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“Black Swan”: when I is another
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Resumo: a autora aborda o filme “Cisne Negro”, thriller psicológico ambientado no mundo do 
balé da cidade de Nova York, dirigido por Darren Aronofsky e iluminando os fenômenos pato-
lógicos de um eu esfacelado da protagonista Nina. “Cisne Negro” faz uma viagem emocionante 
e às vezes aterrorizante à psique de uma jovem bailarina, cujo papel principal como “Rainha dos 
Cisnes” acaba sendo uma peça para que ela se torne uma dançarina assustadoramente perfeita.
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Abstract: The author approaches the film “Black Swan”, a psychological thriller set in the world of 
ballet in the city of New York, directed by Darren Aronofsky and illuminating the pathological 
phenomena of self shattered of the protagonist Nina. “Black Swan” is an exciting journey and some-
times terrifying to the psyche of a young dancer, whose role as “Queen of the Swans” ends up being 
a piece so that it becomes an eerily perfect dancer. 
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“Duas almas, oh! Habitam em meu peito
E cada qual está ávida para
Abandonar a sua irmã.”
Goethe

“Violência e seus Destinos na Psicanálise” foi o tema privilegiado neste 
ano de 2011, no CPRJ. Com o objetivo de desenvolvê-lo, através de estudos, 
contemplei a Sessão de Cinema e Psicanálise com o filme “Cisne Negro”, de 
2010, do diretor Darren Aronofsky. Nele fica sugerida uma nova versão de “O 
Lago dos Cisnes”, que conta a história de “uma garota virginal, pura e doce”, 
presa no corpo de um cisne. Ela deseja liberdade, mas apenas o amor verdadei-
ro pode quebrar o feitiço. O seu desejo é quase concedido na forma de um 
príncipe. Mas, antes que ele possa declarar o seu amor, a sua irmã gêmea luxu-
riosa, O “Cisne Negro”, o engana e seduz. Devastado, O “Cisne Branco” se atira 
de um penhasco, matando a si mesmo, e na morte encontra a liberdade. 

Gostaria, primeiramente, de trazer-lhes algumas curiosidades relativas a 
esta apresentação. O Lago dos Cisnes é um balé dramático em quatro atos do 
compositor russo Tchaikovsky, com libreto de Vladimir Begitchev e Vasily 
Geltzer. A sua estreia ocorreu no Teatro Bolshoi em Moscou, no dia 20 de fe-
vereiro de 1877, sendo um fracasso não por causa da música, mas sim pela má 
interpretação da orquestra e dos bailarinos, assim como a coreografia e a ceno-
grafia. O balé foi encomendado pelo Teatro Bolshoi em 1876. 

Ato I
No castelo realiza-se com toda a pompa o aniversário do príncipe Sie-

gfried. A rainha oferece ao filho como presente uma balestra e pede-lhe que, 
no dia seguinte, escolha uma esposa entre as convidadas da festa. Quando os 
convidados saem do castelo, um grupo de cisnes brancos passa perto do local. 
Enfeitiçado pela beleza das aves, o príncipe decide caçá-las.

 Ato II
O lago do bosque e as suas margens pertencem ao reino do mago Roth-

bart, que domina a princesa Odette e todo o seu séquito sob a forma de uma 
ave de rapina. Rothbart transformou Odette e as suas donzelas em cisnes, e só 
à noite lhes permite recuperar a aparência humana. A princesa só poderá ser 
libertada por um homem que ame apenas a ela. Siegfried, louco de paixão pela 
princesa dos cisnes, jura que será ele a quebrar o feitiço do mago.
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Ato III
Na corte da Rainha aparece um nobre cavalheiro e sua filha. O príncipe 

julga reconhecer que a filha do nobre cavalheiro Odile é a sua amada Odette, 
mas, na realidade, por baixo das figuras do nobre cavalheiro e de sua filha es-
condem-se o mago Rothbart e a feiticeira Odile. A dança com o cisne negro 
decide a sorte do príncipe e da sua amada Odette: enfeitiçado por Odile, Sie-
gfried proclama que escolheu Odile como sua bela futura esposa, quebrando 
assim o juramento feito a Odette.

