contato da ventoinha e entra no carro para 

verificar se está funcionando (4B). Ao perceber que a carteira da senhora está sob o seu 

alcance, ele observa que a cliente está distraída, coloca o objeto dentro do seu macacão azul e 

logo sai do carro alegando que o problema está resolvido (4E a 4G). Quando a motorista vai 

pagar o serviço, ele recusa receber o pagamento, dizendo que o conserto não lhe deu trabalho 

algum (4H):  

Igor: Está funcionando. Só precisa de um pouco de água. 
Senhora: Quanto te devo? 
Igor: Nada, foi fácil. 
Senhora: Todo trabalho merece pagamento. 
Igor: Não, de verdade senhora. 
Senhora: Não consigo achar minha carteira. Não entendo. Acabei de pegar 
minha pensão. 
Igor: Talvez você tenha esquecido... 
Senhora: Não, não. Eu estava com ela quando paguei as minhas compras. 
Igor: Talvez esteja lá... ou no estacionamento. 
Senhora: Sim, o estacionamento... Ao guardar as sacolas... 
Igor: Melhor ir logo. Há muitos ladrões. 

A ironia do discurso de Igor fica evidente. O ladrão que se finge altruísta ao recusar o 

pagamento por seu trabalho e ao aconselhar a cliente a apressar-se para não perder a sua 

carteira. O filme cria o seu primeiro momento de tensão. O espectador, munido da informação 

de que o rapaz roubou a simpática velhinha que acabara de receber a sua pensão, acompanha a 

tentativa de Igor de se ver livre, o mais rápido possível, da senhora, antes que ela desconfie 

dele. Quando ele está quase terminando de fechar a porta do carro, mais uma gentileza do 

rapaz, a senhora assusta-se ao não achar a carteira e empurra a porta (4I e 4J). Igor logo tenta 

disfarçar e sugere que ela deve ter esquecido ou deixado em outro lugar. A tensão é criada 

pela possibilidade de desmascaramento do roubo. A porta funciona como um cabo de guerra 

entre Igor e a cliente e, no final, o rapaz, com a sua esperteza e rosto angelical, consegue 
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fechar a porta e ganhar da senhora, porém, não do espectador. Os primeiros minutos da 

narrativa funcionam quase como um prólogo, uma pequena história com início, meio e fim 

que apresenta o personagem principal e o tom que se dará à trama. A criação da tensão, se a 

senhora vai descobrir ou não o furto, e a expectativa se Igor vai dizer a verdade são de certa 

forma análogas ao conflito que se dará a seguir. O que muda é que, posteriormente, não se 

trata apenas de uma carteira, mas da vida de um ser humano. 

Esta apresentação do protagonista tem grande importância para definir a postura do 

espectador na trama. Nos primeiros minutos, o espectador passa a conhecer tanto o estilo de 

narração que vai ser usado em todo o filme, como o comportamento do protagonista perante o 

mundo. Igor é um rapaz bonito, magro, simpático e parece solícito no seu ambiente de 

trabalho. Ao mesmo tempo, sua atitude de roubar sorrateiramente uma vítima indefesa, sem 

justificativa, afasta a identificação do espectador. Se, pela rapidez com que é mostrado o 

furto, ainda restou alguma dúvida de que ele era culpado, a certeza se dará minutos depois 

quando ele coloca, no seu bolso, o dinheiro da carteira e enterra o objeto no quintal da oficina. 

Igor é mostrado como um oportunista que tira vantagem dos outros. Desde o início, fica claro 

que é o seu ponto de vista que será acompanhado pelo público. O espectador compartilha o 

segredo do roubo, assim como, mais tarde, vai compartilhar o segredo da morte de Hamidou. 

A ambiguidade afetiva entre o distanciamento e a proximidade reflete-se nos 

enquadramentos e movimentação da câmera. O ponto de vista do espectador é, muitas vezes, 

próximo ao dos personagens, porém, é recorrente o aparecimento de objetos ou pessoas entre 

a câmera e o protagonista, fazendo uma espécie de moldura interna ao plano. A primeira cena 

do filme ilustra esta perspectiva. Em um plano-sequência, a mise en scène é criada tanto pelo 

deslocamento da câmera como dos personagens ao redor do carro da senhora. Os ângulos 

usados e a movimentação em cena criam uma dinâmica na qual se alternam os personagens 

que são enquadrados. No primeiro plano, vemos Igor atrás da bomba de gasolina. Logo em 

seguida, ele se dirige ao carro da cliente. A câmera, inicialmente posicionada atrás de Igor, 

mostrando as suas costas (4A), desloca-se, girando levemente em torno do personagem, 

enquadrando Igor de perfil, em primeiro plano, e a senhora no fundo, ambos emoldurados 

pelo capô do carro (4B). Destacam-se a textura do macacão azul de trabalhador e o seu cabelo 

loiro, em um movimento contínuo. Igor sai do enquadre, a imagem permanece focalizando a 

senhora (4C) para, logo depois, deslocar-se e mostrar o interior do veículo, com o rapaz 

dentro do carro (4D e 4E). Agora a moldura é composta pelo para-brisa, retrovisor e volante. 

É através desta plongée tremida que é mostrado o momento do furto (4G). O ângulo escolhido 
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tem implicação no efeito causado pela imagem. A perspectiva de cima para baixo faz com que 

o espectador condene implicitamente a atitude de Igor. O reflexo do vidro faz com que a 

imagem de Igor seja menos definida e reforça o distanciamento do público. Nesta cena, assim 

como no restante do filme, existe uma barreira transparente, porém sólida, para a identificação 

do público com Igor.  

A primeira impressão que se tem do personagem é que não merece a nossa compaixão e 

que é capaz de mentir para não ser descoberto. É importante ressaltar que a mentira, ou 

melhor, a busca pela verdade, tem um papel importante na trama. Assita busca a verdade. 

“Onde está Hamidou?”, é o que ela pergunta para Roger, para Igor, para o adivinho africano e 

é o que tenta “ler” nas tripas de uma galinha. No desenrolar do filme, o espectador torce para 

que Igor consiga falar para Assita o que aconteceu a seu marido. A criação desta expectativa, 

se a mulher vai ou não descobrir o destino do marido, talvez seja um dos pontos fundamentais 

do filme e da sua relação com o espectador.  

O suspense é criado pela atmosfera mística que envolve a mulher africana e pelas 

diversas ocasiões em que ela quase descobre a verdade. É por muito pouco que Assita não 

acha, por acaso, o corpo do marido, quiçá, ainda vivo, quando corre para pegar uma galinha 

fugitiva que parou exatamente sobre a porta que escondia Hamidou. As forças sobrenaturais e 

as crenças africanas revelam a verdade de forma muito vaga, o que permite diversas 

interpretações. “Hamidou não fugiu. Ele está por perto. As entranhas da galinha dizem isso”, 

prevê a viúva. Porém, o perto tanto pode ser ali ao lado, enterrado sob o cimento, como no 

país vizinho. O adivinho também apenas diz não haver “túmulo no cemitério dos ancestrais” e 

isso tanto pode significar que ele morreu longe de sua terra natal, como que ainda esteja vivo. 

Desesperada com a doença de seu filho, Assita implora a Igor que responda se o seu marido 

está ou não vivo e, novamente, não tem acesso à verdade. 

Desde o início do filme, Assita é mostrada como alguém diferente, com ar de nobreza 

que destoa do submundo onde vivem os outros personagens. A forma de apresentá-la para o 

público traz um pouco deste mistério. A curiosidade do espectador é aguçada logo nos 

primeiros minutos do filme. Ainda não se tem muitas informações sobre a trama, a única 

certeza que o espectador tem é ser Igor um aprendiz de mecânica que, eventualmente, furta 

dos clientes. Depois da insistente buzina de Roger, que força Igor a abandonar o seu trabalho, 

ambos se deslocam de caminhoneta pela cidade. As imagens mostram – primeiro em plano-

conjunto e depois em plano-geral – o veículo, em alta velocidade, sendo seguido por um 

grande caminhão-cegonha carregado de automóveis (ver imagens 5).  
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Imagens 5 - Caminhoneta de Roger e caminhão com imigrantes correm por Seraing 

 

 

Imagem 6 - A apresentação de Assita 
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Os planos sugerem uma relação entre os dois veículos. Após um corte brusco, Roger gesticula 

dando ordens para Igor, enquanto caminham em torno do caminhão. Aos poucos, pessoas 

saem de dentro dos veículos transportados pelo caminhão e jogam sacolas para Igor, que está 

no chão. O primeiro contato do espectador com Assita é neste momento: em um plano médio, 

nota-se uma bela mulher negra, trajando um tecido laranja de estampa africana, abrindo a 

porta do veículo suspenso e arremessando a sua sacola (imagem 6). Novamente, a imagem 

joga com a opacidade e a transparência do vidro do carro para mostrar – e ao mesmo tempo 

esconder – os personagens. 

 

   

   

Imagens 7 - Na paisagem industrial, Assita pega um ninho de andorinha  

 

Toda a sequência desperta o interesse do espectador que tenta compreender o porquê de 

aquelas pessoas estarem viajando escondidas dentro de carros levados pelo caminhão. Porém, 

a atitude de Assita é ainda mais misteriosa. Enquanto Roger e seu filho acomodam as malas 

dos imigrantes, Assita, segurando com cuidado o seu bebê, observa o ambiente e caminha 

para pegar um ninho de pássaro que se encontra em um canto, entre a parede e o teto de um 

galpão (ver imagens 7). Este gesto a distingue dos outros personagens e amplia a estranheza 

presente neste início do filme. Ela parece notar coisas escondidas, na paisagem, que os outros 

não são capazes de ver. O seu lado místico é revelado em diversas outras cenas nas quais ela 

aparece, como, por exemplo, no ritual para afastar os maus espíritos de seu bebê ou no 
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momento em que mata uma galinha para “ler”, nas suas entranhas, o destino de Hamidou. A 

relação que Igor estabelece inicialmente com Assita é baseada neste misto de curiosidade e 

fascínio pelo exótico, ou seja, a mesma postura que é construída para o espectador. 

Um dos debates presentes nas diversas teorias sobre a narrativa é justamente qual a 

posição do narrador na trama. Pensando na aplicação literária, Gérard Genette criou o termo 

focalização61 para analisar a partir de qual ponto de vista a história é contada, ou seja, abordar 

a relação entre o que a personagem sabe e o que diz o narrador. Para adaptar os conceitos de 

Genette ao cinema, François Jost e André Gaudreault somaram à focalização os termos 

ocularização e auricularização, já que no audiovisual a questão da enunciação é mais 

complexa por mobilizar outros recursos além da palavra, tais como a imagem, o som, a mise 

en scène e a montagem. Estes novos termos visam separar o ponto de vista cognitivo do 

visual e sonoro. A ocularização62 e a auricularização são as relações entre o que a câmera (ou 

som) mostra e o que a personagem supostamente vê (ou escuta).  

Em A promessa pode-se dizer que o que predomina na narrativa é a focalização interna 

do personagem de Igor, ou seja, a narrativa está centrada no jovem. Apesar de existirem 

algumas curtas sequências nas quais o rapaz está ausente63, de um modo geral, é sob o ponto 

de vista dele que se desenrola toda a trama. Além de ser o personagem principal, o espectador 

compartilha com ele as informações importantes, como o assassinato de Hamidou, e a dúvida 

sobre Assita descobrir ou não a verdade. Não se sabe nem mais nem menos do que o 

personagem. A identificação deste posicionamento enunciativo fica mais explícita nos 

momentos em que há uma ocularização interna primária. O ponto de vista subjetivo de Igor é 

explicitado nas duas sequências nas quais ele observa Assita dentro do quarto. O modo como 

                                                 

61 Segundo Genette (1995) existem três tipos de focalização: a narrativa não focalizada ou focalização zero, em 
que o narrador sabe mais do que os personagens; a focalização interna, na qual o narrador só diz o que um 
personagem sabe (podendo ser fixa, variável ou múltipla); e a focalização externa, em que o narrador diz menos 
do que a personagem sabe. 
62 A ocularização pode ser interna (quando o plano está ancorado no olhar de uma instância interna à diegese) ou 
externa (quando a imagem não é vista por nenhuma instância intradiegética). No caso da ocularização interna, 
esta pode ser realizada de forma primária (quando a imagem sugere, por si só, que ela representa um ponto de 
vista sem ter de recorrer ao contexto, como no caso de imagens duplicadas para mostrar o olhar de um bêbado) 
ou secundária (dada através da contextualização, principalmente pelos raccords, por exemplo, o uso do 
campo/contra-campo). (GAUDREAULT, JOST, 2009) 
63 Existem quatro sequências curtas no filme nas quais se mostra Roger sem que Igor esteja presente: Roger 
pedindo para furar uma fila alegando falsamente que o seu filho está no hospital; Roger visitando Muller e este 
lhe pedindo que entregue alguns estrangeiros para a polícia; Roger em uma segunda conversa com Muller, os 
dois falando sobre como se livrar de Assita; e Roger conversando com Assita, oferecendo-se para comprar, para 
ela, uma passagem de volta à África.  
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o filme indica que este plano é o olhar do personagem é realizado de forma tradicional: a 

instabilidade na imagem e a presença de uma moldura indicando que o personagem observa 

secretamente a cena, que são formas recorrentes no cinema para que seja construída uma 

perspectiva de primeira pessoa.  

Estes planos, além de remarcarem o foco narrativo do filme, cumprem algumas outras 

funções, tais como criar um clima de suspense, quebrar o ritmo da montagem, causar 

sensações hápticas, usar a repetição como recurso de linguagem, além, é claro, das 

informações referentes à fábula que são expostas por esse recurso. Por meio destes pequenos 

detalhes, expostos aos poucos, torna-se possível compreender a trajetória do jovem e sua 

hesitação entre trair o próprio pai e ajudar uma estrangeira quase desconhecida. São estes 

cuidados na exposição dos personagens que fazem com que a trama seja verossímil. A ligação 

que Igor estabelece com Assita e a forma como ele a trata são diferentes da sua relação com 

os outros imigrantes. Esta diferença é explicitada, pela primeira vez, na sequência em que ele, 

escondido, a observa. 

