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Clementine e suas cores:  

o tempo na obra de Michel Gondry1  

Tatiana Diniz de Souza2 

 
RESUMO: O presente artigo tem a intenção de analisar a alteração de cores do cabelo da 
personagem Clementine, do filme “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças”, lançado 
em 2004. O objetivo é identificar o processo narrativo que a cor exerce na obra e a relação 
com a não-linearidade do filme, pois o cabelo é um artifício utilizado para indicar a 
cronologia da narrativa. O método utilizado é o de análise fílmica (VANOYE & GOLIOT-
LÉTÉ), e análise cromática (HELLER; GUIMARÃES; SILVEIRA).  

 

INTRODUÇÃO 

O artigo Clementine e suas cores: o tempo na obra de Michel Gondry tem o intuito de 

analisar o tempo (linear e não-linear) no filme Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças 

(2004), a partir das cores utilizadas pela protagonista, Clementine, em seus cabelos e a relação 

com a linearidade da história, já que o filme possui uma narrativa não-linear.  O filme é 

dirigido pelo diretor francês Michel Gondry e com roteiro original de Charlie Kaufman, que 

conta a história do casal Joel Barish, interpretado pelo ator Jim Carrey e Clementine 

Kruczynski, interpretada por Kate Winslet, que após o término do relacionamento decidem 

apagar a relação entre eles da memória, utilizando os serviços da Lacuna Inc, empresa que 

promete eliminar as memórias que seus clientes desejam esquecer. O título do filme foi 

extraído do poema Eloisa to Abelard, de Alexander Pope, publicado em 1717 e conta a 

história de amor proibida entre Eloisa e Abelard, inspirados em duas personalidades da Idade 

Média, Pedro Abelardo e Heloísa de Paráclito. A história contada por Pope inspira o título e é 

citada3 em um determinado momento da trama, mas o romance entre os personagens do 

poema não possui relação com os protagonistas, mas a sensação de tentar esquecer algo que te 

provoca sofrimento, sim. O desejo de esquecer faz parte da premissa do filme. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 
Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
2 Mestranda do PPGEM/UFRN, bolsista CAPES DS. E-mail: anaziniid@gmail.com  
3 “How happy is the blameless vestal’s lot!/ The world forgetting, by the world forgot./ Eternal sunshine of the 
spotless mind! Each pray’r accepted, and each wish resign’d” 
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A narrativa possui dois fluxos narrativos: o primeiro é linear, onde conhecemos os 

personagens, mudando apenas após os créditos iniciais, que marcam um ponto de virada, pois 

descobrimos que a relação entre eles acabou e Clementine apagou Joel da memória, que 

decide fazer o mesmo. Todo o processo vinculado ao Lacuna Inc. (após créditos iniciais) 

ocorre em ordem cronológica linear. Durante o procedimento, Joel recorda momentos de sua 

relação e isso ocorre de forma não linear, utilizando flashback4 para apresentar as memórias 

de seu relacionamento, de forma decrescente, do final da relação até o dia em que se 

conheceram, que são as últimas memórias a serem apagadas. Mestriner afirma que é essa 

“estrutura que dá corpo à angústia de um amor perdido” (2011, p.62), sendo essa estrutura 

dividida em duas linhas temporais, onde o Lacuna Inc. nos conta sobre o presente e presente-

futuro, mas as lembranças de Joel mostram o passado pelas memórias que estão sendo 

apagadas. Santos afirma que o filme possui “uma narrativa fragmentada, complexa e híbrida 

que desafia o espectador durante todo o desenrolar da história” (2017, p.19), sendo essa 

narrativa fragmentada um convite para que o espectador reflita sobre todos os pontos 

apresentados, visto que o cinema é um universo repleto de sentido e significações.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

A análise fílmica é um processo de desconstrução e reconstrução do objeto analisado, como 

proposto por Vanoye & Goliot-Lété (2012, p.15), e é produzida a partir da descrição e 

interpretação do filme. Ainda, segundo os autores, a análise trabalha o filme a partir de suas 

significações e impactos (2012, p.12), e é diferente da função de espectador, pois exige um 

certo distanciamento, atuando de forma racional e estruturada (2012, p.18).  

