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RESUMO 

 

Esta dissertação se insere no debate relacionado aos modos pelos quais se organizaram a 

chegada e o desenvolvimento da psicanálise no Brasil. É a partir do reconhecimento de que 

as ideias psicanalíticas chegaram e floresceram no País de um modo fragmentado que 

situamos a pertinência de nos perguntarmos como se deu o processo de apropriação desse 

saber especificamente em Minas Gerais. Com efeito, trabalhar com a história da 

psicanálise em Minas Gerais nos aponta para uma característica marcante com relação a 

outros lugares, visto que, neste Estado, o catolicismo foi responsável por operar uma série 

de resistências e laços específicos. O período trabalhado se estende de 1925 a 1963. Com 

essa proposta, percorremos desde a primeira publicação sobre psicanálise em Minas Gerais 

até a sua institucionalização. Trabalhando com documentos e publicações da época, foi por 

meio das fontes primárias que encontramos a matéria-prima para tecer a atual narrativa. No 

entanto, isso não se deu sem reconhecermos a importância capital de considerarmos os 

elementos sociais, políticos e culturais do período nos quais eles se inserem. Tais 

elementos se constituem como as condições de possibilidade de enunciados 

especificamente mineiros. Assim, demonstramos ao longo do texto como a psicanálise foi 

difundida, entre 1925 e 1932, mais como um saber acessório de campos do saber, tais 

como a medicina ou a arte, do que como um saber específico. Paralelamente a isso, vimos 

aparecer uma série de críticas ferrenhas à teorização freudiana por parte de intelectuais 

religiosos, visto como um autor pansexualista; logo, contrário às teses católicas. Já entre 

1932 e 1963, sustentamos o quanto a psicanálise passou a se situar no campo das 

especialidades técnicas, sendo absorvida por educadores e médicos. Nesse período, seu 

caráter de especialidade para o tratamento de crianças excepcionais ou de psiconeuroses 

permitiu alguma aproximação com intelectuais católicos, visto que, nesses termos, ela se 

tornara mais palatável ao catolicismo. Por fim, trabalhamos com os fundamentos da 

primeira instituição de formação em psicanálise de Minas Gerais, inaugurada em 1963, que 

trouxe como característica a articulação entre elementos da teoria freudiana e da moral 

cristã.  

 

Palavras-chave: História da psicanálise; Minas Gerais; Catolicismo; Psiquiatria; 

Educação. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation takes part in the debate on the ways that organized psychoanalysis' arrival 

and development in Brazil. Starting from the acknoledgement that in Brazil psychoanalytic 

ideas arrived and bloomed on a fragmented way, it is relevant to ask how this knowledge's 

appropriation proccess took place particularly in Minas Gerais. Studying Minas Gerais' 

psychanalysis history shows an outstanding characteristic in comparison to another places, 

since catolicism was responsable for a number of resistances and special links in this state. 

This period extends from 1925 to 1963, following from the first publication on 

psychanalysis in Minas Gerais until it's institutionalization. Handling with the period's 

documents and publications has been possible to find materials to make this current work. 

However, this hasn't happened without acknoledging the uttermost importance of the 

period's social, political and cultural elements. Such elements are conditions of possibility 

of specifically mineiros enunciates. Thus it's demonstrated throughout the text how 

psychanalysis was disseminated between 1925 to 1932 as subsidiary knowledge of 

medicine or arts instead of specífic knowledge, sided to fierce critics by the religious 

intelectuals to freudian theories, seen as a pansexualist author, thus contrary to the catholic 

theses. Following 1932 to 1963, it's supported how psychanalysis stands inside the fields of 

technical expertise, being absorved by educators and doctors. It's expertize caracteristics 

for the treatment of disabled children and psychoneurosis within this period allowed it to 

gain ground with the catholic intelectuals, turning more acceptable under such 

circumstances. Finally coping with the foundations of the first psychoanalysis formation 

institute of Minas Gerais, inaugurated in 1963, which articulated the elements of freudian 

theses and christian principles. 

 

Keywords: History of psychoanalysis; Minas Gerais; Catholicism; Psychiatry; Education. 
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Introdução 

 

O presente trabalho se constitui como o resultado de uma pesquisa realizada no 

Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei, 

intitulada A história da psicanálise em Minas Gerais: dos primeiros tempos à 

institucionalização (1925-1963). 

