
CICLO CINE PSICANÁLISE – APP 
   

Conclusões do Ciclo 1 - Filme "Um Método Perigoso" 
 

Reflexões de Ana Karla Rodrigues Soares Vieira (Psicóloga e Psicanalista em 

formação), facilitadora do Ciclo. 

 

No filme, algo que nos chama muito atenção é o embate que existe sobre técnica e ética 
entre Freud e Jung. O filme retrata sobre o amor transferencial que ocorre quando o 
paciente se apaixona pelo analista. Freud defende a ideia de que o analista não deve 
satisfazer o desejo do paciente, o que claramente Jung não faz ao se envolver  até 
mesmo sexualmente com sua paciente. 
 
Há várias cenas no filme onde percebemos a relação de transferência: 
- Quando Sabina beija Jung. Ele não se afasta, nada diz (aceita). 
- Quando ela se excita quando ele bate no seu casaco. 
- Quando ela se interessa por saber do casamento de Jung. 
- Quando ela não aceita bem o fato de Jung se afastar do atendimento para viajar. 
 
Sabina percebia as discordâncias teóricas que havia entre Freud e Jung. Até mesmo pela 
fala de Jung com ela. Na relação de Jung e Sabina fica claro também a compulsão a 
repetição deles, Jung se coloca na posição de pai ao aceitar castigá-la como o pai fazia. 
Ela desenvolve a relação sadomasoquista como uma maneira de permanecer nesse lugar 
colocado pelo pai e que ela sustenta em busca pelo lugar de humilhação. 
 
Há uma tentativa pela parte de Jung em tentar retroceder a sua posição como médico e 
terapeuta quando diz que só falaria com Sabina no consultório e que ela teria que pagar 
pelo atendimento. Fato que a irrita bastante. O que na realidade mostra um ato de defesa 
dele, uma forma de recalcar os sentimentos. 
 
Jung diz a Freud que Sabina tentou seduzi-lo, claramente como projeção, para não tocar 
em um material que é puramente o seu próprio, assim resistindo mais uma vez. Jung 
mantém o papel de projeção e também o papel de repetição com o tipo de relação que ele 
tem com os pacientes que passaram por ele, como foi o caso de Sabina, de Toni e até 
mesmo da paciente com quem ele mantem um caso depois do término e afastamento 
com Sabina. 
 
Freud critica o excesso de misticismo de Jung (telepatia, alquimia). Para Freud foi uma 
grande decepção  perceber que Jung não seria aquele que levaria a psicanalise adiante 
como era seu sonho. Para Freud, as pessoas são como são, e aceitar isso é o que gera 
saúde mental em nós. 
 

 
 
 
 
 
 



Anotações de Lázaro Tavares, Psicanalista, facilitador adjunto. 

 

Introdução: 

Por que o nome do filme é “Um método Perigoso”? 

Resposta: Por causa da TRANSFERÊNCIA. 

A Psicanálise é um método terapêutico perigoso. É o estar pisando num terreno minado: o 

inconsciente do outro. O material do trabalho do psicanalista possui forças altamente 

explosivas: o inconsciente com suas repressões. 

Ocorre algo que precisamos ter cuidado na clínica: o recalcar desejos ou elementos 

reprimidos, pois seria o mesmo que trazer um conteúdo inconsciente à consciência para 

em seguida recalcá-lo novamente. Isto também reforça a ideia do método perigoso. 

No começo do filme, nota-se que Jung faz uso do método de análise freudiana. Em 

seguida, também utiliza o uso da Associação livre de palavras, ferramenta desenvolvida 

por ele próprio. 

Sabina foi internada com o diagnóstico de "histeria". Durante as suas sessões, Jung foi 

percebendo que a causa da sua histeria estava associada com a relação que ela tinha 

estabelecido com o seu pai no decorrer da sua infância. A paciente reprime (mecanismo 

de defesa) aquilo que o inconsciente quer trazer à tona: seus instintos sexuais.  

Pontos: 

1. O filme Um Método Perigoso traz à tona uma questão técnica e ética colocada por 
Freud em “Observações Sobre o Amor Transferencial (1915)”. 

 
O que é isto? 
 
É quando a paciente se apaixona pelo seu analista e fere a relação analítica. Freud diz 
que o analista não deve satisfazer o desejo do paciente, portanto deve-se manter 
abstinente. 
 
