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Bachelorette: procedimentos de criação no videoclipe 

 

 

 

 
 

                                                                                                                       Bachelorette, Michel Gondry.
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CAPÍTULO II 

 

Para Michel Gondry, o videoclipe não é apenas uma ilustração da música, mas sim um 

meio para criar um outro universo a partir da música.  No videoclipe Bachelorette, o sexto 

videoclipe dirigido por ele para a cantora Björk, um universo se constrói.  E, se prestarmos 

atenção na letra da música composta por ela, são dois universos paralelos onde as imagens 

que aparecem na letra da música interagem criando idéias para a construção das imagens do 

videoclipe. 

Em Bachelorette vemos uma história sendo narrada, uma história à moda dos filmes 

de ficção.  Esta história não se desenvolve com começo, meio e fim e nem caminha em uma 

única direção.  Aqui temos uma personagem, Bachelorette, e uma trama, e podemos 

acompanhá-las desde um ponto de vista não linear, como uma rede que se abre em ciclos.  

Este videoclipe apresenta uma forma de construção narrativa que se desenvolve em rede.   

Tomando como ponto de partida a proposta teórica desenvolvida pela autora Cecilia 

A. Salles em seu livro Rede da Criação: Construção da Obra de Arte, podemos, a partir de 

alguns conceitos, desenvolver uma análise deste videoclipe.  Esta análise tenta dar conta de 

um procedimento de criação dentro da linguagem audiovisual que já não mais poderíamos 

entender se fizéssemos uma leitura linear da obra.  Uma análise das relações dos 

procedimentos de criação em seus aspectos dinâmicos, estabelecendo assim uma leitura não 

linear da obra.  A não linearidade e a construção em rede são aspectos importantes para 

identificar a transformação na narrativa deste videoclipe.  A proposta de analise do vídeo 

elaborada por Christine Mello, em seu doutorado Extremidades do Vídeo, traz estas questões 

em sua abordagem.    

 
“(...) a investigação Extremidades do Vídeo traz à luz processos dinâmicos 

não-lineares de leitura sobre o contexto abordado, já que o vídeo sempre resistiu a 

análise de seus fenômenos como uma categoria homogênea, regular previsível e pura.” 

(Mello, 2004, p. 32). 

 

A análise e leitura não linear assim como as relações estabelecidas entre as linguagens 

do cinema e do videoclipe em seus aspectos dinâmicos permitem uma aproximação dos 

procedimentos de criação de ambos os meios e a forma como estes se relacionam a partir de 

suas características expressivas.      
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“A não linearidade nos leva ao conceito de rede, embora este abarque muitas outras 

questões.  Pierre Musso (2004) fala da explosão deste conceito que, como já mencionamos na 

apresentação, parece ser um novo paradigma ligado a um pensamento das relações.”  (Salles, 

2006, p. 23) 

 

Neste videoclipe, Michel Gondry, utiliza diferentes formas de linguagem a partir do 

cinema, da fotografia e do vídeo, misturando-as e sobrepondo-as para, a partir daí, criar um 

procedimento narrativo que dá sentido à história que está sendo contada e ao videoclipe.  

Neste videoclipe o diretor utiliza estes elementos que fazem parte dos procedimentos de 

criação da linguagem audiovisual para dar conta de uma proposta estética que está 

diretamente relacionada com a música para a qual o videoclipe foi feito.  

É nosso interesse analisar como o diretor faz isso, a relação que ele estabelece entre os 

diferentes elementos utilizados no videoclipe e a forma como estes estão conjugados 

permitindo esta leitura.     

Michel Gondry utiliza-se de diferentes recursos de linguagem para estabelecer esta 

narrativa em rede.  E é na relação destes elementos que acontece a historia que está sendo 

narrada.  Assim ocorre a transformação.  É interessante observar como as relações e 

interações entre procedimentos de criação no ambiente do audiovisual tem ressonância com 

procedimentos macro da cultura como as apontadas por Morin.  

 
“De um modo geral, poderíamos observar essas inferências sob o ponto de 

vista da transformação (ou transformações) que opera (m) na medida em que as 

interações como ações recíprocas modificam o comportamento ou a natureza dos 

elementos envolvidos (Morin, 2002, apud. Cecilia A. Salles, 2006, p.34)”.   

 

Michel Gondry não utiliza apenas elementos visuais e sonoros, mas também a palavra 

para dar este efeito.  A principal forma que se utiliza neste videoclipe é a sobreimpressão de 

imagens mas também a sobreimpressão da palavra com a imagem, do som com a imagem, 

voz off e música.  A sobreimpressão utlizada no videoclipe permite estabelecer continuidade e 

conexão entre as multiplas camadas e imagens permitindo assim o acompanhamento da 

história. 

Este recurso da sobreimpressão utilizado amplamente por Gondry neste videoclipe é 

uma das características principais, da maneira como o vídeo, através da mixagem de imagens 

cria textura e profundidade.  Este videoclipe, seguindo a sua narrativa proposta, também 
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permite uma lógica de leitura muito mais vertical e multipla, do que aquela horizontalidade da 

narrativa cinematográfica.   

 
“A sobreimpressão visa sobrepor duas ou várias imagens, de modo a produzir 

um duplo efeito visual.  Por um lado, efeito de transparência relativa:  cada imagem 

sobreposta é como uma superficie translucida através da qual podemos perceber outra 

imagem, como em um palimpsetso.  Por outro lado, efeito de espessura estratificada, 

de sedimentação por camadas sucessivas, como num folheado de imagens.  Recobrir  

e ver através.  Questão de multiplicação da visão.”  (Dubois, 2004) 

 

Estas camadas que se sobrepõe neste video, tanto no nível da linguagem (voz, palavra, 

sons, música, imagem) como dentro da própria história (cenários que se sobrepõem), e a 

própria história que se desenvolve desta maneira, vão acontecendo e interagindo uns com os 

outros, transformando-se e dando assim continuidade à narrativa.  Aqui se estabelecem 

diferentes relações com os tempos das imagens através da sobreposição destas camadas ou 

“interfaces matéricas” (Christine Mello, 1999).  Uma operação que também acontece no vídeo 

de Lucas Bambozzi Love Stories como apontado pela mesma autora ao analisar os 

procedimentos de criação deste trabalho. 

 
“Essas interfaces são como superfícies (de separação entre estados diferentes 

de qualidade de matéria sonora e imagética) que se unem, em cadeia, a outras 

superfícies (de separação entre estados diferentes de qualidade de tempo).  Transição 

entre elemento matérico e elemento temporal, de uma instância a outra.  Trata-se de 

um processo múltiplo, de heterogênese, em que a camada final surge como uma 

complexa sucessão de fases diferentes:  um fragmento, que gera um conjunto, que é 

em si o próprio texto novo formado.”  (Christine Mello, 1999, p. 112)    

 

Michel Gondry utiliza-se desses recursos transformando-os em uma linguagem própria 

para este videoclipe e cria um universo que dá conta da letra da música composta por Björk.   

Ao conjugar estes diversos elementos, relacionando-os, através principalmente da 

sobreimpressão, Michel Gondry, opera uma transformação na narrativa linear e consegue 

estabelecer uma contrução da história que permite a continuidade diegética.   
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                                                                                                            Bachelorette, Michel Gondry. 

  

O vídeo começa com um plano branco e preto de uma casinha de madeira no meio da 

floresta.  A íris da câmera abre e logo percebe-se que a textura da imagem é diferente: esta é a 

primeira imagem de uma seqüência introdutória à história onde todos os elementos se 

desdobrarão depois em diversos níveis narrativos e camadas de imagem.   

Todas as imagens desta primeira seqüência são branco e preto e ao fundo, sem música, 

escutamos uma voz off que coloca o espectador diretamente dentro do universo da história 

protagonizada pela personagem de Björk, Bachelorette:  “One day I found a big book buried 

deep in the ground. I opened it, but all the pages were blank. Then, to my surprise, it started 

writting itself.”  Isso é dito dentro da seqüência e a frase segue, mas agora estamos dentro do 

livro.  “One day, I found a big book buried deep in the ground...”  A partir deste momento 

inicia-se a música.  

 

            
                                                                                                                Bachelorette, Michel Gondry.  

      

Diversos elementos desta seqüência indiciam o caráter do videoclipe e permitem ao 

espectador entrar neste universo rapidamente.  Geralmente os clipes feitos para serem 

exibidos na televisão não têm muito tempo de duração.  Esta característica exige da parte dos 

criadores uma economia narrativa que se resolva e permita a identificação da história 

rapidamente.   

Neste vídeo, Michel Gondry, resolve o problema de contar uma história em pouco 

tempo criando níveis narrativos diferentes que contam a mesma coisa, uma dentro da outra.  