Reconhecemos, inicialmente, que a entrada de noções psicanalíticas em Minas 

Gerais se deu de modo semelhante ao que ocorreu nas demais regiões do País, tal como 

nos aponta a historiografia da psicanálise no Brasil. Nesse campo de trabalho, um ponto 

que se destaca diz respeito aos modos pelos quais foi possível a apropriação dos conceitos 

psicanalíticos no início do século XX – especificamente até o começo da década de 1930. 

Vemos que esse processo se deu a partir de duas vertentes distintas, ambas relacionadas a 

propostas que pretendiam produzir respostas a questões acerca da identidade do homem 

brasileiro: pela via da psiquiatria e pelo movimento modernista. No caso da primeira, 

alguns conceitos psicanalíticos (como a sexualidade infantil ou a sublimação) foram 

incorporados em um projeto médico e político de controle das populações, inclusive com 

propostas pedagógicas; já no segundo caso, vemos a psicanálise fornecer algumas noções 

(como o inconsciente ou o banquete totêmico) que serviram de base para as críticas sociais 

feitas pelos modernistas (Nunes, 1988; Rocha, 1989; Mokrejs, 1992; Facchinetti, 2002; 

Oliveira, 2006). 

É interessante notarmos que ambas as vertentes trazem a marca de se situarem no 

debate em torno da construção de uma identidade para o Brasil, tendo em vista as 

profundas transformações políticas ocorridas nos fins do século XIX, que culminaram na 

proclamação da república. Por um lado, a psiquiatria fortalece seus laços com o Estado e 

busca expandir seus domínios cada vez mais em direção à sociedade, a exemplo dos 

serviços de higiene mental que se organizaram no País; por outro lado, o movimento 

modernista se apresenta como uma possibilidade distinta, sustentando a necessidade da 

construção de uma identidade eminentemente brasileira, que teria na miscigenação uma de 

suas principais riquezas (Cantarino, 2012). Dessa forma, a psiquiatria foi buscar na 

psicanálise alguns elementos para fazer corpo a esse projeto – com uma leitura bastante 

peculiar –, de modo que o saber psicanalítico passa a ser um elemento a mais em um 
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projeto tanto médico quanto político elaborado pelo establishment psiquiátrico do Brasil do 

começo do século XX (Nunes, 1988). Por sua vez, os modernistas foram construir suas 

bases na leitura específica de algumas noções freudianas, principalmente nas obras Totem e 

Tabu (1913), A Interpretação dos Sonhos (1900) e os Três Ensaios Sobre a Teoria da 

Sexualidade (1905) (Oliveira, 2006). 

Outra questão tomada por nós como fundamental para compreender a apropriação 

das ideias psicanalíticas no Brasil é a impossibilidade de pensarmos esse processo de modo 

unificado no País. Oliveira (2006) aponta que, no Brasil, o processo de implantação da 

psicanálise se desenvolveu de modo fragmentado e bastante diversificado. Isso se deu por 

diversos motivos: a temporalidade (oficialmente, as ideias freudianas circularam apenas no 

Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre por muito tempo), as particularidades inerentes ao 

processo de urbanização de cada região e as diferentes filiações culturais dos intelectuais 

de cada região. Assim, só se torna possível pensarmos uma história da implantação da 

psicanálise no Brasil ao considerarmos que cada região se apropriou desse saber a partir de 

suas próprias características. 

Essa mesma historiografia aponta ainda para outra característica marcante do 

processo de apropriação da psicanálise em solo brasileiro. Tal característica se refere à 

implantação tardia de dispositivos que possibilitassem uma formação psicanalítica aos 

moldes da International Psychoanalytical Association (IPA) – realização da análise 

didática, supervisão de dois casos clínicos e cursos técnicos teóricos (Sagawa, 1994) –, de 

modo que a psicanálise se manteve, por cerca de 40 anos, como uma questão interna a 

campos do saber como a literatura, a psiquiatria ou a pedagogia (Mokrejs, 1992). E mesmo 

quando essa implantação se deu, a partir de 1950, inicialmente, ela se restringiu a São 

Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, sendo que a expansão para outras regiões só teve 

início na década de 1970 (Oliveira, 2002b). Tais afirmações são corroboradas ao 

considerarmos a realidade da psicanálise no estado de Minas Gerais. Somente em 1993, 

esse Estado teve um Núcleo de Estudo oficializado pela IPA (Salim, 2010).  