Ato IV
Os cisnes brancos tentam em vão consolar a sua princesa. Mas Odette, 

destroçada pela decisão do príncipe, aceita a sua má sorte. Nesse momento 
surge o príncipe Siegfried, que explica à donzela como o mago Rothbart e a 
feiticeira Odile o enganaram. Odette perdoa o príncipe e os dois renovam os 
votos de amor um pelo o outro. O mago Rothbart, impotente contra esse amor, 
decide se vingar dos dois e, então, inunda as margens do lago, Odette e as suas 
donzelas logo se transformam em cisnes novamente e o príncipe Siegfried, 
tomado pelo desespero, se afoga nas profundas e turbulentas águas do lago dos 
cisnes. O príncipe não sobrevive, e Odette, com a dor que sente em perder o 
amado, morre. Uma trágica morte de amor. 

Em 1895, depois da morte de Tchaikovsky, com a coreografia de Marius 
Petipa e Lev Ivanov e sob a supervisão de um dos irmãos do compositor, uma 
nova montagem foi encenada no Teatro Marinsky, em São Petersburgo, e fez 
enorme sucesso. A partir dessa data, “O Lago dos Cisnes” tem sido interpre-
tado no mundo inteiro sob as mais diversas concepções de diferentes direto-
res. Ao longo dos tempos, os enamorados têm destinos diversos dos que 
ocorrem na peça original,  e em algumas delas os enamorados são destinados 
a ser “felizes para sempre”. Ou, mesmo , quando num momento o príncipe 
percebe o olhar desolado da moça que acabava de chegar e sente que havia 
jurado amor eterno a uma pessoa errada,  O feiticeiro, ao ver essa troca de 
olhares, pressente que a sua estratégia – tornar Odile princesa – estava prestes 
a se arruinar. Então, aproveita sua força para fazer com que Odete desapareça 
do salão voando pela janela. O príncipe, ao ver a amada naquele vôo, corre até 
a janela e se atira atrás dela. Pede-lhe perdão e, juntos, caminham até o lago 
dos cisnes. À beira do lago, o príncipe lhe faz juras de amor eterno. Ela, no 
entanto, sabendo que estava condenada a ser cisne para sempre por causa do 
encantamento, em desespero pula dentro do lago. O príncipe a segue, pois 
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nada mais lhe importava. Se o amor não podia ser realizado, ele morreria 
junto com a amada.

Dizem que, nesse momento, o feiticeiro perdeu todo o seu poder e todas 
as companheiras do lago se tornaram livres do feitiço. Elas contaram que, ao 
amanhecer, em meio a uma suave neblina, viram os espíritos dos apaixonados 
sobrevoando o lago. 

Segundo se conta, Odile, a filha do feiticeiro, não teve a forma de um cisne 
negro na concepção de Tchaikovsky, e somente surgiu nas apresentações de “O 
Lago dos Cisnes” na década de 40.

Assistindo ao “Cisne Negro”, o filme, uma imagem e um sentimento pri-
meiros emergiram de imediato como invólucro ao tema – um manto na forma 
de horror. Mas de que horror se trata? Trata-se da posição subjetiva sem limi-
tes, da submissão de Nina ao desejo da sua mãe. A mãe, por razões históricas, 
queria que a nossa protagonista fosse bailarina, e, para garantir esse amor, Nina 
dedica a vida a preencher o desejo da mãe. Nessa dedicação não há nenhum 
limite, nenhuma fronteira entre uma e outra preservando sadiamente os con-
tornos de um EU – contrariamente, a busca é sempre de um gozo extremo.

Simultaneamente, pensei num subtítulo: “Eu é um outro” (Rimbaud). Vio-
lência! De pronto, no meu diálogo virtual, indago ao “Cisne Negro”: “E o Eu?” 
Nesse momento, a resposta é rápida, tal qual minha pergunta: “Desapareço”! 

É preciso renunciar – ao primeiro objeto – para que a libido se liberte. 
Renúncia e liberdade – assunção da castração1! Interdição “ao desejo de fusão 
com a nossa terra nutriz” (Nasio, 2007, p. 26). Interdição que funda as civiliza-
ções, freudianamente falando, pois ao sujeito pulsional há que haver um obs-
táculo, visando a que a pulsão esgote a sua dinâmica à eterna tendência de 
volta às origens desse modo impulsionando o psiquismo a buscar diferencia-
das formas de satisfação substitutivas – Criação.