Estes niveis formam uma rede que liga os acontecimentos da história dentro dela mesma e 

também através dos procedimentos de criação.  São procedimentos tais como a 



 43

sobreimpressão de imagens, a voz off com a imagem, a palavra sobre a imagem, a música e a 

utilização de cenários dentro do quadro.   

Ao contrário do que normalmente ocorre nos clipes onde os planos são extremamente 

fragmentados, curtos, sem continuidade narrativa, neste vídeo Michel Gondry utiliza-se destes 

níveis de construção e desconstrução de elementos de linguagem e níveis narrativos para criar 

o efeito inverso.  Estes níveis narrativos são cinco:  a seqüência branco e preto, o livro, o 1º. 

espetáculo, o 2º. espetáculo e o 3º. espetáculo.  Todos estes cinco níveis abrem-se uns aos 

outros criando uma continuidade na história que permite ao espectador acompanhá-la de uma 

forma não linear. 

  Este niveis narrativos desdobram-se através dos recursos de linguagem utilizados por 

Gondry.  Recursos como a montagem e a sobreimpressão de imagens na seqüência branco e 

preto. Assim também como os cenários que se constróem dentro dos espetáculos 

continuamente, dando o efeito de uma montagem dentro do plano.  Assim nos remetemos à 

letra da música de Björk através de idéias que estão em alguns momentos da canção como:  

“I´m a three that grows hearts, one for each that you take...”, “We´re circle no one can 

break...”  ou “Life is a necklace of fears, your uncried tears on a string, our love will untie 

them…”  A letra da música constantemente nos remete à forma narrativa em rede deste 

videoclipe com idéias como uma árvore que cresce em galhos e raizes, circulos e um colar.  

 As características das imagens da seqüência branco e preto complementadas pela voz 

off se resumem em ações pontuais da personagem e se remetem ao passado e a um 

determinado nível de “realidade”: o branco e preto, a textura da imagem, a íris abrindo-se no 

inicio.  Em um primeiro momento pode-se estar em um filme mudo do inicio da história do 

cinema.  Mas, à medida em que as imagens sucedem-se também passamos a imagens 

congeladas ou fotos filmadas com zoom in, característicos de documentários, daqueles jornais 

antigos que passavam no cinema ou telejornais, filmes dos anos sessenta que costumavam 

enfatizar as ações dos personagens utilizando-se desse recurso, ou àqueles filmes super 8 

feitos em casa pelas pessoas.   

Enquanto as imagens acontecem, o livro entra em primeiro plano em diversos 

momentos e se escreve dando continuidade à história que está sendo contada pelas imagens.  

Em um primeiro momento o lugar da “realidade” acontece com as imagens branco e preto e 

em um segundo momento acontece a história que se escreve no livro.  A história é a mesma, 

mas em níveis narrativos diferentes.   
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                                                                                                               Bachelorette, Michel Gondry. 

 

 Assim como os elementos utilizados pelo diretor, as histórias se sobrepõem.  Michel 

Gondry sobrepõe diversos formatos, elementos visuais e sonoros que se complementam para 

dar conta da economia narrativa e dos diferentes níveis narrativos da história contada.   

A sobreimpressão é aqui o principal recurso utilizado por Gondry para o tratamento da 

história desde sua linguagem.  Quando as sobreimpressões acontecem, as relações se 

estabelecem, permitindo que a história avance e seja acompanhada pelo espectador.   

O primeiro nível é este da seqüência da introdução com as letras do livro, o livro e a 

voz off.  Além das imagens branco e preto caracterizadas pelo tipo de película com instantes 

congelados e zoom in temos a sobreimpressão de imagens.  O livro em primeiro plano com as 

letras aparecendo sobre a imagem escreve e conta a história, em outros momentos temos 

apenas as letras sobre a imagem, e depois também temos o livro dividindo a imagem onde a 

ação acontece.  Dentro desta seqüência vemos uma outra seqüência de montagem quando o 

personagem sai de seu lugar na floresta e inicia o trajeto até a cidade.  Aqui várias imagens 

em um mesmo plano aparecem sobrepostas: ruas, trens, Bachelorette andando na rua e, em 

alguns momentos, letreiros da cidade que passam sobre a imagem localizando o espectador 

espacialmente.  Neste primeiro nível da história contada pelas imagens o espectador é 

conduzido até o momento em que se passa a um terceiro nível da história.   

Este terceiro nivel é a representação desta história “real” em um espetáculo da 

Broadway.  Neste momento, tudo se torna colorido e as imagens branco e preto e o livro 

deixam de ser a referencia para continuar a narrativa.  O espectador passa a acompanhar a 

história que já havia sido contada nos dois níveis anteriores desde este lugar que agora é 

válido: o espetáculo teatral.  Aqui também vemos a sobreimpressão de elementos, mas não 

mais de vários planos de imagem, uns sobre os outros, mas sim de recursos utilizados dentro 

do espetáculo como o próprio cenário.   

Na medida em que a história avança os cenários irão se transformando continuamente 

desdobrando-se em várias camadas.  As próprias árvores que estão ao fundo são colocadas de 

forma tal que se pode ver que estão umas atrás das outras. Michel Gondry faz aqui o que antes 
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havia feito através de efeitos de edição e montagem mas agora dentro do próprio cenário, 

como uma espécie de montagem dentro do plano.  Como no momento em que Bachelorette 

entra em um trem mostrado de frente e este se abre passando a ser o interior do trem.   

Através deste recurso, desenha-se assim, um circulo ou uma espiral que não termina 

nunca de crescer, como os galhos de uma árvore, um livro que se escreve, depois se apaga, e 

novamente começa a escrever-se, em rede. 

 

           
                                                                                                                    Bachelorette, Michel Gondry. 

 

 A seqüência branco e preto vai até o momento em que o livro My Story é adaptado 

para a Broadway.  As árvores tornam-se prédios e as letras com as frases do livro circulam 

embaixo dela.  Há também letras com frases do livro no chão do cenário por onde 

Bachelorette caminha.  Neste momento a câmera percorre o cenário e tudo que aparece no 

plano irá sobrepondo-se em diversas camadas.  Cenas que antes havíamos visto no filminho 

branco e preto desenrolam-se uma atrás das outras sobre o cenário.  Isto irá acontecendo até o 

momento em que novamente Bachelorette está no escritório de um produtor de espetáculos 

como antes, mas desta vez dentro do espetáculo, aqui abre-se outro nível do cenário.  E assim 

a história começa novamente com um cenário dentro do cenário, e eles irão diminuindo cada 

vez mais.  O trem agora já não é mais um trem cenográfico, e sim apenas um cartão grande 

pintado.  Michel Gondry cria com estes recursos profundidade e achatamento da imagem, não 

através da imagem, mas dentro dela, primeiro um depois o outro.  

 

           
                                                                                                                    Bachelorette, Michel Gondry. 
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 Neste segundo espetáculo começamos a ver novamente as imagens branco e preto  que 

continuam a história dando seqüência ao que havia sido contado até aqui.  Estas imagens se 

sobrepõem e intercalam-se com os três níveis da narrativa que se alternam paralelamente.  Ao 

mesmo tempo em que a história é continuada, voltamos ao início com um terceiro cenário que 

se abre.  Um recuo da câmera desde o alto na platéia principal mostra ao espectador esses três 

níveis.  Esta plano permite assim uma compreensão do que está acontecendo no videoclipe, 

não na história, mas sim em como ela está sendo contada.  A partir deste ponto ao invés de 

abrir, tudo começa a se fechar.  

 Agora nada se inicia e a continuação será o final que irá se fechando à medida em que 

os cinco níveis narrativos se intercalam uns com os outros.  Aqui começa o achatamento de 

todas as imagens. As letras que aparecem no livro mostrado desde o primeiro nível na 

seqüência branco e preto começam a desaparecer e as páginas ficam em branco.  Todo este 

universo entra em colapso e quando Bachelorette desce do último cenário no qual estava, tudo 

começa a se transformar em vegetação.  As páginas do livro estão em branco e Bachelorette 

correndo de um cenário a outro vê tudo se desfazendo e tornando-se uma floresta.  Até que as 

plantas começam a avançar sobre ela tomando o livro de sua mão.  Então o livro cai e vemos 

as plantas cobrindo-o.   

Da mesma forma em que desde o começo camadas e camadas destes diferentes 

espaços e tempos iam se sobrepondo uns aos outros, quando o final acontece, essas camadas  

desaparecem como as letras do livro.  Isto acontece até o ultimo plano quando vemos 

Bachelorette novamente na floresta, sozinha, em uma imagem plana sem níveis de 

profundidade atrás da personagem, mas apenas a vegetação.     
 

Diagrama das seqüências de Bachelorette. 
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1. seqüência branco e preto 

2. o livro 

3. 1º. Espetáculo 

4. 2º. espetáculo  

5. 3º. espetáculo. 

