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RESUMO 

A cor é um elemento essencial no processo de contar uma história de maneira visual, portanto analisá-la 

de  forma  a  entender  como  a  mesma  se  comporta  na  mente  do  espectador,  trás  para  entusiastas  e 

profissionais da área cinematográfica um embasamento teórico importante. O presente artigo faz uma 

análise  da  cor  na  obra  Amores  Imaginários,  entendendo  os  significados  das  mesmas  e  criando  um 

pensamento  crítico  sobre  o  comportamento  das  cores,  de  modo  que  o  leitor,  a  partir  de  todo  o 

conhecimento adquirido, consegue fazer uma ligação entre teoria e prática e, dessa forma, torna-se capaz 

de  utilizar  a  cor  de  forma  concreta,  diferenciando  as  diversas  sensações  que  cada  uma  passa  ao 

interpretante. 
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TEXTO DO TRABALHO 

Um filme necessita de trabalho árduo por parte de todos os departamentos para 

que atinja um resultado satisfatório. Dessa forma, o diretor de arte, em conjunto com os 

outros diretores de departamentos, devem fazer um estudo de cores e pensá-las para que 

funcionem em harmonia com a história. Analisando o trabalho do diretor Xavier Dolan, 

percebe-se um bom uso da paleta de cores em seus filmes, dessa maneira, esse artigo 

explora o filme ‘Amores Imaginários’ (Xavier Dolan, 2010) para esmiuçar subjetividade 

das cores no cinema dentro dessa película.

Dolan é canadense e começou sua carreira muito jovem, dirigindo o filme “Eu 

Matei Minha Mãe” em 2009, quando tinha apenas 23 anos. O reconhecimento e sucesso 

vieram com o filme 'Amores Imaginários', de 2010. A película concorreu ao prêmio de 

melhor filme estrangeiro no César Awards e ganhou o Prêmio da Juventude em Cannes. 

 Trabalho apresentado o XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, realizado de 31 de maio a 2 de 1

junho de 2018.
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Amores  Imaginários  discorre  sobre  as  ilusões  causadas  pela  paixão  e  como 

relacionamentos podem ser complicados, pois dependem da vontade de duas pessoas, e 

ninguém pode controlar o outro. O filme conta a história dos amigos Marie - Monia 

Choukri - e Francis - Xavier Dolan- que se apaixonam por Nicolas - Niels Schneider - 

um garoto do interior que acaba de se mudar para Quebec. A partir desse momento, 

ambos começam uma disputa para chamar a atenção do rapaz, procurando por sinais 

que apontem que Nico corresponde aos seus sentimentos, porém nenhum deles percebe 

que não há reciprocidade. 

A obra  possui  uma estética  expressiva,  sendo repleta  de  planos  slow motion 

contemplativos com uma trilha sonora eloquente. Dolan trabalhou as cores ao longo do 

filme  baseando-se  na  escola  de  Bauhaus ,  designando  uma  cor  primária  para  cada 3

personagem principal  de  acordo  com sua  personalidade.  As  cenas  de  sexo  também 

recebem uma colorização especial a partir das sensação que pretendem passar. 

Por ser uma obra rica na utilização da paleta de cores, Amores Imaginários foi 

escolhido como objeto de análise do presente artigo, que tem como objetivo abordar as 

cores primárias utilizadas para cada personagem no filme e as características que as 

mesmas personificam, sempre relacionando-os a história que está sendo contada, tendo 

como propósito criar um pensamento crítico sobre a utilização das cores no cinema. 

1.1 MARIE 

A personagem  interpretada  por  Monia  Chokri  aparenta  ser  emocionalmente 

independente e se porta de forma segura, sempre com um ar de superioridade. Seu estilo 

é  vintage,  ela  está  sempre bem vestida,  usando saltos  e  vestidos de corte  clássicos, 

mesmo para situações cotidianas. Nos encontros com Nicolas, Marie se apresenta com  

penteados voluptuosos e roupas impecáveis, de forma a atrair a atenção de seu amado. 

