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1. Resumo 

Nota-se a repetição de elementos comuns nos trabalhos do diretor David 

Lynch. Trata-se de traços autorais que o identificam nas produções audiovisuais. O 

interesse aqui é avaliar se esses elementos são mantidos entre os trabalhos de 

Lynch da última década e os que foram produzidos para televisão, vídeo e internet.

 2. Introdução

Ao estabelecer elementos semelhantes, características que se repetem e 

temas recorrentes em um trabalho, pode-se dizer que é mantido um traço autoral de 

quem o fez, o que acaba por permitir o reconhecimento do autor em sua respectiva 

obra.

Pode-se dizer que o diretor David Lynch cumpriu esse papel, dando toques 

exclusivos às suas produções, trata-se de elementos-chave, tanto narrativos quanto 

estéticos, repetidos conscientemente, que o denunciam.

Seu cinema é apontado como limítrofe (FERRARAZ, 2003), ou seja, ele 

mantém quase sempre uma linha frágil que oscila entre temas opostos ao trabalhar 

com contrastes e analogias. Assim, explorando os limites, Lynch atinge a 

complexidade ao embaralhar formas e conceitos, como por exemplo o bem e o mal, 

a sanidade e a loucura, ou ainda o interior e o exterior. Algumas dessas oposições 

foram extraídas do expressionismo, como o uso do claro e do escuro, também visto 

no cinema noir.

Outro traço marcante do diretor é a questão onírica, inspirada no surrealismo, 

que permite trabalhar com o inconsciente, com universos distintos no mesmo espaço 

de tempo, além da ideia de que assim como nos sonhos o cinema não deve ser 

sempre entendido, o principal é que ele seja sentido.

Lynch também mistura o cinema americano com os de vanguarda; busca 

causar estranhamento; fala das angústias e medos da sociedade, que se esconde 

dentro de véus de aparente felicidade. Com base em tais considerações, busca-se 

aqui apontar como estes traços têm sido empregados em suas obras audiovisuais, 

voltadas para tv, vídeo e intenet. 



Enquanto na série Twin Peaks (1990-1991) a participação de Lynch está 

diluída ao longo da trama, tornando as características limítrofes mais expressivas 

nos poucos episódios escritos pelo diretor; em Dumbland (2002), graças à liberdade 

concebida ao autor, suas particularidades são bem mais marcantes, a série animada 

feita para o site do diretor é até mesmo absurda e cruel.

Por fim, o trabalho que mais destoa do típico gênero limítrofe lynchiano é a 

série Interview Project (2009-2010), pela sua autenticidade e pelo seu caráter não-

ficcional, uma vez que Lynch tira, metaforicamente, o véu de felicidade aparente em 

que a sociedade supostamente vive, e explora da forma mais sincera, interior e 

humana possíveis histórias de vida de pessoas pelos Estados Unidos.  

    Os traços únicos que Lynch desenvolveu ao longo de sua carreira estão 

fortemente enraizados em seu cinema. A proposta aqui é observar por meio da 

análise de seus conteúdos como essa característica está articulada em suas obras 

audiovisuais.

 3. Objetivos

O objetivo desta pesquisa é verificar se o conceito do cinema limítrofe ainda 

pode ser aplicado aos filmes do cineasta e se pode ser estendido aos trabalhos 

audiovisuais que Lynch desenvolveu em outras mídias. Além disso, buscar-se-á 

demonstrar que o rearranjo dos gêneros cinematográficos é uma peça importante 

desse jogo audiovisual e autoral lynchiano.

 4. Metodologia 

A elaboração da pesquisa se dará pela reunião de trabalhos 

audiovisuais de David Lynch e pelo levantamento de críticas e conteúdos 

bibliográficos relacionados ao trabalho do diretor. Com base nos conteúdos 

selecionados, deve ser elaborado um estudo, em que o essencial é extraído para 

discussão com o orientador. A análise de todas as etapas possibilita uma visão 

ampla do tema, gerando novas conclusões para redação do artigo e relatório e 

pesquisa.

 5. Desenvolvimento

Até o presente momento, foram levantados novos artigos científicos como 



fonte de pesquisa, além das leituras biográficas sobre Lynch e um estudo mais 

aprofundado da composição de Mulholland Drive (2001).

 6. Resultados preliminares 

Forma-se uma noção vaga entre as produções que ainda mantêm e as que 

abandonaram os traços autorais comuns de David Lynch, com exceção de Interview 

Project, em que existe uma distância clara em relação a tudo aquilo que foi 

produzido pelo diretor, sendo por tanto um projeto inovador para os padrões 

lynchianos. JOUSSE (2007) propõe que esteja em vigor uma terceira fase na 

carreira do diretor, o que pode ser visto como uma mudança nos padrões comuns de 

Lynch ou ainda como a construção de novos traços.
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