Dessa forma, temos três coordenadas fundamentais para compreender a apropriação 

do saber psicanalítico no Brasil: a entrada de noções psicanalíticas no País por duas vias 

distintas (psiquiatria e modernismo), um percurso singular no modo como a psicanálise foi 

implantada em cada região e uma implantação tardia de dispositivos aos moldes da IPA. 



10 

 

 

Essas coordenadas se constituem como as bases sobre as quais se situa a presente pesquisa, 

que se justifica pelo fato de haver uma lacuna no que se refere ao estudo da história da 

psicanálise em diversos estados – inclusive Minas Gerais. Destacamos que a maioria dos 

trabalhos sobre a historiografia da psicanálise se restringe a São Paulo (Mokrejs, 1992; 

Oliveira 2002a, 2002b, 2006; Tadei, 2002), ao Rio de Janeiro (Mokrejs, 1992; Figueiredo, 

1988; Facchinetti, 2002; Tadei, 2002; Melloni, 2009) e ao Rio Grande do Sul (Mokrejs, 

1992; Gageiro, 2008) ou, ainda, à importância dos baianos, como Juliano Moreira e Arthur 

Ramos, na difusão das ideias psicanalíticas (Perestrello, 1992; Menezes, 2014). Em Minas 

Gerais, o modo como se deu a apropriação da psicanálise se constitui como uma questão de 

nosso interesse, visto que ela não passou despercebida nesse Estado, sendo objeto de 

discussão já na década de 1920. 

Assim, apesar de pouco estudada, reconhecemos que a chegada das ideias 

freudianas em Minas Gerais não se constituiu como algo destituído de importância. 

Afirmamos isso com base tanto no fato de essa chegada ter se realizado de modo similar ao 

ocorrido nos Estados citados – apesar de apresentar um traçado próprio que marca a 

singularidade desse processo – como pela importância que as noções freudianas 

apresentaram para os leitores da época.  

Dentre tais leitores, destacam-se importantes médicos, escritores de grande força 

literária, psicólogos e pedagogos que marcaram a história da educação em Minas Gerais e 

no País. Assim, temos Helena Antipoff, Leão Cabernite, Iago Pimentel, Pedro Nava, Galba 

Velloso e Ascânio Lopes, para citar apenas alguns nomes relevantes nos campos artístico, 

literário, educacional e médico.  

No entanto, cabe destacar que esses ilustres leitores de Freud não trabalhavam os 

textos psicanalíticos com o objetivo de constituir uma prática clínica com características 

próprias. Longe disso, cada um tinha um projeto próprio (médico, educacional, literário 

etc.), e a apropriação das ideias freudianas se deu mais como acessório do que como 

ruptura no interior desses campos. Mesmo quando emergiu como esboço de uma prática 

clínica, na década de 1940, a psicanálise era considerada uma especialidade médica 

(Moretzsohn, 1989), e não um campo próprio, com fundamentos que diferem radicalmente 

dos da medicina. Foi apenas no ano de 1963 que uma possibilidade de formação em clínica 
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se configurou em Minas Gerais com a institucionalização do Círculo Brasileiro de 

Psicologia Profunda de Minas Gerais. 

Nessas condições, trazemos como objetivo construir uma narrativa que dê conta dos 

modos pelos quais se deu a apropriação das noções psicanalíticas em Minas Gerais desde 

sua chegada até esse momento de institucionalização. É reconhecendo que nesse Estado a 

chegada dessas noções se deu de modo peculiar, por isso situamos a importância de 

conhecer alguns elementos sociais e políticos da época em questão. Desde o espaço vazio 

deixado pela proclamação da república – no que tange à identidade brasileira – à força do 

catolicismo no Brasil e em Minas Gerais, consideramos esses elementos como as 

condições sobre as quais seria constituída uma forma particular de se apropriar das ideias 

psicanalíticas nesse Estado. Assim, tais condições serão tomadas como as bases das leituras 

específicas que emergiram de um determinado modo – e não de outro.  