Com relação a análise cromática, a autora Luciana Silveira apresenta em sua obra os três 

aspectos utilizados para definir os estudos sobre as cores: o campo físico, o fisiológico e o 

cultural (2015, p.17). Para esse estudo será utilizado e terceiro aspecto, que apresenta as cores 

a partir do ponto de vista cultural e simbólico. Silveira afirma que   

Enquanto seres culturais, participa-se ativamente da construção dos 
significados de tudo o que povoa o cotidiano. Está-se envolvido diretamente 
com a construção simbólica dos objetos, que por sua vez mediam a 
percepção, reafirmando ou construindo novos significados [...] Cada cor tem 

                                                 
4 “Qualquer imagem que se refere a uma época anterior à da narrativa”, segundo o Dicionário essencial de 
Comunicação (RABAÇA; BARBOSA, 2014, p.109) 
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a sua história, marcada por hábitos e significados, e é isto o que a torna 
passível de classificação. Podem-se tomar as cores como instrumentos ativos 
de uma determinada cultura e, no caso da cultura ocidental, tem-se as cores 
culturalmente atreladas aos significados [...] Os significados das cores foram 
e continuam sendo construídos coletiva e socialmente. (2015, p.122) 

 

Dessa forma, ao analisar uma cor dentro de uma determinada obra é fundamental observar 

alguns aspectos, como a qual cultura ela pertence, período histórico, entre outros aspectos que 

enriquecem e contribuem com a análise. Para Guimarães “tratamos a cor como processo 

comunicativo e é desta forma que procuramos as diversidades culturais na sua organização, 

armazenamento e transmissão de informações cromáticas” (2001, p.101). 

A pesquisa proposta é qualitativa e a técnica utilizada é a planificação do filme, que consiste 

em ”estabelecer quais as unidades mínimas e fundamentais de um filme” (NOGUEIRA, 2010, 

p. 3), e também pela decupagem, que “é a determinação do plano” (DELEUZE, 1983, p. 26), 

fundamental para determinar quais planos do filme serão analisados. A partir disso, analisarei 

os dados obtidos a partir do conceito de analise fílmica de Vanoye e Goliot-Lété (2012), que 

parte do princípio de que a análise pode ser feita a partir da desconstrução do filme para 

elencar elementos distintos e analisá-los isoladamente para compreender como eles se 

associam com o todo e reconstruindo o filme após a análise, evitando construir um novo filme 

e respeitando os limites dessa análise. 

A partir dos conceitos apresentados, o artigo propõe a análise fílmica utilizando as cores 

presentes no filme e suas possíveis interpretações, como apresentado na próxima parte. 

 

CLEMENTINE E SUAS CORES 

Qual seria a cor do tempo? Mario Quintana considera indefinível5. Mas no filme Brilho 

Eterno de uma Mente sem Lembranças o tempo possui muitas cores. A concepção visual das 

obras de Michel Gondry possui um colorido quase infantil e cheio de significados. A 

personagem Clementine Kruczynski, interpretada pela atriz Kate Winslet, é detentora de todos 

os pontos de cor que surgem durante a narrativa. Seja em suas roupas, em seu apartamento e 

                                                 
5 Poema Da cor, de Mario Quintana, “Há uma cor que não vem nos dicionários. É essa indefinível cor que têm 
todos os retratos, os figurinos da última estação, a voz das velhas damas, os primeiros sapatos, certas tabuletas, 
certas ruazinhas laterais: – a cor do tempo...”, presente no livro Sapato Florido (1948). 
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principalmente, em seu cabelo. Segundo o Dicionário de Símbolos, de Jean Chevalier (2009, 

p.153) “a cabeleira é uma das principais armas da mulher (...) é com frequência, um sinal da 

disponibilidade, do desejo de entrega ou da reserva de uma mulher”, inclusive, é comum ao 

querer mudar algo que nos incomoda na vida, fazer uma mudança no visual que, geralmente, 

começa com o cabelo, seja um novo corte ou uma nova cor. Muitas religiões cultuam os 

cabelos que “são considerados como a morada da alma, ou de uma das almas” (CHEVALIER, 

2009, p.154).  Além de toda importância simbólica em torno do cabelo, é válido lembrar que 

o cabelo envolve a caixa craniana, que por sua vez envolve o cérebro, outro símbolo 

importante para a narrativa. Segundo o dicionário Aulete6, o cérebro é o órgão do corpo 

humano “responsável pela sensibilidade e pelas capacidades emocionais e cognitivas. (...) o 

centro do pensamento, da memória (registro de informações) e das emoções”. O cérebro aviva 

as lembranças que os personagens desejam esquecer.  

Os cabelos de Clementine e as variações de cores dizem muito sobre a relação com Joel, pois 

cada cor representa uma fase do relacionamento. Heller esclarece que “não existe cor 

destituída de significado. A impressão causada por cada cor é determinada pelo contexto, ou 

seja, pelo entrelaçamento de significados em que a percebemos” (2013, p.18). Dessa forma, o 

contexto é fundamental para a análise cromática. 