 

 Através da articulação dos procedimentos criativos escolhidos por Michel Gondry para 

a narrativa do vídeo vemos as relações entre eles desenvolvendo-se e interagindo de uma 

forma tal que a narrativa da história acontece não linearmente, e sim em uma espécie de rede 

que cresce a partir da 1ª. sequência até a última.   

Quando o vídeo termina e tudo começa a desaparecer ele não volta ao início mas a um 

outro começo.  Pois o ultimo plano não é branco e preto e também a personagem está vestida 

de outra maneira, já se transformou através da história.  É na relação entre as imagens, 

música, voz off, cenários, na maioria dos casos através da sobreimpressão que o espectador 

acompanha está história que vai se transformando à medida em que avança. 

 

           
                                                                                                                     Bachelorette, Michel Gondry. 

 

A proposta de Cecilia Salles para uma leitura não linear da obra, assim como a rede que 

constrói a relação e conexão de diversos procedimentos de criação, permitem ver a ação 

transformadora gerada por estas conexões e relações assim como sua característica de não 

linearidade.  Esta abordagem da autora nos possibilita trabalhar os aspectos da análise dos 

procedimentos de criação no videoclipe e no cinema em seu caráter de movimento e de 

relações e conexões estabelecidas.  Estas características são fundamentais para identificar a 

transformação narrativa que ocorre a partir destas relações assim como o aspecto não linear 

característico da narrativa destas obras. 

O videoclipe se apropria de elementos do cinema, além se seu aparato tecnológico e de 

produção, transformando suas características de linguagem.  Esta operação pode nos remeter 



 48

ao próprio cinema ou à maneira como a indústria do espetáculo funciona.  Como acontece no 

videoclipe Bachelorette.  Esta operação se dá também com o vídeo seja como dispositivo ou 

linguagem através de algumas de suas características expressivas, que são muito mais 

plásticas do que narrativas.  A transformação permite-nos buscar um olhar diferente do 

cinematográfico e do vídeográfico. 

 
“A contemporaneidade propicia, além da apropriação de novas linguagens, o 

surgimento da obra hibrida, fruto da interação midiática.  Refere-se a uma nova relação entre 

os elementos, em que esses modificam-se por intermédio de recurso criativos apoiados em 

diferentes suportes.  Um campo de sucessivas interações”  (Mello, 1999, p. 104) 
 

 A partir do momento em que entramos no contexto das imagens audiovisuais híbridas, 

como é o caso do videoclipe, podemos identificar elementos do cinema, da televisão, do vídeo 

e de outros meios.  Esta mistura de procedimentos de criação criam novas possibilidade de 

interação entre estes diferentes meios.  Assim também como estabelecem novos códigos de 

leitura e criação da imagem. 
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CAPÍTULO III 

 

Procedimentos de criação do videoclipe no cinema. 

 

 

 

 
                                Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 
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CAPÍTULO III 

 

  O que possibilita que Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças seja o 

objeto desta análise é a relação que as características de linguagem deste filme estabelecem 

com o videoclipe.  E também pela forma como o diretor, Michel Gondry, particularmente usa 

os elementos do videoclipe no filme para explorar outra forma narrativa dentro deste meio.  

Aqui estamos falando de linguagem e narrativa híbrida, pós-vídeo e pós-cinematográfica, que 

incorpora, mistura e transforma procedimentos de criação provenientes de outros meios.  A 

estética pós-cinematográfica apresenta transformações na linguagem que são de ordem 

tecnológica, estética e ontológica, através de seu enfrentamento com novos meios como o 

vídeo, a TV, e os meios digitais (Arlindo Machado, 2004). 

 
“(...) o cruzamento da linguagem da publicidade com o filme de ficção, o do documentário e a 

linguagem de videoclipe não qualifica nem desqualifica a priori nenhum desses meios e linguagens. 

Mas, sem dúvida, há conseqüências estéticas, nessa hibridação que não são ‘neutras’ ou ‘irrelevantes’.” 

(Bentes, 2007, p.125) 

 

 Analisando o filme Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças como um todo é 

possível delinear a influência que a narrativa cinematográfica sofreu a partir da incorporação 

de elementos do videoclipe. As incorporações dos procedimentos de criação do videoclipe 

exercem uma transformação na narrativa do filme. Considerando também que Michel Gondry, 

tem um amplo trabalho dentro deste outro meio. As características expressivas do cinema se 

misturam às do videoclipe transformando a lógica pela qual a narrativa do filme funciona. 

 Os procedimentos de criação utilizados por Michel Gondry, tanto no videoclipe como 

no cinema, possibilitam uma construção narrativa característica deste diálogo. A linguagem e 

a narrativa no filme mostram um tratamento da linguagem cinematográfica, e os diversos 

elementos que nela estão inseridos, procurando uma abordagem estética com características 

diretamente relacionadas a seus experimentos na área do videoclipe.  Através da análise de 

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças podemos identificar algumas características 

no filme que nos remetem a este processo da mistura de linguagens.   

A não linearidade e a construção em rede são aspectos importantes para identificar a 

transformação na narrativa do filme. A análise e leitura não linear destas obras e as relações 

estabelecidas entre as linguagens do cinema e do videoclipe em seus aspectos dinâmicos 

permitem uma aproximação dos procedimentos de criação de ambos os meios, assim como a 
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forma em que estes se relacionam a partir de suas características expressivas.  As relações 

estabelecidas entre as duas linguagens assim como a característica de não linearidade e 

construção em rede são as formas pelas quais a transformação acontece.  Para Cecilia Salles 

estas incorporações, no processo criativo, acontecem como interações que geram novas 

possibilidades.  Neste caso a “ação geradora” ocorre através destas incorporações que no 

cinema desenvolvem-se em novas possibilidades expressivas dentro deste meio. 

  
“É interessante observar a conseqüência dessa interação sob a forma de ramificação de novas 

possibilidades – uma ação geradora.” (Cecilia Salles, 2006, p.25) 

 

No filme Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças o diretor consegue misturar 

características do cinema às do videoclipe trazendo à tona uma narrativa que serve a história 

que está sendo contada.  A história e a forma como ela é contada andam juntas e através da 

forma a história adquire significado.  

 
“Não se pode tratar forma e conteúdo como entidades estanques. Se, por um lado, vê-se o 

conteúdo determinando ou falando através da forma, isto é, a forma como recipiente de conteúdo, não 

se pode negar que a forma é a própria essência do conteúdo. É a visão de forma como poesia feita de 

ação e não mero automatismo. Se o conteúdo determina a forma, esta, por sua vez, representa o 

conteúdo.” (Salles, 2004, p. 73) 

 

Assim como a narrativa construída tem relação direta com a história que está sendo 

contada, esta também nos remete ao processo de construção da obra de arte e ao percurso 

criador.  A rede de conexões e a construção em rede também têm relevância para entender 

como a narrativa deste filme funciona.  Um tipo de narrativa que acontece em rede, uma 

história que nos fala de lembranças e da desconstrução e reconstrução da memória.  Através 

da memória do personagem principal que se desfaz e refaz, tanto quanto as imagens.     

No filme, as imagens são desconstruídas e reconstruídas interagindo e misturando-se 

umas às outras, gerando novas imagens.  Este processo de construção no filme interfere 

diretamente no tempo e na lógica da narrativa.  Em Brilho Eterno de uma mente sem 

Lembranças estamos falando da construção de outro tempo narrativo e também de outra 

lógica. A interação das imagens vai construindo esta narrativa em rede que se define em seu 

próprio processo de expansão.  São as relações que vão sendo estabelecidas durante o filme 

que constituem a obra (Cecilia Salles, 2006). 



 52

  No estudo de Cecilia Salles sobre o processo de construção da obra de arte esta 

característica aparece quando ela menciona a função da memória, do tempo e da percepção no 

processo criativo do artista.  Estas reflexões dão embasamento para a característica de 

interatividade e continuidade do processo criativo e o papel da memória neste contexto.  A 

autora também enfatiza a relação que este procedimento tem com um aspecto macro da 

cultura, na memória do indivíduo e na memória coletiva.    

 
“Cada nova impressão impõe modificações ao sistema. Como memória é ação, ou seja, 

essencialmente plástica, as lembranças são reconstruções: redes de associações, responsáveis pelas 

lembranças, sofrem modificações ao longo da vida. Nós nos modificamos e assim altera-se a percepção 

que temos de nosso passado mudando nossas lembranças.” (Salles, 2006, p. 70-71) 

 

Este procedimento de criação, onde uma imagem se mescla a outra formando uma 

nova imagem, incide sobre a plasticidade da imagem e sua textura, transformando-as. Este 

recurso aparece no filme através da inserção de procedimentos de criação que são recorrentes 

no videoclipe como vimos nos capítulos um e dois.   