A cor escolhida para representar Marie foi o vermelho e seus tons variantes, 

como o rosa ou o bordô. O vermelho trás sensações fortes e, quando associados à um 

personagem, acentuam e personificam essas impressões. Em concordância com Goethe: 

 Escola de artes que revolucionou o design moderno, utilizando-se de cores primárias, formas 3

geométricas e visual clean. 
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“the effect of this colour is as peculiar as its nature. It conveys an impression of 
gravity and dignity, and at the same time of grace and attractiveness. The first 
in its dark deep state, the latter in its light attenuated tint; and thus the dignity 
of age and the amiableness of youth may adorn itself with degrees of the same 
hue.”  (Goethe, 1840, p.314)4

Portanto, dependendo de sua intensidade, o vermelho pode se expressar tanto de 

forma  positiva  ou  negativa.  Como,  por  exemplo,  o  vermelho  vívido  aumenta  os 

batimentos cardíacos e os níveis de ansiedade. Já os vermelhos alaranjados tendem a ser 

sensuais e vigorosos.  Por outro lado,  os tons de vermelho escuro trazem a ideia de 

sofisticação e maturidade. 

Figura 1- Marie indo ao encontro de Nicolas.

Fonte: adaptada Les Amours Imaginaires, 2010. 

Assim sendo, essas variações de vermelho associadas à personagem dão um ar 

de feminilidade, poder, autoconfiança e sexualidade, como nota-se na figura 2. Segundo 

Bellatoni (2005, p.36), "bright red is like visual caffeine. It can activa- te your libido, or 

make you aggressive, anxious, or compulsive. In fact, red can activate whatever latent 

passions you might bring to the table, or to the movie.”  Dessa forma, pode-se utilizar o 5

vermelho para expressar diversos tipos de emoções, dependendo do que se pretende 

 "O efeito dessa cor é tão peculiar quanto sua natureza. Transmite uma impressão de gravidade e dignidade e, ao 4

mesmo tempo, de graça e atratividade. O primeiro, em seu estado profundo e escuro, o segundo em sua tonalidade 
clara atenuada; e assim a dignidade da idade e a amabilidade da juventude podem adornar-se com graus da mesma 
matiz.” ( tradução da autora) 

 “Vermelhos vívidos são como cafeína visual. Eles podem ativar seu libido, ou te deixar agressivo, ansioso ou 5

compulsivo. Na verdade, o vermelho pode ativar qualquer sentimento passional que você quiser por na mesa, ou no 
filme.” (tradução da autora) 
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transmitir.  Consequentemente  o  vermelho  pode  transmitir  a  ideia  de  amor,  guerra, 

divindade, poder e revolução, sendo sempre associada à história de forte peso narrativo. 

Apesar da cor relacionada à Marie fazer com que ela aparente possuir  todas 
essas características fortes, ao longo do filme percebe-se que ela, assim como Francis, é 
infeliz e usa essa máscara para disfarçar seus verdadeiros sentimentos. Um elemento 
que trás a tona essa dubiedade é o cigarro, que a deixa com um ar blasé, mas como a 
personagem mesmo diz  “o  cigarro  esconde a  merda”,  isto  é,  o  tabaco mascara  sua 
infelicidade.

Figura 2 - Marie arrumando-se para encontrar Nicolas. 

Fonte: adaptada Les Amours Imaginaires, 2010.

A personagem possui traços de arrogância, sendo esnobe em alguns aspectos, o 
que transparece em seu figurino, sempre pomposo e extravagante, fazendo o uso de 
sapatos  de  salto,  vestidos  com  corte  simétrico  e  bem  ajustados  ao  corpo  e  blusas 
bordadas. As peças de roupa usadas por ela nunca são básicas e, aliadas aos tons de 
vermelho, refletem sua personalidade. 

Marie tem uma personalidade forte e o vermelho escolhido para representá-la 

acentua suas características,  isso mostra como as cores podem ajudar a delinear um 

personagem, até mesmo personificando-o em uma tonalidade. 
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Figura 3 - Marie no salão de beleza com figurino vermelho vivo.

Fonte: adaptada Les Amours Imaginaires, 2010.