2.  Houve DESEJO satisfeito? 
 
Sim! No filme a paciente alcança o seu objetivo, ou seja, ela satisfaz seu desejo, porém a 
finalidade da análise é comprometida, ferindo o setting analítico. 
 
3. Relação transferencial  
 
No início do filme quando ela fala do Pai. A maneira como fala e as alterações psíquicas e 
corporais mostram que a mesma está projetando. 
 
E outras, tais como:  
- quando Sabina beija Jung. 
- quando ela se excita. 



- quando ele bate no seu casaco. 
- quando ela se interessa por saber da relação de Jung com sua esposa. 
- quando ela reage agressivamente no momento em que ele lhe diz que precisa 
interromper o tratamento durante alguns dias por causa do serviço militar. 
 
Freud coloca que a transferência positiva erótica (o que acontece na relação entre Jung e 
Sabina) traz desafios e dificuldades para a análise, visto que pode ser encarado com uma 
resistência, pois a paciente ficará focada apenas no seu amor e não terá insights sobre si. 
 
4. Resistência, relação analítica, relações sadomasoquistas, compulsão à repetição e 

outros. 
 
No primeiro encontro entre Jung e Sabina, ela apresenta certa resistência a entrar em 
contato com conteúdos mais ameaçadores ao Eu, pois ela fala superficialmente sobre 
humilhação e sobre o seu pai.  
 
Com o decorrer das sessões, ela vai confiando mais no analista e lhe diz que se excitava 
com as mãos do pai e que gostava quando seu pai a batia e que se excitava. Ou seja: se 
excita com humilhação e dor (masoquismo). Inclusive, quando Jung bateu em seu 
casaco, ela fica excitada.   
 
Ao dizer isso, ela fica visivelmente angustiada e diz ser “desprezível, nojenta, 
corrompida”, pois essa sensação vai de encontro com os valores morais da sociedade e é 
difícil para ela trazer esta experiência à consciência como sendo sua.  
 
Em Sabina podemos perceber essa referência teórica no caso da relação que ela tinha 
com o pai (castigos, surras). Todas estas coisas lhe dava muito prazer – um prazer 
masoquista frente ao sadismo. Por ser muito pequena na época, uma simbolização de 
forma correta não pôde ser feita havendo apenas um aumento traumático de tensão. 
 
A experiência analítica seria, portanto, a via para que houvesse uma significação desse 
ato, fazendo com que a analisante se comportasse de outra forma. Essa significação viria 
exatamente via relação transferencial, pois seria nessa díade que o sintoma seria tomado, 
o que implica bem mais o analista na relação, causando assim sérios riscos ao manejo da 
transferência e ao tratamento em geral, pois o analista seria bem mais ativo nesta 
concepção da segunda tópica.  
 

Devemos ter muito cuidado ao pensar ou julgar estas cenas polêmicas, principalmente ao 

associar o horror de Sabina quando ela fala de quando seu pai a batia num quartinho 

escuro e ela sentia prazer ao se masturbar após ser espancada e num outro recorte 

quando mostra Jung e Sabina em cenas de sadomasoquismo, impossível a gente não 

correlacionar os dois fatos, embora não se saiba se esse tipo de relação foi verdadeiro ou 

é apenas ficção, ou ainda, projeções dos nossos próprios desejos (aqueles 

inconfessáveis). 

5. Cenas diversas 
 
- Na cena em que Jung e Freud estavam de frente para a Estátua da liberdade, já no 
porto de Nova York, Freud falou para Jung: “Eles (Os americanos) não sabem que viemos 



trazer a peste”.  O termo “Peste” é porque a Psicanálise começou seu trabalho sobre o 
que é mais estranho ao Ego – que é o sintoma.  

 

Peste porque numa época (era século XIX) em que o positivismo tinha como ponto de 

partida a lógica humana e o ser humano como senhor da razão, surge Freud dizendo 

justamente o contrário, que somos dominados pelas nossas paixões, e que: “Não somos 

donos de nossa própria casa", porque segundo Freud é o nosso inconsciente que é o 

nosso dono. É no nosso inconsciente que “moram” as pulsões, os nossos desejos que 

ardem como um caldeirão fervente e soltam as lavas incandescentes das nossas 

insanidades. Com isso Freud queria dizer que o sujeito que fala, não é senhor do que diz. 