Michel Gondry trabalha muito com a textura e a plasticidade da imagem através da 

fotografia, da direção de arte e dos cenários, logrando ressaltar estas qualidades através da 

composição de imagem.  No filme estão presentes características como a deformação da 

imagem e som, imagens fora de foco, fotografia subexposta ou sobrexposta, o uso de cores 

fortes, a aparição do flare5, o uso de desenhos substituindo imagens e a composição da 

imagem feita pela câmera.  Estas características são elementos usados pelo diretor para mudar 

ou deformar a imagem. Ele utiliza elementos visuais e sonoros construindo camadas na 

imagem em sua própria superfície.  O som, a voz off, e a música também criam camadas. As 

camadas de imagem e de som também se relacionam gerando novas instâncias narrativas. 

 

 

                                                 
5 Os flares são manchas coloridas que aparecem nas fotos quando fotografamos na contraluz. Estas manchas 
podem assumir a forma circular ou poligonal. Elas acontecem devido à reflexão da luz entre os elementos da 
objetiva.  Tanto na fotografia quanto no cinema o flare é considerado um erro que suja a imagem.  O uso de flare 
aparece aqui para efeitos estéticos do filme, assumindo o erro, para dar uma característica espontânea ao filme. 
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Frames do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 

 

A mudança ocorre na textura e na plasticidade da imagem, na sua própria superfície.  

Estas características, como a não linearidade, “o caráter de ruídos e de desconfiguração para a 

representação visual, distorções nas linhas e nos pontos de sua trama”, são características do 

videoclipe incorporadas à linguagem deste filme (Christine Mello, 2004).  São características 

de linguagem que vêm sendo exploradas no plano audiovisual a partir do vídeo.  Como 

Christine Mello coloca em seu estudo Extremidades do Vídeo, são estas características de 

“desestruturação dos cânones estabelecidos pela indústria através do vídeo” que vêm sendo 

incorporada à linguagem audiovisual.  No videoclipe estas características são exploradas ao 

extremo de vermos alguns clipes onde apenas trabalha-se com imagens abstratas que jogam 

com estas deformações.  Como no caso do videoclipe do mesmo diretor Fell in Love with a 

Girl.       

 

     
Frames do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 

 

Aqui como no videoclipe não temos profundidade de campo, ou perspectiva; temos 

composição de imagem que se dá através de sua superfície. No filme, o recurso para gerar as 

camadas não é a sobreposição, como era no caso do videoclipe Bachelorette. As camadas se 

formam na própria composição e textura da imagem, o que acontece no nível da linguagem e 

também no da história.  

As imagens não se fecham em si mesmas, mas se abrem umas às outras até o momento 

em que todas as lembranças do personagem principal foram apagadas. Com estes 
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procedimentos de criação o diretor logra construir as camadas que permitem a mescla das 

imagens dando continuidade à narrativa e criando uma rede de conexões entre as imagens (e 

no mundo diegético, relacionando as lembranças do personagem).   

Em Cinema, Vídeo, Godard, Phillipe Dubois, fala do procedimento da incrustação 

citando a Raymond Bellour em sua análise da plasticidade da imagem quando esta é 

modificada em sua própria superfície, textura e “corporeidade” através deste procedimento.  

O procedimento da incrustação é um dos elementos usados no filme Brilho Eterno de uma 

Mente sem Lembranças para gerar as camadas de imagens.  Isto faz com que seja possível as 

passagens entre as lembranças e os níveis narrativos. 

 
“Em sua análise de quatro incrustações presentes em Numéro Deux de Godard (‘Les 

intermittences du corps’, incluído em L’entre-images, Paris: La Difference, 1990), R.Bellour aborda a 

noção de corporeidade da imagem, que muda de natureza ‘em seu corpo mesmo’, e cuja ‘substância 

interna’ parece se romper, fazendo surgir uma ‘profundidade inusitada’. Na perspectiva teórica do seu 

argumento (vídeo e pintura), esta ‘profundidade’ é obviamente a da ‘superfície’ da própria imagem, de 

sua espessura, ou melhor, de sua ‘corporeidade’. ” (Dubois, 2004, p. 214) 

 

     

     
Frames do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 

 

Michel Gondry apresenta uma característica experimental tanto nos videoclipes que 

fez como também em seus filmes.  Uma de suas principais características é a forma como ele 

usa a técnica cinematográfica em função da criatividade libertando-se de padrões 

estabelecidos. Muitas vezes vemos coisas que parecem ser efeitos de pós-produção e que na 

verdade são feitos com cenários, efeitos de câmera, a fotografia ou a edição.   
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A técnica mesmo sendo do cinema está em função da estética e com isso consegue 

obter imagens que podem nos remeter ao videoclipe, ao super 8, à televisão ou ao cinema do 

início do século XX.  É o caso do uso da perspectiva forçada6 (na cena em que Joel tem uma 

lembrança de sua infância).  Também é o caso da forma como ele utiliza a câmera na mão 

durante o filme inteiro.  A câmera em constante movimento agrega uma característica 

espontânea às imagens que pode nos remeter ao cinema documental.  O super 8 também 

aparece na cena em que o personagem está começando a lembrar de sua infância.  São 

características expressivas incorporadas de outros meios usadas aqui com o intuito de criar 

qualidades estéticas necessárias para cada lembrança ou momento do filme.      
 

     

     

 
                                         Efeito de perspectiva forçada em cena do filme. 

 

Michel Gondry também joga com as possibilidades existentes na própria filmagem. 

Como por exemplo, quando as personagens Clementine ou Joel aparecem e desaparecem da 

imagem.  Este efeito é obtido através de um recurso de filmagem e não feito em pós-

                                                 
6 A perspectiva forçada é uma técnica fotográfica antiga usada para dar a ilusão de tamanho falso.   A distância 
entre os objetos cria o efeito de estes parecerem maiores ou menores um em relação a outro. Um personagem 
bem próximo à câmera fica maior que um que está mais distante.  Os cenários podem ser construídos em uma 
escala maior ou menor para ressaltar este efeito.  
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produção.  O diretor usou a geografia do cenário colocando uma passagem secreta para a atriz 

sair, enquanto a câmera segue a imagem de Joel, fazendo-a reaparecer pelo outro lado da 

porta.   

A câmera na mão se desloca pelo espaço filmando ora um ora outro personagem.  Este 

estilo de filmagem faz parecer que os atores estão improvisando, dando um efeito de 

espontaneidade à cena.  Apesar de ser feito em película, nos remete a um efeito comum ao 

vídeo e também muito usado pelo videoclipe.  É uma cena que usualmente, dentro dos 

parâmetros formais do cinema, seria feita com plano e contra plano dos personagens, ou feita 

com fundo azul para depois ser manipulada em pós-produção.  Isto ocorre também nas cenas 

em que Joel aparece e desaparece da imagem.  Neste caso, o efeito se dá através da 

iluminação.  Esta cena tem apenas um foco de luz em Joel.  Parece que o estão seguindo com 

uma lanterna, a câmera se desloca, seguindo-o e procurando-o, nos momentos em que o foco 

de luz muda, ele desaparece e reaparece em outro lugar. Estes procedimentos de criação 

permitem que a imagem mude em sua superfície, na própria composição da imagem.   

 

     

     

     
Frames do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 
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As características expressivas citadas anteriormente também permitem a mudança do 

uso da edição.  Ou seja, a imagem pode ser “editada” dentro dela mesma, na forma em como 

ela é composta. São procedimentos que modificam a própria maneira de filmar instituída pelo 

cinema, provocando ruptura em diversas leis que regem a gramática do cinema industrial.  

Como por exemplo, na cena em que Joel e Clementine estão terminando seu relacionamento 

vemos uma inversão da direção em que as imagens são filmadas.  Gondry joga com a inversão 

da direção das imagens filmando ora um lado ora outro.  Isto gera descontinuidade entre as 

imagens.  Estas são características expressivas e processos de criação que estão relacionados 

ao meio do videoclipe e que o diretor traz daquele para o cinema.   

Estes procedimentos criativos geram um tipo de narrativa sintética e econômica ao 

mesmo tempo em que é múltipla e não linear.  Já não obedece mais ao padrão descritivo, 

figurativo e naturalista da linguagem cinematográfica.  A economia narrativa, a síntese e a 

multiplicidade são características da narrativa colocadas pelo autor Ítalo Calvino em seu livro 

Seis Propostas para o Próximo Milênio. 

 
“(...) o segredo está na economia da narrativa em que os acontecimentos, 

independentemente de sua duração, se tornam puntiformes, interligados por segmentos retilíneos, num 

desenho em ziguezagues que corresponde a um movimento ininterrupto.” (Calvino, 1990, p.48) 

 

 A forma como Michel Gondry usa as características de linguagem do videoclipe no 

filme misturando-as às do cinema é de importância para esta análise: o que ele usa e como ele 

usa.  Através da transformação dos procedimentos de criação, tanto do cinema como do 

videoclipe, o diretor cria imagens para o roteiro ao invés de simplesmente ilustrá-lo.  Como 

afirma Cecilia Salles, é a forma como o artista utiliza os elementos da linguagem e a forma 

como eles são colocados juntos que permitem a transformação de elementos que já existiam.   