1.2 FRANCIS 

A personalidade de Francis é melancólica e triste. Ele é um personagem discreto, 

um pouco tímido e contido e suas características transparecem em seu figurino, que é 

quase  sempre  casual  e  básico,  sem abusar  de  estampas  e  sempre  utilizando tecidos 

comuns como algodão e jeans - figura 4 esquerda. Seu cabelo reflete sua vaidade e 

preocupação com a aparência,  ele  não é  um personagem desleixado e,  assim como 

Marie, usa o artifício da aparência para chamar a atenção de Nicolas, como pode se 

notar na cena em que ele vai para a festa de aniversário de seu amado e usa um blazer 

de corte ajustado combinado com uma camisa social marrom - figura 4 direita.

Figura 4 - Francis utilizando dois figurinos distintos.

Fonte: adaptada Les Amours Imaginaires, 2010. 
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A cor  escolhida  para  representar  esse  personagem  foi  o  azul  e  seus  tons 

variantes, como o cinza. O azul é uma cor fria que desperta a sensação de tristeza e 

distanciamento.  Ao longo da história,  percebe-se que Francis é um personagem que 

sofre  com múltiplas  decepções  amorosas  -  o  filme  mostra  pequenos  riscos  em seu 

banheiro, e mais tarde é explicado que as marcas na parede são referentes às desilusões 

sofridas pelo personagem.

Figura 5 - Marcas na parede do banheiro de Francis.

Fonte: adaptada Les Amours Imaginaires, 2010.

O azul é uma cor fria e tende a trazer a sensação de introspecção e de vazio, 

sendo comum associá-lo à tristeza e melancolia. Como disse Goethe (1840, p.311), "as 

the upper sky and distant mountains appear blue, so a blue surface seems to retire from 

us.”6

A escolha do azul para representar a personalidade de Francis consegue passar 

ao  expectador,  de  forma  subjetiva,  toda  a  introspecção  e  aura  melancólica  do 

personagem de forma eficaz. 

 “Assim como o céu e as montanhas distantes parecem azuis, também as superfícies azuis parecem distantes de nós.” 6

(tradução da autora)
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1.3 NICOLAS 

Nicolas é um homem sensual, charmoso, sendo até comparado à um deus grego 

na película, tornando-se a causa do conflito entre Marie e Francis quando ambos tentam 

conquistá-lo. Ele é o objeto de desejo e ilusão dos amigos e a cor loira de seus cabelos 

está presente em todo o filme, pois mesmo não estando em cena, a cor que o representa 

fica pontuada em objetos no cenário. 

Figura 6 - Mata com folhas amarelas representando tensão. 

Fonte: adaptada Les Amours Imaginaires, 2010.

 A cor de Nicolas é amarela, e, além de representar o tom de seu cabelo, trás a 

sensação da tensão e disputa, que fica cada vez mais eminente entre os personagens de 

Dolan e Monia, sendo que, no clímax do filme, quando a rivalidade chega ao seu ponto 

máximo,  os  protagonistas  estão  em  uma  mata  fechada  e  as  folhas  amareladas  das 

árvores os cercam por todas as partes. 
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Figura 7 - Carta enviada por Nicola para Marie e Francis e interior da casa de Nicolas.

Fonte: adaptada Les Amours Imaginaires, 2010.

Quando o espectador se depara com uma cena que contém amarelo vivo em sua 
composição, a primeira resposta subconsciente que se tem é a de atenção. Amarelo é 
uma cor visualmente agressiva, que provoca a sensação de alerta. Segundo Bellatoni 
(2005, p.76), o amarelo saturado é associado à força e energia e é constantemente tido 
como alegria por conta de seu vínculo com o sol. Porém as sensações que ele realmente 
causa são obsessão e ansiedade. 

Além dos tons regulares de amarelo, também temos os tons de dourado, que 
segundo Goethe (1840, p.307), possuem um efeito de magnificência e nobreza, sendo 
também relacionado à inteligência e cultura. As cores não saturadas de amarelo também 
tem uma relação positiva na mente do espectador, trazendo a sensação de elegância. Em 
concordância com Bellatoni (2005, p.77), “yellow can be amazingly versatile. One key 
to putting it under your control is to desaturate it. The more it is lightened, the more 
elegant it becomes.”7

Em resumo,  segundo  Heller  (2014,  p.19),  algumas  das  interpretações  que  o 
amarelo pode ter são: conflito, obsessão, inocência, alerta, inteligência, sofisticação, ou 
até mesmo servindo como pista para algo ou trazendo informações de cunho lírico, 
entre outras utilizações. 

