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Império do Inconsciente: 

Um ensaio sobre o filme Império dos Sonhos de David Lynch1 

 

Leila Saads* 

 

Resumo: O presente ensaio busca travar um diálogo entre a obra cinematográfica de David 

Lynch, Império dos Sonhos, e reflexões teóricas acerca de conceitos como os de identidade, 

memória e alteridade. 
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Abstract: This academic essay tries to engage a dialogue between the David Lynch film 

Inland Empire and theoretical reflections about concepts such as identity, memory and 

otherness. 
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Império do inconsciente 

Se considerarmos a aproximação entre sonho e cinema, o último filme lançado pelo 

diretor estadunidense David Lynch – Império dos Sonhos (Inland Empire), de 2008 – pode 

ser bem definido como um pesadelo, um sonho de angústia. A sensação que se tem do início 

ao fim do filme, é a de descontinuidade, típica de um sonho, na qual há elementos que 

parecem ligar as diferentes cenas, entretanto, essa ligação se mostra tão fluida que é 

praticamente impossível determinar de fato quais elementos são esses e que elos eles 

formam. 

Do mais banal ao mais bizarro, o sonho é uma situação que tem uma unidade perspectiva e 
sequencial. O que sonha pode testemunhar, certamente, que os contornos do sonho não são 
claros, que antes e depois havia ainda algo que está difuso, que o sonho é esburacado, que 
alguma coisa falta... No entanto, pode-se compreender o sonho na dimensão de unidade. 
(MAGALHÃES, 2008, p. 1)  

 

Talvez por isso recontar o enredo de Império dos Sonhos seja tão difícil. Ao 

apreender um sonho em palavras, imagens e sensações advindas da experimentação 

daquele que sonha – ou, no caso, assiste ao filme – perdem-se. As palavras não dão conta 

do mundo das sensações por inteiro, a linguagem falada não pode compreender, ou melhor, 

abarcar por completo, outras linguagens. No caso do filme em questão, qualquer tentativa 

de traduzi-lo em palavras é falha, na medida em que a aproximação dos dois discursos (o 
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cinematográfico e o da linguagem falada) mostra-se ainda mais artificial e impossível de ser 

feita.  

O cultuado diretor David Lynch retorna em um thriller instigante. Nikki Grace é uma atriz 
casada que é convidada para fazer um filme dirigido por Kingsley Stewart. Será a refilmagem 
de uma produção polonesa cujos protagonistas morreram durante as gravações. Aos poucos ela 
vai se envolvendo com o ator principal do filme. Inicia-se então uma trama em que realidade e 
ficção se misturam. Explode na tela a criatividade e a ousadia de Lynch, um cineasta que 
surpreende o espectador a cada cena de seus filmes. (Sinopse de capa do DVD Império dos 
Sonhos, Europa Filmes, 2008)  

 

A sinopse do filme citada acima soa falsa quando nos deparamos com a obra de 

Lynch. Essa linearidade adquirida pelas palavras desaparece por completo, e praticamente 

qualquer uma das afirmativas feitas podem ser reinterpretadas e desmentidas, a depender 

dos olhos de quem vê. Por exemplo, existe uma Nikki, mas desde o início do filme ela 

mostra-se difusa. Quem é ela? Uma atriz? Uma louca? Uma prostituta? É pobre? É rica? 

Qualquer tentativa de enquadrar Nikki (ou Sue?), em uma identidade única é arriscar-se a 

perder partes importantes do mosaico que a constitui quanto personagem multifacetada. 

 

Memória e Identidade em Império dos Sonhos: 

O historiador Fernando Catroga refere-se a diferentes formas de memória apelando a 

três categorias: (1) Proto-memória, fonte de automatismos e de naturalizações, ligados ao 

habitus e à socialização, que tem tendência a diluir as fronteiras entre passado e presente; 

(2) Memória propriamente dita, que tem ênfase na recordação e no reconhecimento; (3) 

Metamemória, que remete à maneira como cada indivíduo se apropria do seu passado e se 

liga a ele e a como, a partir dessas associações, constrói a sua identidade e o que o 

diferencia em relação aos outros. (CATROGA, 2001, pp. 43-44) 

O que parece acontecer com Nikki (e outras personagens da história) é uma 

associação, uma fusão de suas memórias a memórias que aparentemente são de outras 

pessoas. A memória propriamente dita e a metamemória da personagem parecem perder 

suas fronteiras em relação ao que lhe é próprio e ao que é parte de outras pessoas, tornando 

sua identidade fragmentada. Sua proto-memória, então, torna-se abalada e fluida, suas 

atitudes e automatismos passam a reconhecer diferentes limites e fontes, a depender do 

momento do filme, tornando Nikki, antes com uma unidade reconhecível, um corpo feminino 

de múltiplas personalidades. Ela toma histórias de vida, lembranças, situações traumáticas e 

as (re)vive como se fossem suas.  