 
“Observamos as matérias imagética e sonora sendo reinventadas ao longo do processo criativo, 

ampliando-se, desse modo, os seus significados. Evidencia-se a potencialidade desses elementos pelo 

deslocamento de seus contextos iniciais e pelo resultado encontrado nesses desdobramentos.” (Mello, 

1999, p.83) 

 

 O roteiro de Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças foi escrito por Charlie 

Kaufman com quem Michel Gondry já havia trabalhado em seu primeiro longa metragem, 

Natureza Humana (2001).  O roteirista também já havia trabalhado algumas vezes com Spike 

Jonze nos filmes Quero ser John Malkovich (1999) e Adaptação (2002).  Este é outro diretor 
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de videoclipes que migrou para o cinema apresentando narrativas bastante particulares.  Em 

seus filmes ele também incorpora elementos do videoclipe ao cinema, como no caso do filme 

Quero Ser John Malkovich (1999).  

Os roteiros de Charlie Kaufman são caracterizados por contar histórias atípicas como 

no caso de Quero Ser John Malkovich (1999) e Natureza Humana (2001).  No primeiro, o 

filme narra à história de um homem que descobre uma porta que o leva a entrar na cabeça do 

ator John Malkovich e assim manipulá-lo como se fosse uma marionete.  No segundo uma 

mulher se transforma em uma espécie de ser - humano/animal porque crescem pêlos por todo 

o seu corpo.  Seus roteiros jogam com o humor negro, a paródia, a comédia romântica e o 

drama, colocando estes gêneros a serviço de suas histórias.  Os roteiros geralmente 

apresentam características narrativas como a não linearidade e a fragmentação apresentando-

nos um estilo de contar historias em fragmentos que se cruzam na medida em que a história 

acontece.  

É importante ressaltar de onde vieram algumas pessoas que trabalharam no filme e que 

fazem parte de sua composição estética. São artistas que incorporam suas especialidades às 

características expressivas do filme, já que o processo de criação cinematográfico é coletivo e 

resultado da interação de diversos elementos.  Fazem isto na composição da imagem, na 

sonoplastia, na música e na mixagem de imagens, através da fotografia, do som e da edição 

trazendo para o filme seu próprio universo criativo.  E é interessante observar que elas vieram 

de trabalhos com filmes que já não fazem referência à estrutura clássica da linguagem 

cinematográfica.  Os filmes dos quais vieram dialogam com outros meios como o videoclipe, 

o vídeo e a televisão.  São artistas que fazem parte do contexto da produção de filmes pós-

cinematográficos.  

A história e o argumento original do filme foram criados por Michel Gondry em 

pareceria com Pierre Bismuth.  Pierre Bismuth é um artista plástico que produz vídeos, 

desenhos e esculturas trabalhando com elementos da indústria cultural, colocando em jogo 

seus significados tanto para o espectador quanto para as formas narrativas.  Um dos seus 

trabalhos mais conhecidos é The Jungle Book Project (2002) onde ele coloca os personagens 

do famoso filme da Disney Mogli para falarem em outros idiomas, dublando-os.   

Outras pessoas que são importantes, contribuindo com elementos fundamentais para a 

composição do filme e sua estética são o editor, a diretora de fotografia e o compositor da 

trilha sonora original. 
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O editor, Valdís Óskarsdóttir, havia trabalhado anteriormente em filmes como Mifune 

(1999) e Festa de Família (1998) os quais fazem parte dos primeiros longa metragem 

realizados pelo grupo Dogma 957.   

Ellen Kuras, a diretora de fotografia havia feito dois filmes com Spike Lee, He Got 

Game (1998) e O Verão de Sam (1999). Ambos os filmes experimentam com a fotografia 

usando tipos de películas diferentes e diversos processamentos de imagem para criar a estética 

destes filmes.  A fotografia é marcada, estourada e com bastante contraste.  Ela também fez a 

direção de fotografia do filme Cafés e Cigarros (2003) de Jim Jarmush, diretor do cinema 

independente norte-americano.   

O compositor John Brion já havia trabalhado com Paul Thomas Anderson nos filmes 

Embriagado de Amor (2002), Magnólia (1999) e Boogie Nights (1997).  Paul Thomas 

Anderson também passou pelo videoclipe e seus filmes como Boogie Nights (1997) e 

Magnólia (1999) também são caracterizados por sua narrativa não–linear e estética pós-

cinematográfica.  

A partir da análise das características expressivas de Brilho Eterno de uma Mente 

sem Lembranças podemos dizer que o filme acontece entre uma imagem e outra, pois é a 

relação entre as imagens que agrega significado dando valor a história.  

Neste filme, por se tratar justamente de uma obra que já não trabalha com as 

concepções clássicas do cinema, os conceitos de plano e seqüência são difíceis de serem 

estabelecidos.  Não existem seqüências e planos e sim imagem, composição de imagem, 

camadas e níveis narrativos.  As imagens são fragmentadas, e as camadas e níveis narrativos 

não seguem uns aos outros.  Eles são descontínuos e adquirem significado no transcorrer da 

história através de conexões que irão se fazendo à medida que o filme acontece. Tanto as 

imagens quanto os níveis narrativos e as camadas irão se incrustando e mesclando uns aos 

outros para dar forma ao tecido narrativo.   

 
“Os planos de um videoclipe (mas admitamos que o conceito de plano é problemático 

no universo do clipe) são unidades mais ou menos independentes, nas quais as idéias 

                                                 
7 DOGMA 95 é um grupo de diretores de cinema fundado em Copenhagen em 1995.  Deste grupo fazem parte 
Lars Von Trier, Thomas Wintenberg, Søren Kragh-Jacobsen, Kristian Levring, Lone Scherfig e outros.  Lars 
Von Trier e Thomas Wintenberg fizeram um manifesto denominado “O voto de castidade” que estipula uma 
série de regras as quais os filmes feitos sob este juramento devem obedecer.  O manifesto estipula algumas 
coisas como: a filmagem deve ser feita em locação, o som sempre tem que ser direto, a câmera tem que ser feita 
à mão, o filme tem que ser colorido, não é permitido o uso de filtros e acessórios para as lentes, e gêneros 
cinematográficos não devem ser aceitos.  Além do manifesto estes diretores realizaram filmes como Festa de 
Família, Os Idiotas, Mifune e o Rei está Vivo.            
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tradicionais de sucessão e linearidade já não são mais determinantes, substituídas que foram 

por conceitos mais flutuantes, como os de fragmentos e dispersão” (Machado, 2001, p. 180) 

 

No filme, como no videoclipe Bachelorette, a narrativa acontece em rede, é não linear 

e circular, embora o modo como ela seja conduzida é diferente.  Nesta forma, o sentido se dá 

a partir da relação das imagens, sendo construída a narrativa nesta relação, e a história 

acontece no processo de construção da narrativa.   

Neste caso, a edição ocupa um lugar importante. O sentido da história e a construção 

narrativa não se dão através da montagem que busca continuidade e verossimilhança entre 

seqüências e planos.  Mas a edição se dá através da mescla de imagens, da mistura, quase um 

embaralhamento aleatório destas imagens gerando quebras, rupturas e descontinuidade.  

Este tipo de edição pode ser feito tanto na filmagem através da composição da imagem 

como na pós-produção.  Um dos elementos que permitem isto é o uso de um monitor de vídeo 

(o video-assist) usado na filmagem. O diretor e a equipe podem ver o que está sendo feito 

enquanto se está fazendo.  Hoje em dia os diretores andam pelos sets de filmagem levando um 

video-assist na mão.  Enquanto ele filma também edita e compõe a imagem.   

Na pós-produção as imagens são manipuladas em vídeo e a ilha de edição é não linear.  

Estes elementos permitem maior liberdade para manipular e editar a imagem.  Como aponta 

Phillipe Dubois, em seu trabalho sobre a relação dos procedimentos de criação do vídeo no 

cinema, está forma de trabalhar a edição foi incorporada ao cinema a partir da televisão e do 

vídeo.  O videoclipe é uma extensão da relação entre cinema, televisão e vídeo (como 

apontado no capitulo um).  Pelas características do videoclipe estes procedimentos criativos 

foram sendo cada vez mais explorados e foram ficando cada vez mais sofisticados.  No filme 

Michel Gondry traz estes elementos ao seu filme incorporando-os à sua estética.  