Após negociar com os imigrantes recém-chegados – lado de fora da casa – o preço do 

aluguel e recolher os passaportes para emissão do certificado de residência, Igor e Roger 

entram para cobrar dos inquilinos e vender os botijões de gás para a calefação. Em uma 

montagem alternada, Roger e Igor batem de porta em porta. O rapaz que antes sorria e 

oferecia cigarros, dentro do carro, mostra sua faceta séria. Ele é irredutível ao negociar com 

os romenos, após descobrir que, desde domingo, dormem cinco clandestinamente no local: 

Igor: Que dinheiro eles têm? Belga?  
Imigrante: Dólar 
Igor: Até quarta, 50 dólares cada. 
Imigrante: É muito. 
Igor: Eles podem ir para outro lugar. Eles estão de acordo? 
Imigrante: Sim 

O espaço apertado, precário, os papéis de paredes sujos, a pintura descascada da parede, 

as cortinas improvisadas, a sujeira e os movimentos rápidos dos atores e da câmera causam 

desorientação e claustrofobia (ver imagens 8). A informação, dada anteriormente, de que 

aquele lugar “fede a merda”, causa nojo. Desde o exterior da casa é possível “sentir” o seu 

mau cheiro. O tradutor iugoslavo repete diversas vezes que lá fede, e, como se não fosse 

suficiente, o estrangeiro ainda tampa o nariz com os dedos, faz careta e gesticula para 

assegurar que foi compreendido (8A). Roger repreende Nabil, uma espécie de gerente do 

local, por causa do odor: “Ainda fede a merda, faz alguma coisa”. Nabil que estava dormindo 
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em um colchão no chão, ao lado de garrafas de bebida e de uma mesa com restos de comida, 

responde: “Limpar não adianta. O cano é muito pequeno” (8C). A repetição dos personagens 

reclamando do cheiro e a precariedade do local, mostrada por planos trêmulos, causam certa 

sinestesia, reforçando a sensação de asco e o sentimento de repugnância. 

 

   

   

   

   

Imagens 8 - Igor e Roger cobram dos imigrantes o aluguel 
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É contrastando com este ambiente caótico que aparece a cena de Igor espiando Assita 

em seu quarto. Os ruídos (dos passos do sobe e desce nas escadas, das mãos contando o 

dinheiro, das batidas nas portas e até do atrito dos casacos de material sintético) dão lugar ao 

silêncio que acompanha a cena (ver imagens 9). Escondido atrás de uma parede (ou de um 

tecido), Igor observa Assita “benzendo” o quarto com o líquido de uma garrafa que ela retira 

da sacola (9A e 9B). O gesto faz parte de um ritual. No filme como um todo, as crenças e a 

espiritualidade africana são mostradas em tom de respeito e exotismo, com aura mística. O 

mistério da cultura de Assita aguça a curiosidade de Igor e do espectador.  A junção do 

realismo e do místico aparece também nos objetos que compõem a cena. Sobre um móvel 

velho, pintado de vermelho e branco, destaca-se uma estatueta africana marrom (9D e 9G), ao 

lado do rádio de Hamidou e de outros objetos cotidianos: uma garrafa térmica, outra de água e 

uma pilha de papéis (em cenas posteriores, tanto a estatueta como o rádio ocuparão função de 

destaque na trama).  

A sensualidade também está presente na cena: Assita veste uma combinação branca que 

deixa parte de seu corpo à mostra. O filme brinca com um clichê, presente desde os 

primórdios do cinema: o adolescente que “espia” através da fechadura uma mulher desnuda.  

Nos 10 ou 15 primeiros anos do cinema uma quantidade incalculável de 
filmes foi produzida focalizando voyeurs e sua atividade indiscreta. No 
primeiro deles, As seen through a telescope (1900), creditado a Smith, um 
velho espia através de um telescópio um casal de namorados, justamente no 
momento em que o homem acomoda os sapatos nos pés da mulher e o 
vestido desta última se levanta ligeiramente. Ce que l’on voit de mon sixième 
(1901) mostra um homem à janela de seu apartamento, espiando os vizinhos 
com sua luneta e flagrando uma mulher em pleno ato de se despir. Through 
the keyhole in the door (1900), Down the hotel corridor (1902), La fille de 
bain indiscrète (1902), A search for evidence (1903), Um coup d’ oeil par 
étage (1904), The inquisitive boots (1905), Peeping Tom in the dressing 
room (1905) e uma grande quantidade de outros mostram todos eles uma 
pessoa (geralmente um serviçal burlesco) percorrendo os corredores de um 
prédio ou de uma casa de banhos e aproveitando para espiar pelos buracos 
das fechaduras a intimidade dos condôminos ou dos banhistas. 
(MACHADO, 1997, p. 125-126) 
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Imagens 9 - Primeira ocularização interna: a curiosidade de Igor 

 

A própria forma com que se caracteriza este plano subjetivo faz parte da convenção. Na 

definição de ocularização interna primária, Gaudreault e Jost ressaltam que, para ficar claro 

que um plano corresponde ao olhar de uma personagem sem usar o raccord, é necessário um 

“coeficiente de deformação em relação àquilo que a convenção cinematográfica considera 

uma visão normal em uma dada época” (GAUDREAULT, JOST, 2009, p. 178). Um dos 

exemplos usados por eles é justamente o da moldura interna ao plano: 
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O olhar também pode ser construído diretamente pela interposição de uma 
máscara sugerindo a presença de um olho: buraco de fechadura, binóculos, 
microscópio, etc. Talvez seja por essa razão que, na história do cinema, tais 
métodos tenham sido utilizados muito antes do que atualmente chamamos de 
continuidade e passaram a ser menos freqüentes a partir do momento em que 
essa técnica de montagem passou a ser dominada. (GAUDREAULT, JOST, 
2009, p. 178) 

Não obstante o uso desta convenção, os diretores reforçam, por meio da montagem, 

tratar-se do ponto de vista de Igor: o seu perfil é mostrado no plano seguinte (9C). Após notar 

o olhar curioso do rapaz, retorna-se para o plano em primeira pessoa (ocorre então, ao mesmo 

tempo, uma ocularização interna primária e secundária, já que a subjetividade é dada tanto 

pelo recurso de deformação da imagem como pelo raccord). No entanto, se alguns elementos 

aproximam-se do convencional, a forma de apresentar a cena a torna inusitada. A 

simplicidade da transgressão pueril da descoberta da sexualidade é colocada de maneira a 

suscitar questões mais profundas: o voyeurismo erótico/exótico e o fetiche que as culturas 

africanas despertam no olhar europeu. “Ela o intriga desde o início quando pega o ninho de 

andorinha. [...] Mas o intriga, também, porque é uma mulher. Há naturalmente o nascimento 

do desejo sexual de Igor, apesar de isso não ser central na sua atitude. Sua curiosidade é muito 

mais ampla” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 1996, p.30)64. 

O uso da máscara, estratégia considerada datada para a definição do plano subjetivo, 

também adquire significados e efeitos mais abrangentes. Diferente da máscara circular, criada 

de forma artificial, para deixar claro que se trata de imagem ampliada por um telescópio, o 

filtro usado em A promessa tem aparência orgânica que cria o mistério da cena. Muito mais 

do que uma convenção para situar o espectador, a imagem ressalta a textura borrada do tecido 

e impede uma visão clara do que ocorre dentro do quarto. Com a visão obscurecida e limitada 

por causa da camada de tecido, Igor é obrigado a mover-se para tentar capturar o corpo de 

Assita. Nesta cena há um movimento triplo. A câmera balança tremulamente na busca do 

melhor ângulo. Com o movimento da câmera, o orifício – através do qual pode-se ver o que 

acontece do lado de dentro – também se move em relação às bordas da imagem. Há ainda o 

deslocamento de Assita caminhando dentro do quarto. O olhar de Igor parece perder-se diante 

                                                 

64 “Elle l’intrigue dès le début quand elle saisit le nid d’hirondelles. […] Mais elle l’intrigue aussi parce qu’elle 
est une femme. Il y a bien sûr l’éveil du désir sexuel chez Igor, bien que ce ne soit pas central dans son attitude. 
Sa curiosité est beaucoup plus large”. 



 105

dos gestos da mulher e dos objetos. O primeiro-plano, da face do garoto, além de confirmar a 

subjetividade da imagem anterior, ressalta a curiosidade e incompreensão do personagem.  

A relação entre o que é revelado ou não na cena faz parte da estratégia dos diretores de 

forma mais ampla: eles conseguem colocar a mise en scène com uma finalidade narrativa 

“sem cair na psicologia, naturalismo ou dar explicação sobre as motivações dos personagens. 

‘É tão necessário mostrar como esconder’, declaram muitas vezes os irmãos Dardenne” 

(SOJCHER , 2005, p.166)65. Igor está escondido e não consegue compreender, nem ver tudo 

o que ocorre ali dentro. Como tudo o que é proibido, algo de precioso e importante parece 

estar por vir. O suspense é criado. Ao caminhar pelo quarto, Assita se aproxima da câmera 

(9E), dando a impressão de que pode descobrir o jovem escondido; no entanto, ela se afasta 

para, logo em seguida, abrir uma maleta de couro (9F a 9H). A expectativa de que o seu 

conteúdo poderá revelar algo é frustrada, a mala está vazia. No entanto, a curiosidade 

mantém-se pelo inexplicável gesto de Assita: cortar a sua tampa. No meio da ação, Igor 

(assim como o espectador) é surpreendido com a chegada de Hamidou.  

O diálogo entre os dois confirma a impressão de que Igor vê Assita de forma diferente 

dos outros clandestinos. Se anteriormente, com os outros, Igor foi irredutível em manter o 

preço do quarto, agora parece mais tolerante. Hamidou chega para pedir um botijão de gás 

para o aquecimento. Sem dinheiro, ele pergunta se pode pagar no final do mês, já que, no dia 

anterior, perdeu dinheiro no jogo e não pode deixar a família no frio. O rapaz, apesar de lhe 

passar um sermão (“você sempre perde, devia parar de jogar”), acaba entregando o botijão, 

mesmo sem o pagamento. São detalhes como esse, apresentados desde o início da narrativa, 

que fazem com que o percurso de Igor seja crível. A repetição de planos e objetos faz com 

que a narrativa ressalte sutilmente a mudança dos personagens. O plano de Igor, observando 

Assita através do buraco, irá repetir-se após a morte de Hamidou (ver imagens 10). Depois de 

pagar a Nabil para entregar um dinheiro à Assita, ele observa se a sua tarefa foi devidamente 

cumprida. A transparência e opacidade do tecido que filtra a imagem dialoga com a textura do 

grosso suéter de lã, vestido por Assita. Agora o motivo de observação é outro: o dinheiro 

(objeto que também é destacado durante toda a narrativa). Igor passa do ladrão oportunista, 

daquele que observa vergonhosamente a intimidade de uma mulher, para o benfeitor anônimo, 

que vigia se Nabil irá completar a sua missão. Se, anteriormente, a expressão de Igor era de 

                                                 

65 “Sans tomber dans la psychologie ou dans le naturalisme, sans donner d’explication sur les motivations des 
personnages – « il faut autant montrer que cacher », déclarent souvent les frères Dardenne”. 
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curiosidade, agora ele sorri satisfeito. A cena será novamente interrompida, no entanto, agora, 

pela montagem. Com um corte brusco, assustando o espectador, o silêncio e estabilidade do 

esconderijo dão lugar ao movimento brusco e ao ruído de Roger perseguindo violentamente 

Igor. 

 

   

 

Imagens 10 - Segunda ocularização interna: Igor confere se o dinheiro foi entregue 

 

A montagem é sempre um fator determinante no cinema. A promessa é composta por 

sequências relativamente autônomas que, de um modo geral, apresentam internamente 

coerência e ligação narrativa. A principal estratégia presente na obra é, dentro das sequências, 

usar planos longos e, mesmo quando há cortes, tem-se a impressão de um único plano. Trata-

se de uma montagem que está baseada mais no ritmo das imagens e no tempo narrativo do 

que na criação de outros efeitos. Em outras palavras, recursos tais como flashback, uso de 

diversos planos para descrever objetos e ambientes ou montagem por associação de ideias, 
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não são usados. A fragmentação do discurso, muito usada hoje, por influência dos 

videoclipes, também é completamente descartada. A forma de construção do filme é, ainda, 

oposta ao método de montagem soviético, já que em nada se assemelha à montagem 

intelectual. Tampouco segue os preceitos da montagem realista, defendida por André Bazin, 

que seria o uso da profundidade de campo fazendo com que o espectador tenha a autonomia 

de organizar, ele mesmo, a interpretação dos objetos ou eventos.  

Seria difícil classificar a montagem do filme por meio das definições das principais 

teorias do cinema porque, mais importante que analisar como os planos estão ligados uns aos 

outros, o que é determinante em A promessa é uma montagem através do movimento da 

câmera, ou seja, a organização interna dos elementos no plano. O que dá ao espectador maior 

consciência do tempo é o uso original do plano sequência ou do plano duradouro. O plano e 

contra-plano são substituídos por planos contínuos que acompanham o diálogo pelo 

movimento de câmera. No interior das sequências, o filme é composto por planos demorados, 

editados de forma a acompanhar as ações de Igor. São estas sequências de planos longos (de 

um a três minutos), que alternam momentos em que pouca coisa acontece – como os planos 

próximos de Igor fumando ou andando de moto – com outros de intensa movimentação da 

câmera e dos atores. Esta montagem, paradoxalmente elíptica e redundante, consegue um 

ponto de equilíbrio para que as cenas sejam contextualizadas e verossímeis e, ao mesmo 

tempo, a obra não caia no didatismo. A forma de construir e manter a tensão do filme está no 

contínuo movimento que exige esforço do espectador para compreender determinadas 

sequências e, simultaneamente, permite o tempo da reflexão.  

A duração da história narrada não é muito definida no filme. Apesar de parecer que toda 

a trama se passa em apenas uma ou duas semanas, esta noção do tempo não é importante para 

a apreciação da obra. Nos diálogos, há apenas uma pequena referência sobre a passagem do 

tempo, na conversa em que Roger tenta convencer Assita a voltar para a casa: ele fala que 

Hamidou desapareceu há uma semana; também informa que há três dias ela pagou a dívida de 

Hamidou. Porém, fora este pequeno detalhe, são fornecidas poucas informações sobre a 

passagem do tempo. O filme é todo realizado com base em fragmentos unidos bruscamente. 