O passado é algo um tanto quando nebuloso, mas a memória trata de organizar as 

lembranças fugidias e adorná-las de sentido para aquela(e) que vive o presente, tornando-se 

construções sólidas que sustentam a nossa característica de seres dotados de uma 

identidade que, por mais fluida que seja, nos parece sempre estritamente enraizada.  

Nikki se liga a memórias que não são suas, mas, ao mesmo tempo, essas memórias 

também não podem ser estritamente de outras pessoas. Ela, aparentemente, não vivenciou 

essas experiências, portanto, não pode ter uma memória de fato sobre um passado que não 

foi o seu. Mas, se para a fragmentada psique da protagonista aqueles acontecimentos que 

não são seus adquirem um efeito de verdade sua, aquilo que não é seu – experiências 
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vividas e recontadas a partir das memórias de quem as viveu – acaba sendo absorvido por 

ela, transformado e experimentado a partir de sua própria ótica como acontecimentos 

presentes, e não como memória. 

A memória possui a especial característica, que a difere em relação à História, de 

confundir-se com o passado. As lembranças travestem-se então de passado vivido, o que 

teoricamente não acontece com a História, cujas análises encontram-se fora da experiência 

vivida e que opera por critérios de verossimilhança – e não de verdade. (PESAVENTO, 2003. 

pp. 39-41)  O que acontece com Nikki é algo que ultrapassa a idéia de passado vivido. Ela se 

apropria de suas próprias memórias e de memórias de outras mulheres e as (re)vive no 

agora, não como lembrança, mas as colocando no lugar do seu próprio tempo presente. 

Talvez o que dificulte tanto a apreensão do filme de Lynch seja o fato de que 

nenhuma das personagens-chave do enredo parece ter uma identidade bem delimitada. Por 

identidade, ou sentimento de identidade, entendemos o que Pollack classificou como: 

Aqui o sentimento de identidade está sendo tomado no seu sentido mais superficial, mas que 
nos basta no momento, que é o sentido da imagem de si, para si e para os outros. É a imagem 
que uma pessoa adquire ao longo da vida, referente a ela própria, a imagem que ela constrói e 
apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua própria representação, mas também 
para ser percebida da maneira como quer ser percebida pelos outros. (POLLACK, 1992, p. 204) 

 

Os conflitos de identidade expostos na tela em Império dos Sonhos têm uma ligação 

íntima com a forma como a memória das personagens aparece para nós, 

telespectadoras(es), e para elas próprias. Em uma das primeiras cenas do filme, como uma 

anunciação do que se passaria na história, Nikki recebe a visita de uma mulher em sua 

mansão. As duas sentam-se e a mulher, que diz ser sua vizinha, parece fora de si, fazendo 

com que Nikki adote uma postura de profundo estranhamento e incômodo em relação a ela. 

Mesmo assim as duas conversam, até que em certo momento sua vizinha diz:  

Esquecimento é algo que acontece com todos nós. (...) Eu não consigo me lembrar se é hoje, 
daqui a dois dias ou ontem. Se fossem 9:45 eu pensaria já ter passado da meia-noite. Por 
exemplo, se hoje fosse amanhã você estaria sentada bem ali. Está vendo? (Inland Empire, 
David Lynch, 2008) 

 

Quando Nikki segue o dedo indicador da mulher, se vê sentada no sofá ao lado com 

outras amigas, e a cena se altera no espaço e no tempo.  