 
“Em vídeo (e na televisão), a mistura das imagens é sem dúvida nenhuma a operação mais 

fundamental. Isto ocorre na ilha de edição e na mixagem. Isto se faz à mão (que comanda o teclado, as 

teclas, a alavanca) e no olho (que controla o efeito no monitor). E sobretudo isto se faz ao vivo: a 

visualização do efeito é instantânea, e podemos, enquanto ele transcorre, modificar ou prolongar o 

acontecimento que estamos vendo.” (Dubois, 2004, p. 201)  

 

No filme, o estilo de filmagem realizada como se fosse vídeo ou cinema direto e os 

efeitos de câmera e pós-produção permitem que esta mescla de imagens aconteça dentro da 

imagem em sua própria superfície, além da edição como mencionado anteriormente.   Por 

exemplo, nas cenas em que Joel passa de um cenário a outro.  Quando isto acontece, vemos 
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uma camada se desconstruindo enquanto outra se constrói.  Estes procedimentos de criação 

permitem que isto aconteça ao mesmo tempo em que criam um efeito de continuidade 

narrativa passível de ser acompanhada.          

 

         

     

     

     

 
                                  Frames da cena em que Joel passa de um cenário a outro na mesma imagem. 

 

Mais do que uma representação figurativa ou realista esta forma narrativa nos traz uma 

experiência da imagem dando ao espectador impressões das imagens e da história que está 
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sendo contada.  Isto e outros elementos dão ao filme a característica de um trabalho 

inacabado, como se ele estivesse em constante processo de construção.  Cada imagem é 

inacabada porque nos remete a outra.  É também inacabada porque muitas vezes se apresenta 

desconstruída ou distorcida.  As ações dos personagens, a organização do tempo e do 

desenvolvimento dos acontecimentos adquire esta característica, assim como acontece com a 

memória do personagem principal.   

O filme trabalha com a desconstrução e distorções das imagens e som da mesma forma 

que acontece com a memória do personagem principal, através de suas lembranças que se 

desfazem e se misturam umas as outras. Estes procedimentos de criação nos remetem 

diretamente às principais características expressivas do videoclipe.  No videoclipe os 

procedimentos de criação tanto do cinema como do vídeo aparecem invertidos criando 

característica na imagem como descontinuidade, ruptura, rasuras, deformações, 

desconstruções e todo tipo de características que servem a este propósito. 

 

     

     
Frames do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 

 

Joel Barish, o personagem principal do filme, descobre que sua namorada apagou-o de 

sua memória.  Assim ele resolve também apagá-la da sua.  A empresa Lacuna8 oferece este 

procedimento.  Enquanto sua memória esta sendo apagada, Joel se dá conta que não quer mais 

continuar apagando Clementine e começa a fugir do procedimento.  Na história do filme 

                                                 
8 É interessante pensar no sentido da palavra Lacuna que dá nome à empresa no filme.  Lacuna pode significar: 
“espaço vazio, real ou imaginário; solução de continuidade de um corpo numa série, num encadeamento, num 
sistema, num conjunto; falha, falta, vazio.” (Dicionário Houaiss)  
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vemos desde o momento em que Joel e Clementine se conheceram pela primeira vez até o 

momento em que eles terminam o relacionamento e depois voltam a se encontrar.         

A descrição acima seria a forma linear de contar a história, mas no filme isto não 

acontece assim.  O filme acontece na cabeça de seu personagem principal no movimento de 

desconstrução de sua memória. Podemos identificar quatro níveis narrativos, níveis da 

memória do personagem principal.  O primeiro nível é onde está acontecendo o procedimento.  

O segundo é antes do procedimento quando Joel e Clementine se conhecem pela primeira vez.  

O terceiro é o da memória de Joel.  E o quarto é depois do procedimento, quando Joel e 

Clementine voltam a se encontrar.  As camadas de imagem nos levam de um nível a outro. 

Neste filme, a referência espaço-temporal se dilui de tal forma que através do filme é 

difícil identificar em qual instância estamos.  Alguns elementos permitem que a narrativa não 

se torne completamente abstrata, pois ainda assim é possível estabelecer relações e sentido 

entre os acontecimentos e as imagens. O que estabelece a relação entre um acontecimento e 

outro, a conexão, são os objetos de cena ou os próprios personagens que nos dão referências 

para fazer as ligações na história.  Isto também acontece através da relação das imagens, 

assim como das camadas e níveis narrativos.   

 

      

      

     
                           Frames do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 
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Frame do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 

 

A forma como estes objetos aparecem é igual ao procedimento adotado pela empresa 

Lacuna.  O procedimento para apagar a memória, feito pela empresa Lacuna consiste em 

mapear o cérebro da pessoa através de objetos como desenhos, presentes diários, e as 

lembranças e memórias que ficam armazenados lá.  Através da memória afetiva que a pessoa 

tem em relação aos objetos ela vai se lembrando.  E no momento em que revê os objetos o 

operador vai identificando qual é qual e em que região do cérebro está.  Depois que o mapa 

está pronto eles vão à casa da pessoa durante a noite e executam o procedimento que consiste 

em apagar estas lembranças e memória rastreando-as no mapa previamente formado.  Na 

historia, no mundo diegético, as lembranças e memórias estão mapeadas e o processo de 

apagá-las relaciona umas às outras. No filme através da narrativa e dos procedimentos de 

criação o processo de apagar as lembranças desencadeia o processo de relação entre as 

imagens.  Assim, Michel Gondry, mostrando ao espectador o processo de desconstrução da 

memória de Joel também evidencia o processo de construção do filme.  Através destes 

procedimentos pode criar os efeitos narrativos necessários à história.   

O mesmo procedimento é usado no filme para que o espectador possa construí-lo 

através da história fazendo as relações. Como por exemplo, quando vemos o colar nas mãos 

de Joel e depois revemos o colar na cena em que Patrick o dá a Clementine.  Isto se dá na 

historia e a forma como os próprios recursos audiovisuais são usados.  São recursos como a 

voz off, o cenário, a composição da imagem, as texturas e camadas, a música e os sons.  Estes 

elementos e os procedimentos criativos são os pontos ou nós da rede que irá se formando, 

conduzindo o espectador através da memória, das camadas de imagem e dos níveis narrativos. 

Uma palavra nos remete a uma lembrança, um som a uma imagem, um objeto a outro, nos 

levando de uma imagem a outra, de uma camada a outra e assim de um nível narrativo a 

outro.      
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Para narrar esta história um dos procedimentos de criação utilizados pelo diretor é o 

jogo com os gêneros cinematográficos. Em Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças o 

diretor incorpora as características expressivas de alguns gêneros, inserido-as de forma tal que 

cumprem sua função narrativa mesmo que o filme já não nos remeta a nenhum deles em 

particular. Vemos referências à comedia romântica, à paródia, ao suspense e ao filme noir.   

Michel Gondry usa estes gêneros para agregar a qualidade dramática necessária a cada 

cena.  Mas o filme não é um suspense, um filme noir, uma comédia romântica ou uma 

paródia.  Ele usa as características expressivas destes gêneros para compor as situações.  Por 

exemplo, na cena em que Joel e Clementine se encontram no trem.  A conversa é filmada sem 

plano e contra plano e a câmera move-se pelo ambiente focando e desfocando os personagens. 

Mas, ao fundo escutamos uma música que agrega um tom de paródia à cena, como se os dois 

personagens não estivessem se encontrando de verdade.  A cena também adquire um caráter 

cômico pela ação e diálogo de Joel e Clementine.  

 

     
                           Frame do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 

 

O suspense acontece quando Joel descobre que Clementine apagou-o da memória.  A 

forma como está ação está realizada e o som agregam uma característica de suspense neste 

momento. O vizinho de Joel segura um envelope na sua mão com o nome da empresa Lacuna.  

A imagem nos mostra o envelope e seu vizinho fora de foco.  Joel olha para o envelope, o 

mesmo envelope que seus amigos haviam lhe mostrado antes. O espectador não sabe ainda 

identificar o que está acontecendo, mas é como se estivesse construindo uma pista para ser 

desvendada no transcorrer da trama.  

Assim como na cena em que Joel está chegando a seu apartamento para se preparar 

para o procedimento e os dois técnicos o seguem, não vemos seus rostos, e não sabemos quem 

é, mas ouvimos a conversa e as vozes dos dois acompanhando Joel na rua.  Eles estão dentro 

de uma caminhonete e a imagem mostra Joel através da janela do carro.  A composição desta 

cena nos remete ao suspense, mas também ao film noir, principalmente aos filmes de 

detetives ou policial.   



 66

A primeira cena do filme, o ponto de partida, já é o amanhã após o procedimento ter 

sido feito. Durante o filme pulamos de um nível de memória a outro: o nível do procedimento, 

àquele quando os personagens se conhecem pela primeira vez, a memória e o nível onde eles 

voltam a se encontrar.  Estas passagens não acontecem seguindo esta ordem, elas estão 

misturadas como colocado anteriormente.  