Existe uma elipse temporal entre as ações, porém a sua duração não é definida. Entre uma 

sequência e outra, tanto é possível que se tenham passado alguns dias como que sejam 

acontecimentos consecutivos, no mesmo dia. Esta indefinição é acentuada pela pouca 

variação do figurino dos personagens.  
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Imagens 11 - Exemplos de planos de deslocamentos de Igor pela cidade 
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A repetição de ações é também uma das estratégias para mostrar o combate cotidiano 

dos personagens. A imagem mais comum para unir estas sequências é o deslocamento de Igor 

pela cidade (ver imagens 11). Os diretores usam longos planos focados bem próximos do 

rosto do rapaz andando de moto, passeando de kart com os amigos, dirigindo a van do pai e 

até mesmo correndo pela cidade. Estas cenas de ligação impõem ritmo e movimento ao filme. 

O ruído da sua mobilete acompanha toda a trama. Um corte interessante ilustra bem esta 

forma de montar. Quando, logo após chegar à oficina, Igor é obrigado a sair correndo para 

ajudar o seu pai, seu patrão, que acabara de lhe dar uma “bronca” por ter chegado fora do 

horário, avisa-o que, se sair, será despedido. Com um corte, vê-se Igor correndo em sua moto, 

sem alegria nem tristeza (11C). A conversa com o patrão e a saída de Igor não são mostradas, 

no entanto, a sua escolha fica clara. O espectador facilmente consegue compreender que optou 

por obedecer a seu pai, mesmo que isso significasse perder o emprego e o sonho de tornar-se 

mecânico. Toda a angústia e o drama psicológico do momento de decisão foram suprimidos 

para dar lugar ao deslocamento do rapaz pela cidade, sem palavras e sem justificativa 

imediata sobre qual seria a urgência que o obrigava a ter de sair da oficina naquele instante.  

Segundo Joseph Mai (2010), esta consciência temporal e uso do plano-sequência 

remetem à tradição da “integridade do plano”, na qual deveria haver sintonia entre o plano e a 

ação por ele representada e, enquanto este movimento ainda não tivesse sido resolvido, 

nenhuma outra imagem poderia ser tolerada. Sendo assim, ao invés de ser determinada pela 

trama, a montagem seria a articulação harmônica entre as diversas unidades temporais através 

do estilo de edição rítmica. Porém, Mai destaca que a técnica dos Dardenne não visa à 

harmonia e, sim, à intolerância, uma vez que raramente há correspondência entre a ação e o 

plano. Isso ocorre porque muitos planos começam depois de iniciada a ação e o corte é 

anterior ao seu término, a duração faz com que se tenha uma experiência de tempo e 

movimento, porém com pouca definição. “Os cortes são abruptos, por vezes brutais, 

retirando-nos da ação e mergulhando-nos in medias res em outra, enquanto outro plano-

sequência nos dá um momento para nos situarmos, até que sejamos abruptamente movidos 

novamente.” (MAI, 2010, p.54)66  

 

                                                 

66 “Cuts are abrupt, sometimes brutal, taking us out of one action and plunging us in medias res into another, 
during which another plan sequence gives us a moment to situate ourselves until we are abruptly moved again.” 
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Geralmente, as sequências são encadeadas de forma brusca. Não há fade ou 

sobreposição de imagens. O filme é todo editado com corte seco e a transição entre as 

sequências é, em várias ocasiões, feita sem preparação. O estranhamento que causa a 

mudança feita de forma abrupta está, muitas vezes, ligado à questão sonora. A variação entre 

os sons de uma sequência a outra é geralmente grande. Em A promessa, um dos exemplos 

deste tipo de corte é a junção da cena na qual Igor observa, furtivamente, Assita receber o 

dinheiro com aquela em que aparece com Roger, no interior da casa onde moram. Do seguro 

ponto de vigilância, o espectador é jogado em meio a uma briga barulhenta que já começou. 

Os ruídos dos corpos, das portas batendo e dos gritos contrastam com o silêncio típico do 

voyeurismo. Em frações de segundos, aparece o pai batendo no filho, que corre pela casa. 

Como bem define Mai, é de repente que vemos um flash de cores, a textura de uma porta, 

mechas de cabelo e, por meio da familiaridade destas texturas e cores, compreende-se que se 

trata de Igor apanhando de seu pai, porém somente no final da cena é que será explicado o 

porquê (MAI, 2010, p.54). Assim como o público, Maria, a namorada de Roger, tenta 

compreender o que ocorre ali, questiona o que o rapaz fez para merecer a violência e tenta 

deter o grande corpo do pai raivoso. 

Esta câmera em constante movimento e a desobediência explícita a convenções como a 

Regra dos 180º 67, a Regra dos 30º 68, a criação de falsos raccords e saltos são parte de uma 

estratégia de quebra com o sistema de continuidade69 do cinema clássico. Ao mesmo tempo 

em que os Dardenne mantêm a estrutura da trama mais tradicional e evitam recursos 

recorrentes no cinema, eles procuram filmar de forma exatamente oposta às regras expostas 

nos manuais de roteiro e livros técnicos para cineastas iniciantes. Esta estratégia de negar o 

convencional pode ser vista também como uma forma de estabelecer-se no campo 

                                                 

67 “Regra segundo a qual uma alternância plano–contraplano não deve ultrapassar um ângulo raso de 180º entre 
os personagens, ou seja, não deve transpor o eixo da ação. Esta norma permite que os olhares se cruzem, 
estabelecendo um raccord de olhar entre um plano e um contraplano, além da permanência das relações espaciais 
entre objetos. (JOURNOT, 2005, p.23; AUMONT; MARIE, 2003, p.254; BORDWELL; THOMPSON, 2003, 
p.504)” (CANGUÇU, 2008, 132). 
68 “Norma segundo a qual os raccords devem consistir em planos com diferença angular maior que 30º, para 
evitar impressão de salto (JOURNOT, 2005, p.148).” (CANGUÇU, 2008, 132). 
69 “Conjunto de normas para a construção de cenas no cinema clássico. A seqüência é iniciada com pelo menos 
um plano de exposição que apresenta as relações espaciais entre os personagens, objetos e cenários; e 
desenvolvida com o uso de planos sucessivamente mais próximos (montagem analítica). As regras dos 30° e dos 
180° são estritamente seguidas, respeita-se o eixo da ação e raccords são usados com abundância. Novos planos 
de exposição são usados quando os personagens mudam de posição, para assegurar a continuidade espacial. 
Excepcionalmente, em vez da montagem analítica é usada a montagem construtiva, mas mantêm-se estritamente 
as outras regras de continuidade espacial.” (CANGUÇU, 2008, 132) 
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cinematográfico e de buscar um lugar diferenciado na apreciação. O filme enfrenta, 

intencionalmente, o classicismo cinematográfico. A forma de colocar a câmera em cena 

nestes embates corporais (brigas são frequentes nos filmes dos Dardenne) faz parte do método 

de trabalho dos diretores. Os efeitos causados por esta imagem instável que percorre a cena 

assemelham-se à descrição analítica feita por Ludmila Carvalho sobre o filme Anjos Caídos 

(1995), do diretor Wong Kar-Wai: 

A câmera não é mera espectadora dos acontecimentos, não há uma tentativa 
de homogeneizar a ação, disfarçando ao máximo o aparato técnico (como no 
cinema clássico, em que o objetivo é fazer o espectador esquecer que está 
diante de um filme). Tampouco há um objetivo realista ou documental no 
registro das imagens. Aqui, o aparato faz parte da ação dramática, uma vez 
que a imagem oferece um olhar que se movimenta livremente no interior das 
sequências, assumindo ângulos muitas vezes inusitados. (CARVALHO, 
2004, p.112-113) 

Usando uma câmera super 16 mm, a coreografia entre os movimentos de câmera e o 

deslocamento dos atores é uma das marcas características da mise en scène dos irmãos 

Dardenne. Para eles, isto faz parte do processo coletivo de se construir o filme. Com muitos 

ensaios, filmam exaustivamente até conseguir o efeito desejado. Em relação a esta questão, 

Luc comenta, em seu diário, que um plano inventado por muitos (atores, fotógrafo, câmera, 

engenheiro de som...) é “melhor” e “mais vivo” do que o proposto no roteiro. O trabalho de 

Benoir Devaux, que opera a câmera em A promessa e nos filmes posteriores, também é 

crucial para os efeitos sensoriais do filme. Os diretores ressaltam a importância de a câmera 

ser manipulada manualmente, sem a ajuda de maquinário ou gruas, tornando assim os 

movimentos “mais sutis, mais vivos, mais expressivos e mais complexos”. Esta organicidade 

funciona quase como uma dança onde a câmera e seus operadores, juntos, formam um só 

“corps-caméra” (L. DARDENNE, 2005, p.175). Para Joseph Mai (2010), a metáfora “corpo-

câmera” enfatiza a câmera como uma forma de contato, como um órgão visual que se 

movimenta sem um controle central, acentuando a relação física entre a película e objetos e 

corpos filmados, afastando o filme do psicodrama dos personagens, já que suas motivações 

são misteriosas. Pelo do movimento contínuo da câmera, o espectador é privado do domínio 

visual sobre o espaço.  

Para evitar o verismo plano, o naturalismo, os Dardenne filmaram partindo o 
tempo e o espaço. Escondendo. “A gente não faz o plano onde deveríamos 
fazer”. O espectador não faz, com Roger, “o tour de proprietário”, ele não vê 
a casa de Roger e Igor nem a casa branca onde trabalham os clandestinos. O 



 112

espaço está decupado, os pontos de referencias são raros. (MAIRLOT, 2005, 
p.67)70 

Essa visão limitada das ações, que está sempre focada em texturas e buscando novos 

enquadramentos, torna a câmera dos Dardenne mais sensorial. É neste aspecto que A 

promessa se aproxima do cinema háptico: “Como espectadores, somos desencorajados a usar 

a nossa vista como um meio de contemplação e convidados a considerá-la como uma parte de 

nosso sistema nervoso central, conectada aos sentidos mais íntimos do tato, olfato e audição.” 

(MAI, 2010, p.57)71. De fato, diversas cenas despertam grande proximidade sensória e 

sinestesia de sensações, tais como: Igor espiando Assita através da fresta; Roger, após a morte 

de Hamidou, ajudando seu filho a tomar banho e a limpar o sangue e o cimento do seu corpo; 

os deslocamentos na casa onde moram os imigrantes. A promessa destaca os objetos comuns 

do cotidiano os quais, muitas vezes, são negligenciados ou descartados. Como enfatiza Mai 

(2010), os rostos, pele, manchas, orelhas, paletas, portas arranhadas, papel de parede, tijolo, 

carrinho de mão, estatueta, rádio, jaqueta, camisa, óculos, casaco de lã, blusa, cabelo, fogo, 

cortina de banheiro e todos os objetos do filme tornam-se tangíveis e problematizados pelo 

uso desta “câmara-corpo”.  

Os diversos elementos visuais, usados para criar sensações no espectador, são 

amplificados pelo uso original da banda sonora que privilegia os barulhos e acentua a 

proximidade com os personagens. O trabalho sonoro nas obras dos Dardenne chama a atenção 

pelo exagero de ruídos e pelo fato de não haver músicas inseridas na edição, ou seja, somente 

há música de pré-produção ou música encenada.72 Com a opção de suprimir completamente a 

                                                 

70 “Pour éviter le vérisme plat, le naturalisme, les Dardenne ont filmé en morcelant l’espace et le temps. En 
cachant. « Ne pas faire le plan qu’on devrait faire ». Le spectateur ne fait pas, avec Roger et Igor, “le tour du 
propriétaire », il ne voit pas la maison de Roger et Igor, ni la maison blanche où travaillent les clandestins. 
L’espace est découpé, les repères rares.” 
71 “As viewers we are discouraged from using our sight as a means of contemplation and are invited to consider 
it as a part of our central nervous system, connected to our more intimate senses of touch, smell, and hearing.” 
72 Os termos são utilizados aqui conforme a tese Elementos para uma poética da música do cinema, de 
Guilherme Maia: “No que diz respeito à presença ou não da referência visual da fonte sonora, quando for 
considerado relevante como estratégia, será aqui adotada uma distinção que leva em conta o momento em que a 
música é aplicada ao filme. Será denominada música de pré-produção aquela que é planejada na instância da 
produção do roteiro e que, via de regra, implica um registro das fontes sonoras nas imagens filmadas. Música de 
pós-produção fica sendo aquela que chega ao filme durante ou após a montagem. Em alguns casos, para não 
contaminar a escrita com repetições excessivas de termos, essas expressões podem ser substituídas por “música 
de fosso” em oposição a música encenada. Espera-se, com este procedimento, contribuir para a reflexão sobre a 
música dos filmes, com a oferta de um vocabulário específico mais claro e liberto de expressões de significado 
impreciso e flutuante.” (MAIA, 2007, p.39) 
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música de pós-produção, os Dardenne parecem aderir completamente à opção radical 

defendida pelo cineasta Robert Bresson que, no livro de aforismos lançado sobre cinema, diz: 

“Nada de música de acompanhamento, de apoio ou reforço. Nada de música de modo algum” 

(BRESSON, 2005, p.29). Para este cineasta, a única música que deve ser usada no cinema é 

aquela que o espectador vê sendo executada. A música inserida na montagem – como 

acompanhamento, apoio ou reforço – é vista como algo que nada acrescenta à imagem e 

destrói a noção de “realidade”. 

[...] a obra de Bresson confirma, em grande medida, a aplicação dos 
princípios que ele defende. Conforme declarou, "foi somente há pouco e 
pouco a pouco, que eu suprimi a música e utilizei o silêncio como elemento 
de composição e como meio de transmitir emoção". A filmografia de 
Bresson, de fato, sofre a ação de uma inação progressiva da música de pós-
produção. (MAIA, 2007, p.90) 

Em A promessa, os ruídos, o barulho de carro ou de passos dos atores são quase tão 

importantes quanto vozes e falas. O trabalho realizado por Thomas Gauder, o editor de som 

que trabalhou com os Dardenne em todos os filmes, após esta obra, é minucioso e busca fazer 

com que o aspecto sonoro seja harmonizado. Os diálogos não são os elementos mais 

fundamentais para a compreensão do filme. Contar a história mais pelo que está sendo 

mostrado do que pelo que está sendo dito pelos personagens é uma estratégia que os diretores 

começaram a usar neste filme e que se acentua nos seus filmes posteriores, principalmente em 

Rosetta e em O filho, nos quais há mais momentos de descrição fílmica de atividades e 

silêncio dos personagens. Mesmo com o grande número de ruídos durante os filmes, o 

silêncio pode ser escutado em diversas ocasiões.  