Ao mesmo tempo em que se fundem ou se intercalam de forma descontínua, 

passado, presente e futuro, funde-se a memória das personagens às suas aspirações e aos 

acontecimentos presentes, elas passam, assim, a não reconhecer as fronteiras entre o 

presente-presente, presente-passado e o presente-futuro. (CATROGA, 2001, p. 45)  

Além dessas confusões temporais, o filme encontra-se repleto de fusões entre o 

mundo onírico das personagens e suas realidades. A esses aspectos acrescenta-se o 

desenvolvimento de uma história fictícia dentro do próprio enredo, com mistura de cenas do 

filme estrelado por Nikki e de sua vida, a ponto de não conseguirmos mais definir quando 

Nikki é Sue (a personagem que é por ela interpretada na história). Nikki mistura-se não 

apenas a Sue, mas também à protagonista da filmagem original, assassinada antes da 

finalização do projeto. 
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É interessante perceber como a protagonista só “adquire” para si identidades 

femininas, o recorte de gênero permanece intacto – assim como para outras personagens 

que sempre mantêm suas identidades entrelaçadas a personagens que possuem o mesmo 

gênero que o delas. O gênero aqui aparece, então, de fato como a identidade primária 

dessas personagens, mantendo-se constante. 

 

Alteridade e loucura em Império dos Sonhos: 

A noção de alteridade nos é fundamental para a construção de nossas próprias 

identidades. O outro é aquilo que não somos nós, o que nos é estranho, aquilo que, na maior 

parte das vezes, não queremos ser. O outro define os limites do meu próprio eu e, se esse 

meu eu é o eu da razão, o que está além dos seus limites é a loucura, a desrazão, a 

insanidade. Mas, se a nossa identidade não existe quando não há delimitação e conflito com 

o outro, a própria razão não pode existir quando não há demarcação das fronteiras que a 

separam da irracionalidade, da loucura. É dessa forma que Foucault afirma que a alienação, 

a fraqueza da razão está não apenas na ênfase, mas na necessidade de estabelecer, de 

construir, de demarcar os limites que a separam do desatino. (FOUCAULT, 2009, p. 344)  

Em Império dos Sonhos Nikki funde-se com esse outro. Torna-se incapaz de reconhecer (1) 

a sua unidade física – seu corpo como definidor dos limites entre ela e o que não é ela; (2) 

a continuidade dentro do tempo – como dito anteriormente, no filme em questão 

passado, presente e futuro intercalam-se e fundem-se, perdendo a continuidade para a 

própria personagem e, consequentemente, para a(o) espectador(a); (3) e o sentimento de 

coerência – aquilo que faz com que o indivíduo tenha a percepção de unidade, mesmo que 

seja formado pelos mais diversos elementos. Para Pollack, “se houver forte ruptura desse 

sentimento de unidade ou de continuidade, podemos observar fenômenos patológicos”. 

(POLLACK, 1992, p. 204)  

     Ao perder esses limites, Nikki adentra um universo incoerente para nós. A própria 

atriz principal, Laura Dern, diz não saber ao certo quantas personagens viveu nesse filme, 

mas que chutaria três – enquanto Lynch acredita que foram quatro. A dúvida não pode ser 

sanada, devido à complexidade do enredo e, talvez como causa disso, pelo fato de que Lynch 

não trabalhou com um roteiro prévio. Nos três anos em que filmou de forma descontínua 

Império dos Sonhos, Lynch escrevia as cenas pouco antes de serem rodadas, por vezes 

demorava meses para chamar a equipe para gravar e aparecia com uma cena que poderia 

não ter conexão alguma com as outras já feitas.  

      A descontinuidade da produção, obviamente, reflete no produto. A fragmentação de 

Nikki em várias outras personagens – para mim também foram quatro: Sue; a atriz 

assassinada na primeira versão do filme; a esposa de Billy, além, é claro, da própria Nikki – 

revela uma conexão extremamente próxima entre a história vivida por ela no filme e uma 

realidade onírica. Quando sonhamos nossa identidade se fragmenta em uma série de outras 

personagens, como aconteceu com Nikki, mas nesse caso, a fragmentação de sua identidade 

ocorreu na medida em que vivenciava sua realidade de forma múltipla, como em um 

mosaico de tempos, espaços e personalidades. Essa incoerência explorada por Lynch 

adquire, então, caráter de loucura – a maior parte da crítica sobre o filme reduz a narrativa 
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do filme ao argumento básico de que se trata da “história de uma atriz que enlouquece 

durante o remake de um filme polonês”. (BOSCOV, 2007, p. 1)  

Existem vários caminhos interpretativos quando tratamos de discurso. Um discurso, seja ele 

cinematográfico, plástico ou acadêmico, possui múltiplos sentidos. O interessante em 

Império dos Sonhos é essa possibilidade de se extrair, na verdade, um desentido, ou melhor, 

a possibilidade de não se precisar conceber um só sentido – ou qualquer sentido – sobre a 

personagem principal. É um filme que pretende ser compreendido narrativamente não por 

meio da razão, mas da sensibilidade. 
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