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RESUMO 

 

 O presente artigo baseia-se na observação da configuração da comunicação visual nas 

técnicas de fotografia utilizadas no filme francês O Fabuloso destino de Amélie Poulain
4
. A 

obra do cineasta Jean-Pierre Jeunet, lançada em 2001, é majoritariamente composta por cenas 

que dividem a atenção do espectador pelo enredo e pela composição vibrante, em que as cores 

verde e vermelho compõem uma fotografia diferenciada, equilibrada com tons pastéis e de 

amarelo e azul saturados, em alguns momentos. Pretende-se estudar, tomando uma cena como 

exemplo, quais foram as possíveis intenções do diretor e do diretor de fotografia e suas 

prováveis influências no arranjo da obra e, por fim, discutir conceitualmente quais as 

implicações da utilização dessa composição visual no estabelecimento de sentido entre o 

filme e quem o assiste. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, cinema, comunicação 

visual, fotografia, Jean-Pierre Jeunet. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 A estética da fotografia no cinema e as características poéticas da imagem fílmica 

são assuntos pertinentes ao presente trabalho. “Meio século após a descoberta dos irmãos 

Lumière
5
, deixou de ser possível afirmar, seriamente, que o cinema não é uma arte”. 

(MARTIN, 1971, p.9). 

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain
6
 (2001), dirigido por Jean-Pierre Jeunet, 

concorreu a ganhou prêmios do cinema mundial, pois parece apresentar fotografia 

diferenciada, em que a maioria das cenas é composta pelas cores verde e vermelho, em 

combinações com tons pastéis. A utilização da cor em tal filme francês é expressiva e 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 4 - Comunicação Audiovisual da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Autora do trabalho. Aluna do 7º período do curso de Comunicação Social: habilitação em Jornalismo da Universidade 

Federal de Uberlândia e da disciplina Arte, Estética e Comunicação, ministrada no 5º período do referido curso. E-mail: 

elisa.chueiri@gmail.com. 
3 Orientador do trabalho. Professor adjunto do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Uberlândia e ministrante da 

disciplina Arte, Estética e Comunicação para o curso de Comunicação Social: habilitação em Jornalismo da UFU. 
4 Título original: Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. 
5 Inventores do cinematógrafo, no fim do século XIX. 
6 Título original: Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. 
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simbólica, teve influência das obras de um artista brasileiro e é um aspecto à parte a se 

observar. 

Tal fotografia foi possível de ser executada devido à introdução de técnicas 

digitais, que facilitam a manipulação quase ilimitada da fotografia das imagens, favorecendo 

o exercício da criatividade no cinema.  

Por esses motivos, e por ser “uma definição estética, que relaciona o valor 

artístico com o fato de provocar sensações ou emoções de um tipo particular” (AUMONT; 

MARIE, 2001), ao filme podem ser atribuídas definições estético-artísticas. 

Dessa forma, o artigo pretende evidenciar o significado e o simbolismo invocado 

pelas cores predominantes na obra de Jean-Pierre Jeunet e de que forma tais cores aparecem 

em todo o filme, na tentativa de entender se há intenção por parte do diretor e do diretor de 

arte na escolha pelo verde e pelo vermelho na composição das cenas do filme. 

Para isso, será tomada uma cena como exemplo, pois esta carrega a essência de 

toda a obra, pois demonstra como foram construídos o enredo e a fotografia do longa-

metragem
7
. 

 

 

2 O FABULOSO DESTINO DE AMÉLIE POULAIN 

  

 Após saber da morte de Lady Di, a vida de Amélie Poulain muda por completo. 

Ela não tinha nenhuma relação com a princesa, mas a notícia que ouviu na televisão a fez 

derrubar a tampa do perfume que estava em sua mão, e o objeto bateu na parede e fez um dos 

azulejos se soltar, deixando à mostra um buraco, onde a protagonista dessa história encontrou 

uma caixa enferrujada, que guardava brinquedos e lembranças de uma infância antiga. Ela 

resolve devolver a caixa a seu dono e é aí que a trama se inicia. 

 É tentando retornar as memórias da infância a um desconhecido que Amélie 

entende a importância de pequenas ações para ajudar as pessoas e como estas enobrecem alma 

e coração. 

A análise da fotografia do filme será feita baseada no contexto geral da obra, com 

destaque para uma cena, escolhida como exemplo, que faz o uso das cores supramencionadas. 

