
1 
 

CICLO CINE PSICANÁLISE – APP 
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  O filme Cisne Negro conta a história de uma bailarina, Nina Sayers (Natalie 

Portman) que faz parte de um corpo de ballet que se prepara para a apresentação da 

peça “O Lago dos Cisnes”. Nina tem como objetivo primordial ser a bailarina principal e 

perfeita que interpretará o cisne branco e o cisne negro. A jovem bailarina sente-se 

ameaçada de não conseguir esse posto de protagonista devido a dificuldade em 

interpretar o cisne negro, ao mesmo tempo que percebe que Lilly (Mila Kunis), uma outra 

bailarina se apresenta melhor nesta interpretação, segundo o coreógrafo Thomas Leroy 

(Vicent Cassel) responsável pela direção do ballet. 

  Seguindo pelo viés da psicanálise, busca-se fazer alguns recortes 

considerados importantes para a análise deste filme. 

I. A RELAÇÃO MÃE E FILHA 

  A protagonista Nina vive com sua mãe a qual deixou sua carreira de 

bailarina para cuidar da própria filha. Esta mãe detém o domínio da relação com a filha se 

revelando superprotetora e repressora. Isso faz com que Nina não se sinta dona de si 

mesma, ou seja, sem liberdade, presa na posição de objeto materno. Percebe-se uma 

relação simbiótica e de castração, uma vez que, a figura paterna não aparece nas cenas.  

  Diante desta ausência de uma figura paterna e da posição que Nina ocupa 

nesta relação com a mãe, isso pode implicar que, não houve a intervenção de uma 

terceira pessoa que rompesse essa simbiose. Dessa forma, pode ser que Nina não tenha 

vivenciado o momento de uma renúncia ao amor pela mãe, a fim de que se abrisse o 

caminho do amor edipiano pelo pai. 

  O lugar da mãe na vida da filha sempre foi de suma importância para a 

psicanálise, pois, esta relação é de relevância para o desenvolvimento da criança. Ao 



2 
 

assumir o lugar de Outro, a mãe em seu poder de doação, revela-se numa onipotência 

materna fruto do seu desejo de ter o falo e da filha que se identifica com o mesmo, 

resultando numa relação imaginária entre mãe-criança. No entanto, para Lacan, o pai em 

sua função mediadora como representante da lei de proibição do incesto, deverá intervir 

simbolicamente sobre este vínculo mãe-filha a fim de evitar uma relação simbiótica 

permanente, imersa ao mundo materno. 

  Esta participação simbólica do pai, juntamente com a postura de aceitação 

da mãe, influenciará o futuro da filha. Dessa forma, a relação de alienação da filha com a 

mãe originalmente, e o da separação num outro momento se traduzem para Lacan como 

constitutivas do ser humano, ou seja, norteia a criança tornar-se sujeito na plena 

significação do termo. 

  Não é o que se vê no filme. Em Cisne Negro tem-se uma filha infantilizada, 

insegura, de uma personalidade frágil, sem poder de decisão, imersa num desejo de ser a 

bailarina perfeita e principal da peça. Um desejo que foi de sua mãe e esta não conseguiu 

realizar, mas, pretende que seja realizado na filha. Desejo da filha sendo extensão do 

desejo da mãe. 

II. A IMAGEM DO CORPO E O ESPELHO 

  A presença do espelho no filme é notória em quase todas as cenas, o que 

faz lembrar a utilização metafórica do espelho por Lacan. Este defende que, a reprodução 

da imagem através do espelho tem estreita relação com a posição do EU refletida pelo 

mesmo, a qual está vinculada a ideia que se tem essencialmente forjada do corpo, ou 

seja, a representação mental de sensações corporais influenciadas pela imagem do 

espelho.  