As passagens acontecem através da imagem que decompõe e recompõe camadas 

formando novas imagens. Apesar de podermos estabelecer diferentes níveis ou instâncias no 

tempo do filme, tudo acontece como se estivéssemos no mesmo tempo, as diferentes camadas 

estão como se estivessem formando-se na mesma imagem.  Tudo se passa na memória de 

Joel, passando de uma camada a outra e passando de um nível a outro.  

Os recursos utilizados para nos conduzir através da memória de Joel não são o 

flashback ou o flashforward. Na linguagem instituída pelo cinema o uso do flashback nos 

remete a outro tempo de imagem e a outra imagem.  Neste caso as camadas são imagens 

diretas das lembranças e da memória do personagem.  Apenas no transcorrer do filme 

podemos perceber em que nível ou camada estamos.  Assim o filme não acontece como 

geralmente aconteceria em filmes em que o início é o fim da história, e durante o filme vemos 

como se chegou ao início. E, o espectador vai desvendando o que está acontecendo à medida 

que o crime ou o caso é solucionado.  Este seria um recurso de flashback muito usado em 

alguns filmes que entram no gênero film noir, os filmes de detetives ou filmes policiais.  

Como no caso de Pacto de Sangue (1944) e O Crepúsculo dos Deuses (1950), ambos de 

Billy Wilder.   

O tempo da narrativa também obedece a um ritmo de edição, feita através de cortes 

secos, e em alguns momentos acompanhado por música.  Este ritmo marca ações 

entrecortadas resumindo o caráter descritivo das cenas aos detalhes pontuando os momentos 

que compõem a ação.  Além da edição são os procedimentos criativos utilizados que geram 

esta noção do tempo que transforma as imagens.  Como o uso de efeitos como o reverse, 

velocidades alteradas, a composição e a mescla das camadas de imagem.  Neste filme a 

narrativa não estabelece um caráter espaço-temporal no mundo diegético.  Este procedimento 

nos leva à característica de um tempo e um espaço que estão na desconstrução das imagens 

assim como da memória do personagem.  O tempo e o espaço se misturam.  A relação com o 

tempo da imagem também é uma característica importante no videoclipe.  É uma das 

características que os criadores deste meio usam para transformar as imagens de seus vídeos.                     
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“Em termos estritamente semióticos, o tempo surge então como um elemento transformador, 

capaz de abalar a própria estrutura da matéria, de comprimi-la, dilatá-la, multiplicá-la, torcê-la até o 

limite da transfiguração” (Machado, 1997, p.60) 

 

A maioria das imagens são fechadas nos rostos dos personagens ou são imagens de 

detalhes que compõem as situações.  Isto faz com que a profundidade e a perspectiva não 

sejam usadas e a superfície da imagem explorada através de sua textura e composição. Mesmo 

quando vemos uma imagem aberta o fundo está fora de foco ou é achatado pela falta de 

perspectiva. A narrativa é conduzida não através da imagem, mas para todos os lados jogando 

uma imagem à outra através de suas camadas.   

Este recurso também gera um maior número de imagens e uma multiplicidade de 

imagens que se bifurcam no tempo da narrativa.  Novamente estes recursos aparecem no 

videoclipe e são inseridos no filme, dando sentido às opções estéticas do diretor. A 

profundidade de campo, característica do cinema e muito usada para efeitos narrativos, 

desaparece e se ganha na espessura da imagem, e uma profundidade que se dá através de suas 

superfícies.  Phillipe Dubois fala destas características que são encontradas no videoclipe.   

 
“(...) reduzir a ação a seus momentos ‘fortes ‘, multiplicar os personagens parasitas, explorar a 

heterogeneidade dos cenários (tentação ainda maior pelo fato de o cenário ser de trama e o ator, o herói, 

ser um homem incrustado), mesclar os diferentes níveis de representação, trabalhar com planos muito 

curtos e saturados (...)” (Dubois, 2004, p. 245) 

 

No nível da memória as lembranças vão se fazendo mais curtas, fragmentadas, 

aceleradas e misturadas na medida em que elas são apagadas. A memória do personagem 

aparece como fragmentos de imagens que se conectam formando uma rede dentro do próprio 

pensamento do personagem.  As imagens se transformam na medida em que novas conexões 

são feitas. A tessitura desta narrativa vai ganhando densidade na medida em que uma 

multiplicidade de relações são feitas.  
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Frames do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 

 

Outro recurso utilizado pelo diretor é a inversão de estereótipos do cinema industrial.  

No filme, os atores aparecem em papéis contrários dos que geralmente o espectador está 

habituado a vê-los. É o caso de Jim Carrey, um ator que usualmente faz papeis cômicos, 

exacerbadamente extrovertidos e caricatos. Neste filme, o ator faz um personagem 

introvertido, melancólico e natural.  Também é o caso de Kate Winslet, atriz britânica que faz 

filmes de época e adaptações de Jane Austen, interpretando papéis de mulheres “normais” e 

comportadas.  Em Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, a atriz interpreta uma 

personagem americana, impulsiva, que tinge o cabelo de cores diferentes.  Além desta 

inversão, os personagens Joel e Clementine são anti-heróis, fogem a concepção dos 

protagonistas usualmente retratados nos filmes.  Ambos parecem pessoas comuns, cheias de 

problemas, com trabalhos nada interessantes e que não fazem nada de especial.  Estas 

características são exploradas pelo diretor tanto no nível da interpretação dos atores como 

também na própria composição estética dos personagens.  A caracterização dos personagens 

em alguns momentos nos remetem às caricaturas dos quadrinhos norte-americanos.  

Este recurso dos quadrinhos aparece no filme com os desenhos que Joel faz em seu 

diário.  Ele desenha caricaturas de si mesmo, de situações e de Clementine. Os desenhos nos 

fazem lembrar os quadrinhos de Robert Crumb9.  Eles aparecem para dar significado e sentido 

a algumas situações às vezes substituindo a função de uma imagem.  Estes desenhos são um 

recurso como alguns outros que apontam à construção narrativa da história.  No momento em 

                                                 
9 Robert Crumb é um artista e ilustrador norte-americano, reconhecido como um dos fundadores do movimento 
underground dos quadrinhos. Seus trabalhos mais conhecidos são Fritz, The Cat e Mr. Natural.  As 
características que compõe seu desenho são traço sujo e as formas grotescas.  
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que Joel se lembra destes desenhos, eles se transformam em mais um recurso que gera 

camadas, estabelecendo conexões entre níveis narrativos diferentes.             

 

     

     
Frames do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 

 

O diretor usa os elementos da linguagem audiovisual no filme estabelecendo uma 

narrativa em rede através da relação destes elementos.  É na conexão entre um elemento e 

outro, entre uma imagem e outra, que se estabelece a forma pela qual o diretor aborda a 

história. A narrativa não linear acontece como a construção e a desconstrução da memória do 

personagem principal do filme.  São fragmentos de imagens que se conectam formando uma 

rede dentro do próprio pensamento do personagem, que se transformam na medida em que 

novas conexões são feitas.   

A não linearidade permite um intenso estabelecimento de nexos (Cecilia Salles, 2006).  

Uma imagem neste caso já não tem significado sozinha e o sentido se realiza entre uma 

imagem e outra, na sua relação. Os elementos são voz off, música, som, um diário, desenhos, 

a fotografia, a edição e o estilo da câmera.  Estes procedimentos se configuram em 

desconstrução e ruptura. 

Estes elementos são colocados de forma tal que permitem uma síntese e economia 

narrativa.  Às vezes as imagens pouco definem seus objetos.  São imagens sujas, fora de foco, 

onde a câmera está em constante movimento, nunca parada. Algumas vezes mal podemos ver 

o que está lá.  São imagens entrecortadas ou com objetos na frente dos personagens, além de 

termos muitas imagens fora de foco e a câmera passando de um elemento a outro em 

movimento constante, sem cortes.  A passagem de uma imagem a outra é direta ou através de 
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alguns efeitos feitos com a própria câmera ou cenário.  Estas características expressivas 

permitem a construção das camadas na superfície da imagem.  

Mas a rasura na imagem não se dá apenas pela composição da imagem ou pelo estilo 

de câmera.  Esta desconstrução da imagem e rasura se dá também através da fotografia, na 

própria textura da imagem. Arlindo Machado, no texto A Reinvenção do Videoclipe, fala de 

alguns procedimentos criativos relacionados a este meio que buscam incorporar à imagem 

“movimentos desagradavelmente quebrados, imagens instáveis, às vezes superexpostas, 

outras vezes subexpostas” (Arlindo Machado, 2001, pg.177).  

 
“(...) muitas vezes esses resultados aparentemente desarticulados são obtidos à custa de muito 

calculo, sofisticado processamento técnico e, acima de tudo, sensibilidade para perceber um enorme 

potencial poético naquilo que a rotina produtiva considera erro, defeito, imperfeição ou amadorismo.” 