Tem 1’30” (um minuto e 30 segundos), começando aos 35 minutos de filme. Após Amélie ter 

se envolvido na missão de devolver a caixa que encontrou em seu banheiro ao dono, ela passa 

                                                 
7 A cena pode ser visualizada no vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=lq1g4aaSoZI&feature=related. 

http://www.youtube.com/watch?v=lq1g4aaSoZI&feature=related
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a querer ajudar a todos, a partir do momento em que percebe que fez a diferença na vida de 

Dominique Bretodeau, o dono da caixa com objetos da infância. 

 Na cena anterior à escolhida, estão Amélie e Dominique no mesmo bar. Ele entra, 

pede um conhaque e reflete sobre sua própria vida, com sua caixa já em mãos. Amélie a havia 

colocado em uma cabine telefônica e ligou no telefone com o propósito de que Dominique 

atendesse à ligação. Ela não se identifica no bar, nem quando Bretodeau afirma que a cabine 

telefônica tocou sem parar e, ao entrar para atendê-la, encontrou a caixa. Por isso, diz que foi 

obra de seu anjo da guarda. Nesse momento, Amélie dá um sorriso, que não deixa 

transparecer. Após o ocorrido, Dominique, emocionado, fala que vai procurar a filha, com 

quem não fala há anos, e o neto, que nem chegou a conhecer. “Acho que é hora de ir vê-los, 

antes que eu também acabe numa caixa”. (JEUNET, 2001, 34’43” a 34’44”). Amélie descobre 

que conseguiu ajudar outrem indiretamente e isso a deixa mais feliz. 

 Quando percebe que conseguiu mudar a vida de um desconhecido, Amélie fica 

satisfeita. A cena seguinte (ver Figura 1 e Figura 2), transcrita abaixo, é o objeto de análise do 

presente artigo. Começa com a fala do narrador do filme: 

 

Amélie, de repente, se sente em harmonia com ela mesma. Tudo é perfeito 

nesse momento. A suavidade da luz, o perfume no ar, o rumor tranquilo da 

cidade. Ela respira fundo. A vida lhe parece tão simples, que um elã de amor 

como o desejo de ajudar toda a humanidade a toma de repente (JEUNET, 

2001, 35’ a 35’15”). 

 

 

Figura 1: foto da cena que sucede o momento em que Amélie descobre o significado do ato 

de devolver a caixinha ao seu dono. 
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Figura 2: nessa foto, nota-se a predominância de tonalidades avermelhadas e esverdeadas. 

 

A sequencia da cena mostra a bengala de um cego que tenta atravessar a rua (consultar Figura 

3). Quando Amélie o vê, segue em sua direção, o pega pelo braço e diz: 

 

 

Figura 3: os pés do cego que tenta atravessar a rua e é observado por Amélie. 

 

venha, vou ajudá-lo. Desça e... Lá vamos nós! Lá vai a viúva do tocador de 

tambor da fanfarra. Desde que ele morreu, ela usa o uniforme dele. Cuidado! 

O cavalo do açougue perdeu uma orelha. A risada é do marido da florista. 

Ele tem rugas no olhos. Na vitrine da padaria tem pirulitos. Está sentindo 

esse cheiro? O fruteiro cortou um melão. Hoje tem sorvete de amêndoa. 
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Passamos pela salsicharia. 79 o presunto, 45 a carne salgada. Casa de 

queijos. 12,09 o “picadon” e 35,90 o “cabêcou” do Poitou. No açougue, um 

bebê olha um cachorro que olha os frangos. Estamos na banca de jornais, na 

entrada do metrô. Vou deixá-lo aqui. Até logo! (JEUNET, 2001, 35’29” a 

36’30”). 

 

A cena é curta, Amélie anda rápido e descreve ao cego tudo aquilo que ele não 

pode ver. Também conta do que é o cheiro que ele sente ou de quem é a risada que ele escuta, 

fazendo os olhos do cego brilharem e de sua boca nascer um sorriso (consultar Figura 4 e 

Figura 5). Mais uma vez, ela não se identifica, pois o que importa é o desejo de ajudar as 

pessoas, recebendo em troca a harmonia que passa a sentir consigo mesma. Ao final da cena, 

é mostrado o cego, com um calor vermelho saindo de seu coração (ver Figura 6). 

 

 

Figura 4: a reação do cego ao ver a descrição de Amélie sobre o que se passa ao seu redor, 

antes impossível de ser notado por ele. 
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Figura 5: Amélie conta coisas corriqueiras, que às vezes não são percebidas nem por quem 

não é cego. 

 

 

Figura 7: A onda de calor que invade o coração do cego. 