Há um “Outro”- que fala em nós. 

- No primeiro encontro de Sabina e Jung, ela ainda assustada olha para Jung e fala: “eu 

não sou... não sou louca!”. Jung diz: “Proponho que nos encontremos aqui e que 

conversemos durante algumas horas.” 

Sabina pergunta: “Conversar?”. Jung: “Apenas conversar.” 

- A cena quando Sabina e Jung testavam a técnica de associação livre de palavras em 

Emma, mulher de Jung. A técnica procura mostrar que na voz da (nossa) palavra fala 

misteriosamente uma “outra” voz. 

- O rosto de Sabina, como se contorcia de dor quando ela conversava com Jung na 

clínica. Os movimentos, dos espasmos, da boca que mais parecia um sepulcro se 

abrindo. Ou seja: como a textura corporal da personagem mostrando a carga afetiva, as 

modulações tônicas como se estivesse inscrito em seu corpo uma cartografia do seu 

sofrimento – o ódio a si mesma - que estava tatuado em sua alma e estampado no seu 

corpo. 

- Jung e Sabina e a cena final. 

Quando Jung e Sabina sentados no banco às margens do lago de Zurique, em Küsnacht, 

Jung confessa para Sabina: “Meu amor por você foi a coisa mais importante da minha 

vida. Bem ou mal, fez com que eu descobrisse quem eu sou.” 

 

Jung conheceu muito bem os dois lados junto com Sabina. Jung reconheceu e amou sua 

sombra, seu lado mesquinho e cruel. Amou Sabina como ela era e foi amado na plenitude 

do seu ser.  

 

Conclusões: 

Destaques finais para algumas questões: 

 

 O papel da sexualidade no desenvolvimento de sintomas. 

 A dificuldade em integrar as paixões com relações íntimas e amizade. 



 A natureza triangular de muitos relacionamentos (um apaixonado, 
um reconfortante, um cuidador). 

 Édipo e Laio em ação: Um filho que pretende suplantar uma figura paterna e uma 
figura paterna que tem dificuldades de deixar ir (Jung e Freud). 

 O valor da terapia pela conversa 

 O poder da transferência (relacionamento que se desenvolve entre um paciente e 
um terapeuta) e os perigos da promulgação da contratransferência (onde o 
terapeuta permite seus sentimentos em relação ao paciente). 

 Como integrar desejos internos com os costumes sociais, bem como os controles 
do ego. 

 A atividade sexual (sadomasoquista) como resultado de punição corporal e 
humilhação quando criança. 

 Tolerância de uma mulher com o caso extra-conjugal de um marido. 

 Os perigos de violações de fronteiras nas relações. 

 A contratransferência feita por Jung em vários momentos do filme. 

Aqui, inclusive, convém salientar, que Jung foi influenciado por Otto Gross, o psicólogo 

paciente enviado a Jung por Freud, a figura central na desestabilização de Jung. Jung 

numa de suas falas relata como Gross era convincente nas suas teses poligâmicas, que 

defendia uma liberdade sexual sem limites. 

 A compulsão à repetição (feita pelos dois) é também uma forma de resistência, já 
que o paciente transfere para o campo da ação o que ele não consegue lembrar.  

A tendência masoquista de Sabina pode ser uma compulsão à repetição que está 
presente ao longo de sua história desde a relação com seu pai quando era criança até na 
relação sexual com Jung. A compulsão enquanto uma resistência do Isso, enunciada na 
segunda tópica, é um fenômeno que advêm de um trauma que não pôde ser simbolizado.  

Doravante isso, Sabina diz não querer ser tratada da mesma forma que a esposa dele, 

mas sim ser punida. Aqui temos um enlace entre a resistência de Jung, a relação 

transferencial dos dois e o fenômeno da compulsão à repetição de Sabina (Jung deve 

nessa relação se colocar na posição de seu pai, já que ela sentia prazer quando ele a 

batia). 

 

Da mesma forma, Sabina também se casou com um homem que também é médico, 

assim como Jung. Isso mostra que a forma que eles se colocam no mundo, suas escolhas 

mantêm uma repetição de características, evidenciando certa forma de agir, que eles não 

sabem o motivo, mas compulsivamente agem da mesma forma. 

Obrigado pelo pontuar na Psicanálise. 

Lázaro Tavares 


