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RESUMO

O presente trabalho é uma pesquisa baseada no artigo desenvolvido na disciplina Trabalhos Acadêmicos Avançados II da Universidade Estácio de 
Sá, tendo como tema a relação mãe e filha na psicose, de acordo com a teoria psicanalítica. Nossa hipótese foi: a constituição psíquica do sujeito 
está submetida a figura de significativa importância? O objetivo geral foi compreender como uma figura de significativa importância influencia na 
estruturação do sujeito na psicose. Utilizamos como metodologia um estudo documental de caráter exploratório, em formato de filme. O 
documento público utilizado foi o filme Cisne Negro, direção de Darren Aronofsky. O filme foi minuciosamente assistido e, em seguida, foram 
extraídas quarenta e três cenas que apresentaram conteúdos relevantes para a pesquisa. Este trabalho delineou como objetivos específicos à 
análise da relação exemplificada no documento e identificar a organização da estruturação psíquica do sujeito na psicose, a partir das cenas 
selecionadas e suas respectivas categorias (simbiose, alienação, complexo de Édipo, foraclusão, sexualidade reprimida, culpa, narcisismo, 
separação, delírio, identificações objetais). No decorrer do filme, observamos cenas que evidenciaram uma relação simbiótica entre Nina e sua 
mãe, em que ora a mãe se confundia com a filha, ora a filha se confundia com a mãe, em momentos carregados de afetividade. Essa simbiose 
salienta a alienação entre Nina e sua mãe, pois inconscientemente está submetida ao desejo materno, temendo a perda de seu amor. A 
necessidade de ser aprovada pela mãe enfatiza o fato de Nina não ter tido uma figura paterna em sua vida, não sendo, portanto, atravessada pela 
castração do Complexo de Édipo. Isso gera em Nina um sentimento ambíguo na relação com a mãe, pois ao mesmo tempo que ela a ama, 
também a odeia. A entrada de um terceiro nessa relação só ocorre tardiamente e é simbolizada principalmente pela figura masculina do 
professor, que assume um lugar de intervenção na relação de Nina e sua mãe. Ele é detentor de um falo que falta a Nina, mas que ela deseja ter. 
Em alguns momentos, ela cria a ilusão de possuí-lo, negando uma realidade intolerável. Essa foraclusão também pode ser percebida por parte da 
mãe quando ela nega que a filha cresceu. Compreende-se que o cuidado excessivo da mãe com Nina contribui para a contenção da sexualidade, 
interferindo na expressão de seus desejos, como se observa nas situações em que Nina experimenta o prazer autoerótico e é surpreendida pela 
mãe. Essa interrupção é gerada a partir da culpa sentida por achar que isso poderia ser prejudicial à mãe, que a vê ainda como uma criança que 
não deveria praticar tais atos. Nina também se sente culpada por ter alcançado o sucesso profissional que a mãe não conseguiu, pois desistiu da 
carreira para tê-la. Essa é uma ferida narcísica da mãe diante do fracasso como bailarina, deslocado para a filha. Tal situação torna a mãe 
autoritária, inclusive respondendo pela Nina. Desse modo, ora a filha cede à invasão da mãe, ora tenta impor limite a essa relação, em uma 
tentativa de separação. O conflito entre Nina e sua mãe, associado à pressão do papel principal, desencadeou uma sequência de surtos e delírios 
dos tipos visual, auditivo e de perseguição. Além disso, Nina passa a se identificar com objetos de cujas características deseja se apropriar, como, 
por exemplo, a “perfeição” de Beth, a espontaneidade e ousadia de Lily, aspectos que lhe faltavam referentes ao Cisne Negro. Por fim, Nina 
deseja se transformar totalmente no personagem, sentindo brotar asas e penas em seu corpo, incorporando-as. Em seu último delírio, ocorre a 
desintegração do ego de Nina que nega a realidade e inconscientemente encontra na morte a perfeição. Portanto, concluímos que a estruturação 
do sujeito psicótico é complexa e que esse processo está ligado a relação com o primeiro objeto de amor da criança, ou seja, uma figura de 
significativa importância.
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