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Resumo: o trabalho apresenta uma leitura multidisciplinar de imagens que relaciona a 
pintura ao audiovisual, mobilizando elementos de composição, direção de fotografia e 
direção de arte na análise do filme O profissional (1994), dirigido por Luc Besson. Do 
campo da pintura, destaca-se a referência à teoria da forma e da cor de Wassily 
Kandinsky. Já no campo do audiovisual, destacam-se os usos da luz, do plano, da cor, 
da disposição dos elementos no espaço cinematográfico, do figurino e dos cenários, dos 
movimentos e ângulos de câmera. No filme O profissional, a presença dos recursos de 
composição discutidos por Kandinsky é destacável, pois, nos esforços para a produção 
de sentido, comparecem forças cooperantes e também aquelas antagônicas que 
promovem tensão, emoção, crise e vitória por parte dos diferentes personagens.  
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A Imagem e o Olhar 

Relacionar linguagens distintas é, no mínimo, uma tarefa arriscada. Todavia, 

observando as necessárias reservas quanto ao risco de anacronia e transformações 

culturais entre épocas, exercícios de leitura de imagens com suportes teóricos 

multidisciplinares podem enriquecer nossa compreensão a respeito da composição 

visual. Neste trabalho, relacionamos pintura e cinema. Do campo da pintura, nosso 

estudo se sustenta nas teorias da cor e da forma de Wassily Kandinsky (1970, 2015). 

Do campo do cinema, levamos em consideração a maneira como a direção geral em 

parceria com a direção de fotografia e a direção de arte mobilizaram certos elementos 

de cinematografia (Mascelli, 2010; Brown, 2012; Hamburger, 2014), visando a 

comunicar um conceito ou um sentimento característico das distintas etapas da 

narrativa. 
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Quando optamos pelo aporte teórico de Kandinsky, estamos tomando como 

princípio a ideia de que “cada palavra que é pronunciada (árvore, céu, homem) provoca 

uma vibração interior, e o mesmo ocorre com cada objeto reproduzido em imagem. 

Privar-se dos meios suscetíveis de provocar essa vibração equivale a empobrecer 

nossos meios de expressão” (Kandinsky, 2015, 81). Tanto a forma quanto a cor 

comparecem na composição visual como elementos sígnicos e sensoriais combinados. 

São materiais expressivos que mobilizam sentidos variados (sinestesia), produzindo 

percepções a respeito da personalidade do artista, do estilo de sua época e daquilo que 

foge ao tempo e espaço e que “se encontra em todos os seres humanos” (2015, 84). 

Kandinsky nomeia esse fenômeno de “princípio da necessidade interior”. Trata-

se de criar pelo campo do sensível (artista), agindo sobre o campo do sensível 

(observador). Do mesmo modo, há o “princípio do contato eficaz”: “A alma humana, 

tocada em seu ponto mais sensível, responde” (Kandinsky, 2015, 69). 

A composição da imagem em movimento exige uma outra gramática. 

Notadamente, muitos recursos dessa linguagem são oriundos da pintura e do desenho, 

mas possuem entonação particular no cinema. O aspecto3, o plano, a luz, a cor da luz e 

a temperatura de cor, o tipo de lente selecionada para cada plano, a disposição, a 

estabilidade ou desestabilidade dos elementos no plano, a área nítida e os círculos de 

confusão, por exemplo, compõem um espaço de comunicação visual independente a 

que chamamos cinematografia – campo de atuação da direção de fotografia (Mascelli, 

2010; Brown, 2012). Quanto aos cenários, figurinos, paletas de cores, por exemplo, 

compete à direção de arte. De acordo com Hamburger (2014, 17), a direção de arte 

possui a finalidade da “produção de presença” e da “produção de sentido”, criando 

relações entre o corpo e o mundo que o cerca e a evocação de memórias e 

complexidades emocionais a partir do reconhecimento cognitivo de elementos 

presentes na imagem, respectivamente. 