Cabe, no entanto, assinalarmos aqui que esses elementos sociais da época não 

operam como determinantes que ditaram os modos de apropriação da psicanálise em Minas 

Gerais. Reconhecemos como fundamental para essa narrativa o trabalho com fontes 

documentais, uma vez que este servirá para marcar o que era pensado e dito pelos atores 

que participaram dessa cena. Dando voz ao documento, é a partir dele que buscaremos a 

articulação com a dinâmica histórica na qual ele se localiza, sustentando-nos na premissa 

de que são as fontes primárias que nos fornecem elementos para pensar os projetos e os 

problemas próprios a cada campo que fez uso de noções psicanalíticas. Assim, é nesse laço 

entre os documentos e elementos do sistema social em questão que buscou se situar a 

presente narrativa. 

Tomamos como nosso ponto de partida a publicação de uma tradução de Sobre a 

psychoanalyse, por parte de Iago Pimentel, no segundo número de um periódico 

modernista chamado de A Revista, no ano de 1925 (Pimentel, 1925). Esse importante 

momento para a chegada da psicanálise em Minas Gerais traz uma marca fundamental: 

além de o autor tecer diversas considerações acerca de pontos da metapsicologia freudiana, 

ele apresenta o primeiro projeto de tradução de uma obra do Freud em português, as Cinco 

Lições de Psicanálise. Esse projeto se estendeu apenas até a próxima edição d’A Revista, 

de modo que o texto freudiano começou a ser traduzido, mas não seguiu adiante devido ao 

fato de o periódico ter se limitado a três edições. 
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O nosso ponto de chegada se refere à institucionalização da psicanálise, que 

possibilitou uma formação clínica no ano de 1963. Esse acontecimento trouxe uma 

característica peculiar: ele se deu por intermédio de um padre, chamado Malomar Lund 

Edelweiss, que havia feito formação em Viena a partir da articulação entre uma leitura da 

psicanálise com elementos cristãos e existencialistas.  

Partindo dessas considerações, esta dissertação foi estruturada em quatro capítulos. 

O primeiro se refere às questões metodológicas que demarcam nosso campo de pesquisa. 

Apresentamos, aí, o modo como concebemos a história, tomando-a como um trabalho de 

reflexão marcada por rupturas, mais do que por continuidades. Nesse capítulo, 

desenvolvemos noções fundamentais para a elaboração desta narrativa como 

acontecimento, documento e construção. Destacamos, ainda, o atravessamento de noções 

históricas com conceitos psicanalíticos como chave de leitura de certos laços, soluções, 

conflitos e segredos que permeiam esta reflexão. 

Num segundo capítulo, apresentamos brevemente alguns elementos da dinâmica 

histórica mineira que concebemos como essenciais para a compreensão do modo como se 

deu a chegada da psicanálise em Minas Gerais. Partindo de questões próprias à 

configuração imperial vivida pelo Brasil antes de 1889, destacamos o modo como a 

discussão acerca da construção de uma identidade brasileira se abriu com a proclamação da 

república e como esse espaço buscou ser ocupado por diversos saberes. Dissertamos, 

também, sobre o nascimento e desenvolvimento inicial de Belo Horizonte. Cidade que 

vivia um conflito cotidiano entre a tradição católica e o crescimento do liberalismo, a nova 

capital mineira se constituiu dessa maneira como uma condição social na qual noções 

psicanalíticas circularam com certas particularidades.  

A partir dessas condições, situamos nosso terceiro capítulo. Nele, apresentamos os 

modos pelos quais as ideias psicanalíticas foram apropriadas entre 1925 e 1932. Nesse 

período, assinalamos a marca de uma difusão aberta dessas noções em diversos campos do 

saber. Assim, enquanto alguns médicos liam o bruxo de Viena para conhecer melhor a alma 

dos pacientes (Nava, 1978), artistas publicavam textos citando o criador da psicanálise a 

partir de uma reflexão literária em seus periódicos, tais como A Revista ou a Verde. 

O ano de 1932 marca o início do quarto capítulo com a fundação da Sociedade 

Peztalozzi. Dissertando a respeito de determinadas coordenadas políticas que marcaram a 



13 

 

 

entrada nos anos 1930, apontamos o quanto uma série de acontecimentos políticos e sociais 

operou efeitos na configuração da psicanálise em Minas Gerais. A partir desse momento, 

assistimos a uma progressiva apropriação da psicanálise às instituições de ensino e ao 

discurso médico, inicialmente como possibilidade de tratamento de crianças excepcionais e 

posteriormente na condição de um tratamento especializado das psiconeuroses. Esse 

percurso foi até o ano de 1963, quando se deu a institucionalização da psicanálise em 

Minas Gerais, inaugurando um novo momento, no qual a formação pela via do divã passou 

a ser possível. Destacam-se as peculiaridades dessa institucionalização, que se deu por 

intermédio de um padre, a partir de uma leitura específica da psicanálise. 