Logo, a ordem de cores apresentada no filme (azul, laranja, vermelho e verde) não condiz 

com a ordem cronológica da história, pois Joel e Clementine se conheceram quando seu 

cabelo estava verde, começaram a namorar quando seu cabelo estava vermelho, terminaram 

quando o seu cabelo estava laranja e se reencontraram quando Clementine está com os 

cabelos azuis. Como a narrativa é não-linear, o espectador pode se sentir confuso, mas as 

cores do cabelo contribuem para que o espectador consiga criar uma linearidade da narrativa e 

compreenda a trajetória de Joel e Clementine.    

Ruína Azul 

O filme começa com Joel acordando, sem lembrar o que fez no dia anterior. O tom 

predominante nessa parte do filme é o azul. Após pegar o trem para Montauk (sem motivo 

aparente), Joel decide tomar um café, enquanto volta a escrever em seu diário e lá se depara 

com Clementine, com o cabelo azul. E dentro do trem, voltando para casa, eles se 

                                                 
6 Minidicionário contemporâneo da língua portuguesa Caldas Aulete, Lexikon, 2011, páginas 171 e 172. 
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reencontram e iniciam um diálogo. Neste momento Clementine discute sobre a profissão que 

gostaria de exercer, a de escolher nomes para cores de tintas de cabelo7, o que inspirou o 

título desse tópico. A tinta azul, intitulada de Blue Ruine é o primeiro tom que vemos na 

personagem. Chevalier analisa essa cor como:  

O azul é a mais imaterial das cores (...) vazio acumulado. (...) o vazio é 
exato, puro e frio. O azul é a mais fria das cores e, em seu valor absoluto, a 
mais pura, a exceção do vazio total do branco neutro. (...). Imaterial em si 
mesmo, o azul desmaterializa tudo aquilo que dele se impregna (2009, 
p.107). 

Na obra de Michel Gondry o azul remete ao vazio, pois foram retiradas as memórias e não há 

nada que preencha esse espaço. Além disso, esse momento possui duas significações: de 

término e recomeço. Clementine estava com o cabelo azul quando Joel descobre que ela o 

apagou de suas lembranças, o que não indica que a relação tenha acabado nesse período, o 

que veremos mais à frente. O que é certo é que o reencontro ocorre nessa fase, quando ambos 

não possuem mais as lembranças de seu relacionamento e consequentemente, descobrem o 

procedimento que utilizaram para apagá-las.  É nesse período que conhecemos 

verdadeiramente a personagem Clementine, sem que seja pelas lembranças de Joel. O nome, 

Ruina Azul, é o período em que o casal começa a ruir, além de ser o nome da cor de seu 

cabelo, é também a bebida que tomam após o reencontro. 

 

Agente Laranja 

A Clementine com os cabelos na cor laranja é a primeira que conhecemos, durante o 

procedimento do Lacuna. Afinal, ele começa pelas piores memórias de seu relacionamento, já 

que o término foi nessa fase. Segundo Chevalier, “o alaranjado se torna também a cor 

simbólica da infidelidade e da luxúria” (2009, p.27). Na cena que mostra o término deles, Joel 

acusou Clementine de traí-lo, quando na verdade, ela já estava se sentindo sufocada nessa 

relação. Quando Clementine tinge seu cabelo dessa cor e está vestida com seu costumeiro 

moletom, Joel a apelida de Tangerine, referindo-se à fruta que tem a mesma cor.  Agente 

Laranja nada mais é que aquele que atua e que pratica a ação. Ela foi responsável por dar o 

ponto final na relação, ela que teve impulso para começar (cabelo verde) e recomeçar (cabelo 

                                                 
7 Além da cor azul, intitulada de Ruína Azul, Clementine cita os nomes das outras cores analisadas nesse artigo, 
como o Agente Laranja, Ameaça Vermelha e o Revolução Verde. 
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azul). Essa fase do relacionamento foi marcada por falta de comunicação e autoestima 

abalada, por ambas as partes. Na cena em que Clementine se mostra fragilizada, Joel decide 

parar de apagá-la. O que demonstra uma necessidade de Joel estar no comando da relação, 

sensibilizando-se apenas com a fase em que Clementine se mostra mais vulnerável. 