Assim, munidas de um material teórico multidisciplinar, analisamos o filme O 

Profissional (1994), com direção por Luc Besson, direção de fotografia por Thierry 

Arbogast e direção de arte por Dan Weil. O filme apresenta a trajetória de León e todas 

as mudanças ocasionadas em sua vida após seu encontro com Mathilda. A estrutura se 

aproxima bastante da clássica “jornada do herói”: o protagonista estava seguro em sua 

rotina, mas, em favor de outrem, enfrentou opressões e muitos perigos até chegar a uma 

 
3 Tamanho e tipo do quadro 
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fase de crescimento, transformação e sacrifício. A organização do estudo se pautou por 

essas emoções: rotina, perigo, vinculação e sacrifício. 

 

Rotina 

León tinha procedência italiana, mas morava em Nova York há anos, atuando 

como assassino profissional a serviço de uma máfia. Sua rotina se baseava em um café 

da manhã minimalista – apenas um copo de leite –, cuidados com uma planta, treinos 

caseiros para aumentar a força física e a vigília constante.  

 

 
Figura 1 - Primeiras imagens de León no filme O profissional 

 Fonte: https://film-grab.com/2014/03/18/leon-the-professional/ 
 

Nas cenas sobre a rotina de León, é recorrente o uso de planos rápidos e fechados 

sobre parte de seu rosto, a exemplo do close-up da figura 1. Tanto o protagonista quanto 

o mundo que o cerca, refletido nas lentes dos óculos, são restringidos pelo diminuto 

espaço da lente no quadro. Há predominância da composição central tanto na disposição 

do copo de leite e da foto do alvo do contrato, quanto na posição da lente no meio do 

plano. Kandinsky afirma que “o ponto de cruzamento de duas linhas diagonais define 

o centro do P.O4.[...]. Os seus ângulos tocam neste centro ‘neutro’ a partir do qual 

partem as tensões nas direções diagonais” (Kandinsky, 1970, 123). Apesar de todos os 

elementos sígnicos se concentrarem no centro do plano, é a partir de sua periferia, do 

não enfatizado, que a tensão se manifesta.  

Também é recorrente o uso de muito mais sombras do que luzes sobre seu rosto. 

A zona focal é bastante reduzida, comum quando se opta pela lente padrão de 50mm.  

 
4 Sigla utilizada pelo pintor para referir-se ao “plano original”. 
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Quando o enquadramento se abre, a penumbra toma conta do ambiente, fazendo 

com que León permaneça sob a escuridão. As imagens dos cenários e paisagens são 

grandiosas, mas as imagens do personagem são obscuras. Sua história e temperamento, 

gostos, dores etc. estão inacessíveis, aparentemente até para ele. Mesmo a luz do dia, 

quando adentra à casa, difundida pela cortina e vidros da janela, ganha tons amarelo-

esverdeados. De acordo com Kandinsky, esse tom tem um caráter doentio, sinalizando 

uma potência para a ambição paralisada por “circunstâncias exteriores” (Kandinsky, 

2015, 91). 

Todavia, em um dia comum, ao voltar do cumprimento de um contrato, León nota 

Mathilda, solitária, fumando escondido no corredor do prédio onde moram.  

 

 
Figura 2 - Cena em que Mathilda é apresentada 

Fonte: https://film-grab.com/2014/03/18/leon-the-professional/ 
 

A partir de um “plano do olho de Deus” (Brown, 2012, 64), percebemos que ela 

usa uma calça com estampas infantis contrastando com botas pesadas no figurino. Seu 

rosto só é revelado depois de alguns planos fechados. Na figura 2, nota-se o uso das 

mesmas escolhas cinematográficas para a cena de León no cinema: primeiro plano, 

composição central, materiais reflexivos à luz no entorno da personagem, uma 

atmosfera de solidão. O padrão de planos fechados na primeira parte do filme sugere 

que Mathilda e León são personagens “comprimidos” por uma rotina cercada de 

violências. Acreditamos que a escolha pela composição central na apresentação das 

personagens protagonistas sinaliza também seu auto isolamento do meio social. São 

personagens que não possuem uma referência afetiva ao redor, portanto, não dividem o 

espaço com outrem – o tomam todo para si.  
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Identificamos a predominância do preto em todos os planos descritos, cedendo 

apenas a brilhos, luzes suaves ou contraluzes claras. A relação entre branco e preto 

compõe o “segundo grande contraste” (Kandinsky, 2015, 89). Tais cores apresentam 

um movimento excêntrico e concêntrico, respectivamente, porém, de natureza rígida e 

estática. Kandinsky associa ao branco ao nascimento, aos recomeços; ao negro, reporta 

à morte. Pode-se inferir que a prevalência da escuridão comunica uma vida esvaziada 

do novo, porém os brilhos prenunciam a chegada de um novo vínculo social. 