Trabalhamos, primeiramente, com a hipótese de que todo o percurso da chegada da 

psicanálise em Minas Gerais, desde seus primeiros tempos até a década de 1960 – quando 

se deu sua institucionalização – foi atravessado por discussões e resistências operadas pelo 

catolicismo. A partir do reconhecimento da força dessa religião na cultura mineira, 

procuramos demonstrar como noções psicanalíticas como a sexualidade infantil ou a teoria 

das pulsões encontraram fortes resistências vindas de pessoas ligadas à religião católica. 

Assim, desta constante tensão entre a psicanálise e a tradição religiosa, pareceu-nos 

possível que a chegada e o rápido crescimento de uma instituição fundada em bases cristãs 

se constituíram como uma solução de compromisso de grande valor para ambos os 

campos: a possibilidade de formação em psicanálise no Estado, mas a partir de uma leitura 

palatável ao catolicismo, tão caro à sociedade mineira. 

Outro aspecto que pensamos como uma das particularidades da chegada da 

psicanálise em Minas se deve aos modos de organização dos saberes modernista e 

psiquiátrico nos anos 1920. Sabemos que, em São Paulo, a via régia para a entrada da 

psicanálise foi, destarte, o movimento modernista, enquanto no Rio de Janeiro sua 

principal via de difusão se deu a partir da psiquiatria (Oliveira, 2006). Considerando a 

situação política de Belo Horizonte nas três primeiras décadas do século XX – uma recém-

construída capital, com seus anseios por se tornar um grande centro –, configurou-se a 

constante situação de se apropriar de elementos marcantes das duas principais metrópoles 

brasileiras da época. Isso nos aponta uma curiosa e peculiar conjuntura: uma psiquiatria 

formada no Rio de Janeiro, com médicos leitores e difusores das ideias freudianas; e um 

modernismo fortemente influenciado pelo movimento artístico paulista, com leitores de 
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Freud buscando questionar a ordem social vigente. Essas diferentes vias parecem ter 

mantido boas relações, tal como marca a publicação da tradução de um texto freudiano, por 

um psiquiatra formado no Rio de Janeiro, em uma revista modernista, dividindo espaço 

com autores tais como Mario de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. Entre 

psiquiatras e modernistas, parece-nos ter havido, nessa época, uma solução de 

compromisso, articulada pela via de um bar da capital mineira: o Café Estrela. 

Longe de querermos construir uma narrativa que dê conta de toda a complexidade 

que envolveu a chegada de um discurso como o psicanalítico no estado de Minas Gerais, 

com esta pesquisa visamos a trabalhar meios de pensar como se organizou esse processo de 

apropriação e implantação. Apresentar, com este recorte, tanto a chegada das noções 

freudianas quanto a forma como se deu sua posterior utilização implica mais um modo 

singular de trabalharmos parte da história da psicanálise em Minas Gerais do que oferecer 

uma narrativa definitiva. Dessa forma, buscamos tecer algumas respostas acerca desse 

processo, mas não só, uma vez que procuramos também fornecer elementos para a 

elaboração de novas perguntas concernentes aos modos pelos quais a psicanálise chegou e 

se desenvolveu em Minas Gerais.  
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1 Fundamentos Metodológicos 

 

O presente trabalho, no que tange às questões metodológicas, se constitui 

fundamentalmente como uma pesquisa histórica atravessada por questões próprias à 

conceitualização psicanalítica. Na reflexão acerca da chegada da psicanálise em Minas 

Gerais, utilizamos a perspectiva foucaultiana – apresentada sobretudo em A Arqueologia 

do Saber (1969/2013) –, para organizarmos o problema histórico. Nessa perspectiva, 

quando tomamos o saber psicanalítico como objeto, temos uma ruptura com o modo de 

conceber a história da psicanálise como uma narrativa linear, organizada pela ligação 

sequencial de eventos imutáveis, para determinarmos quais são as séries que organizarão o 

campo de trabalho. Assim, a partir dessa metodologia, o problema que colocamos não é 

mais exclusivamente localizar um suposto rastro pelo qual passou o discurso psicanalítico, 

mas operar sobre unidades construídas ao longo do próprio trabalho. 