 

 Amélie continua com a intenção de ajudar as pessoas e pôr ordem na vida delas, 

até que percebe que precisa de alguém para também pôr ordem na sua. 

 Na cena selecionada, como em todas as tomadas do filme, há o predomínio de 

tons de vermelho e verde, em meio a gradações de amarelo. Em alguns objetos e partes do 

cenário, nota-se o azul, propositalmente selecionado para compor as cenas. 

 Aos 22 segundos desse trecho selecionado, há uma tenda verde de um 

estabelecimento comercial. Parado em frente a ele, estão dois carros, um vermelho e um azul. 
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Esta cor também aparece aos 42 segundos, na transição entre duas tomadas compostas por 

verde e vermelho. Aos 49", Amélie diz que na vitrine da padaria há pirulitos, todos são 

vermelhos, expostos em um fundo azul. Em seguida, em 1''10'', ela "mostra" ao cego um bebê 

que observa um cachorro. A criança está vestida de vermelho e seu carrinho é azul. No final 

da cena, ao lado da cabine telefônica (verde), em frente ao metrô onde Amélie se despede do 

cego, há uma lixeira azul. 

 Tal cena de um minuto e meio indica como a estética verde-vermelho-amarelo é 

contrastada pela presença de obetos azuis, a todo o momento. 

 

 

3 A FOTOGRAFIA NO CINEMA 

 

 Basicamente, um diretor de fotografia é responsável pela luz e pela câmera 

durante a produção de um filme. Ele idealiza a imagem de um filme, juntamente com o diretor 

e o diretor de arte. Tem funções a cumprir em parceria com o diretor e com o produtor: 

 

o diretor de fotografia do diretor é quem garante que, além de sair um filme, 

sairá um filme bonito. O diretor de fotografia do produtor é um técnico que 

não erra em fotografia e é capaz de fazer a sua equipe funcionar. O diretor de 

fotografia do diretor é a pessoa que o libera de pensar em coisas técnicas, 

ligadas à fotografia, e que ao mesmo tempo tenta fazer as mais belas 

imagens possíveis (MOURA, 2005, p.277). 

 

O filme foi indicado aos prêmios César, B.T.F.T.A e ao Óscar de melhor 

fotografia, e foi vencedor no European Film Award nessa categoria, devido à bela iluminação, 

paisagem e, mais uma vez, pelas cores, que foram totalmente submetidas a um processo 

digital de aperfeiçoamento. 

 

Poderíamos mudar todas as cores. Como a história era positiva, eu decidi ter 

uma explosão de cores. Todas as cores. Antes, era muito difícil fazer isso, do 

jeito tradicional, por meio do processo químico. Mas, agora, com o processo 

digital, tudo é possível. Levamos seis semanas para fazer isso e podíamos 

mudar tudo. Foi um milagre (JEUNET, 2001). 

  

 O processo químico a que o diretor se refere consiste na colorização dos 

fotogramas de um filme, à mão, um a um; prática artesanal, lenta e que não compensava 

financeiramente. Por isso, Jean-Pierre Jeunet considerou o processo de manipulação da cor 

digitalmente um milagre. 
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 A alteração das cores nesse filme mostra como, com a possibilidade de ajuste 

digital, os filmes podem se submeter a uma experiência que vai além da captação de imagens 

e edição; como firmou o diretor, foi possível combinar as imagens perfeitamente com o 

enredo positivo do filme, pois "em Amélie Poulain uma complexa paleta de cores foi criada à 

partir de cores existentes nos cenários via manipulação digital. Saturações aumentadas e 

tonalidades derivadas criam climas insólitos na fronteira entre o realismo e a fantasia" 

(EBERT, 2010, p. 05).  

 A fotografia no cinema está basicamente relacionada à detalhes como estrutura de 

planos (angulo de onde a câmera "vê" o objeto em cena), tipo de luz utilizada, 

enquadramento, qualidade da imagem, contraste, lentes utilizadas etc. A características mais 

visíveis ao espectador são os filtros, que são as cores, os tons da imagem. "As cores podem 

influenciar na estado de espírito da cena (drama, comédia, romance), na temperatura (calor, 

frio, tempo nublado) ou mesmo no tempo (aparência de cenas antigas, ou lembranças, os 

famosos flashbacks)" (FOTOGRAFIA NO CINEMA, 2010, s.p.). O diretor de fotografia tem 

a missão de informar e encantar ao mesmo tempo, unindo arte e técnica em um só trabalho 

que carrega o sentido a ser transmitido a quem assiste ao filme. 