 "O amarelo pode ser incrivelmente versátil e uma maneira de deixá-lo sob controle é usar tons pastéis. Quanto mais 7

claro, mais elegante ele fica” (tradução da autora). 
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O personagem de Niels Schneider exerce um poder magnético na estória, tendo 

uma postura segura de si, esnobe e ao mesmo tempo inocente - essa visão se dá nos 

cachos  de  seus  cabelos  e  nas  feições  de  seu  rosto.  Sua  presença  em cena  atrai  os 

componentes visuais e narrativos e, dessa forma, as significações simbólicas do amarelo 

conseguiram  transmitir  os  aspectos  de  personalidade  do  personagem  de  forma 

primorosa. 

 1.4 O ROXO E OS PERSONAGENS 

Em alguns  momentos  do  filme,  os  personagens  trajam figurinos  que  contém 

roxo. No cinema essa tonalidade muitas vezes é usado para resignar uma mudança no 

enredo, pode ser uma reviravolta no comportamento de um personagem ou um revés no 

roteiro. Essa cor aponta para transformação, segundo Bellatoni (2005, p. 225), “it may 

not always be someone but something that will  die or be lost  when purple appears 

onscreen.  It  might  be  love  or  youth  or  dream or  illusion.”  E no  caso  de  Amores 8

Imaginários, essa cor está atrelada ao intérprete que está sendo o intruso no triângulo 

amoroso. 

Existem três  situações  em que o  figurino dos  protagonistas  se  encontra  com 

tonalidades de roxo. A primeira aparição de roupas roxas se dá quando Marie vai ao 

encontro de Francis e Nicolas em um café. Ela aparece bem arrumada, com um cabelo 

impecável e um vestido justo e extravagante, que exalta suas curvas. Francis transparece 

seu ciúmes com a situação, visto que sua amiga está mais bonita e apresentável. Na 

cena, pode-se notar a expressão facial do personagem de Dolan quando vê Marie se 

aproximar bela e com auto-confiança. 

Neste caso, a personagem de Monia está usando roxo porque causou inveja e 

rivalidade  em  seu  amigo,  pois,  na  disputa  para  chamar  a  atenção  de  Nicolas,  sua 

aparência  cativava  mais,  visto  que  Francis  traja  roupas  informais  e  sem  nenhum 

atrativo. O personagem de Dolan ainda pergunta à amiga, em forma de provocação, se 

ela mudará de roupa para a brincadeira de pique-esconde que sucede a cena do café.

 “Nem sempre se relaciona com um personagem, pode ser alguma coisa que irá morrer ou perder-se quando o roxo 8

aparece na tela. Pode ser amor ou juventude, sonhos ou ilusões” (tradução da autora). 
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Figura 8 - Marie chega ao café com vestido roxo 

Fonte: adaptada Les Amours Imaginaires, 2010.

Nota-se que o ambiente tem várias tonalidades de amarelo em sua composição, 

inclusive em sua iluminação, e possui algumas pontuações de vermelho nas cadeiras, e 

azul em algumas vigas da paredes. Dessa forma, Dolan manteve a utilização das 3 cores 

primárias que pautam a paleta de cores do filme. 

A segunda situação em que o roxo aparece na paleta de cores ocorre quando 

Nicolas chama Francis para acompanhar ele e Marie à peça “A Mulher da Minha Vida”. 

O amarelo vivo utilizado na cena exprime a sensação de tensão vivenciada naquele 

momento. Marie esperava ir ao teatro somente com Nicolas, na esperança de ter um 

encontro  amoroso a  sós  com seu amado,  por  isso,  quando o  personagem de Dolan 

também é convidado, ocorre uma disputa entre os amigos. 

Figura 9 - Francis usa roxo no café da manhã.