  Entende-se, também, o EU como um sentimento de existir, ou seja, de ser 

você, sobremodo subjetivo e que se funda no vivido o qual tem vinculação ao lugar que o 

sujeito ocupa, primordialmente, na sua relação familiar. No que se refere a Nina, como já 

foi mencionado, encontra-se no lugar de objeto materno presa numa relação simbiótica, 

numa identificação com o desejo da mãe; o que influenciará a percepção de sua imagem 

no espelho. 
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  Portanto, a constituição do EU através da identificação a partir do espelho 

que o semelhante é, implica na autonomia do EU, na existência de um desejo 

inconsciente, de um sujeito do desejo. De acordo com o psicanalista Juan Nasio, este, 

portanto, considera o EU uma entidade imaginária mesclada pelos erros, ignorância e 

miragens responsáveis por confundir a percepção que se faz de si mesmo; um EU, 

denominado por Lacan, como “lugar de desconhecimento”. 

  Diante do espelho, percebe-se que Nina alucina a imagem do seu próprio 

corpo, em cenas em que ela realiza um movimento corporal e a imagem refletida no 

espelho não expressa a mesma do movimento realizado. Dessa forma, compreende-se 

que Nina apresenta uma dissociação referente a sua identidade, como também do seu 

corpo. Pois, apesar do eu ser composto de duas imagens corporais de naturezas 

distintas, ou seja, a imagem mental e a imagem especular - elas não são dissociáveis.  

III. DUALIDADE 

  É forte a presença da dualidade no filme. Como cisne branco, Nina se 

mostra como a “doce menina”, expressão utilizada pela mãe, que tinha a filha como uma 

eterna criança. Nina se molda neste lugar, apesar de que, em toda a trama se vê um 

outro lado dessa personalidade revelando-se mais sensual, agressiva e dona de si; 

expressão de um id e um superego num confronto de forças opostas. No entanto, uma 

predominância do id, ou seja, do inconsciente em suas manifestações. 

IV. PROJEÇÃO 

  Em vários momentos no filme percebe-se Nina projetando aspectos 

reprimidos do seu interior em Lilly. Seguindo pistas freudianas compreende-se a projeção 

como uma atribuição ao outro de qualidades, sentimentos e desejos desconhecidos ou 

recusados pelo sujeito, ou seja, tudo que é intolerável para si próprio. O que pode levar ao 

ódio, ciúme e inveja em relação ao outro. 

  Dessa forma, pode-se contemplar a projeção em cenas em que Nina vai se 

deixando levar pelo ódio por Lilly, visto que, esta apresenta as características necessárias 

para interpretar o cisne negro, ou seja, é sensual, destemida e livre em sua maneira de 

ser, a qual perturba Nina, que passa ter alucinações a ponto de ver Lilly fazendo relação 

sexual com o coreógrafo do ballet; mas que, em alguns momentos, ela se vê nesta 
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relação e não mais a Lilly. E neste contexto, delira, achando que Lilly está tendo um caso 

com o coreógrafo para tomar o seu lugar de bailarina principal da peça. Neste cenário, a 

projeção adquire a configuração de alucinações ou ideias delirantes persecutórias. 

  É possível concluir que, diante de uma relação simbiótica entre mãe e filha, 

em que a imagem da filha se confunde com a imagem da mãe, sem a entrada simbólica 

do pai nesta relação, a fim de que a criança saia desta condição alienante de continuar 

sendo o objeto de desejo materno; o não reconhecimento do seu corpo na imagem do 

espelho, implicando numa dissociação corporal e de identidade, ao mesmo tempo o 

reconhecimento da fragilidade do EU produzindo uma sensação de fragmentação e de 

estranhamento corporal; a intensa e intempestiva dualidade vivenciada pela protagonista 

em que vai sobressaindo o lado destrutivo e agressivo da sua psicossexualidade; e o 

endereçamento ao outro de conteúdos inconscientes e insuportáveis pela via da projeção; 

ou seja, toda essa malha de manifestações revelada em Nina, mostra o seu lugar no 

campo da psicose. 

 Inicialmente, apesar da não inscrição da ordem do “Nome do Pai” no simbólico, os 

delírios, as alucinações, as mais diversas formas de angústias avassaladoras, mas, em 

boa medida, com a preservação do laço social, houve neste percurso, num segundo 

momento, a oportunidade de uma intervenção da função paterna, através da pessoa do 

coreógrafo. Por meio deste, Nina pode perceber que a única pessoa que poderia destruí-

la, impedi-la do seu sucesso, seria ela mesma. 