Tais séries são formuladas, então, como uma construção do pesquisador a partir de 

determinados critérios definidos no trabalho de recortar e organizar os estratos, e 

configurar as relações entre os fenômenos de corte. Temos como fundamento a noção de 

ruptura, e não de uma historicidade a priori, linear e preexistente a qualquer trabalho de 

delimitação. Desse modo, nosso recorte temporal não é pensado como um dado anterior ao 

trabalho, tampouco como uma construção aleatória. Partiremos de fatos históricos 

pontuais, para a definição do campo de pesquisa, na tentativa de situá-los no aparato 

mental da época em questão, com sua situação cultural e ideológica – aos moldes do 

trabalhado desenvolvido por Roudinesco (1995). 

Apontamos, de antemão, certa semelhança entre o modus operandi dessa 

perspectiva histórica e a clínica psicanalítica tal como apontada por Freud em Construções 

em Análise (1937/1996). Nesse texto, Freud afirma a existência de diversos limites à 

rememoração comuns no trabalho clínico. Ele sustenta que a superação desse impasse deve 

se dar pela via de uma construção do analista, que coloca a possibilidade de o sujeito em 

análise elaborar algo desse passado que se encontra perdido para além de qualquer 

lembrança. Nesses termos, a semelhança entre história e clínica é pensada aqui no que se 

refere ao trabalho de tecer uma narrativa histórica a partir de elementos pontuais – arquivos 
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e lembranças –, traçando um percurso entre eles, que carrega o estatuto de uma construção, 

e não de reconstituição fatual. 

 Tanto a clínica quanto essa perspectiva de se trabalhar com a história visam à 

elaboração de uma narrativa que parte de certos elementos na busca da construção de um 

sentido a eles, visto que tal sentido nunca é dado a priori. Desse modo, a noção de 

construção – tal como definida por Freud (1937/1996) em Construções em análise – se faz 

presente tanto na definição das séries quanto no trabalho de tecer a narrativa a partir dos 

arquivos. 

Essa perspectiva se encontra em consonância com o que afirma Farge (2011), a 

respeito das possibilidades de se escrever sobre o passado a partir do presente. Segundo a 

autora, de fato, a história está fadada à construção de seu objeto; sua elaboração é um 

processo social, necessariamente coletivo, que estabelece vínculos, cada vez revisitados, 

entre os homens do passado e aqueles do presente (Farge, 2011, p. 129). 

Tomamos, então, essa narrativa histórica sem a pretensão de conceber as coisas do 

passado como unívocas. Tal como nos aponta Oliveira (2006), é necessário restituir os 

fatos lá onde eles estão, concebê-los como acontecimentos e colocá-los em relação com o 

quadro da construção mental do período considerado (p. 20), considerando a importância 

de articular a história da psicanálise a alguns elementos do sistema social no qual suas 

noções foram apropriadas. Compreendemos a noção de acontecimento, a partir de Oliveira 

(2006), 

 

como aquilo que emerge na desordem, como aquilo que deixa traços na 
memória, como aquilo que dá sentido ao fato, mas igualmente como aquilo que 
estando lá também está para ser construído. São as palavras, os atos ou ainda os 
dispositivos, cujo conteúdo, metamorfoseado, transforma a prática (p. 21). 

 

Essa definição nos permite uma aproximação com o modo pelo qual Foucault 

trabalha a noção de acontecimento, uma vez que tal autor a concebe como a irrupção de 

uma nova regularidade discursiva, configurando, assim, nova racionalidade para o campo 

em questão. Segundo ele,  

 

é preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção de 
acontecimentos, nessa pontualidade em que aparece e nessa dispersão temporal 
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que lhe permite ser repetido, sabido, esquecido, transformado, apagado até nos 
menores traços, escondido bem longe de todos os olhares, na poeira dos livros 
(Foucault, 1969/2013, p. 31). 