A respeito da forma, Kandinsky afirma tratar-se de “uma substância subjetiva 

contida num invólucro objetivo” (2015, p. 75), de modo que “cada forma também 

possui um conteúdo interior. A forma é a manifestação exterior desse conteúdo” 

(Kandinsky, 2015, p. 76). Em todas as cenas descritas, León encontra-se voltado ou 

posicionado nas periferias laterais do quadro. Kandinsky menciona a lateral direita5 do 

plano como o campo da densidade, do peso; trata-se de um movimento que “carrega 

consigo um certo cansaço e o seu objetivo é o repouso”. A figura 1 apresenta León 

recebendo um contrato, uma missão violenta para cumprir. 

Na cena do primeiro diálogo entre os protagonistas, ele percebe que o rosto da 

garota está machucado, o que indica que ela apanhou recentemente. A menina tenta se 

aproximar dele, especialmente para sair da invisibilidade afetiva em que se encontrava 

até aquele momento. No diálogo seguinte, ela está com o nariz a sangrar pela violência 

doméstica. Por simpatia a León, ela se oferece para comprar leite junto com as compras 

para a família. 

 

Perigo 

Em paralelo à saída de Mathilda rumo às compras, acontece a chegada de policiais 

ao apartamento para cobrar a seu pai o desvio de uma parcela de droga que estava sob 

sua guarda. Curiosamente, o chefe do tráfico é um alto membro da polícia nova-

iorquina chamado Stanfield. Ali, a família de Mathilda é inteiramente executada. 

A cena da chacina conta com vários planos do olho de Deus. O primeiro exemplo 

está no plano em que Stanfield se prepara para adentrar ao apartamento com seus 

homens. Ele se posiciona com o olhar para o alto a fim de engolir um comprimido e se 

 
5 “O lado direito do P.O [plano original] deve ser, em suma, o que está à frente do nosso lado esquerdo 
e inversamente, como é o caso de qualquer outro ser vivo” (Kandinsky, 1970, 117). 
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contorce para estalar vértebras, mantendo um semblante dolorido. Do mesmo ponto de 

vista também acontece a cena em que ele executa a madrasta de Mathilda. 

O uso de planos zenitais enfatiza uma fragilidade das personagens ou um 

momento de completa exposição ao risco, gerando tensão através do ângulo escolhido. 

Stanfield também é mostrado em composição central o que, somado ao ângulo vertical, 

aumenta a tensão da cena; o que se agudiza pela inesperada condição de fragilidade que 

o chefe carrega consigo.  

 

 
Figura 3 - Stanfield se prepara para invadir a casa de Mathilda 
Fonte: https://film-grab.com/2014/03/18/leon-the-professional/  

 

Uma luz natural lateral incide no plano aumentando os volumes e a profundidade 

de campo dos personagens em relação ao cenário. É evidente o uso de uma lente grande 

angular, esticando e distorcendo as linhas retas da imagem. Em parte, acreditamos que 

essa escolha se dê pela própria limitação espacial do cenário, mas também pela 

possibilidade de oferecer mais campo, nitidez e luminosidade.  