 Agora, segue uma Nina rumo à organização de sua relação com a realidade 

externa, com o desejo do outro, com as questões amorosas, mesmo com os “restos”, 

mas, agora, menos radical. Liberta-se do Cisne Branco para o irromper do Cisne Negro. 
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CICLO CINE PSICANÁLISE – APP 
 

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PSICANÁLISE 
ESCOLA FREUDIANA DE TERESINA 

 
Conclusões do Ciclo 2 – Filme “Cisne Negro” 

 
Anotações de Lázaro Tavares, Psicanalista, facilitador adjunto. 

 
Introdução: 
 
No “O Lago dos Cisnes” (que representa o lago que vivemos em nosso cotidiano), quem 
você gostaria de representar? O Cisne Branco ou o Cisne Negro? Na lição da vida, na 
maioria das vezes, o que temos sido? 
 
Repleto de figuras junguianas, o filme apresenta os arquétipos, tendo a predominância do 
arquétipo sombra. Assim temos: sombra, persona, animus, animas e self. O ego, como 
arquétipo, pouco aparece, uma vez que Nina , praticamente não possuía EGO, este era 
totalmente fragilizado. O Self, no final do filme, se manifesta com toda a sua potencialidade 
e individuação. 
 
Personagens do filme: 
 
1. Nina Sayers, vive uma busca de si mesmo. Aparentemente não conheceu o pai, que 
ninguém conta se morreu, fugiu ou foi apenas um espermatozóide comprado. Vive os 
conflitos da passagem da infância, submissa e reprimida, para a vida adulta. Tem uma 
mãe simbiótica, manipuladora e castradora, que projeta seu desejo de realização na filha.  
 
2. Lilly, (seu outro / fator de insegurança, semelhança, encontro e solução). Era tudo o que 
Nina não era. Algo nela lhe causava incômodo, no decorrer do filme ela revela uma 
projeção, Lilly era tudo que Nina queria ser. 
 
3. Erica, a mãe, uma ex bailarina frustrada que "sacrificou sua carreira de pintora" devido 
à gravidez e para cuidar da garota.  É uma mãe sádica e não tem consciência do mal que 
causa à filha.  
 
4. Thomas (despertar do lado sombrio / o pai / “figura terapêutica”). 
 
Tentando responder um pouco da pergunta inicial: 
 
- O Cisne branco – precisa sempre do amor sincero. 
- O Cisne Negro, que apesar de dissimulado apresenta o poder da sedução. 
- O “suicídio” do Cisne Branco que é a morte do amor idealizado. 
 
O que temos como estrutura clínica? Neurose, Psicose ou perversão? 
 
A melhor resposta é que as três são manifestadas, sendo a neurose a menor. 
 
Neurose – Falar em castração, sujeito dividido, é supor a existência de um recalque como 
defesa na neurose. 
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Perversão – Sadismo / masoquismo e outras.  
Psicose – Paranoia / esquizofrenia / Narcisismo. 
Temos uma situação de limite de uma neurose entre a psicose.  
 
Outros pontos a considerar: 
 
- Instinto / Pulsão 
- Id / Ego / Superego  
- Projeções 
- Contraste / Oposto / Ambivalência / Identificação / Imagem especular e resolução do 
outro do espelho. 
- Horror / Posição subjetiva / Submissão. 
 
Quesitos: 
 
- A relação entre Nina e a sua mãe. Esta relação é responsável pela força do superego de 
Nina – o Cisne Branco. Todo o discurso da trama causa a impressão de que a única 
referência da existência de Nina é sua mãe, como se a personagem não tivesse uma 
origem sexuada. 
 
- O que eu sou? Sou boazinha ou má? Sou voltada ao outro ou a mim mesmo? Sou o 
cisne branco ou cisne negro? 
 
O início do filme se dá com um sonho de Nina, no qual ela representa a rainha dos cisnes 
em uma nova versão do Lago dos Cisnes que sua companhia de balé está trabalhando. 
 