 

Ameaça Vermelha 

Quando Clementine aparece com os cabelos vermelhos, caminhando com Joel sobre o Rio 

Charles, começa uma luta frenética para manter as memórias que possui com Clementine e o 

filme ganha certa comicidade. Joel tenta acordar para desistir do procedimento, onde 

consegue ouvir alguns sons externos, porém não consegue deter a exclusão de sua ex-

namorada da memória. Essa é a única fase que Joel tenta desesperadamente manter, já que 

quando chegarmos a cor verde, encontramos a fase de aceitação. Se aprofundarmos mais o 

trabalho da relação das cores de cabelo de Clementine e as fases de seu relacionamento com 

as cinco etapas do luto8, podemos constatar que esse é o período da barganha, já que ele tenta 

negociar suas memórias, tentando mantê-las a todo custo. Todas as memórias pela qual eles 

transitam são consequentemente apagadas, para fugir dessa constante Joel decide inventar 

novas memórias para sair das áreas mapeadas pelos agentes do Lacuna Inc. É importante 

esclarecer que, apesar de Joel e Clementine se conhecerem quando a mesma possui seu cabelo 

na cor verde, o relacionamento só começou quando ela já estava com o cabelo vermelho, 

detalhe que é esclarecido no decorrer do filme, afinal, Joel namorava Naomi quando conheceu 

Clementine e fugiu de Montauk antes que algo pudesse acontecer. 

 

Revolução Verde  

O Revolução verde é a última cor usada por Clementine, nas lembranças de Joel. Ela aparece 

quando ele desiste de lutar contra o procedimento de apaga-la da memória e surge na última 

fase das lembranças, o dia em que se conheceram. Ao mesmo tempo que é começo, aqui o 

verde representa o fim.  Essa fase explica o motivo de Joel ter ido para Montauk e a 

importância desse local na narrativa, pois lá foi onde tudo começou. E com a cor verde 

                                                 
8 Conceito de cinco fases do luto, da psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, que consistem nas seguintes fases: 
negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. 
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terminamos a análise das cores de cabelo da Clementine, no que diz respeito a temporalidade 

da narrativa. Após apagar as lembranças do momento em que se conhecem, voltamos para o 

fluxo temporal presente, momento em que os personagens voltam a se conhecer, com a 

Clementine de cabelo azul, dessa vez.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo proposto pelo trabalho era o de analisar as variações de cores de cabelo presentes 

na personagem Clementine Kruczynski, com o intuito de descobrir sua importância para a 

narrativa e sua relação com a temporalidade da narrativa. As cores de Clementine dizem 

muito, principalmente sobre tudo o que o filme não mostra. Essas mudanças nos fazem 

compreender melhor a história e também os personagens. Não é por acaso que o filme e o seu 

roteiro ganharam tantos prêmios, incluindo um Oscar. 

O trabalho do diretor Michel Gondry consegue surpreender a cada análise, a cada nova 

exibição. É tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, talvez essa dualidade seja a 

explicação mais sensata sobre a sua obra, mesmo que contraditória. E a cada detalhe, um novo 

aprendizado.  

O tempo não linear e a utilização de dois fluxos temporais na mesma narrativa, já tão cheia de 

elementos, é bastante arriscado, tendo em vista que o filme poderia ser confuso e realmente o 

é. No material extra9 há uma versão comentada do filme, pelo roteirista Charlie Kaufman e 

pelo diretor Michel Gondry, que afirmam que esse é um filme para ser visto várias vezes. 

Inclusive, sentir-se perdido pode ser a verdadeira intenção por trás da narrativa.  

As cores possuem papel fundamental na narrativa, por esse motivo que o nome do trabalho foi 

intitulado “Clementine e suas cores: o tempo na obra de Michel Gondry”, pois a personagem 

carrega todas as cores presentes na trama. Ela precisa existir para que a cor esteja presente na 

narrativa, do contrário, tudo fica cinza, sem “cor”. Apesar de caricata, Clementine consegue 

ser real, pois é fácil se identificar com as angustias que a personagem carrega, mas isso não 

quer dizer que em muitos momentos não somos como o Joel, com palavras presas na garganta 

e sem conseguir sair do lugar, permanecendo apáticos diante da vida. Eles são os opostos que 

se completam e que nos completam.  

                                                 
9 Presente na versão em DVD do filme. 
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O filme Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças permanece atemporal, apesar de quase 

duas décadas de seu lançamento. Mesmo assim, não é difícil encontrar pessoas que se 

apaixonam por essa obra nos dias de hoje e que se sensibilizam por esse drama romântico, 

considerado até hoje um filme amado pelos cinéfilos de plantão.  
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