A falta de diálogo, em A promessa, está bastante relacionada com a forma de construir o 

mistério de Assita e também é utilizada para mostrar os momentos de solidão de Igor. Como 

os Dardenne enfatizam em entrevista, “Assita não se dá imediatamente e, sobretudo, fala 

pouco. Ao contrário, não é de muitas palavras, ela o dispensa porque sabe com quem está 

lidando e, evidentemente, não há qualquer razão para tentar fazer amizade com pessoas que só 

querem explorá-la.” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 1996, p.30)73. Apesar de não usar 

muitas palavras, ela se impõe. Sua primeira fala no filme demonstra a sua convicção. 

                                                 

73 “Assita ne se donne pas immédiatement et surtout parle peu. Au contraire, elle ne fait pas de palabres, elle 
l’expédie parce qu’elle sait à qui elle a affaire et n’a évidemment aucune raison d’essayer de se lier d’amitié avec 
des gens qui ne pensent qu’à l’exploiter.” 
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Enquanto os homens jogam de forma barulhenta, acusando um ao outro de ladrão, dentro do 

seu quarto, ela, serenamente, faz um ritual de chegada para proteger o seu bebê. Curioso, Igor 

pergunta o que está fazendo e é Hamidou quem responde: “Na nova casa ele precisa ser 

protegido contra os maus espíritos”. Em seu papel de anfitrião, sorrindo, o rapaz nega haver 

coisas ruins na casa: “Não há maus espíritos aqui”. Sem hesitar, Assita contraria o jovem: 

“Sim! Nós não os vemos, mas eles veem a gente”. E continua cuidando do filho que começou 

a chorar ante a presença do rapaz. Além do que é dito, o tom e o timbre de voz da mulher 

contrastam com os dele. Com seu francês de forte sotaque, típico das ex-colônias africanas, 

suas frases são ritmadas e de grande musicalidade. O seu “Sim!”, agudo e com a vogal 

prolongada, é autoconfiante, mas não prepotente. O próprio diálogo ocorre para além do 

conteúdo das palavras. Algumas vezes não é necessário entender o que é dito para 

compreender o significado, como, por exemplo, quando Assita, em seu idioma, insulta Roger.  

Sem música de pós-produção, a aproximação com os personagens é construída 

justamente pela da amplificação dos ruídos produzidos pelos corpos dos personagens. Além 

da voz, sons como o da respiração, do atrito dos casacos, dos passos pelo chão, do choro do 

bebê são nítidos e repetem-se ao longo da narrativa. O choro do bebê pode ser usado como 

exemplo de leitmotiv. Surge pela primeira vez na sequência já descrita, criando, portanto, uma 

associação entre o choro e os “maus espíritos”. O filho de Assita chora repetidas vezes 

quando Igor ou Roger se aproximam. Isto pode ser notado quando Igor, após a morte de 

Hamidou, tenta aproximar-se de Assita ajudando construir um cercadinho de madeira para as 

galinhas ou quando Roger entra em seu quarto para tentar convencê-la a voltar ao seu país. É 

também o choro do bebê que antecipa a crueldade com que os jovens belgas tratam Assita 

quando ela está à beira do rio Meuse. O filme mostra a mãe, com sua criança no colo, 

chorando, um pouco antes de os rapazes, em cima de uma ponte, urinarem sobre sua cabeça e, 

logo depois, passarem com motos sobre seus pertences. O choro do bebê funciona como 

forma de sinalizar a presença dos “maus espíritos” para o espectador. Mais tarde, ele também 

chora por causa da febre, que, segundo o adivinho, seria o espírito de seu pai, protestando: 

“Dentro do seu filho um ancestral está-se queixando, causando esta febre. Até que o ancestral 

obtenha justiça, a febre irá chacoalhar seu filho como um peixe fora d'água”. 
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Imagens 12 - Igor, após o acidente, promete a Hamidou cuidar de sua esposa e filho  
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Em A promessa, a ausência de música ao longo da narrativa faz com que as poucas 

cenas em que aparece se tornem marcantes. A primeira com música são os segundos que 

precedem a morte de Hamidou (ver imagens 12). Quando Igor chega agitado para avisar aos 

imigrantes que os fiscais do trabalho se aproximam (12A e 12B), Hamidou trabalha sobre um 

andaime, no alto da casa, escutando em seu rádio uma canção africana (12C). A câmera o 

mostra em um plano contre-plongée, quase fixo. Apesar de o andaime aparecer obliquamente 

na imagem, o que gera uma sensação de instabilidade, ele trabalha tranquilamente, escutando 

a música e alheio à angústia e correria que ocorrem no interior da casa. Quando o rapaz 

chama o seu nome, a câmera se desloca e focaliza Igor que conversa com ele através de uma 

janela (12D). A imagem retorna para Hamidou que começa a descer a escada (12E). A 

presença musical é sublinhada pela fala de Igor, pedindo que ele desligue o som, e, por isso, 

ele retorna à plataforma onde trabalhava. Com um corte seco retorna-se ao interior da casa, 

novamente em ritmo frenético e sem a música, quando se escuta um barulho que rompe o 

silêncio. Igor para, sobe novamente as escadas e observa pela janela o que ocorreu. Com um 

plano detalhe das mãos de Igor virando o corpo de Hamidou, percebe-se que ali houve um 

grave acidente (12G). Neste momento, Igor faz a promessa que dá título ao filme. Estes 

poucos segundos musicais são suficientes para criar outro ritmo na cena do acidente e tornar 

crível o fato de Hamidou ser o último alertado sobre a presença dos fiscais do trabalho.  

O rádio de Hamidou ainda cumpre outra função na narrativa. Após a falsa tentativa de 

estupro de Assita, Igor escuta o aparelho de som distante tocando a mesma canção ouvida no 

momento do acidente. Inquieto, ele sobe as escadas da casa branca e, neste momento, alguém 

corre e foge do local. Lá em cima, ele encontra, em um dos cômodos, uma vela, uma seringa e 

o rádio pertencente a Hamidou. Todo o clima da sequência é pesado. O ambiente é escuro e 

com sombras marcantes. O suspense é criado pelo olhar apreensivo de Igor que sobe as 

escadas na escuridão, buscando ser silencioso. A tonalidade escura remete à cena macabra na 

qual Roger e Igor cobrem, durante a noite, com cimento, o corpo de Hamidou (comparar 

imagens 13 e 14). A música também é a mesma do momento do acidente. As semelhanças 

fazem com que Igor reflita sobre o acidente e decida desobedecer seu pai e procurar Assita. 

Novamente, são breves os instantes musicais, porém é o ato de devolver o aparelho à viúva 

que faz com que ele fique mais conectado a Assita e descubra o telegrama inventado pelo pai. 

Em ambas as sequências em que o rádio está ligado, a música tem função mais relacionada à 

história do que a enunciação. Os poucos segundos de execução não conseguem alterar 

significativamente a apreciação destas cenas, criando ou ressaltando o aspecto emocional. 
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Imagem 13 - Igor e Roger ocultam, com cimento, o corpo de Hamidou 

 

   

Imagens 14 - Igor encontra o rádio de Hamidou em um cômodo da casa branca 

 

Segundo Michel Chion, o som acrescenta novos significados aos filmes. Na fruição, 

música e imagem são apreendidas em conjunto, gerando um “contrato audiovisual”, cujo 

efeito final é diferente da apreciação isolada dos elementos. Este sincronismo entre som e 

imagem é o que Chion chama de valor agregado. “Por valor agregado me refiro ao valor 

expressivo e informativo com o qual um som enriquece uma determinada imagem, de modo a 

criar a impressão definitiva [...] de que esta informação, ou a expressão "naturalmente", vem 

do que é visto, e já está contida na própria imagem.74” (1994, p. 5). Fabio Freire da Costa, em 

                                                 

74 “By added value I mean the expressive and informative value with which a sound enriches a given image so as 
to create the definitive impression […] that this information or expression ‘naturally’ comes from what is seen, 
and is already contained in the image itself.” 
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sua dissertação de mestrado sobre a música pop no cinema, amplia este conceito e diz que a 

música agrega valor não somente à cena em que ela é utilizada, mas à totalidade do filme.  

Dessa forma, se a música desperta emoções vagas no apreciador, as imagens 
servem para contextualizá-las e localizá-las na narrativa, ambas se 
complementando não apenas em cenas isoladas, mas tomando a narrativa 
como um todo. (COSTA, p.81, 2007) 

Após o surgimento do som sincronizado, de maneira geral, duas formas predominaram 

o uso das músicas nos filmes: como elemento climático ou como foco da ação. Segundo 

Salles (2002), o uso como elemento climático está presente justamente nas obras que dão 

emprego aos compositores eruditos, estando a música subordinada à narrativa. Já o foco da 

ação é característico de filmes nos quais a música conduz a narrativa como, por exemplo, nos 

musicais ou filmes em que a música é o tema principal.  

No caso dos Dardenne, existe uma mescla destas duas funções. A presença somente de 

música encenada faz com que as canções tenham que apresentar uma justificativa narrativa 

para o seu uso. No entanto, não se trata de filmes em que a música seja o elemento 

fundamental da história, por isso, não se poderia falar em “foco da ação” da obra como um 

todo, já que isto ocorre somente em cenas isoladas. O uso do som nestes filmes funciona 

como elemento climático para dar veracidade a determinados ambientes, como é o caso em A 

Promessa. 

A ausência de música ao longo da narrativa faz com que na única cena em que ela 

aparece de forma completa se torne bastante especial. Trata-se da sequência em que Roger, 

depois de brigar com Igor por este ter omitido que havia dado dinheiro para Assita, faz as 

pazes e, juntos, resolvem sair para se divertir (imagem 15). A cena da canção surpreende, pois 

é colocada no filme sem muita preparação: há um corte brusco da imagem anterior para a do 

bar. É um plano longo, onde se acompanha de perto Igor e Roger que cantam, no microfone, a 

música Siffler Sur la Colline e divertem-se bastante. Além de quebrar o clima hostil que é 

criado em todo o restante do filme, é o único momento em que se vê Roger de forma mais 

“humana”, rindo, cantando e divertindo-se.  

Siffler Sur la Colline ficou conhecida por meio de Joe Dassin, cantor de muito sucesso 

no mundo francófono, nas décadas de 1960 e 1970. Esta canção é a versão francesa de Uno 

tranquillo, de Ricardo del Turco, tendo sido também adaptada para o inglês como Suddenly 

you love me, cantada pelo grupo The Tremeloes. A letra da versão francesa fala de um rapaz 

que se apaixonou por uma garota e espera, em vão, por ela, no alto de uma colina. Apesar da 
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decepção amorosa da letra, o ritmo e a melodia são alegres. A música, lançada em 1968, foi 

um dos maiores sucessos de Joe Dassin. 

 

 

Imagem 15 - Igor e seu pai trocam olhares de cumplicidade no karaoquê 

 

   

   

Imagens 16 - Roger, Maria, Igor e uma garota divertem-se cantando Marina, Marina 

 

No filme, a voz do rapaz e de seu pai são acompanhadas por bateria e guitarra que 

dialogam com o vocal. A canção pode ser definida como um rock romântico francês. 
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Atualmente, a música transmite um tom nostálgico, meio retrô. A harmonia está baseada em 

perguntas e respostas do vocal, com notas agudas da guitarra. O ritmo é bem marcado pela 

bateria, o que faz com que o som seja dançante. Os instrumentos todos são claros e com 

poucos ruídos. O refrão melódico não tem letra, é cantado apenas por “zai, zai, zai, zai” e “ô, 

ô”. Na cena, a voz de ambos é nítida e eles dividem o mesmo microfone, o que faz com que o 

volume de cada uma das vozes varie conforme a aproximação ao microfone, o que dá certo 

realismo ao filme. Igor e Roger cantam apenas o refrão melódico e duas vezes a estrofe: 

Elle m’a dit d’aller siffler là-haut sur la colline 
De l’attendre avec un petit bouquet d’églantines 
J’ai cueilli des fleurs et j’ai sifflé tant que j’ai pu 
J’ai attendu, attendu, elle n’est jamais venue 

Após o fim desta música, tem-se o primeiro corte da sequência para um plano geral do 

bar. A descontração da cena prolonga-se na seguinte, que mostra Roger, com sua namorada 

Maria, e Igor, com uma garota, todos na mesa cantando Marina, Marina, música de Rocco 

Granata, cantor belga de origem italiana (ver imagens 16). Lançada em 1959, até hoje é a 

música de maior sucesso do cantor. No filme, é uma mulher que sobe ao palco para interpretar 

a canção, porém o áudio não é tão límpido como em Siffler Sur la Colline. Escuta-se o 

barulho do ambiente e das vozes dos quatro atores em cena, bebendo e cantando o refrão em 

italiano. Durante a música Marina, Marina a imagem acentua características que podem ser 

atribuídas ao estado de ânimo de Igor: refletindo a timidez do rapaz, no início, a câmera 

mostra os personagens mais distantes (16A e 16B) e, conforme aumentam a descontração, o 

volume da cantoria e a embriaguez do grupo, a câmera fica cada vez mais próxima e mais 

trêmula (16C e 16D). 

O espaço para canção nesta obra restringe-se apenas a estes três minutos no bar. As 

músicas enquadram-se no que Luiz Tatit chama de tematização, já que apresentam uma 

rápida repetição do pulso, em um andamento acelerado, e motivos rítmico-melódicos 

repetidos, o que também ativa a memória75. “Ao investir na segmentação, nos ataques 

consonantais, o autor age sob a influência do ‘fazer’, convertendo suas tensões internas em 

impulsos somáticos fundados na subdivisão dos valores rítmicos, na marcação dos acentos e 

na recorrência.” (TATIT, 2002, p.22).  