 O diretor Jean-Pierre afirmou no documentário presente na seção “Extras” do 

DVD que fez questão de acompanhar cada parte do processo de produção. Em especial, 

mencionou o trabalho de fotografia do filme, pois em direções passadas, se decepcionou com 

a grande diferença do filme que fez com o que foi reproduzido e comercializado. 

  

 

4 AS INFLUÊNCIAS 

 

 O diretor de fotografia do filme afirmou no documentário “Making of: um olhar 

sobre Amélie Poulain” que o filme se trata de uma história feliz em que o visual influi muito. 

 

Por isso, Jean-Pierre queria esse visual brilhante, com muitas cores 

berrantes, mesmo quando é escuro. Usamos muitas cores. Quando 

começamos a pré-produção, Jean-Pierre me mostrou muitas pinturas e vimos 

filmes juntos. O principal pintor foi um brasileiro chamado Machado, pois 

ele usa bastante vermelho e verde. Mas sempre há, em algum local da 

pintura, uma outra cor. Porque se há um padrão, no caso, o vermelho e o 

verde, para equilibrar a pintura é preciso inserir uma nova cor. Geralmente 

há azul em suas pinturas. Um ponto de azul. Ou um ponto de amarelo, bem 

brilhante, ou mesmo branco. Nós usamos muito isso (DELBONEL, 2001). 

 

http://melhorangulo.com/tag/amelie-poulain/
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 O pintor brasileiro que influenciou a obra de Jeunet é Juarez Machado, nascido 

em 16 de março de 1941, na cidade de Joinville, nordeste de Santa Catarina. Sua carreira 

artística começou aos 18 anos, quando o pintor foi estudar na escola de Música e Belas-Artes 

do Paraná, em Curitiba. Em 1965, mudou-se para o Rio de Janeiro - RJ, onde conseguiu 

espaço em outros formatos. Durante sua vida, além de pintor, foi também escultor, desenhista, 

caricaturista, mímico, designer, cenógrafo, escritor, fotógrafo e ator. Em 1978, fixou-se em 

Paris. 

 Em entrevista à Revista Continente, Machado diz que reconhece a inspiração de 

suas obras no filme de Jeunet. "A cor, com certeza. O vermelho e o verde fechados. O preto 

muito preto, aveludado. E a personagem, a Tattou, não tem olhos, como as minhas figuras. É 

uma bola preta, não tem íris. Não tem a menina dos olhos. Acho que até usaram uma lente de 

contato preta para negar os olhos" (MACHADO, 2005, s.p.). 

 As influências do trabalho do artista brasileiro no filme podem ser percebidas pela 

comparação de suas pinturas e recortes de cenas ou cenários presentes em “O Fabuloso 

Destino de Amélie Poulain” (ver Figura 8 e Figura 9).  

 

 

Figura 8: quadro “Sommeil de rêves” (1997) de Juarez Machado, à esquerda, e o quarto de 

Amélie, à direita. 
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Figura 9: imagem feminina do quadro “Minha vida, minha sorte” (1997), de Juarez Machado, 

à esquerda e a personagem Amélie Poulain, à direita. 

 

O que se pode ver de Machado perpassa a apresentação de suas telas durante 

o filme. Está mais relacionada à aura, à ideia subtextual que permeia várias 

telas do artista. Figura recorrente também é a de mulheres esguias, 

geralmente retratadas com corte de cabelo estilo Chanel à anos 20 muitas 

vezes dividindo a ação com companheiros, seja ao andar de bicicleta ou ao 

olhar por uma janela. Mulheres estas que se assemelham incontestavelmente 

à Amélie (DIENER, 2011, p. 2). 

 

Além das cores, muitos objetos e caracterizações semelhantes de personagens são 

encontrados em ambas as produções. Mesmo não aparecendo nenhuma obra do pintor em 

alguma cena, como acontece com as pinturas do francês Renoir
8
, fica clara a influência do 

brasileiro na composição fotográfica do filme de Jeunet. 

 

 

5 O SIMBOLISMO DAS CORES 

 

Pela capacidade de suscitar reações emocionais, “as cores costumam ser descritas 

com palavras emotivas, como ‘fria’, ‘quente’, ‘relaxante’ ou ‘animada’” (AMOBROSE; 

HARRIS, 2005, p. 106). Dessa forma, a presença do verde e do vermelho e de algumas 

colocações de pontos azuis em cenas do filme, mesmo sem propósitos específicos, traz 

determinados significados ou induz o espectador a sentir emoções diversas. 