Outros elementos de direção de fotografia e direção de arte que chamam atenção 

nessas figuras são a luz suave e a baixa temperatura de cor constantes na presença de 

Stanfield, produzindo toques de amarelos claros mais tendentes a tons terrosos nos 

cenários e figurinos. Kandinsky afirma que o amarelo é uma cor expansiva, vivaz, 

porém, quando se atenua rumo a tons mais escuros, tende a transmitir um caráter 

decadente. A baixa temperatura de cor leva o amarelo ao marrom, que, para o pintor, é 

uma cor “embotada e estagnante” (2015, 98). A cor parece acompanhar a trajetória de 

Stanfield desde o figurino, à cor do seu cabelo e dos cenários onde costuma aparecer: 

tudo nele e ao seu redor é envelhecido, amarelado, quase sujo.   
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O ângulo contra-plongée também é utilizado em outro momento de bastante 

perigo – quando Mathilda é encurralada por Stanfield. Em uma fase de coragem 

extrema, ela tenta vingar seu irmão caçula, única companhia agradável à garota na casa 

da família e, ao mesmo tempo, o personagem que tinha menor chance de defender-se. 

A luz lateral desenha a silhueta do rosto de Mathilda, recortando-a do ambiente 

criminoso do escritório de Stanfield. 

Percebemos a permanência do vilão no campo da “liberdade” – a esquerda do 

plano – e a vítima na lateral do “constrangimento”, a direita do plano (Kandinsky, 

1970). Contudo, Mathilda usa um gorro vermelho escuro, cor também presente no 

cenário da lateral do plano em que ela se encontra. O vermelho, segundo Kandinsky, é 

uma cor de movimento interno, vibrante. Entretanto, quando tende ao vermelho escuro, 

ou seja, misturada ao azul ultramarino, torna-se fria, profunda e concêntrica: “possui a 

veemência da paixão” (Kandinsky, 2015, 99). 

Mathilda acreditava em seu intento e portava um grande aparato bélico escondido 

em embalagens de entrega de comida, os quais já sabia manusear. Entretanto, acabou 

encurralada pelo vilão, sendo salva mais tarde por León.  

 

Vinculação 

Voltando das compras, Mathilda percebe o extermínio de sua família e segue até 

a porta de León, fingindo não pertencer àquele núcleo familiar. Ela passa pela luz que 

vem do teto do corredor e depois pela escuridão. Percebe a chacina e o risco que corre 

naquele momento. Quando chega à porta de León, ela entra em contraluz, sob sombras 

e uma luz zenital ilumina seu cabelo e trapézio. Ele observava tudo pelo olho mágico. 

Um close-up no olho de León, localizado bem ao centro do plano, alcançado pela luz 

horizontal diurna, coloca o observador muito próximo do protagonista. Um raccord de 

olhar mostra o que ele vê do crime e, na sequência, vê Mathilda disfarçando o choro, 

pedindo que abra a porta para salvá-la. Ele resiste a atende-la. 

Uma lente grande-angular simula a distorção das linhas verticais do corredor e 

das portas de cada apartamento como se fosse o ponto de vista do olho mágico. Essas 

linhas ajudam a promover certa profundidade de campo na imagem. Contudo, na 

perspectiva de Kandinsky (1970, 62-68), a linha vertical produz um movimento quente 

e se associa à cor branca, a cor da renovação, da vida, do novo. Efetivamente, diante do 

luto, Mathilda caminha e pede por uma nova vida ao lado de León. 



34 
 

Ele pode salvá-la, porém não quer se responsabilizar pela menina. Ela quer vingar 

a morte de seu irmão, mas salvar-se é mais urgente. Ambos estão em conflito interno, 

um sob a luz branca, a cor do recomeço; outro sob as sombras, a cor da morte e da 

finalização de um ciclo (Kandinsky, 2015).   

A partir dessa vinculação entre Léon e Mathilda, a luz branca passa a predominar. 

Ainda há muitos planos fechados, mas os planos conjunto começam a alternar a 

perspectiva de mundo dos personagens. Eles passam a dividir o plano, não havendo 

espaço para a composição central, exceto no contracampo. Mathilda, agora aprendiz de 

atiradora, ocupa a esquerda do plano – o lado da aventura, da liberdade; León ocupa a 

direita, o lado do conhecido, da volta para casa, bem como, o lado do constrangimento 

– ele ainda tenta negar a vinculação à menina. 

Embora ela insista que sua presença se deve ao trabalho – tanto para León quanto 

para si, que aprende o ofício para vingar a morte do pequenino irmão – Mathilda realiza 

uma transformação na vida de León. A luz natural ocupa os ambientes em que se 

encontram os protagonistas, renovados de sentido e cor. Pontos de luz aparecem no 

cenário, ela traz a diversão para sua vida, o ensina a ler e escrever e ilumina, 

literalmente, os espaços que ele frequenta. 