                                                 

75 Curiosamente, no livro O cancionista: composição de canções no Brasil (2002), Luiz Tatit usa como exemplo 
de tematização uma música que também se chama Marina, no entanto, se trata de outra canção, a de Dorival 
Caymmi. 
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As duas canções do filme são alegres, de melodia fácil, e fazem apelo ao lado 

emocional do espectador. Este é um dos raros filmes dos diretores em que a música consegue 

realmente ser colocada em cena para despertar sentimentos. Os diretores escolheram músicas 

vindas da grande indústria do entretenimento, mas, por serem mais antigas, apresentam um 

tom cult e nostálgico. Na sequência, não há diálogo entre os personagens, porém não se trata 

de uma inserção gratuita, já que tem a função narrativa de mostrar outro lado da relação entre 

Igor e seu pai que, após uma discussão, leva o filho para divertir-se e “paquerar” pela primeira 

vez. São cenas como esta que fazem com que o filme não tenha um ponto de vista moralizante 

e escape do maniqueísmo. A duração destas sequências também é de grande importância. Sem 

acrescentar muitas informações sobre a trama, são nestes momentos, em que o lado cognitivo 

é deixado de lado, que se fortalece a relação afetiva e sensorial com o espectador. No 

ambiente do bar, o espectador vai-se envolvendo sensorialmente com a emoção dos 

personagens. Não basta saber que o pai é afetuoso com o seu filho, é preciso sentir, e é isso 

que torna posteriormente a trajetória de Igor mais dolorosa e menos simplista. 

Conforme afirma Stéphane Malandrin (1999), A promessa mostra duplo percurso, o de 

um adolescente que é confrontado, pela primeira vez, com a questão do bem moral e a de um 

homem maduro que é obrigado a lidar com a questão da paternidade. Os dois fazem 

movimentos contrários: Roger, pela ilegalidade, e Igor, pela humanidade. Apesar de o foco 

narrativo estar em Igor, a sua relação com o pai é de grande importância. O filme pode ser 

visto também como a história de um pai que perde o seu filho. No início, Igor lhe é totalmente 

submisso. Fabienne Sizaret também comenta sobre a postura autoritária de Roger em relação 

a Igor e indica três manifestações sonoras que exprimem bem o pai que sabota o aprendizado 

do filho, na garagem, e impede a sua diversão com os amigos: “Uma buzina impaciente que 

põe fim à sua lição de solda, que apenas tinha começado, um assobio autoritário que chama o 

garoto e o impede de construir o kart com os amigos, uma chamada de telefone que 

interrompe as demonstrações do garagista para Igor” (SIZARET, 2005, p.98)76.  

                                                 

76 “Un klaxon impatient qui met fin à sa leçon de soudure à peine commencée, un sifflet autoritaire qui rappelle 
le garçon et l’empêche de bricoler son go-kart avec ses amis, un coup de téléphone qui interrompt les 
remontrances du garagiste face à Igor”. 
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Imagens 17 - Igor e Roger limpam o cimento e o sangue de Hamidou, antes de dormir 

 

Por meio de comparações, repetições e rimas o filme ressalta, com sutileza, a 

modificação da relação entre Igor e Roger. Detalhes de ações e objetos cotidianos, que 

aparecem mais de uma vez, são elementos importantes na construção da narrativa. “Para 

talvez enfrentarmos não tanto o mundo das grandes ideias e transformações, mas o dia a dia, o 

cotidiano, que bem pode ser o espaço da opressão, da repetição, do mesmo, mas pode ser o 

espaço da reinvenção, da conquista feita pouco a pouco.” (LOPES, 2010, p.3). É justamente 

pela ênfase no cotidiano, no banal que é possível obter o que Denilson Lopes chama de real 
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em tom menor. Os protagonistas dos Dardenne são personagens comuns, não são 

necessariamente marcados por sua classe social e parecem distantes dos grandes fatos 

históricos por estarem imersos no seu dia a dia por necessidade de sobrevivência. (LOPES, 

2007, 2010)  

No caso de A promessa, o que permite exprimir e mensurar a evolução dos personagens 

e suas relações é justamente este princípio de rimas resultante da unidade formal e temática. 

“Quando Roger, no volante da caminhoneta, recusa o cigarro aceso que, como no trajeto 

precedente, Igor lhe estende, este detalhe nos remete à cumplicidade anterior para melhor 

aboli-la.” (SIZARET, 2005, p.101)77. Assim como ocorre nas três vezes em que Nabil pede 

um cigarro para Igor, a relação é construída por meio destes pequenos gestos recorrentes e 

ressaltada na sua quebra (Igor não mais compartilha seus cigarros com Nabil após sua 

“traição”: contar para Roger que entregou dinheiro a Assita, mesmo cobrando para não 

revelar tal fato). A similaridade das ações e posturas de Roger e Igor é construída por 

comparações, por vezes, de forma a ser percebida quase inconscientemente. A ocultação do 

corpo de Hamidou reenvia à dissimulação original da carteira comprometedora, no entanto, 

em uma cruel inversão de uso, é o objeto que é enterrado, e não o homem, que é coberto de 

cimento. A “caridade” inicial de Igor se assemelha aos atos “bondosos” de Roger: o jovem 

não cobra da senhora de quem acabara de roubar, assim como o seu pai oferece uma cerveja 

para os romenos antes de entregá-los para a polícia. O “altruísmo” de Roger vai além, sendo 

responsável pela morte de Hamidou, prontifica-se a pagar à viúva um bilhete de avião para 

Burkina Faso, ou, também “por nada”, propõe-se a levá-la a Colônia, na Alemanha. Tudo 

neste universo tem um preço, o gratuito se torna suspeito. (cf. supra) 

Roger busca em Igor sua réplica, cantando a mesma música, beijando no mesmo bar, 

dirigindo a mesma caminhoneta, tatuando no braço a mesma marca, usando o mesmo anel e 

fumando o mesmo cigarro. Os dois parecem parceiros, colegas de uma mesma gangue, na 

qual o subordinado recebe recompensas a cada atividade bem executada. A figura paterna, 

que normalmente representa a lei, foi colocada em um contexto de ilegalidade. É como os 

Dardenne comentam em entrevista: “O pai era fora da lei no sentido mais amplo do termo: o 

que ele transmitia a seu filho? as regras das trapaças, ou seja, como enganar os mais 

miseráveis que você. E, é claro, ele lhe dá afeto. Mas não lhe transmite o respeito ao ser 

                                                 

77 “Quand Roger, au volant de la camionnette, refusera la cigarette allumée que lui tend Igor comme lors d’un 
précédent trajet, ce détail nous renverra à leur complicité passée, pour mieux l’abolir.” 
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humano, o respeito a leis fundamentais como ‘Não matarás’.” (J.P. DARDENNE; L. 

DARDENNE, 1996, p.28-29)78. Após a morte de Hamidou, há uma mudança na relação entre 

os dois: Igor desconfia, inventa mentiras. Roger ainda tenta manter a cumplicidade entre os 

dois adotando uma postura quase maternal: como se fosse uma criança ajuda-o a tomar banho 

e limpar o cimento e o sangue (ver imagens 17). Tenta reconfortá-lo atenuando o fato: “Não 

foi por causa da gente que ele caiu. Foi um acidente. Se ele não tivesse caído, nada disso teria 

acontecido...”. Na cena, tanto a tatuagem de Roger, como o seu anel, ficam em evidência na 

imagem, destacando a relação dos dois (17G e 17H).  

É somente após descobrir que o pai realmente não se importa em vender Assita como 

prostituta que Igor resolve afrontar o pai. Então, “o feitiço volta-se contra o feiticeiro”: os 

ensinamentos e presentes dados a Igor acabam gerando um uso contrário ao pensado pelo pai. 

O fato de ter ensinado Igor a dirigir, permite que ele fuja de caminhoneta com Assita e Roger 

é obrigado a circular pela cidade na mobilete do filho, que se torna ridiculamente pequena 

para seu tamanho. O anel de ouro que Igor recebe como “recompensa” por ajudar seu pai a 

entregar os estrangeiros para a polícia é cortado e vendido como forma de liberação (imagem 

18). Inicialmente, é Roger que nega o seu papel paternal e pede a Igor que o chame pelo 

nome, e não de papai. Depois, suplica para ser liberado fazendo um apelo para a relação 

consanguínea: “Eu fiz tudo por você. Apenas para você. Você é meu filho [...] eu sou o seu 

pai”. Mas desta vez é Igor quem nega mandando Roger calar-se: “ta gueule!”, repete três 

vezes. 

A compaixão despertada por seu contato com Assita vai gradualmente ultrapassando a 

vontade de permanecer junto a seu pai. A estrangeira aproxima-se do jovem também de forma 

lenta e a evolução da relação é mostrada por meio de alguns objetos. A estatueta africana, por 

exemplo, que aparece em destaque desde o início do filme, representa de certa maneira a 

relação entre os dois (ver imagens 19). Em um primeiro momento, Igor parece ter curiosidade 

e respeito pelo objeto, que é ressaltado pela câmera quando aparece dentro do quarto (19A). O 

aspecto místico do mesmo é ressaltado quando, após receber o rádio de Hamidou, Assita olha 

para a estatueta, como se a consultasse, antes de pegar a galinha para tentar descobrir o 

destino de seu marido (19B). Depois, na fuga de Igor com Assita, a peça é quebrada por 

                                                 

78 “Le père, lui, était hors au sens le plus large du terme : car que transmet-il à son fils ? les règles de la 
magouille, c’est-à-dire comment arnaquer plus misérable que soi. Et bien sûr il lui donne de l’affection. Mais il 
ne lui transmet pas le respect de l’être humain, le respect des lois fondamentales comme le « Tu ne tueras pas ».” 
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jovens motoqueiros (Imagem 19C). A “decapitação” da estátua é um ato proposital, assim 

como aquele de Roger de tirar o torniquete que Igor tinha feito na tentativa de salvar 

Hamidou. A associação entre os vândalos e o pai do garoto é reforçada pela queixa de Assita: 

“Tem muito idiota como Roger no seu país”. Ao notar a peça despedaçada no chão, Igor a 

toca, no entanto, é imediatamente repreendido por Assita: “Largue, me dê, não toque!”. É 

somente no final, após todo o percurso que construíram juntos, que ele é autorizado a tocar no 

artefato para repará-lo com as ferramentas da oficina (Imagem 19D). O conserto, no entanto, é 

interrompido com a chegada de Roger. O jovem ainda tem esperança de que seu pai 

conseguirá assumir o erro. “Temos de falar a verdade para ela. Venha comigo para lhe dizer”, 

Igor pede pela última vez. É somente diante da violência com que Roger reage à sua proposta 

que ele vai definitivamente romper com seu pai. Até este momento, mantinha a postura que 

externou para Assita quando fugiu com ela recusando conduzi-la até a polícia: “meu pai está 

errado, mas eu não sou dedo-duro”.  

Conforme afirma Sizaret, o risco ao fazer um filme sobre um percurso tal como o de 

Igor (do mal em direção ao bem, da covardia à coragem, da mentira à verdade) é a obra 

tornar-se edificante, cair no puro maniqueísmo e alimentar a aspiração narcisista do 

espectador de identificar-se com qualquer um que conquista sua integridade moral.  

Partir de muito baixo, pode parecer um meio de chegar satisfatoriamente ao 
alto. Salvo que nada é cômodo no caminho deste personagem atravessado de 
corpos e lágrimas. Salvo que nada é alegre, tanto as consequências mais 
duras não são ocultadas: o medo sempre está presente (do pai, da verdade), 
como também a culpabilidade (de não ter se oposto ao pai, de esconder a 
verdade). Salvo que no final Igor permanece na parte de baixo da escada, 
entre a sombra e a luz, e deve suportar longamente o olhar e o silêncio de 
Assita, esta viúva traída por seu salvador, seu jovem e precioso aliado, nos 
braços do qual ela confiara, ha poucos instantes, o seu bebê órfão. Salvo que 
o adolescente escolhe percorrer o longo corredor ao lado de uma jovem 
despossuída, com um pesado saco em seu braço, em direção a uma justiça 
dolorosa e incerta, que trará um corpo à superfície, mas não à vida. 
(SIZARET, 2005, p.110)79 

                                                 

79 “Partir de très bas peut sembler un sûr moyen d’arriver satisfait en haut. Sauf que rien n’est aisé dans le 
cheminement de ce personnage, traversé par les coups et les larmes. Sauf que rien n’est jubilatoire, tant les 
conséquences les plus pénibles ne sont pas occultées : toujours la peur est là (du père, de la vérité), ainsi que la 
culpabilité (de ne pas s’être opposé à son père, de cacher la vérité). Sauf qu’à la fin Igor reste en bas de l’escalier, 
entre ombre et lumière, et doit affronter longuement le regard et le silence d’Assita, cette veuve trahie par son 
sauveur, son jeune et précieux allié, aux bras duquel elle confiait el y a peu, pour quelques instants, son bébé 
orphelin. Sauf que l’adolescent choisit de s’enfoncer dans un long couloir aux côtés d’une femme démunie, un 
lourd sac au bout de son bras, vers une justice douloureuse et incertaine, qui ramènera un corps à la surface mais 
pas à la vie.” 
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Imagem 18 - O anel de Igor: no início do filme, quando ele ganha, e no final, quando ele vende 

 

   

   

Imagens 19 - A estatueta africana assume posição de destaque na trama 

 

A sobriedade da última sequência do filme, em que Igor consegue realmente 

desvincular-se do seu pai, é de grande importância. Não passar uma mensagem edificante era 

uma preocupação dos diretores: “Era necessário que Igor conseguisse mudar, mudar a si 

mesmo, mas não de forma fácil ou heroica” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 1996, 

p.33)80. A terrível decisão de denunciar seu próprio pai foi construída aos poucos, por meio 

dos detalhes. O rapaz não decidiu de forma consciente que iria cumprir a promessa que fez 

quase mecanicamente quando Hamidou estava estendido no chão: ele é levado aos poucos, 

pelos acontecimentos. Além disso, dizer a verdade estava além da promessa que havia feito.  