 

Foucault (1969/2013) afirma ainda que se deve tomar a descrição desses 

acontecimentos discursivos como as bases sobre as quais serão formadas as unidades em 

questão. Assim, a articulação entre as séries e os acontecimentos se torna fundamental 

nessa perspectiva metodológica. Enquanto as séries são as unidades discursivas com as 

quais operamos, definidas ao longo do próprio trabalho, os acontecimentos são os marcos 

que operam rupturas entre as unidades, organizando uma nova configuração para o campo 

em questão. 

Essa perspectiva metodológica nos traz uma consequência direta: o quadro da 

chegada da psicanálise no Brasil é tomado como o conjunto de séries que apontam para 

uma apropriação peculiar em cada região, e não como uma chegada realizada a partir de 

uma via discursiva singular que permitiria desejar uma unificação. Nesses termos, 

consideramos fundamental reconhecer a importância de pensarmos o cruzamento da 

chegada da psicanálise com a história cultural própria a cada região onde essa chegada se 

deu, de modo a conhecer as diversas mediações nas quais ocorreu a implantação desse 

saber (Oliveira, 2006).  

Assim, um primeiro ponto fundamental para organizarmos as séries com as quais 

trabalhamos nesta pesquisa é o que aponta que não se trata de concebermos a chegada da 

psicanálise em Minas Gerais como uma cópia do que ocorreu em outros estados, mas sim 

de refletir quais as condições possibilitam um peculiar modo de chegada, bem como quais 

acontecimentos marcaram rupturas nesse processo. Em outras palavras, não se trata de 

conceber a psicanálise como um saber que se desenvolveu autonomamente, mas que teve 

uma chegada específica em Minas Gerais, com atores e autores determinados, e com 

acontecimentos que marcaram caminhos característicos pelos quais o saber psicanalítico 

circulou nesse Estado. 

Para elaborarmos a construção de nosso recorte a partir dessa perspectiva, 

tomamos, inicialmente, a distinção realizada no campo psicanalítico entre difusão, ensino e 

transmissão, a fim de demarcarmos modos específicos de nos utilizarmos das ideias 

freudianas. Castro (2013) define a difusão como um meio de fazer circular os significantes 
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teóricos da psicanálise, de modo a se fazer propícia à divulgação pública. Como exemplo 

da difusão das ideias psicanalíticas, citamos o trabalho empreendido por Freud nos Estados 

Unidos, na tentativa de divulgar suas principais ideias naquele país. No Brasil, tal como 

aponta Russo (2002), a difusão das ideias psicanalíticas se deu já nas décadas de 1920 e 

1930, muito antes de sua institucionalização como possibilidade de formação clínica.  

Já no que se refere à dimensão do ensino, retomamos Freud em Sobre o ensino da 

psicanálise nas universidades (1918/1996) para definir esse modo de se utilizar da 

psicanálise como uma estratégia de enunciação da mensagem psicanalítica no interior do 

dispositivo universitário. Aqui, o objetivo não é formar analistas, mas possibilitar ao 

acadêmico aprender algo sobre, e a partir da psicanálise, para aplicação desse 

conhecimento em um campo outro, como a medicina ou a pedagogia.  

Por fim, valemo-nos do que vem a ser a transmissão em psicanálise. Ela se refere 

ao modo específico de formação psicanalítica, que se dá pela via de um percurso clínico e 

um final de uma análise, sendo necessário para ela um trabalho no divã de um psicanalista 

(Roudinesco, 1995). Sabemos o quanto a questão da transmissão da psicanálise pela via do 

divã é cara a Freud e ao movimento psicanalítico, sendo, desde a década de 1920, um dos 

requisitos imprescindíveis para a formação de um psicanalista ao lado dos estudos teóricos 

e supervisão de casos (Sagawa, 1994).  

A partir dessa distinção, reconhecemos três diferentes formas de nos utilizarmos das 

noções psicanalíticas no campo da cultura, e que tanto a difusão quanto o ensino – assim 

como seus efeitos – de determinadas formas de se pensar a psicanálise já eram realizados 

em Minas Gerais a partir da década de 1920. A possibilidade de transmissão desse saber se 

deu somente na década de 1960. 