Nina nasceu para fazer o Cisne Branco. Completamente castrada, vive com a mãe, que 
lhe controla toda a vida. Mora em um quarto cor de rosa, cheio de bichos de pelúcia e 
demonstra uma pureza completa. Sua ligação com o sexo é infantil e imatura.  
 
Nina foi a queda insuportável da bengala imaginária (auto-erótica) que sustentava a jovem 
bailarina psicótica e a permitia levar uma vida mais ou menos organizada. Sua saída 
sempre fora se situar no ideal de “boa menina”, de cisne branco. 
 
Ao ser solicitada a provocar a emergência do cisne negro, Nina desencadeia seu encontro 
com o real não simbolizável e vê desabar sua identificação com o significante líder de sua 
existência: boa menina. Essa operação a leva ao surto psicótico, momento em que, em 
sensacional inversão, somos nós-mesmos, os espectadores, levados a não conseguir 
mais distinguir as fronteiras entre verdade e delírio.  
 
Na luta entre os cisnes, ao tentar romper com a "boa menina",  o corpo se deforma e 
sua organização de vida se desvanece. Não é à toa que é no espelho que se 
despedaçam os cisnes branco e negro, momento em que Nina se assume (totalmente 
identificada) o significante do ideal traçado pela direção do balé: o cisne negro.  
 
O filme Cisne Negro pode ser analisado de dois pontos de vista, Psicanalítico e 
Psiquiátrico. 
 
Todo o processo observado durante o filme culmina em um Surto Psicótico Agudo. Este é 
um quadro psíquico em que o personagem Nina perde o contato com a realidade 
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passando a apresentar alucinações (imagens não reais) e delírios (pensamentos 
distorcidos). 
 
Este quadro pode ocorrer em indivíduos que apresentam fragilidade egóica importante e 
que esteja vivenciando situações de estresse intensas. Podemos visualizar ambas 
situações no filme. 
 
-- auto-agressão como modo de “extravasar” angústias; como descontrole e como método 
para anestesiar dores internas maiores; 
-- questionamentos sobre anorexia; 
-- a relação com o professor de dança; 
-- exigências do balé – corpo perfeito; 
-- cisne negro “raivoso”, o lado negro do ser humano; 
-- timidez; introversão; 
-- repressão pela mãe; 
-- alucinações; 
-- uso de drogas X fuga; 
-- sexualidade; 
-- o quadro desenvolvido por Nina e sua diferença com Esquizofrenia; 
-- tentativa de alcançar a perfeição; 
-- sensação de perseguição; 
-- respeito aos limites. 
 
Do ponto de vista Psicanalítico, o Cisne Negro representa os instintos, em linguagem 
Freudiana, o Id (parte inconsciente da mente ligada a satisfação e prazer); Nina não tem 
acesso a este lado de sua mente (repressão pela mãe). Nina não possui desejos, sua 
personalidade é quase que imperceptível; o que poderemos considerar como 
apresentando um Ego muito frágil. 
 
A colega Lilly, sua “perseguidora” (é sentida desta maneira), tem o papel de depositária 
do ódio que Nina sente pela mãe, que é projetado maciçamente naquela que admira e 
inveja. Lilly vai  ajudá-la a entrar em contato com sua sexualidade. Faz o papel que a mãe 
deveria ter feito. 
 
Thomaz, seu professor; figura masculina importante neste processo de se tornar mulher; 
faz com que Nina entre em contato com seus instintos, possibilitando o aparecimento do 
Cisne Negro. 
 
Ao entrar em contato com seu lado obscuro, há um aumento da culpa (auto-agressões na 
pele, camada externa da mente) – o ódio pela mãe – torna-se insuportável e inicia o 
processo de fragmentação de mente. Momento em que poderemos observar o início das 
alucinações. Em parte é o Cisne Branco e em parte é o Cisne Negro. 
 
É necessário que se viva tudo isto. A culpa surge! Mas, que culpa? De quem é a culpa? 
Todo Cisne Branco costuma assumir a culpa.  
 