                                                 

80 “Il fallait qu’Igor parvienne à changer, à se changer lui-même, mais pas de façon facile ou héroïque”. 
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Imagens 20 - Plano-sequência no qual Igor conta a verdade para Assita 
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Todo o filme é construído para ressaltar a expectativa sobre se Assita irá ou não descobrir a 

verdade. Desde a morte de Hamidou, ela está próxima a esta descoberta. O filme aponta 

várias formas que poderiam ter feito Assita descobrir a morte do marido: a fuga da galinha, a 

polícia, as entranhas da galinha e a consulta ao adivinho. Tanto Roger como Igor tentam em 

diversas ocasiões convencer Assita a partir da Bélgica, a sair da vida deles. Mas é somente 

após aceitar partir, quando ela está com o bilhete comprado e quase embarcando no trem, que 

Igor terá coragem de contar o que ocorreu a Hamidou. A verdade é um dos temas centrais do 

filme e o símbolo do crescimento de Igor. Depois de tudo o que ele e seu pai fizeram, o rapaz 

se dá conta de que falar a verdade é a única atitude que lhe resta assumir para diminuir o seu 

erro.  

A duração da última sequência é fundamental para que o seu significado não seja 

leviano e revela a dificuldade do rapaz, sozinho, dar a terrível notícia para Assita (ver imagens 

20). Após mostrar longamente os dois caminhando pelas ruas da cidade, eles cruzam o túnel 

da estação de trem e é quando Assita está de costas que Igor diz: “Hamidou está morto.” A 

câmera que antes acompanhava o movimento de Assita subindo as escadas, paralisa-se, assim 

como a viúva. O plano-próximo em contre-plogée mostra que ela carrega o seu bebê nas 

costas, amarrado na cintura (20B). A câmera alterna várias vezes entre o dorso de Assita e seu 

filho e o perfil de Igor (20C) que continua sua confissão pausadamente: “Ele caiu do andaime. 

Eu quis levá-lo ao hospital, mas meu pai não quis. Para evitar problemas. Eu o obedeci. Nós o 

enterramos atrás da casa branca, com cimento”. A viúva, em silêncio, ainda permanece de 

costas e retira o lenço que cobria a sua cabeça (20D). Este gesto tem duplo significado: é 

agora desnecessário o turbante que usava para ficar parecida com a amiga e poder viajar com 

carteira de identidade emprestada, mas, também, é um signo do luto, uma forma de fazer 

reverência, descobrindo a cabeça após saber que o seu marido morrera. Sem palavras, com 

uma atuação contida, Assita desce a escada (20E), olha demoradamente para Igor (20F e20G) 

e caminha de volta pelo túnel, seguida pelo rapaz que carrega seus pertences (20I e 20J). 

Sem música, apenas com o ruído de fundo do movimento dos trens, a cena é mostrada 

de forma distante e fria. A emoção da mulher que acabara de descobrir a morte do marido não 

é mostrada, ela é filmada de costas, durante quase toda a sequência. Sua tristeza é externada 

pelos gestos contidos, o retirar o lenço e abaixar a cabeça. Ela encara Igor em silêncio, ele 

consegue levantar o rosto e ousa olhá-la. Para os Dardenne, é nesse momento que Igor se 

torna um homem e, por isso, o filme termina:  
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O final é aberto, mas, para nós, a questão central do filme era se Igor iria ou 
não dizer a verdade para Assita, dado que dizer a verdade significava, para 
Igor, trair seu pai. Uma vez que a verdade é dita, o filme está acabado. O 
percurso de consciência de Igor, que queríamos mostrar, terminou. Agora a 
continuação pode facilmente ser projetada: a polícia, o corpo de Hamidou 
exumado, eventualmente a prisão, a casa de correção... (J.P. DARDENNE; 
L. DARDENNE, 1996, p.30-31)81 

A forma de terminar os filmes também pode ser apontada como uma estratégia autoral. 

Há a impressão de que o filme foi cortado no meio. O final em aberto, que somente aponta 

soluções sem mostrá-las na tela é um elemento que se repete nas obras dos irmãos: o filme 

termina antes de a história acabar. O percurso de aprendizado de Igor terminou, mas não se 

sabe qual será o destino dos personagens. Apesar de ser dito que o filho de Assita só vai se 

curar da febre quando seu ancestral for vingado, os desfechos possíveis são infinitos. As 

especulações feitas pelos realizadores, na entrevista, a respeito da polícia e da exumação do 

corpo, não são sugeridas de forma explícita, pela obra. O modo de mostrar a última cena do 

filme enfatiza justamente o que separa o espectador do mundo ficcional. Pela primeira vez, a 

câmera não segue os personagens, eles desaparecem do outro lado do túnel, na multidão da 

estação. A imagem é escurecida abruptamente e começam os créditos finais acompanhados 

ainda pelo som da passagem dos trens. 

O mais comum é que haja músicas nos créditos finais. A falta de música reforça uma 

impressão de que a narrativa finaliza antes do término da história. A música final tem grande 

importância. Os grandes estúdios americanos recomendavam que, mesmo que o filme tivesse 

final triste, fosse finalizado com músicas em tom maior para que a plateia saísse feliz e 

voltasse ao cinema. Se as músicas dos créditos atuam de certa forma a contribuir para que o 

espectador saia com a sensação de o filme ter sido mais ou menos triste ou pesado, a 

continuação do barulho grave e ritmado que ecoa na sala reforça a sensação de que parou 

antes do que deveria e estimula os espectadores a refletirem sobre a obra. 

O novo estilo dos Dardenne traz o espectador para um estreito contato com 
personagens fictícios, mas, talvez tão importante, o estilo também nos 
lembra para não perdermos de vista a nossa própria autonomia. [...] Após 
noventa minutos de intensa empatia com o mundo do filme, esta última 

                                                 

81 “Elle [la fin] est ouvert, mais pour nous, la question centrale du film était seulement de savoir si Igor allait ou 
non dire la vérité à Assita, étant donné que dire la vérité signifie pour Igor, trahir son père. Une fois que la vérité 
est dire, le film est fini. Le parcours de la conscience qu’on voulait montrer chez Igor est terminé. Maintenant, la 
suite peut facilement être reconstituée : la police, le corps d’Hamidou qu’on va exhumer, éventuellement la 
prison, la maison de correction…” 
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imagem envia o espectador de volta à sua própria experiência, fora da sala 
de cinema. Isso deixa um efeito contraditório, pois o filme induz o nosso 
envolvimento sensorial sem fornecer aos nossos sentidos um objeto mais 
sólido do que luz e sombra. Sua câmera tira proveito de uma oscilação entre 
presença e ausência. De fato, o termo háptico sugere este paradoxo de uma 
experiência sensória ou incorporada através de um filme, evitando o termo 
tátil, o que implicaria em um toque real que, por consequência, geraria 
satisfação. Uma vez que o toque parece obrigatoriamente exigir um objeto, o 
filme só pode transportar o espectador em direção à sua própria experiência 
para continuar o seu efeito. (MAI, 2010, p.60-61)82 

O jovem Igor de A promessa diversas vezes é comparado a Edmund de Alemanha Ano 

Zero (1948), de Roberto Rossellini (MAI, 2010; PRÉDAL, 2005; MAIRLOT, 2005). Ambos 

os filmes colocam com bastante acuidade e delicadeza a questão do realismo e também 

conseguem, habilmente, evitar as cenas de espera e os planos convenientes, assim como fugir 

das armadilhas do naturalismo. Além disso, ambos apresentam um ponto de vista ético em 

que o humanismo está fortemente relacionado com a questão estética. De fato, os Dardenne 

compartilham uma visão semelhante à de Rosselini: o cinema é, sobretudo, um 

posicionamento moral, a forma com que se olha o mundo. Esta postura torna-se também 

estética, porém o ponto de partida é moral. Eles se assemelham ao citado diretor também pela 

forma como lidam com os atores e pela recusa em apelar para atuações exageradas. “A 

profunda originalidade de Rossellini é ter recusado deliberadamente qualquer recurso à 

simpatia sentimental, qualquer concessão ao antropomorfismo” (BAZIN, 1991, p. 188). Mas, 

diferentemente de Edmond, Igor terá uma nova chance. Não se conhecem exatamente as 

consequências da sua cumplicidade com o seu pai, mas ao quebrar o silêncio e dizer a verdade 

existe a possibilidade de uma transformação do rapaz. Ele concluiu um aprendizado. 

A promessa trata de problemas sociais e busca provocar mudanças por meio do realismo 

das imagens. Os elementos que causam esta impressão de realidade estão presentes desde o 

início do filme. O plano-sequência, a ausência de música, a instabilidade das imagens, a 

fotografia sóbria, a direção de arte discreta, e o coloquialismo da linguagem são alguns dos 

                                                 

82 “The Dardennes' new style brings the viewer into a close contact with fictional characters, but, perhaps just as 
important, it also reminds us not to lose sight of our own autonomy. […] After ninety minutes of intense 
empathy with the world of the film, this last image sends the viewer back to his or her own experience , outside 
the movie house. This leaves a contradictory effect, for the film has induced our sensuous involvement without 
supplying our senses with an object more solid than light and shadow. Their camera plays on an oscillation 
between presence and absence. Indeed, the term haptic suggests this paradox of a sensuous or embodied 
experience of a film while avoiding the term tactile, which would imply an actual, and thus satisfied, touch. 
Since touch seems to demand an object, the film can only turn the viewer toward his or her own experience to 
continue its effect.” 



 131

recursos usados pelos cineastas. Um filme sem disfarce, sem maquiagem: uso de som 

sincrônico, estética do direto, com as ligações suprimidas e raccords brutos. Evitando os 

meios clássicos de enquadramento e montagem, os Dardenne elaboraram um estilo que 

promove um encontro intenso. Como comenta Sizaret, o “amor” do filme em direção ao 

espectador é exatamente deixar um problema de espírito, que persista ao final da obra. É por 

meio desta percepção sensorial do mundo ficcional que os diretores conseguem tocar o 

público e colocar em cena as questões éticas. 
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Considerações finais 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo estudar a obra dos irmãos Dardenne e entender 

de que forma eles se situam no campo do cinema contemporâneo. Partiu-se da hipótese de que 

o elemento diferencial que fez com que tivessem destaque na crítica e perante o público é a 

maneira como usam os recursos audiovisuais para provocar um realismo sensorial. Dentre 

todas as obras dos diretores, optou-se por analisar A promessa por acreditar que ela marca a 

ruptura com o que vinham realizando anteriormente e indica um direcionamento do que irão 

adotar nos trabalhos posteriores. Para compreender melhor qual a posição que ocupavam 

quando produziram este filme, foi realizada uma retrospectiva da trajetória por eles 

percorrida. 

O estudo da produção de efeitos em A promessa teve como pressuposto que toda obra 

deve ser pensada em função de sua destinação e que o trabalho de análise consiste em 

identificar no filme as suas instruções de uso. Para tanto foi útil, ao se deparar com o filme, 

pensar qual o leitor-modelo ali inscrito e como são usados os materiais fílmicos para provocar 

possíveis leituras. Procurou-se percorrer a obra como um leitor de segundo nível, na acepção 

de Humberto Eco, verificando quais trilhas são acessíveis e quais não o são e o porquê das 

aflições ali geradas. Partindo do pressuposto de que a obra somente existe no momento de sua 

apreciação e que a subjetividade do apreciador nunca será completamente descartada, 

procurou-se, ao máximo, realizar a interpretação com base na obra e somente concluir 

elementos que possam ser comprovados por ela.  

A classificação dos efeitos como estéticos, poéticos e cognitivos foi de grande utilidade 

no momento de análise. A Poética do Cinema foi proveitosa no caso desta análise específica, 

principalmente por induzir à reflexão sobre o essencial para esta obra como um todo. Mais do 

que identificar pura e simplesmente os trechos onde são acionados os programas, foi 
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conveniente pensar na interação e na importância destes efeitos. Ter uma base teórica e um 

ponto de vista metodológico para, por meio deles, estabelecer um contato com a obra, não faz 

com que o trabalho do analista se torne mais fácil, porém, seguramente, contribui para que a 

análise gerada seja mais coerente e passível de verificações. Mesmo com a adoção de uma 

metodologia, as dificuldades da tarefa de interpretar filmes são grandes. Na classificação e 

busca das estratégias de efeitos, criadas pela obra, surgiram muitas questões como, por 

exemplo, pensar qual o sentimento gerado pela repetição de determinadas sequências, ou, 

como é provocada a sensação de precariedade. A função de um método é justamente essa: por 

meio da definição do que buscar em uma obra, fazer com que as dúvidas fiquem mais 

evidentes e provoquem a reflexão analítica. 

As diferenças entre Je pense à vous e as ficções posteriores aparecem tanto no modo de 

produção como nos aspectos internos dos efeitos gerados pelas obras. Houve uma mudança na 

trajetória dos realizadores, nas suas posições no campo audiovisual. Com uma equipe pequena 

e menos recursos financeiros, eles filmaram A promessa e começaram a ganhar 

reconhecimento internacional. Pode-se dizer que em A promessa, Rosetta e O filho os 

Dardenne ainda estavam preocupados em criar um novo estilo e distanciar-se do que tinham 

realizado em Je pense à vous. Foi somente com este distanciamento, no nível técnico, do que 

era consagrado e considerado como “correto”, que conseguiram criar algo novo no cinema, e 

consagrar-se por isso.  

A promessa, obra que narra a história de imigrantes, na Bélgica, com o eixo narrativo 

focado em Igor, um jovem cujo pai vive da imigração ilegal, teve importância crucial na 

carreira dos diretores, pois foi o primeiro filme em que conseguiram desvencilhar-se da 

atuação teatral de Falsch e da mera ilustração de um tema, como ocorreu em Je pense à vous. 

Por meio da recusa de algumas convenções cinematográfica, os irmãos conseguiram encontrar 

o equilíbrio necessário entre a mise en scène e a produção e, com isso, obter certa 

independência na realização dos seus filmes. Os Dardenne foram profundamente 

influenciados por aquele que consideram como “pai cinematográfico”, Armand Gatti, que 

optava por uma estética da precariedade, o que, deve-se ressaltar, não é algo novo no cinema. 