Fonte: adaptada Les Amours Imaginaires, 2010.
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Neste caso,  Francis  era o intruso no encontro que Marie planejava,  por essa 

razão  ele  está  trajando  roxo,  afinal,  é  quem incomoda,  quem está  atrapalhando  os 

planos. Nesta cena, percebe-se a expressão com que a personagem de Monia olha para 

Francis, ela sente raiva e torce para que ele não aceite o convite, porque ele estaria 

frustando as expectativas dela de ter um encontro amoroso com Nicolas. 

A terceira situação em que um personagem traja roxo ocorre nos minutos finais 

do filme, quando os amigos estão em uma festa. Após a desilusão amorosa sofrida por 

Marie  e  Francis  ter  sido  superada  e  os  laços  de  amizade  terem  sido  reatados,  os 

protagonistas  se  reencontram em uma festa.  Francis  e  Marie  fizeram a transição da 

paixão para o ódio por Nicolas,  e quando eles o avistam, são esnobes e o mandam 

embora. 

Figura 10 - Nicolas usa roxo na cena final.

Fonte: adaptada Les Amours Imaginaires, 2010.

Nessa situação, Nicolas está vestindo roxo pois não é mais bem vindo naquele 

círculo de amizades, agora Marie e Francis o abominam e não o desejam mais em suas 

vidas. O roxo simboliza essa situação de estranheza, visto que ele não é mais querido 

nesse triângulo.

Francis usa um blazer vermelho e cabelos bem arrumados nessa ocasião, o que 

aponta para um amadurecimento do personagem em relação aos seus envolvimentos 

emocionais, ele já não é mais representado pelo azul (cor que expressava sua timidez e 

distanciamento emocional). A figurante de azul que passa atrás dos amigos nessa cena 
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representa a frieza das emoções que Marie e Francis agora sentem pelo seu ex-amado. 

Marie está usando um vestido de algodão com um decote profundo, diferente das peças 

que ela trajava anteriormente, esse figurino não tem tanta pompa nem extravagância, o 

que mostra que sua personagem também sofreu um processo de mudança, deixando seu 

ar esnobe de lado. O tom esmaecido de vermelho em seu vestido reforça essa ideia. 

Em algum momento  da  película,  todos  os  protagonistas  trajaram roxo como 

forma de mostrar que, quando se trata do triângulo amoroso retratado, sempre algum 

personagem foi inconveniente, causou raiva ou frustração no outro e foi tido como o 

elemento indesejado.

Ao analisar o filme, percebe-se que Nicolas é o elemento central da trama, pois o 

tom de amarelo que o representa está presente em quase todos os momentos. O amarelo 

foi a escolha perfeita para representá-lo, pois essa cor exprime a sensação de tensão e 

discórdia,  que é exatamente o que o personagem de Schneider provocou na relação 

entre Francis e Marie. 

O azul e vermelho também simbolizam de forma adequada a personalidade de 

seus intérpretes. Francis é introspectivo, melancólico, tem problemas amorosos que se 

relacionam com sua sexualidade, o azul resume todas essas características. Assim como 

Marie foi bem representada pelo vermelho, pois essa cor expõe toda a sua personalidade 

forte, esnobe e feminina. 

Amores Imaginários é uma obra que trabalha as cores de maneira primorosa, 

pois cada emoção de uma situação consegue ser exprimida através do uso de uma paleta 

de  cores  excepcional.  Xavier  Dolan  conseguiu  extrair  emoções  e  personificar  seus 

personagens através das cores escolhidas. Todas as cenas foram pensadas de forma a 

construir  uma  narrativa  concreta,  que  teve  um  meticuloso  trabalho  de  cores  nos 

figurinos e cenários, obtendo um resultado artístico de total deleite para o expectador. 

REFERÊNCIAS 

BELLANTONI, Patti. If It’s Purple, Someone’s Gonna Die: the power of color in visual 
storytelling. Oxford: Focal Press, 2005

!  12



!  Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Cascavel - PR – 31/05 a 02/06/2018 

GOETHE, Johann Wolfgang von. Theory Of Colours. Londres: Willian Cloaks and Sons, 
1840.

HELLER, Eva. A Psicologia das Cores: como as cores afetam a emoção e a razão. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2014 

!  13