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. 
Nesse ponto, podemos aferir uma “fidelidade” de Nina à permanência (claro 

1  Falar em castração, sujeito dividido, é supor a existência de um recalque como defesa na neuro-
se. Com isso não afirmo qualquer diagnóstico a Nina, pois ela não foi, não é e nem será minha 
paciente. Não a conheço.  A uma protagonista de um filme, de uma ficção, não seria a melhor 
postura. Diria mesmo que seria uma impostura. Mas digo, sim, que no mínimo Nina seria uma 
personagem no limite de uma neurose , ou à vontade na psicose.
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está, inconsciente) da fixação do lugar de um Ego-Ideal, ao aferrar-se ao estado 
de uma onipotência infantil, ou seja, crer na garantia eterna e presente de um 
amor (parental) ao realizar o desejo do outro-mãe.

Um adendo ao proposto acima. Quem sabe o nome Nina expressa uma 
variação de  “menina”; assim, o infantil permanece vivo. Há uma curiosidade 
quanto à origem do nome Nina (espanhol), feminino de Nino (assírio), o qual 
significa habitação. Associando: habitação, casa, casa-psiquismo. Nessa habi-
tação psíquica apenas vê-se a mãe ocupar todo o espaço interior – também 
permitido por Nina. 

Instigante e precioso o sutil esculpir das formas, conteúdos, associações, 
paradoxos que o filme apresenta com perspicácia. 

A abertura do filme dá-se com um sonho de Nina. É o vislumbre de um 
desejo, o qual ela denomina “sonho louco”. O sonho era um trecho do “Lago 
dos Cisnes”, mas a bailarina nomeia-o “Cisne Branco”. Ato falho? Um desejo 
expresso sem poder ser apropriado por ela?  Curioso! Um contraponto ao 
“Cisne Negro”– elidindo este, com expressão do “Branco”.         

Por que “louco”? Porque paradoxal para ela, talvez! Se, por um lado, Nina 
era uma  “presa” do lugar da garota meiga, doce, por outro, no sonho, o “Cisne 
Branco” ia se desfazendo de suas plumas/penas brancas e desaparecendo nas 
trevas. Se o “Branco” desaparece, quem sabe, surge o “Negro”. Angústia e vio-
lência! Conflito!Sentir e não sentir! 

Assistimos durante o filme a luta de Nina para mergulhar nela mesma e 
encontrar-se com o seu “Cisne Negro” e vivê-lo, apresentá-lo no papel dual, di-
ficílimo, exigido pela história do balé.  Nina-menina, vivendo num mundo de 
bonecas e dominada pela mãe, tenta ultrapassar as barreiras próprias de sua 
singularidade e deslocar-se para se apropriar dos afetos de sedução, liberdade e 
ousadia... Há que ter uma dose de coragem no enfrentamento das suas angústias 
(de castração e de morte). Angústias necessárias , mas simbolizadas,  para o ga-
nho de mobilidade e algumas possibilidades de escolha na vida. Seguindo Mous-
tapha Safouan: contra a angústia de castração, a castração. Mas a Simbólica.

 No dizer de Clément Rosset (1976, p.64), “o que angustia o sujeito, muito 
mais do que a sua morte próxima (referente ao sonho prenunciador ao espec-
tador), é antes de tudo a sua não-realidade, a sua não existência”. Percebemos 
no sonho Nina na mesma posição – “entregue”– seu destino nas mãos do ou-
tro. A verdadeira vida está ausente. “E a busca do eu, especialmente nas pertur-
bações de desdobramento, está sempre ligada a uma espécie de retorno 
obstinado ao espelho e a tudo que pode representar uma analogia com o espe-
lho” (Rosset, 1976, p. 65). 



“ciSne negRo”: quanDo eu é um outRo

183cad. Psicanál.-cPRJ, Rio de Janeiro, v. 33, n. 25, p. 178-190, 2011

Nina era uma “mendiga” desse(s) espelho(s), buscando dar uma inteireza 
ao corpo. Mas o eu não será visto num espelho, este é enganador e constitui 
uma  “falsa” evidência, a ilusão de uma visão, mas é, em suma, apenas uma 
última chance de apreender-se que sempre acabará por decepcionar.