                                                 
8 Um dos personagens do filme é pintor, amigo e vizinho de Amélie e passou a maior parte do seu tempo fazendo réplicas do 

quadro Os Barqueiros, de Renoir. 
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O vermelho sempre aparece em carros esportivos e velozes, é a cor da raiva, do 

perigo e do sangue. “Faz o corpo produzir epinefrina, um produto químico que acelera a 

respiração, os batimentos cardíacos e a pulsação e eleva a pressão arterial. O vermelho é uma 

cor animada, dinâmica e energética. É passional, provocante, sedutora e estimula diversos 

apetites.” (AMBROSE; HARRIS, 2005, p. 108) 

Já o verde, remete ao meio ambiente, denotando bem estar, saúde e vida. “Essas 

associações naturais significam que o verde é uma cor pacífica, com qualidades relaxantes, 

que dão equilíbrio, harmonia e estabilidade”. (AMOBROSE; HARRIS, 2005, p. 120) 

Jeunet afirmou, na seção de “Extras” do filme, que mudou algumas cores 

digitalmente, de modo a realçar o vermelho e o verde, sobrepondo-os à escolha bem 

iluminada e “amarelada” da fotografia da obra. Houve essa possibilidade e com ela, os 

produtores do filme tiveram de praticar uma apropriação criativa dos novos recursos 

tecnológicos disponibilizados no mercado, pois "à medida que a computação gráfica evolui e 

novos hardwares e softwares são lançados, a manipulação da cor tem seus limites ampliados, 

e sua integração à narrativa cinematográfica torna-se mais complexa e sutil" (EBERT, 2010, 

p. 05). 

Utilizados ao longo do filme, os toques de azul, “cujo efeito é a calma e o 

relaxamento” (AMBROSE; HARRIS. 2005, p. 118), foram inspirados nos quadros de 

Machado, para não deixar os tons cansativos e para fugir do padrão verde-vermelho-amarelo 

em algumas tomadas da película. 

As cores são propositalmente brilhantes na obra de Jeunet, e a iluminação e 

saturação desses elementos foram exploradas, o que  exerce a função de deixar os tons 

vibrantes e muito intensos (CHINEN, 2011, p. 51). Tal saturação é claramente expressa 

quando as cores majoritariamente utilizadas no filme aparecem conjuntas em uma cena, 

principalmente pela variação de tonalidade entre o verde e o vermelho, por exemplo. Isso 

ocorre, pois "a percepção de saturação de uma cor também é afetada pela proximidade de uma 

outra cor. A comparação faz com que ela seja percebida como mais saturada ou menos. Ao se 

juntar por duas cores muito diferentes, aumenta-se fortemente a intensidade de ambas" 

(CHINEN, 2011, p. 51), o que pode ser notado nas cenas do longa-metragem. 

Com isso, a cor em O Fabuloso Destino de Amélie Poulain foi modificada, não 

para a reprodução fiel da realidade, o que, consequentemente, poderia pecar pela naturalidade 

banal. A modificação das cores ocorreu para a expressão dos gostos, influências e 

preferências do diretor e seus produtores, unindo o belo e o significativo, onde a fantasia e o 

surrealismo característicos do enredo do filme puderam ser intensificados, visto que a imagem 
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como é vista no filme, impulsionada pelo esquema de cores utilizados, contribui para a 

transmissão da mensagem surreal. 

  

 

6 CONSIDERAÇÕES 

 

 A escolha das cores de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain não foi proposital, 

se forem observados os significados de cada tonalidade ou o simbolismo invocado por elas. A 

preferência pelo verde, vermelho e amarelo (com aparições rápidas de objetos azuis) foi 

consequência da admiração e gosto pelas obras do pintor brasileiro já mencionado, que 

influenciou a fotografia do filme em questão. 

No entanto, tais acepções e símbolos inerentes às colorações esverdeadas, 

avermelhadas e amareladas se constituíram na “escolha” certa, visto que combinam com o 

enredo do filme e com a vontade do diretor e do diretor de fotografia de produzir algo que 

estabelecesse harmonia com a narrativa animada e feliz, como eles mesmos afirmaram em 

entrevistas. 

O filme não comercial não precisa trabalhar com histórias excepcionais para ser 

excepcional, pois a exploração da simplicidade e do belo são os recursos utilizados para 

chamar a atenção e apresentar a proposta do enredo. As cores predominantes nas cenas do 

filme brincam com a impressão de sonho e irrealidade, o que apresenta a temática da obra e 

modifica o sentido e dá valor a cenas comuns, corriqueiras e que, não fossem pela intensidade 

e pelo jogo de tons, não seriam notadas.    
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