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É um filme profundo com muitas coisas para se analisar e cheio de Relações 

afetivas, obsessão, distúrbio mental e outros. 

Nós somos assim! 

Esse é o típico filme: Ame ou Odeie. O filme trata do sentimento de posse que a 
maioria de nós tem sobre o ser desejado, apresenta uma visão muito criativa e 
instigante sob obsessão O filme é uma metáfora (obviamente literal e extremada) 
sobre os relacionamentos humanos, na sua forma "apoderar-se / submeter". 

Nick, um famoso cirurgião, fica obcecado pela beleza de Helena, uma prostituta.  

Nicholas cresceu sem amor familiar e acreditando que poderia conquistar tudo 

com dinheiro e persistência – É uma criança carente de amor familiar devido à 

ausência dos pais. 

- Pai médico. Ele se espelha no pai.  

- Uma mãe que se mostra indiferente em relação ao filho e sai com outros 

homens enquanto goza da boa vida dada pelo marido. 

O lema da família, “A persistência e o trabalho duro, irão te conceder tudo o que 
quiseres”. 

Helena, uma mulher com quem Nick saiu certo dia e se apaixonou doentiamente.  

Apesar de ser rejeitado e humilhado por ela, ele faz de tudo para reconquistá-la, 

até amputar seus membros para que ela dependa completamente dele. 

Pontos de teor psicanalítico no filme: 
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1. Presença real de trauma de infância. 

2. A obsessão.  

3. Componentes sádicos,  

4. O amor doentio  (AMOR PATOLOGICO   =  amor platônico) e suas 

consequências com muita criatividade e profundidade. 

5. Sentimento de posse. 

6. A figura (fantasma) materna “assombrando” Nick. 

7. O complexo de Édipo. Logo, o fantasma de sua ausente mãe continua lhe 

assombrando. 

Como o pai era um ausente e não tinha relações amorosas com a mãe, ele (o pai) 
não foi a figura forte edipiana para Nick. A figura forte, de disputa edipiana, foi 
ocupada pelos amantes de sua mãe, que Nick parece culpar pela ausência de 
sua mãe durante sua vida.  

8. Fixação e compulsão à repetição. Nick cresceu, passou pela puberdade e seu 
desejo pela sua mãe parece ter ficado mais forte. 

9. Transferência objetal (deslocamento). Ele transfere isso pra Helena, que tem 
atitudes parecidas com a de sua mãe. E, esse sentimento contido parece ter se 
intensificado logo depois da morte de sua mãe. 

10. Conteúdo Psicótico  

11. Misoginia. Repulsa, desprezo ou ódio contra as mulheres. Esta forma de 
aversão mórbida e patológica ao sexo feminino está diretamente relacionada com 
a violência que é praticada contra a mulher. 

A misoginia é a principal responsável por grande parte dos assassinatos de 
mulheres, também conhecido por feminicídio, que configura-se como formas de 
agressões físicas e psicológicas, mutilações, abusos sexuais, torturas, 
perseguições, entre outras violências relacionadas direta ou indiretamente com o 
gênero feminino. 
 
12. Transtorno de Personalidade Borderline. Envolve o diferenciar o eu e o outro, 
tornado a relação fusionada. Essa afirmação para concordar com Kernberg 
(1991) onde conclui que a estrutura psíquica tripartida não está consolidada, 
sendo que, como um movimento defensivo, componentes sádicos, agressivos e 
idealizações são projetados no objeto, em uma oscilação entre o possuir controlar 
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e o aniquilar, havendo com isso dificuldade de diferenciação entre o eu e o não-
eu. 
 

Existe uma precariedade na introjeção dos objetos primários (função materna e 
paterna). Esses são frequentemente carregados de angústia, agressividade e 
desvitalização, levando ao predomínio de relações objetais marcadas pela cisão e 
pela invasão do meio, indicando uma frágil diferenciação do Eu/Tu. Ainda 
segundo Chabert (1997), Santos e Vaz (2006) e Alvez (2008) (citados por PINTO, 
2009) 

Com isto: 

- amputa suas duas pernas; 

- estátua da Vênus de Milo: sua obcedação, delírios. A obsessão é tanta, que na 
primeira cena onde ela aparece amputada dos braços Helena está em uma 
espécie de altar, dando a entender que ela é superior a ele enaltecendo a relação 
de subordinação dele em relação a ela. 

13. Transtorno de despersonalização/desrealização.  

 Nick se ausenta do trabalho e de seu circulo de amizades e passa a cuidar dela 
lá mesmo. 

14. Compulsão mutiladora e passionalidade delirante. Nick passa ater uma 
obsessão por decepar os membros de uma prostituta (subvertendo o mito grego 
de Helena) e, com isto, ter o domínio sobre a mesma. 

15. Temos ainda o Corpo simbolicamente fragmentado, encontrando 
correspondência na teoria psicanalítica do fetiche por partes isoladas da anatomia 
feminina (mecanismo psíquico que representa domínio sobre a mulher). Isto pode 
ser chamado de "dejetificação" do corpo, que se dá, prepondeIsrantemente, em 
meio a uma microfísica do poder. 

Conclusão: 

Na psicanálise, o simbolismo é o modo pelo qual 
os desejos, conflitos e tendências inconscientes adquirem representação indireta 
e figurada, tanto no indivíduo como na cultura(na linguagem, 
nos mitos, costumes etc.). 

Sofremos em várias esferas uma mutilação de nossa capacidade de agir. 
Mantemos nossos braços, pernas e órgãos, mas temos diminuídas radicalmente 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psican%C3%A1lise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conflito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costumes
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as possibilidades oriundas de nossos membros. Somos retalhados e 
encaixotados, tal qual Helena em sua caixa (no filme Encaixotando Helena) e nos 
tornamos instrumentos de trabalho e/ou decoração. Parte de nós se encarcera 
dentro de uma caixa, o que não é útil (ou pode ser ameaçador, como era a beleza 
e sorriso de Helena ao seu captor) é colocado para fora e descartado. Mas, afinal, 
qual é esse limite que separa o "dentro" e o "fora", o que ele separa e como ele 
funciona na contemporaneidade? 

Com Helena totalmente dependente dele, ele consegue aquilo que ele queria: 

entrar em uma relação de igualdade com ela, uma vez que, depois que ela a 

conheceu ele passou a ser dependente da atenção dela, agora ela passa a ser 

dependente dele, criando uma relação de igualdade (pelo menos em sua mente). 

Esse equilíbrio faz com que ele passe a se ver como homem e comece a se 

comportar como tal, visto que, apesar de ainda desejar Helena, ela deixa de vê-la 

como um ser superior independente. Isso faz com que os papeis comecem a se 

inverter, já que Nick começa a se ver como homem e Helena continua 

dependente. 

Nicholas continua sendo um covarde, que tem medo de fazer coisas que fujam 
das suas atitudes politicamente corretas. Assim, por mais que Helena fosse tudo 
o que Nick desejasse, ele se sente incapaz de fazer algo que vá além dos limites 
e que possa machucá-la. 

como o sentimento de posse é destrutivo e não condiz com o relacionamento 
amoroso: "Ele nunca se importou com ela, mas com ele. Não existe sequer o 
outro em si. Existe apenas enquanto ele traz algum ganho". 
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