Nesse espaço especular percebe-se um crescer de aparições assustadoras 
de ordem psicopatológica, fenômenos psicóticos, ressaltando a fragilidade de 
um eu, pois é “visível” a inexistência de espessura desse eu-Nina, ficando ele 
esmagado entre o id e o superego. Convertendo para a linguagem relativa às 
cenas cinematográficas, entre a criança e o mundo externo existe a mãe (Freud, 
“O Ego e o Id”,1923) , mas a mãe do “Cisne” cerrava as cortinas do olhar de 
Nina , ou melhor, era a própria cortina.  Dinâmica psíquica aterradora, provo-
cando-me à pesquisa sob o tema do duplo, de ver a si próprio. Nesse gênero de 
perturbação – o duplo – não é o outro que me duplica, sou eu que sou o duplo 
do outro. O duplo está apto a representar tudo o que nega a limitação do eu, a 
encenar o roteiro fantasmático do desejo.

 “Doppelgänger”, termo consagrado pelo romantismo, cunhado por Jean 
Paul Richter em 1796 e que se traduz por “duplo”, “segundo eu”. Literalmente, 
“aquele que caminha ao lado”.

 Trarei alguns exemplos de “duplos” consagrados na literatura, que têm 
como trágico desfecho a destruição do eu na loucura ou na morte.   

Édipo Rei (Sófocles), segundo J. P. Vernant, é o paradigma do homem des-
dobrado. Complemento esta idéia, seguindo Rosset (1976): 

A fuga e a esquiva se exprimem por um gesto que constitui pre-
cisamente, e integralmente, o dano do qual queríamos nos des-
viar. É querendo evitar matar o seu pai que Édipo se precipita no 
caminho do homicídio, é querendo a todo custo ser um outro 
que o homem se confirma nele mesmo.

“William Wilson” (1839), de E. Poe, percorrendo a Europa para fugir de 
um gêmeo que ele odeia e que é visto como um perseguidor. Esse jovem titã 
deseja viver a liberdade absoluta de seu desejo de potência e entra em choque 
a todo momento com a lei moral defendida por seu duplo. A história se encer-
ra com o assassinato desse último, que não passa de uma forma de suicídio. 
Um diálogo arquejante com a imagem no espelho põe fim à ilusão de Wilson, 
que não quis compreender que tentou matar a própria consciência. Esta, entre-
tanto, acabou sendo mais forte –“venceste e eu me rendo. Mas, de agora em 
diante, também estás morto... Morto para o mundo, para o Céu e para a Espe-
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rança! Em mim tu existias... e vê em minha morte, vê por esta imagem, que é a 
tua, como assassinaste absolutamente a ti mesmo”.

Interessante: se “quebrarmos” as palavras da frase, William Wilson trans-
forma-se em “Will I am Will son?” “Serei eu filho do desejo?” Poderia Nina 
interrogar-se, também, se era desejada? “Serei eu filh(a) do desejo”?

Em “Horla” (Le Horla, 1886), de Guy Maupassant, o “herói” do conto 
apresenta-se prisioneiro do horror. Este está associado à consciência dos de-
mônios interiores e é possuído por seu duplo, experimentando uma atração 
fatal por ele que, por sua vez , o atrai para a experiência da loucura. 

Buscando analisar esse nome – “Horla” – linguisticamente, encontrei: 
“ressalta a dissociação configurada em hors là (fora [de mim]), là (lá) = “não 
aqui” e lá = presente, mas não aqui. Horla representa o desmentido da loucura: 
aquele que está fora de mim não sou eu. 

Como ilustração, cito as “últimas” palavras do herói desse conto, após ate-
ar fogo na sua casa acreditando que teria aprisionado o Horla dentro dela, para 
morrer através de um  incêndio. 

Depois do homem, o “Horla”. Depois daquele que pode morrer 
todo dia, a toda hora, a todo momento, de qualquer acidente, 
veio o que morreria apenas na hora, no dia e no minuto apro-
priado, porque tocara os limites de sua própria existência! Não... 
não... sem dúvida... não está morto... Então... então... acho que 
terei de me matar!...(MAUPASSANT, 1997).