De certa forma, muitas das vanguardas utilizaram soluções estilísticas que representavam 

saídas inovadoras, criadas como forma de libertar-se de restrições financeiras. O tipo de filme 

que os Dardenne passaram a fazer, a partir de A promessa, somente é possível por serem, 

simultaneamente, diretores e produtores de seus próprios filmes, e por trabalharem com 

equipe coesa e fortemente envolvida nos projetos.  
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Com um realismo frio, A promessa mostra o drama de Igor e a sua modificação ao 

longo da narrativa e consegue provocar no espectador uma reflexão sobre a sociedade e, ao 

mesmo tempo, criar uma relação de proximidade sensória entre o universo do filme e do 

público. A graça deste filme está na forma como os diretores conseguiram mesclar este drama 

individual com uma ética mais ampla. Partir de um universo particular, situado em Liège e 

sua periferia, para realizar um questionamento universal. E isso é alcançado por meio do 

tema, do estilo e da estrutura narrativa. “Essa maneira de filmar, relativamente sóbria, muitas 

vezes com pudor, corresponde ao nosso objetivo fundamental: contar uma história que 

também é um documento, um diagnóstico sobre uma sociedade, a nossa, sem dúvida, mas, 

mais amplamente, sobre as sociedades ocidentais.” (J.P. DARDENNE; L. DARDENNE, 

1996, p.32)83. 

O uso de uma montagem que ressalta a descontinuidade entre as sequências, as longas 

descrições de elementos cotidianos, a repetição de atividades, a forma de colocar o corpo em 

cena, a relação entre o dito e o visto, o modo como a narrativa lida com o tempo, a forma de 

ressaltar determinados objetos, a falta de música e a repetição de ruídos são os principais 

elementos narrativos, utilizados na obra. Para compreender o efeito da obra como um todo foi 

necessário discorrer sobre cada um destes elementos tentando identificar suas consequências 

para os apreciadores.  

Os últimos cinco longas da dupla tiveram grande repercussão e apresentam uma forma 

narrativa muito semelhante: câmera na mão, foco em um único personagem, ausência quase 

total de música. O cinema de Luc e Jean-Pierre Dardenne não é um cinema de denúncia, 

aproxima-se mais de um cinema de registro. Dentre os elementos recorrentes, destacam-se 

três características marcantes: o tema, a forma de lidar com as imagens (enquadramentos, 

ângulos, fotografia, duração dos planos e instabilidade da imagem) e o trabalho sonoro dos 

filmes. Estas peculiaridades dos autores, além de criarem determinadas formas de apreciação, 

exibem-se como marcas autorais nas obras. 

Um aspecto relevante nos filmes dos Dardenne é a temática que abordam. Todas as 

obras têm muitas similaridades entre si, apresentando personagens excluídos ou à margem da 

sociedade. Não se trata de histórias para serem desvendadas ou com inúmeros personagens e 

                                                 

83 “Cette manière de filmer relativement sobre, souvent avec de la pudeur, correspond à notre objectif 
fondamental. Celui-ci était de raconter une histoire qui soit aussi un document, un diagnostic sur une société, la 
nôtre sans doute mais plus largement les sociétés occidentales.” Jean-Pierre Dardenne. 
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reviravoltas. São enredos simples que, porém, apresentam alguma situação fora da 

normalidade, conduzindo a uma reflexão, por parte do espectador. É em torno desta reflexão 

social que gira o universo fílmico dos diretores. Com tema social, abordando a relação entre 

pais e filhos, estes filmes se complementam.  

Muitos dos roteiros dos Dardenne foram inspirados em pessoas que conheceram durante 

o período em que realizavam documentários. Assim como ocorreu em A promessa, a história 

de A Criança também foi baseada em personagens reais. Os diretores relatam, em várias 

entrevistas, que o observar, por vários dias, uma jovem que andava rapidamente com um 

carrinho de bebê na rua, durante a filmagem do filme anterior, motivou-os para realização 

deste filme. Em relação ao filme Rosetta, afirmam que a protagonista lembrava muito várias 

garotas que conheceram e filmaram em antigos documentários. 

O aspecto cognitivo é extremamente importante nestes filmes. São histórias para serem 

refletidas e discutidas. São obras que podem ser consideradas políticas por defenderem uma 

tese de mudança social. O que é interessante na abordagem do tema, nos filmes, é que os 

personagens não são apresentados como vítimas, nem como heróis. O contexto social em que 

estão imersos é explicado e muito bem descrito, porém, este contexto não justifica 

determinadas atitudes como, por exemplo, a falta de socorro a Hamidou (em A promessa), o 

desespero violento de Rosetta, a morte do filho de Olivier (em O filho), a venda do bebê por 

Bruno (em A criança) ou a morte de Claudy (em O silêncio de Lorna). Acompanhamos os 

personagens, entendemos o porquê de determinadas atitudes, porém a emoção está mais 

ligada ao enredo propriamente dito do que à forma de narrar. 

A relação entre o indivíduo e a sociedade é o motivo principal dos filmes. Todos os 

personagens estão tentando sobreviver e entender o mundo que os rodeia. A presença do 

dinheiro é usual nas tramas. Em todos os filmes, ele aparece com destaque, em compras e 

vendas de coisas e, às vezes, de pessoas, mostrando que a forma de estar no mundo atual 

passa necessariamente pelo status econômico. Em A criança, Bruno chega a vender o filho. 

Outro tema recorrente é a relação entre pai e filho ou entre mãe e filha. Em A promessa, a 

ligação entre Igor e Roger é uma das principais mostradas no filme. Em Rosetta, a relação 

dela com a mãe também é peça fundamental na história. Em O filho, a morte do filho e a 

relação de Olivier com esse acontecimento é o núcleo central do filme. Em A criança, é 

desnecessário ressaltar o quanto o senso de paternidade (ou a falta dele) é importante para a 

trama. Em O silêncio de Lorna, a gravidez hipotética da jovem é um importante ingrediente 

da trama. Com exceção deste último filme, é interessante notar, também, o quão secundário é 
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o papel do amor na narrativa: apesar de algumas vezes estarem presentes alguns casais, o 

sentimento amoroso não é colocado em voga ou em questão.    

A forma de terminar os filmes também pode ser apontada como uma estratégia autoral. 

Há a impressão de que o filme foi cortado no meio. O final em aberto e sem soluções é um 

elemento que se repete nas obras: o filme termina antes de a história terminar. Em A 

promessa, não é possível saber exatamente o destino de Igor e de Roger. Da mesma maneira, 

uma multiplicidade de desfechos pode ser percebida no final de Rosetta: logo após uma 

sequência importante, em que ela liga para o patrão pedindo demissão e resolve se matar, 

quando o gás termina e Riquet chega, o filme acaba. Fica-se sem saber se ela vai realmente se 

matar ou não. Apesar de o final ser deixado em aberto, é recorrente na obra dos diretores o 

fato de que, em meio a uma realidade complexa e cheia de problemas, uma das sugestões para 

a continuidade da história, deixada em suspenso, é positiva. Em O filho, por exemplo, Olivier 

não mata Francis, havendo, portanto, uma esperança para ele. Em A criança, Sonia vai 

encontrar Bruno na cadeia e choram juntos. Não são finais em que tudo acaba bem, como em 

um conto de fadas, porém, dentro das possibilidades construídas pela trama, aponta-se para 

uma solução otimista, ou melhor, menos pessimista.  

A sensação de incompletude é reforçada pelo fato de a tela preta com os créditos não ser 

acompanhada de nenhuma música. Em A promessa, o ruído grave e ritmado dos vagões dos 

trens ainda pode ser escutado durante os créditos, porém, nos filmes seguintes mesmo este 

som será suprimido. Se as músicas dos créditos contribuem para que o espectador saia com a 

sensação de o filme ter sido mais ou menos triste ou pesado, o silêncio dá a sensação de que 

parou antes do que deveria e reforça a ideia de que o filme tem como objetivo levar os 

espectadores a pensar sobre ele. O único filme em que há música nos créditos é O silêncio de 

Lorna, onde se escuta o piano solitário da Sonata n.32 in C minor, op. 111, de Beethoven. 

Neste caso, o “vazio” foi substituído por uma música triste, em tom menor, sóbria. Na última 

cena, enquanto Lorna está deitada na cabana, ouve-se a “Arietta” – segundo e último 

movimento da última sonata para piano do compositor– e esta se prolonga durante os créditos 

finais. Além de ser a primeira música pós-sincronizada presente nos filmes dos Dardenne 

realizados após A promessa, é a primeira vez em que o silêncio dos créditos é quebrado desta 

maneira. As notas musicais, no final da narrativa, começam “baixinho”, quase como um 

balbuciar, e vão crescendo aos poucos. Mantendo a austeridade beethoveniana, a música não é 

piegas e combina com a economia emocional da narrativa dos diretores.  
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Imagens instáveis, feitas com câmera na mão, enquadramento bem fechado, planos 

longos e fotografia sem grandes contrastes ou cores berrantes são elementos recorrentes na 

obra dos Dardenne. Embora estes elementos não sejam exclusivos dos diretores, nem sejam 

invenções recentes, a combinação deles acaba por criar um sabor particular. Além da 

movimentação na imagem, outro fator dominante no cinema dos irmãos é a proximidade dos 

personagens. Um dos argumentos recorrentes entre os primeiros teóricos do cinema, ao 

defender o formalismo e a autenticidade do cinema enquanto arte, era a possibilidade do uso 

artístico do primeiríssimo plano e a limitação do enquadramento. No livro Arte do Cinema, 

Rudolf Arnheim afirma que fatores que poderiam ser desfavoráveis ao cinema (a 

impossibilidade de dar um padrão absoluto de tamanho, além de muitas outras, como o fato 

de ser preto e branco, mudo etc.) transformam-se em vantagens quando utilizados com 

“intenções artísticas”, não deixando de exaltar que no cinema o artista tem, “um valioso meio 

de expressão que não pode ser usado no teatro: a possibilidade de escolher a distância da 

máquina à acção” (ARNHEIM, 1989, p.70) 

Na obra dos Dardenne, embora haja variação entre os filmes, tem-se a impressão de 

estar muito próximo aos personagens, tanto pela instabilidade das imagens como pelos 

variados planos através dos quais se acompanha o personagem principal, muitas vezes 

mostrado em primeiros planos, transitando pela cidade. São inúmeros os planos em que os 

corpos dos atores e os objetos são filmados com uma lente de aproximação e em seu 

deslocamento através da cidade. A “câmera-corpo” persegue os personagens.  

É interessante notar como este tipo de plano é recorrente nos trabalhos dos Dardenne. 

Em Rosetta, o filme apresenta um fragmento da vida de Rosetta, nada se fala do seu passado e 

pouco se sugere do seu futuro. Trata-se de tentar apreender suas aflições e as relações em jogo 

durante apenas o tempo que está sendo narrado. Elementos que caracterizam as imagens são o 

detalhamento e a importância dados às ações cotidianas. A protagonista não apenas é o elo 

que liga os demais personagens, mas, em todas as cenas, está presente e é o foco da ação. Este 

excesso de exposição, aliado às estratégias de caracterização da personagem, acaba por gerar 

certo esgotamento do apreciador com a narrativa. As imagens de Rosetta andando pela cidade 

ou pelo longo caminho que percorre todos os dias até o seu trailer, pela trilha “clandestina”, 

são mais do que uma informação sobre a personagem, são também um elemento recorrente 

que cria, no espectador, angústia pela repetição da rotina. 

Em O filho, a “perseguição” ao personagem não é realizada somente nas cenas externas. 

Em vários momentos, acompanha-se bem de perto a nuca de Olivier. Como já ocorria em 
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Rosetta, a câmera segue, durante todo o tempo, a personagem principal. As cenas pela cidade 

também estão presentes. Um dos momentos em que este deslocamento é bastante explorado é 

na sequência em que Olivier e Francis estão a caminho da madeireira, no sábado pela manhã. 

Nesse filme, a distância entre o espectador e o personagem é fundamental, as imagens 

acompanham e descrevem de perto todas as tarefas. Os planos fechados são recorrentes. É 

uma narrativa em que o espectador não consegue ter empatia nem com Olivier nem com 

Francis e, no entanto, novamente, a trama desperta a angústia do espectador. Com início 

bastante confuso, o espectador passa os primeiros 20 minutos do filme sem entender muito 

bem a situação e sem compreender muito a história. Acompanha-se a movimentação frenética 

da personagem. São poucos os momentos em que vemos Olivier frontalmente: em quase 

todos os planos está andando ou trabalhando e a câmera o segue por trás.  

Com a imagem instável e bastante próxima ao personagem, o espectador, apesar de 

acompanhar os fatos de perto, não compreende de imediato a motivação do protagonista nem 

o que está acontecendo. Esta forma de narrar, de mostrar de perto, não é eventual na trajetória 

dos Dardenne. A câmera “colada”, que persegue o personagem, é utilizada em A promessa e 

está muito presente em Rosetta, mas, em O filho, esta característica é mais acentuada. Os 

sucessivos planos fechados e com câmera trêmula, associados a uma falta de compreensão do 

que está se passando ali, causam um desconforto, uma sensação de perda de tempo com o 

filme e, ao mesmo tempo, uma curiosidade em tentar entender o que acontece. A criança e O 

silêncio de Lorna são os filmes nos quais há menos planos fechados. No entanto, a câmera 

continua bastante móvel e acompanhando os personagens em trânsito na cidade. Um plano 

recorrente é o de Bruno andando no ônibus, ora com o carrinho e o bebê, ora só com o 

carrinho ou mesmo sem o carrinho e o bebê, tentando falar com Sonia. Também no último 

filme, tem-se a repetição do plano em que Lorna anda de carro com Fabio. 

Em todos os filmes a música é usada muito pontualmente e, com exceção do uso dado 

em A Promessa, na cena do bar, a fruição musical nunca é completa. O tempo em que as 

canções estão postas em cena é curto e, apesar de presentes na narrativa, sempre há ruídos que 

entram em competição com a música. Não é difícil concluir que o programa sonoro, apesar de 

não poder ser descrito como naturalista, está pautado mais nos silêncios e ruídos do que nas 

músicas. 