 

Sacrifício 

A trama não deixa espaço para que o amor entre os protagonistas se realize. Há 

um forte contexto desfavorável ao romance: sua única namorada foi assassinada pelo 

pai para evitar sua união com León, que revidou ao assassino e embarcou para Nova 

York na mesma noite; a extrema diferença de idade, somada ao fato de Mathilda ainda 

ser uma menina, agudizam o tabu sobre esse amor; e logo os protagonistas entram na 

fase de maior tensão que se encaminhará para o desfecho do conflito. Léon dedica toda 

a sua experiência para salvar Mathilda da resposta de Stanfield àquela tentativa de 

vingança do pequeno irmão assassinado.  

Os planos seguem fechados, alternando-se a planos conjunto da enorme comitiva 

que tenta executar León e a menina.  Todavia, a desestabilidade passa a ser a tônica 

conceitual no plano. Imagens inclinadas para a esquerda ou para a direita comunicam a 

incerteza e a majestosa situação de perigo que eles enfrentam. Os planos ganham uma 

atmosfera de ambiente coberto por fumaça, aumentando a cor ocre que preenche as 

cenas em que Stanfield está em ação. Linhas se cruzam e aumentam a tensão interna da 

imagem. Para Kandinsky (1970, 63), a linha é resultado de um impulso externo que 
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leva o ponto, imóvel e silencioso, a movimentar-se ativamente sobre o plano. Na figura 

4, identificamos três linhas que se cruzam: a linha diagonal da mira, de baixo para cima 

(quente e frio); a linha vertical do ponto de vista da câmera, de baixo para cima (quente); 

e a linha diagonal da direita para a esquerda (quente e frio) do plano que vai da arma 

até os olhos de León.  A conjunção torna o plano bastante tenso. 

 

 
Figura 4- Mathilda e Léon tentando se proteger da ofensiva da equipe de Stanfield 

Fonte: https://film-grab.com/2014/03/18/leon-the-professional/  
 

É tomado por esse sentimento que León decide salvar Mathilda retirando-a do 

local em ataque. Vestido com o uniforme de um policial abatido, León tenta deixar o 

lugar. Reconhecido por Stanfield, foi alvejado por trás. León, todavia, não deixa 

Mathilda sem uma vingança, mostrando a Stanfield que ele portava uma granada. 

O plano segue fechado e com uma disposição espacial de elementos que mantém 

a desestabilidade, entretanto, a cor vermelho-sangue traz outra atmosfera ao plano. É 

uma cena de reviravolta na narrativa. É quando o vermelho vibra ao máximo, conforme 

caracteriza Kandinsky (2015), para transmitir a ideia de que não é só o “herói” que vai 

deixar de viver naquele momento. O foco é concentrado apenas no gatilho da granada 

sobre a mão de Stanfield. Os olhos moribundos de León, ainda abertos, não são a 

imagem final desse desfecho, mas a lembrança da vingança de Mathilda. 

 

Considerações finais 

A teoria da forma e da cor de Wassily Kandinsky auxiliaram a compreender a 

presença e a compreensão das camadas de sentidos impressas à narrativa visual. É 

possível dizer que as “vibrações interiores na imagem” discutidas pelo autor desta 
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teoria, podem ser lidas na tessitura das cenas ao explorar a dinâmica espacial dos 

elementos, e das ferramentas que configuram a elaboração das imagens apresentadas 

anteriormente. Também contempla a abordagem no que toca ao entendimento geral da 

estrutura usada para analisar o filme: rotina, perigo, vinculação e sacrifício.  

A forma e cor criam sentidos sensório imagético potencializados pela direção 

geral, direção de fotografia e direção de arte. Assim, os resultados apontados no estudo 

indicam caminhos para uma discussão plural que permeia pontes entre pintura e cinema. 

Por serem de natureza plásticas, pode-se dizer que elas encontram leituras sensíveis 

ampliando debates entre linguagens artísticas distintas. 
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