Em O Estranho Caso do Dr. Jekill e Mr. Hyde (1885), de Robert Louis Ste-
venson, o duplo revela que é perigoso conceder uma expressão ao mal, libertar 
o mal, pois Hyde vai aos poucos ganhando terreno sobre Jekill; o mal é mais 
vigoroso. Jekill é uma pálida imagem da honorabilidade versus a liberação das 
pulsões assassinas. Mesmo em Jekill, Hyde vive e age; Jekill protege Hyde, pois 
Jekill visa apenas à aparência da respeitabilidade. Sua morte revela o que ele 
era: o corpo, encolhido, tem os traços hediondos do outro. Em termos lúdicos, 
Hyde, ou haven, em inglês corresponde a algo como “refúgio”, e Jekill, do dina-
marquês Jökulle, a “pingente de gelo”. 

O texto O Espelho, de Machado de Assis, aborda o sujeito colocando-o 
com duas almas: uma “exterior” e a outra “interior”.  “Em primeiro lugar, não 
há uma só alma, há duas...”. A afirmação causa perplexidade, mas o narrador 
não se intimida e reitera que existem “duas almas: uma ‘exterior’, outra, ‘inte-
rior’...” 
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Breve ilustração do “duplo” em relação ao momento em que “Jacobina” 
(protagonista do texto) ficou completamente só no sítio de uma tia. 

...O homem, após alguns dias, no silêncio vasto tornara-se um 
boneco que mal comia, seu corpo era dominado de dor ou can-
saço, nada mais... Durante muitos dias não se olhou no espelho 
num impulso inconsciente, mas findo oito dias olhou-se no es-
pelho com o fim de encontrar-se dois, mas o que viu foi uma 
figura vaga, dispersa, mutilada... Sabia que pelas leis físicas 
aquilo não era possível, mas sua sensação era real – o espelho 
refletia uma decomposição de contornos. Em desespero, em 
meio a feições fragmentadas, teve a idéia de vestir a farda de al-
feres e tornou a mirar-se. O homem, alferes, enfim, havia en-
contrado sua alma exterior.
Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os 
escravos, ei-la recolhida no espelho. (ASSIS, 2007.)

Todos esses elementos vistos acima pelo estudo do duplo se materializam 
de uma forma aterrorizadora com a duplicidade tão nítida e clara do “Cisne 
Branco”–“Cisne Negro” no balé. E se apresenta também da mesma maneira 
aterrorizante na vida real de Nina.

As cenografias do filme lembram labirintos, e mesclam luz e sombras re-
tratando o ir e vir psicológico da atriz bailarina.

Tomemos as questões de Nina por um outro viés.
A prova da existência de Nina é através da dor. Dor originalmente maso-

quista. Dor! É com esta  “moeda” que Nina paga o preço de virar um outro, e 
não ela ser ela mesma. Preço alto, este! Parece que a única realidade em que 
Nina pode ser e viver “o” e “como” “Cisne Branco” sem sentir um eu falso é no 
palco – espaço apenas de representação. Mas, quem sabe, refúgio ao conflito 
da assunção das suas verdades e simultaneamente um repúdio à emergência 
dessas verdades. Apropriar-se dos seus desejos. Mas isenta de castração... 

Comecemos pelo masoquismo original (primário):

Freud entende um estado em que a pulsão de morte é ainda di-
rigida para o próprio sujeito, mas ligada pela libido e unida a 
ela.É primário porque não sucede a um tempo em que a agres-
sividade estaria voltada para um objeto exterior, e também por-
que se opõe a um masoquismo secundário, que se define como 
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um retorno do sadismo sobre a própria pessoa e se acrescenta 
ao masoquismo primário. Podemos sublinhar o masoquismo 
moral, no qual o sujeito, em razão de um sentimento de culpa 
inconsciente, procura a posição de vítima sem que um prazer 
sexual esteja diretamente implicado no fato (citando Freud, 
através de Laplanche e Pontalis, p. 275). 

Para corroborar com o supracitado iniciarei colocando luzes na relação 
Nina-mãe (mãe e filha).

Mãe álgida!  “Carne” fria! Se a pele é o que nos contorna e configura o li-
mite entre o eu e o outro, confirmando a nossa existência, faz-se necessário 
que a pele de uma função materna ofereça calor afetivo ao embalar e abraçar o 
bebê e, desse modo, propiciar sensações no infante, ou seja, investi-lo de vida.