(Machado, 2001, p. 177-178) 

 

A fotografia não segue um padrão naturalista, mas tende a exagerar para mais ou para 

menos. Ela aparece sobrexposta ou subexposta, algumas vezes muito clara ou muito escura, 

produz grãos na imagem evidenciando sua textura.  Elementos como o flare aparecem 

constantemente cortando a imagem ou entrando no meio dela.  É também o caso do uso de 

cores muito fortes ou tonalidade quase sem cor alguma chegando a se parecer ao branco e 

preto.   
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Frames do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 

 

Outros procedimentos de criação que são recorrentes no videoclipe e que aparecem no 

filme são efeitos como imagem acelerada e a imagem lenta onde podemos ver acontecimentos 

na mesma imagem com velocidades diferentes, assim como a repetição da mesma situação ou 

imagem.    

Além destas características expressivas próprias da composição da imagem e a forma 

como ela é manipulada, o som também adquire significado importante para esta narrativa.  O 

som e a música, assim como a voz off, também têm a mesma característica da imagem de 

desconstrução, rasura e deslocamento.  

O som configura-se também como uma camada agregada à imagem.  O som e a 

música são importantes para a composição narrativa do filme acrescentando ao seu 

significado dramático.  E a forma como eles estão colocados no filme nos remete ao 

tratamento dado à relação entre imagem e som dos videoclipes. Como por exemplo, nos 

créditos iniciais do filme ou quando vemos Joel ficar pequeno. Lucia Santaella fala o seguinte 

da relação entre a música, o som e a imagem no videoclipe: 
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“Onde houver a proeminência das configurações, das durações e dos ritmos, não importa em 

que linguagem se manifestar, ai estarão presentes atributos sonoros, ai estará presente a musica, mesmo 

quando ela não soar aos ouvidos, pois há ritmos e durações que chegam à escuta, outros que tocam os 

olhos.” (Santaella, 2007, p.57-58) 

 

A voz e os sons desaparecem em algumas cenas como se fosse uma vitrola perdendo 

energia.  E em alguns momentos o som esta dessincronizado com a cena.  O som não ocupa 

apenas o lugar do som ambiente, mas é feito no sentido de criar elementos para as cenas, 

constituindo-se em camadas que conduzem à narrativa.   

Durante o transcorrer das ações o que escutamos geralmente não é o som ambiente, 

mas ruídos propositalmente colocados para cumprir o papel anteriormente mencionado, como 

em alguns momentos das lembranças de Joel quando elas estão sendo apagadas.  Nestas 

situações escutamos o som da máquina no momento em que ela apaga a memória.  Isto 

também ocorre quando ouvimos os ecos das vozes dos técnicos que estão fazendo o 

procedimento enquanto Joel está deitado na cama.  Escutamos suas vozes fora da lembrança e 

o próprio personagem Joel os escuta enquanto a cena transcorre.  O som também aparece 

acelerado ou lento criando todo tipo de deformações e distorções.  

Estes elementos do som, a voz off, os diálogos e a música compõem a narrativa do 

filme.  São elementos que permitem saltos de uma ação a outra criando a continuidade 

diegética através deles, assim como através dos objetos e camadas na imagem.  

A câmera movendo-se o tempo todo se evidencia.  Assim como em Bachelorette os 

cenários e a própria maneira como o videoclipe se constrói evidenciam-se para o espectador.  

No filme Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças também podemos ver o mesmo 

recurso.   

A câmera tem um papel importante nas características expressivas do filme não só 

porque ela está constantemente em evidencia, mas também porque ela não estabelece pontos 

de vista.  Ela desprende-se dos cenários e dos personagens.  A narrativa não se constrói 

através de estabelecimento de pontos de vista como em uma narrativa linear onde esta cria 

continuidade e verossimilhança.  As imagens através da edição e dos cortes bruscos provocam 

constantemente um deslocamento10 do espectador que não pode estabelecer referências 

espaços-temporais.  A proximidade entre a imagem do videoclipe, do vídeo e do cinema está 

                                                 
10 Em sua tese de doutorado, Extremidades do Vídeo, Christine Mello fala do estranhamento causado pela 
inserção do vídeo nas “práticas artísticas da contemporaneidade”.  Aqui nos referimos ao deslocamento no 
mesmo sentido em que ela usa o conceito de estranhamento como “uma forma de provocar alteração na 
percepção automatizada. (Mello, 2004, p. 33)      
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presente no filme a partir destas características.  Arlindo Machado aponta a relação entre a 

imagem do cinema e a do vídeo que também foi incorporada ao videoclipe. 

 
“O cinema, pelo menos uma certa prática do cinema que se impôs como dominante, parte 

sempre da premissa de uma fundamental objetividade do mundo, que a câmera terá o poder de flagrar 

graças ao seu mecanismo de registro. O ato inaugural do cinema estaria nesse instante de confrontação 

direta da câmera com a realidade que se impõe a ela, cabendo à película cinematográfica funcionar 

como comprovação desse momento de verdade. Daí a celebração dos grandes espaços, a que a tela 

ampla e a profundidade de campo cinematográfica se prestam à maravilha, bem como o apego a uma 

textura de imagem resolutamente fotográfica, sugestiva de um efeito de “transparência”. Já a tela 

pequena e sem profundidade da imagem eletrônica fragmenta e emoldura de forma implacável o espaço 

visível, torna sensível a textura granulosa do mosaico videográfico e se oferece a todas as interferências 

e manipulações.” (Machado, 1997, p. 208-209) 

   

No filme, os cenários mudam constantemente e os personagens são levados de um a 

outro.  Inclusive muitas vezes ocupando espaços vazios ou vários espaços ao mesmo tempo.  

São camadas de imagens construídas através destes deslocamentos do personagem e do 

espectador.  Uma ação, diálogo ou situação não se constroem através de planos e contra 

planos, plano geral, primeiro plano e plano detalhe. As ações e situações se constroem através 

de imagens entrecortadas, com elipses e marcadas muitas vezes pelo gestual dos atores ou 

objetos, ou elementos de cenografia são importantes no filme tornando-se quase personagens.   

É também através destes objetos que podemos seguir a história.  O diretor escolhe 

colocá-los em evidência e depois volta a mostrá-los criando ligações entre as situações.  Da 

mesma forma que no vídeo Bachelorette Michel Gondry cria continuidade diegética através 

dos cenários, voz off e palavras, aqui ele faz isso através destes objetos e camadas de imagem 

que relacionam uma imagem à outra e uma situação a outra.  

Através da análise do filme Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças pudemos 

identificar as incorporações feitas a partir das características expressivas do videoclipe na 

narrativa do filme.  Estas incorporações se misturam à linguagem cinematográfica e geram 

novas possibilidades expressivas dentro da estética e narrativa do cinema.  Michel Gondry usa 

o próprio aparato disponível no cinema para fazer estas inversões.  Estas construções poéticas 

inserem-se na linguagem do filme trazendo a abordagem característica do videoclipe para o 

cinema.  São procedimentos de criação que criam rupturas e a desconstrução dos padrões 

cinematográficos da indústria.  Elementos tais como: a narrativa não linear e circular, a 

dissolução das características espaço-temporais, a inversão das características dos 
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personagens, o jogo com os gêneros cinematográficos, a forma como o som e a música 

interagem com as imagens, e a tendência a abstração e ao não figurativismo se misturam aos 

procedimentos do cinema.  É também através de construções poéticas como a composição de 

imagem através de camadas, desconstruindo sua própria superfície e textura, e a construção 

em rede que nos remetem a procedimentos de criação que Michel Gondry traz para o filme 

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças.   

Estas são características expressivas e modos de tratar a imagem que vem sendo 

incorporadas ao ambiente audiovisual desde o vídeo.  O videoclipe como meio que ocupa um 

lugar entre estas imagens e pela abertura que propicia permitiu que tais experimentações 

fossem feitas explorando estas características.  Raymond Bellour, falando sobre o cinema em 

sua relação com a fotografia e o vídeo, aponta o lugar que este meio ocupa entre na imagem 

audiovisual contemporânea.  
 

“Por fim, entre foto e vídeo, existe o cinema, essa arte um pouco antiga, cada vez mais 

trabalhada pela foto, que a reconduz como que para aquém de si mesma, já que o vídeo tomou conta 

dela, projetando-a num além em que é difícil saber o que ela se tornará. Ela também pode escolher ater-

se ao que em si mesma ainda acredita ser, já que o foi por tanto tempo. Ainda assim, bem se vê que, 

como que escavada por dentro, cercada pelas novas forças que a irrigam, ela não para de se 

transformar.” (Bellour, 1997, p. 17-18) 

 

Podemos ver que já faz algum tempo falamos da hibridização dos meios e 

como isto vem se inserindo na linguagem cinematográfica. Um filme como Brilho 

Eterno de uma Mente sem Lembranças evidencia este processo através de seus 

procedimentos de criação.  

 
 

 
Frame do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Michel Gondry. 
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