Apesar de existirem uma história e um programa narrativo, que parecem ser o principal 

elemento nas obras, o que cria o sabor particular dos filmes dos Dardenne é a forma com que 

são usados os outros programas, o emotivo e o sensorial. Existe um grande programa 
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sensorial que é mobilizado para bloquear, em parte, o programa emocional. A imagem 

instável, a falta de elementos estetizantes e a presença de planos sempre muito fechados, 

principalmente no corpo dos personagens, levam a uma retirada do caráter emotivo da 

história. São histórias de personagens que sofrem, as quais facilmente poderiam ser 

transformadas em melodrama, porém, através da forma de narrar, boa parte da comoção é 

retirada. Não são obras para levar o espectador às lágrimas. Existe uma angústia, gerada pelo 

fato de acompanhar de perto os personagens, porém este incômodo é usado em prol de uma 

tese cognitiva nos filmes. 

Toda a construção fílmica leva a uma minimização do foco da construção de um 

programa emotivo no filme: a atuação é contida, sem exageros, quase não há planos frontais 

dos personagens, o cenário é minimalista, as cores são homogêneas, os elementos de cena são 

somente os indispensáveis, quase não há músicas etc. O modo de filmar tudo isso e o excesso 

de ruído chamam a atenção do espectador e fazem com que o mesmo não tenha compaixão 

pelos personagens. A metáfora usada pelo ator Olivier Gourmet84 é bastante interessante: ele 

diz, referindo-se a O filho, que o filme é como um documentário animalesco, no sentido de 

assemelhar-se um pouco aos filmes exibidos no Discovery Channel, nos quais se acompanha 

de perto a caça entre animais, porém sem lugar para compaixão ou para muita interferência de 

quem está filmando. A estratégia sonora, em geral, e o uso da música, em específico, 

reafirmam esta opção por um cinema cru. Ao fugir da convenção de utilizar muita música na 

trilha sonora, os diretores imprimem marca autoral e valorizam-se no campo do cinema.  

Após analisar as estratégias emocionais, sensoriais e cognitivas em A promessa pôde-se 

observar que a principal novidade da obra é estar próxima narrativamente dos protagonistas, 

criando a impressão de um realismo sensório. O filme usa alguns recursos habitualmente 

ligados ao documentário ou a filmes que se baseiam em uma ligação icônica com o real. No 

entanto, é bastante simplório taxar o filme como mais próximo da realidade somente por 

utilizar som direto, câmera tremida e longos planos-sequências. A promessa é uma ficção que, 

assim como outras obras, vale-se dos elementos visuais e sonoros como efeitos expressivos. O 

uso das imagens, da câmera em movimento contínuo, assim como a estratégia de não usar 

som pós-sincronizado e exagerar certos ruídos fazem parte da ação dramática e da estratégia 

sensorial de desnortear o espectador. 

                                                 

84 Entrevista contida nos extras do DVD O Filho. 
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Falar que é um cinema realista somente por estas qualidades é uma interpretação muito 

rasa. Porém, não há como negar que a obra como um todo tem grande ligação com o real. O 

conteúdo cognitivo do filme e o reforço pelas estratégias sensoriais da trama fazem com que o 

filme tenha um forte vínculo com o realismo. Existem vários indícios dessa vinculação. De 

fato, Igor é filmado como em um documentário, como se fosse um personagem real do qual 

não se explica muito o seu passado e não se sabe o seu futuro. Ao não se utilizar elementos 

que chamem a atenção para aspectos que não sejam relevantes para a trama, como 

esteticismos ou excesso de personagens, tem-se um mundo construído com poucos 

ingredientes. O uso destes elementos realistas está ligado à obtenção de um efeito de ampliar 

as angústias psicológicas e tornar aquele mundo verossímil. Trata-se, sem dúvida, de um 

universo ficcional, construído, porém, o objetivo do filme é levar a uma reflexão sobre a 

realidade contemporânea. 
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ANEXO A – Filmografia dos Dardennne 

 

 

DOCUMENTÁRIOS 

 

 

Le chant du rossignol: 7 voix, 7 visages de résistants.  
Une ville (Liège) et ses banlieues (1978) 

 

Formato:    Vídeo demi-pouce / Preto e branco 

Duração:    52 minutos 

Um filme de:    Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

 

 

Lorsque le bateau de Léon M. descendit  
la Meuse pour la première fois (1979) 

 

Formato:    Vídeo demi-pouce / Preto e branco 

Duração:    40 minutos 

Direção:    Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Fotografia:   Jean-Pierre Dardenne 

Imagem:    Jean-Pierre Dardenne 

Som:     Luc Dardenne 

Produção:    Collecttif Dérives 

Ministério belga da cultura francesa 
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Pour que la guerre s'achève, les murs  

devaient s'écrouter ; Le Journal (1980) 

 

Formato:    Vídeo U-matic / Preto e branco 

Duração:    50 minutos 

Direção e roteiro:   Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Fotografia:   L. Ronday 

Edição:    E. Galopin 

Som:     R. Joris 

Mixagem:    G. Jodogne e L. Lambert 

Produção:    Collecttif Dérives 

RTBF (TV belga) 

Fleur Maigre cooperative 

 

 

R... ne répond plus (1981)  

 

Formato:    Vídeo U-matic / Colorido 

Duração:    52 minutos 

Direção e roteiro:   Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Fotografia:   Stephane Gatti e Jean-Pierre Dardenne 

Som:     Eddy Luyckx e Jean-Pierre Dardenne 

Assistente de direção:  René Begon 

Produção:    Collecttif Dérives 

Centre Bruxellois de l’Audiovisuel 

Mediaform 



 157

 

 

Leçons d’une université volante (1982) 

 

Formato:    Vídeo Broadcast U-matic / Preto e branco 

Duração:    7-10 minutos cada episódio 

Direção e roteiro:   Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Produção:    Collecttif Dérives 

 

 

Regarder Jonathan: Jean Louvet/ son œuvre.  

Son œuvre/ Jean Louvet (1983) 

 

Formato:    Vídeo Broadcast U-matic / Colorido e P&B 

Duração:    57 minutos 

Direção e roteiro:   Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Fotografia:   Claude Mouriéras 

Câmera:    Jean-Pierre Dardenne 

Edição:    G. Souphy, Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Som:     Jean-Pierre Duret 

Assistente de direção:  Eddy Luyckx 

Produção:    Collecttif Dérives 

Wallonie Image Prooduction 

No-télé Tournai 

Radio Télévision Belge Francophone,  

Ministério belga da cultura francesa 
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FICÇÕES 

 

Falsch (1986)  

 

Formato:    35mm / Colorido 

Duração:    85 minutos 

Direção:    Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Roteiro:    Jean-Pierre e Luc Dardenne baseados na peça de René Kalisky 

Fotografia:   Walter Vanden Ende 

Câmera:    Yves Vandermeeren 

Edição:    Denise Vindevogel 

Som:     Domenique Warnier 

Produção:  Collecttif Dérives 

Radio Télévision Belge Francophone (Liège) 

Théâtre de La place 

Arcanal 

Ministério belga da cultura francesa 

Intérpretes:  Bruno Cremer (Joe) 

 Jacqueline Bollen (Lilli) 

 Nicole Colchat (Mina) 

 Christian Crahay (Gustav) 

 Millie Dardenne (Bela) 
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Il court, il court le monde (1987) 

 

Formato:    35mm / Colorido 

Duração:    12 minutos 

Direção e roteiro:   Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Fotografia:    Alain Marcoën 

Edição:    Marie-Hélène Dozo 

Som:     Thierry Dehalleux 

Produção:  Collecttif Dérives 

Radio Télévision Belge Francophone 

Ministério belga da cultura francesa 

Elenco:   John Dobrynine 

    Carmela Locantore 

    Christian Maillet 

    Pascale Tison 

    André Lenaerts 

 

 

Je pense à vous (1992)  

 

Formato:    35mm / Colorido 

Duração:    93 minutos 

Direção:    Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Roteiro:  Jean Gruault, Jean-Pierre e Luc Dardenn,e baseados na iniciativa 

de Henri Storck 

Fotografia:   Y. Arvanitis 
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Som:    Jean-Pierre Duret 

Música original:   Wim Mertens 

Elenco:    Robin Renucci (Fabrice) 

    Fabienne Babe (Céline) 

    Tolsty (Vladimir Kotliarov, Marek) 

    Giles Lagay (Renzo) 

    Pietro Pizzuti (Laurent) 

Produção:  Collecttif Dérives 

Favourite Films 

Titane 

Samsa Film 

Radio Télévision Belge Francophone 

Centre Bruxellois de l’Audiovisuel 

Ministério belga da cultura francesa 

 

 

La promesse (1996) 

 

Formato:    35mm / Colorido 

Duração:    93 minutos 

Direção e Roteiro: Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Diretor de Fotografia: Alain Marcoen 

Operador de Câmera: Benoît Dervaux 

Som:  Jean-Pierre Duret 

Música:  Jean-Marie Billy 

 Denis M’Punga 
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Montagem: Marie-Hélène Dozo 

Direção de Arte: Igor Gabriel 

Figurino: Monic Parelle  

Produção: Luc e Jean-Pierre Dardenne 

 Hassen Daldoul 

 Jacqueline Pierreux  

 Claude Waringo 

Produção executiva: Véronique Marit 

Uma co-produção: Les Filmes du Fleuve 

 Touza Productions 

 Samsa Films 

 Touza Films 

 Dérives 

 RTBF 

 ERTT 

Elenco: Jérémie Rénier (Igor) 

 Olivier Gourmet (Roger) 

 Assita Ouedraogo (Assita) 

 

 

Rosetta (1999) 

 

Formato:    35mm / Colorido 

Duração:    91 minutos 

Direção e Roteiro: Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Diretor de Fotografia: Alain Marcoen 
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Operador de Câmera: Benoît Dervaux 

Engenheiro de som:  Jean-Pierre Duret 

Montagem: Marie-Hélène Dozo 

Mixagem: Thomas Gauder 

Direção de Arte: Igor Gabriel 

Figurino: Monic Parelle  

Maquiagem: Tina Kopecka 

Produção: Luc e Jean-Pierre Dardenne 

 Michèle e Laurent Pétin 

Produtor associado: Arlette Zylberberg ( RTBF – Télévision Belge) 

Produção executiva: Véronique Marit 

Uma co-produção  Belgo-Francesa 

 Les Filmes du Fleuve – RTBF (Télévision Belge) 

 ARP Sélection 

Elenco: Emilie Dequenne (Rosetta) 

 Fabrizio Rongione (Riquet) 

 Anne Yernaux (A Mãe) 

 Olivier Gourmet (O Patrão) 

 

 

Le Fils (2002) 

 

Formato:    35mm / Colorido 

Duração:    91 minutos 

Direção e Roteiro: Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Diretor de Fotografia: Alain Marcoen 
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Operador de Câmera: Benoît Dervaux 

Engenheiro de som:  Jean-Pierre Duret 

Montagem: Marie-Hélène Dozo 

Mixagem: Thomas Gauder 

Direção de Arte: Igor Gabriel 

Figurino: Monic Parelle  

Maquiagem: Tina Kopecka 

Produção: Luc e Jean-Pierre Dardenne 

 Denis Freyd 

Produtor associado: Arlette Zylberberg 

Produção executiva: Olivier Bronckart 

Uma co-produção  Belgo-Francesa 

 Les Filmes du Fleuve – RTBF (Télévision Belge) 

 ARP Sélection 

Elenco: Olivier Gourmet (Olivier) 

 Morgan Marinne (Francis) 

 Isabella Soupart (Magali) 

 

 

L’Enfant (2005) 

 

Formato:    35mm / Colorido 

Duração:    100 minutos 

Direção e Roteiro: Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Diretor de Fotografia: Alain Marcoen 

Operador de Câmera: Benoît Dervaux 
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Engenheiro de som:  Jean-Pierre Duret 

Montagem: Marie-Hélène Dozo 

Mixagem: Thomas Gauder 

Direção de Arte: Igor Gabriel 

Figurino: Monic Parelle  

Maquiagem: Tina Kopecka 

Produção: Luc e Jean-Pierre Dardenne 

 Denis Freyd 

Produtor associado: Arlette Zylberberg 

 Genevieve Lemal 

 Alexandre Lippens 

Produção executiva: Olivier Bronckart 

Uma co-produção  Belgo-Francesa 

 Les Filmes du Fleuve – RTBF (Télévision Belge) 

 ARP Sélection 

Intérpretes: Jérémie Rénier (Bruno) 

 Déborah François (Sonia) 

 Jérémie Segard (Steve) 

 

 

Dans l’Obscurité (2007) 

 

Formato:    35mm / Colorido 

Duração:    3 minutos e 10 segundos 

Direção e Roteiro: Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Diretor de Fotografia: Alain Marcoen 
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Operador de Câmera: Benoît Dervaux 

Engenheiro de som:  Benoît De Clerk 

Montagem: Marie-Hélène Dozo 

Mixagem: Thomas Gauder 

Direção de Arte: Igor Gabriel 

Figurino: Monic Parelle  

Iluminação: Jean-Louis Pevelart 

 Juan Fontés 

Operador de Câmera: Amaury e Basile Duquenne 

Produtores: Luc e Jean-Pierre Dardenne 

Produção: Les Filmes du Fleuve  

Equipe de Produção: Delphine Tomson 

 Gaëlle Puccio 

Produção executiva: Olivier Bronckart 

Intérpretes: Emile Dequenne 

 Jérémie Segard 

 

 

Le silence de Lorna (2008) 

 

Formato:    35mm / Colorido 

Duração:    105 minutos 

Direção e Roteiro: Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

Diretor de Fotografia: Alain Marcoen 

Operador de Câmera: Benoît Dervaux 

 Amaury Duquenne 
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Engenheiro de som:  Jean-Pierre Duret 

Montagem: Marie-Hélène Dozo 

Mixagem: Thomas Gauder 

Direção de Arte: Igor Gabriel 

Figurino: Monic Parelle  

Produtores: Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne 

 Denis Freyd 

Produção: Les Films du Fleuve 

 Archipel 35 

 Lucky Red 

 RTBF (Télévision belge) 

 Arte France Cinéma 

 Arte /WR 

Produtor executivo: Olivier Bronckart 

Produtor associado: Gemini film 

  Morgador film  

Intérpretes: Arta Dobroshi (Lorna) 

 Jérémie Rénier (Claudy Moreau) 

 Fabrizio Rongione (Fabio) 

 Alban Ukaj (Sokol) 

 Morgan Marinne (Spirou) 

 Olivier Gourmet (Inspetor) 