“Carne” fria é pele morta! Pele morta, mãe morta! Desamparo, violência! 
A criança precisa de uma mãe como assentimento de sua existência e que 

signifique para ela: “Olhe, eis você”. (ZALCBERG, 2003, p.165.)
As ações dessa mãe são da ordem do terrificante – singularmente supere-

góica, melhor dizendo, portadora de um superego tirânico, superego dos “tens 
quês”, o qual deixa de ser um guia e torna-se constrangedor. A linguagem ex-
pressa entre palavras e afetos é dúbia, se por um lado “incentiva” de forma 
exortativa – o que promove a loucura da busca pelo perfeccionismo – a carrei-
ra de Nina, pelo outro reafirma o lugar da “garota doce e meiga” (análogo à 
submissão e à opressão). “Voe (palavras apenas), mas permaneça paralisada!” 
(Através de olhares frios, destrutivos, cortantes e gestos controladores.) Não 
por acaso, a culpa edípica presentifica-se – fracassa no seu desejo, tornando-se 
cúmplice do fracasso de sua mãe. Desse modo, percebemos os efeitos na sub-
jetivação de Nina – a angústia no centro de tudo. Para além da relação perver-
sa com a sua mãe, os destinos das pulsões opostas masoquista e sádica de Nina, 
ela as inflige a si, em forma de mutilações.

Penso que, não à toa, Nina fere-se constantemente retirando a sua pele, 
puxando-a no melhor estilo da sua pulsão agressiva. Aqui, podemos “passear” 
por vários pensamentos. 

A constância das suas atuações ao ferir-se pode ser uma maneira doentia, 
é bem verdade, mas também pode ser uma construção/manutenção de uma 
ferida narcísica – apropriação abusiva da mãe na vida de uma filha, sendo esta 
destituída de sua própria identidade como ponto de sensibilidade das suas ra-
zões de dor, sofrimento. É uma maneira de sentir. Ela não é álgida! Pois ao vi-
sitar Beth, bailarina excluída do corpo de baile, e ao olhar e entrar em contato 
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com o ferimento exposto na perna dessa moça, foge em desespero. Feridas! 
Espelhos! 

 “Trocar de pele”, entendo (em Nina) como um paradoxo. “Interpreto!” 
Arrancá-la pode ser um ato de não desejar limites, ou seja, sem pele, a garantia 
da fusão. Mas no meio dessa loucura, vejo um ponto sadio – “cavar em si o si 
mesmo” – e, quem sabe, o encontrar e assumir o “Cisne Negro”. Afinal, as aves 
não têm a sua época de muda?    

Nesse percurso há cenas que permitem ver entre brechas a dança da pul-
são de vida da protagonista. Há um momento que é paradigmático no filme – 
quando Thomas beija Nina com ardor – e que permite algumas mudanças na 
dinâmica psíquica de Nina: sentir e sair do mundo dual para olhar o mundo 
circundante. De cá, digo, caminha, caminhante!

Essa cena é um divisor de águas e diz respeito ao encontro dela com Tho-
mas para pedir-lhe o papel “duplo”– “Cisne Branco” e “Cisne Negro”– “A Rai-
nha dos Cisnes”. Rainha! Penso no texto freudiano de 1914, Sobre o Narcisismo: 
uma introdução e pergunto-me: teria Nina tido e sentido o lugar de “Sua Ma-
jestade, o Bebê” como investimento da sua mãe (seu pai não aparece, não sa-
bemos nada)?

 Utiliza-se para esse momento de artifícios sedutores, realçando seu femi-
nino, melhor dizendo, faz uso de um batom carmim (cor de vida). Interessan-
te notar que essa ação se dá fora do âmbito doméstico, o seu espelho é o reflexo 
da janela de um trem e o batom é o de uma outra bailarina. Deste, Nina se 
apropriou sem pedir licença. Podemos registrar aqui um movimento de busca 
de identificações secundárias, deslocamento da identificação primária- sinal 
de uma libido “desejosa” de circulação.

Close no beijo. Nina interrompe o beijo com uma forte mordida nos lábios 
de Thomas, mordida esta reconhecida pelo diretor do balé como sinal de a 
bailarina ter e ser na sua “alma interior”, como diria Jacobina, de Machado de 
Assis, também um “Cisne Negro”. Assim seria despertada a feminilidade de 
uma mulher adulta, necessária para o desempenho do papel a ser executado 
como “Rainha dos Cisnes”. Trata-se de um trocar de pele, que “autoriza” a pro-
tagonista a viver o “Cisne Negro”.