O Espelho é a libertação. Por isso que muitas vezes valorizamos tanto o lado terapêutico 
do espelho. 
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Quando Nina se fere com o pedaço de espelho, representada por Lilly, está ao mesmo 
tempo matando o que representa sua mãe e defendendo sua conquista – levar ao palco o 
Cisne Negro e assim tornar-se perfeita. No final consegue representar tão dolorosamente 
o Cisne Branco e tão sedutoramente o Cisne Negro, entra em contato com a realidade e 
mergulha para a morte. 
 
ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES: 
 
REVENDO ALGUNS PONTOS PSICANALÍTICOS DO FILME: 
 
Lembram do HORROR que eu falei no início? 
 
Mas de que horror se trata? O de preencher o desejo da mãe, com isto, castra, perde o 
direito de viver o seu próprio desejo. Trata-se da posição subjetiva sem limites, da 
submissão de Nina ao desejo da sua mãe.  
 
A relação entre Nina e a sua mãe aponta para uma ausência de interdição, e como um 
dos resultados dessa malograda relação emerge e constitui-se uma Nina devastada 
emocionalmente, sem apropriar-se dos seus próprios desejos, ou seja, na posição 
subjetiva entre o esvair-se e o achar-se. Despersonaliza-se. 
 
Temos o édipo no filme. Um édipo não vivido e desenvolvido. 
 
Provavelmente, esta ausência do 3º vértice do triângulo e o fato de não ter vivenciado seu 
Complexo de Édipo na idade certa, tenham levado Nina a projetar a figura paterna no 
Diretor, a quem tenta agradar com um perfeccionismo obsessivo, ao mesmo tempo em 
que disputa seu amor com a antecessora na posição de 1ª bailarina da Companhia.  
 
Assim é que, podemos dizer, que na psicose, a defesa diante da castração é a 
foraclusão. Não há menção clara a um pai, o que fortalece a foraclusão. Como assinala 
Nasio, a foraclusão é uma defesa extrema, radical, pela qual o sujeito paga um preço alto. 
O autor define que foraclusão é perceber o objeto sem poder imprimir sua representação 
no psiquismo.  Para a psicanálise, um sujeito que foraclui a realidade é um sujeito que 
não pode reconhecer o que, no entanto, está diante dele. 
 
Essa obsessão, por sinal, é o único sintoma neurótico da personagem de Natalie. Os 
outros todos são pura psicose. Ao que tudo indica, a simbiose com a mãe, natural nos 
primeiros meses do bebê, não tendo sido desfeita, originou os sintomas psicóticos.  
 
A partir das psicoses, Nina cria fantasias persecutórias horriipilantes que se voltam contra 
ela própria. Como se não bastasse, também carrega culpa pelo fato de a mãe 
responsabilizá-la por sua insatisfação e se mutila o tempo todo como auto-punição. Nina 
tem ainda um bloqueio sexual que a impede de dançar com emoção. A ponto de o diretor 
lhe recomendar masturbação como lição de casa. 
 
A falta da figura paterna criou uma relação de dependência doentia entre mãe e filha.  A 
mãe controla a filha, que aceita de forma masoquista o fato.  
 
Para conseguir enxergar esse lado obscuro, Nina recebe ajuda de seu professor Thomas. 
Ele a intimida, a provoca para que o seu lado negro surja das profundezas de sua 
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personalidade (ou a falta dela). Sem a figura paterna do pai, Nina sente ali a presença 
masculina que pode cortar a relação doentia com a mãe. Seria como a resolução de um 
Complexo de Édipo tardio, com a interferência de um homem mais velho e 
experimentado. 
 
Conforme Nina se aproxima de seu lado obscuro, maior a resistência e a culpa.  
O ódio pela mãe, antes enterrado profundamente, começa a aparecer e se torna algo 
insuportável. É neste momento que a consciência de Nina se parte ao meio.  
Descobrimos que a personagem é esquizofrênica. O próprio nome da doença já dá a 
pista: “esquizo” significa corte ao meio.  
 
Nina agora possui duas identidades: o Cisne Branco e o Cisne Negro, o superego e o id. 
E é neste momento que ela se perde em si mesma, caindo no abismo de um terror sem 
nome, da falta de significado de seu mundo interno. É uma ruptura tão dolorosa que ela 
não suporta e é invadida completamente pelas emoções do id: no final do filme, não 
importam as consequências, ela precisa chegar até o final da apresentação, até o final de 
sua satisfação. 
 