Winnicott não nos fala em pulsão de morte, e sim de uma crueldade pri-
mitiva intrínseca ao bebê. Explica-nos que o outro pode senti-la como cruel, 
mas necessária para vitalizar um eu, melhor dizendo, morder para se identifi-
car e se apropriar da mãe, por exemplo. Entretanto, o que não pode ser vivido 
de modo espontâneo dentro das etapas naturais do sujeito secundariamente 
retorna como maldade. “Se o bebê é obrigado a ocultar seu falso self cruel por 
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causa de um ambiente incapaz de tolerar a agressão, isso acarretará uma disso-
ciação, isto é, uma não integração, um desconhecimento e uma divisão”. (WIN-
NICOTT, p. 9.)

Voltemos a Nina: seu sonho se realiza. Abrirá a nova temporada de balé 
como a “Rainha dos Cisnes”. A partir daí, Nina ousa viver algumas transgres-
sões. E o bonito dos seus novos passos é que estes parecem referidos ao casal 
Thomas e Lily. Assim, Nina, imaginariamente, constitui uma triangulação que, 
quem sabe, não pôde ter no tempo de infante. Complexo de Édipo, parada 
obrigatória aos destinos da pulsão. Criança sem fiadores parentais torna-se 
presa da violência. 

A sua sexualidade aflora com fantasias, desejos, busca de prazer, delírios, 
alucinações.

Ao retirar grilhões de sua mente afeta-se com  sensações fictícias e meta-
fóricas gradualmente libertadoras: como uma masturbação não concluída,  
pois sua censura e sua culpa a interrompem por meio de uma visão alucinató-
ria da  presença da mãe; a libertação da mãe quando se imagina esmagando as 
suas mãos na porta ; os vômitos, quem sabe, numa tentativa (atuação, bem 
verdade) de ejetar a menina boazinha projetada pela mãe, que a impede de ser 
bailarina/atriz. Uma cena magistral e bendita, independente do estado psíqui-
co confusional de Nina, é quando ela se oferece um momento de prazer e gozo 
através de um ato sexual, no caso homossexual. O notável é que a parceira 
dessa ousadia é uma mulher diferenciada da sua mãe.

O palco já não era mais um espaço seguro apenas para uma representação 
de peças, papéis, e sim, ameaçador, pois revelara a Nina que o outro –“Cisne 
Negro” – era ela!

O “Cisne Branco” se deforma, despersonaliza-se, já não se sustenta! E ela 
cai no palco durante o espetáculo; o desespero se faz presente, a emoção e a 
tristeza comparecem. Nina chora! Um choro enlutado (?), no pressentimento 
que a sua “alma interior” era mais do que um “Cisne Branco”? Assumir o 
“Cisne Negro” seria um trabalho de ressubjetivação, e toda ressubjetivação 
implica uma violência, pois toca num ponto sensível do psiquismo – sua ho-
meostase. É preciso coragem e um eu “nutrido”, inteiro. Inteiro no sentido de 
poder dar uma parte de si, mas permanecer inteira. Nina não sabia... “Não 
sabia que a angústia é o ruído que rompe o contínuo silencioso do sentimen-
to de existir, na troca das informações consigo mesmo ou com outrem”. 
(GREEN, 1988, p.161.)

O imponderável surge! Num final trágico e esplendoroso, Nina dança o 
último ato do balé e da sua vida com um ferimento no ventre – centro da vida 
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– infligido por ela, com um caco de espelho, maculando a brancura virginal da 
sua “fantasia-Cisne” de vermelho. Vermelho-sangue, vermelho-vida, verme-
lho-pulsão.

Ao cair do penhasco, concretiza o seu suicídio. Sua expressão é de um 
gozo máximo, sem limites, mas libertador. Libertador, porque pela primeira 
vez Nina é afetada de modo intenso. 

“Senti! Perfeito!”
Retorno ao início do texto e volto à pergunta que fizera a Nina: “E o Eu?” 

E ela responde: 
“Eu sou o ‘Cisne Negro’!”2
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