O diretor busca em todos os momentos mostrar essa dualidade. O branco e o preto 
aparecem em todos os momentos do filme, em roupas e cenários. A utilização de 
espelhos nos remete facilmente à teoria lacaniana. Nina sempre tem um espelho à sua 
frente e é ali que ela se confronta com a figura do outro. O ódio pela mãe, por exemplo, é 
projetado a todo o momento na figura da colega Lilly. Lilly seria o Cisne Negro perfeito, 
uma mulher atraente e sem culpas. Nina enxerga nela o seu duplo, a sua outra parte. E 
sente ódio, pois seu superego a pressiona a todo o momento para não entrar em contato 
com aquele lado obscuro. Ao mesmo tempo, dentro do conflito de seu aparelho psíquico, 
sente inveja e admiração por Lilly. 
 
Assim, Nina se confunde com Lilly, enxerga nela a parte do quebra-cabeças que falta 
para seu mundo interno se completar. No fim, Nina se entrega a essa parte obscura de si 
mesma, mas a culpa imposta pelo superego é tão grande que lhe resta uma vontade 
instintiva de voltar à estabilidade orgânica, ao fim das tensões.  
 
Entrar em contato com o Cisne Negro foi insuportável para Nina, assim como continuar 
atuando na vida como o Cisne Branco era um se arrastar diante da existência. Ao se 
encontrar com as duas partes de si, Nina não conseguiu dominá-las e aceitá-las. Na 
verdade, ela não estava preparada para isso, pois não tinha ego para suportar, interpretar 
e simbolizar. Sua mãe  não a libertou, não a deixou crescer. Nina era uma eterna criança 
que não teve estrutura para entender a natureza humana. Foi vítima de seus próprios 
conflitos internos. 
 
A mãe de Nina não apenas projeta seus anseios narcísicos de bailarina frustrada, 

mantendo sua filha numa infância eternizada. Faz isso odiando esta decisão e joga a 

culpa na própria filha. (Chamamos isso de relação de duplo vínculo e gera 
esquizofrenia). 
 

A mãe controla e domina a filha forçando-a a ser bailarina para realizar seu 
sonho frustrado (chamado de ideal narcísico dos pais). 
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A filha, fica sem vida própria, e não suporta esta cisão entre mãe boa que 

cuidou dela e mãe má que obriga-a sofrer pelo enorme esforço de se tornar a 
melhor bailarina. 
 

Com tudo isto, frustra a plena realização de um dos aspectos pelos quais deveria zelar: o 
de favorecer a passagem de menina para mulher. “a mulher não nasce uma, deve tornar-
se mulher”. Não conseguir realizar essa passagem “é a grande catástrofe” na vida de 
qualquer mulher, diz Freud.  
 
Conclusões: 
 
Muito interessante as palavras do diretor um dia antes da apresentação, quando ele diz 
que o único inimigo de Nina é ela mesma. Ou seja, ela já tinha dentro dela mesma o cisne 
negro, porém ela não sabia como lidar com ele, pois ela só tinha se permitido a vivenciar 
durante toda a sua vida o cisne branco. 
 
Um breve olhar sobre uma possível relação de abuso sexual, uma vez que, este também 
se mostra velado e camuflado. 
A cena em que a questão do abuso se torna claro é retratado no ato em que a mãe 
vestida de hoby questiona para filha se estaria pronta para ela, então subitamente a cena 
é cortada. Nina é infantilizada e sexualizada, “minha menina doce”. 
 
O final do filme nos traz o retrato do cisne negro (o inconsciente), o momento em que 
Nina está totalmente perturbada, ela surta e tem alucinações que envolviam a sua colega 
Lily, e quando ela cai em si ela percebe que não havia Lily, não havia sangue, e sim havia 
ela mesma introduzido o pedaço de espelho no seu abdômen, e o resultado disso tudo foi 
a libertação da angústia através da morte. 
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