No campo da difusão, marcamos o início da circulação de ideias freudianas a partir 

dos comentários acerca da teoria freudiana e da tentativa de tradução das Cinco Lições de 

Psicanálise por parte do médico Iago Pimentel, publicados em 1925 n’A Revista. Esse 

periódico modernista foi uma das revistas que se abriram para certas ideias freudianas a 

partir de uma reflexão estética e uma crítica cultural, sendo fundamental para a difusão da 

psicanálise em Minas Gerais. Destaca-se aqui, também, a circulação de certas noções 

psicanalíticas nas aulas da Faculdade de Medicina (Nava, 1978, 1983). Ressaltamos, ainda, 
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a peculiar apresentação da psicanálise por parte do médico Washington Pires durante a II 

Conferência Nacional de Educação em Belo Horizonte no ano de 1928. 

Na dimensão do ensino, reconhecemos seu início no ano de 1932, com a 

institucionalização da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, que contou com grande 

participação da educadora russa Helena Antipoff. A partir desse momento, destacamos a 

circulação das ideias psicanalíticas no interior de certas lógicas institucionais atravessadas 

dessa forma pela dimensão do ensino. Ressaltamos, também, uma organização maior da 

psicanálise no ensino da Faculdade de Medicina, de modo que já há o esboço de um 

trabalho clínico por parte de médicos belo-horizontinos, nomeados como especialistas em 

psicanálise, tais como Leão Cabernite ou Paulo Dias Correia (Moretzsohn, 1989). É 

fundamental destacarmos aqui que a dimensão de ensino da psicanálise em Minas Gerais, 

durante esse período, foi direcionada para uma absorção pela medicina. Por ensino, 

tomamos tanto a atividade didática organizada a partir de elementos da psicanálise quanto 

os efeitos dessa atividade, a exemplo de certa prática médica que se organizou em Belo 

Horizonte nos anos 1940.  

Assinalamos que ambas as dimensões – difusão e ensino – não são mutualmente 

excludentes. Ou seja, difundir a psicanálise não impede que ela seja ensinada, assim como 

o ensino de noções freudianas não impede a existência de uma modalidade de difusão. Não 

apresentando fronteiras estanques, o que nos interessa aqui é a forma como elas se 

vinculam institucionalmente ou não. Desse modo, se num primeiro momento houve a 

prática de ensino da psicanálise, ela tinha como característica um maior descompromisso 

em termos institucionais, trazendo mais a marca da difusão de uma certa forma de 

conhecimento do que como um saber com lugar definido. Apontamos, também, a 

existência de uma forma de difusão da psicanálise num segundo momento, que, no entanto, 

apresentava mais interesse em divulgar noções psicanalíticas a partir de atores 

institucionalmente localizados do que espalhar a novidade freudiana livremente.  

Já no que se refere à transmissão, tomamos um acontecimento fundamental para 

que sua realização fosse possível em Minas Gerais no ano de 1963, quando veio para Belo 

Horizonte o padre Malomar Lund Edelweiss, filiado ao Círculo Vienense de Psicologia 

Profunda, para praticar a clínica e formar psicanalistas a partir de uma leitura 

existencialista cristã. Essa proposta de transmissão parece ter sido hegemônica até 1980, 



20 

 

 

quando foi instituído o Colégio Mineiro de Psicanálise, com uma formação abrangente que 

trazia elementos tanto de epistemologia quanto de materialismo histórico, linguística, 

antropologia e um módulo sobre Jacques Lacan. Dessa forma, conhecer a formação do 

Malomar, seu percurso na psicanálise e na religião, bem como traçar sua genealogia e as 

bases conceituais nas quais ela se funda é de grande importância para sublinhar seu lugar 

na história da psicanálise em Minas Gerais.  

Nessa dimensão, torna-se importante a utilização da noção de Geração tal como 

descrita por Roudinesco (1995). O uso dessa noção, segundo a autora, não faria sentido se 

não permitisse revelar a essência mesmo daquilo que a tornava pertinente no campo da 

psicanálise a existência de um modo específico de transmissão do saber de mestre a 

discípulo, passando pela experiência da análise (p. 64). Assim, a noção de geração é a 

chave de leitura para compreendermos os fundamentos dessa modalidade clínica específica 

– organizada em 1963 por Malomar –, uma vez que nos permite localizar 

genealogicamente quem formou quem, a partir de qual apropriação da psicanálise, com 

quais saberes ela se vinculava e como se organizava a práxis analítica em questão. 

Salientamos, aqui, que essa tríade conceitual não se organiza a partir de uma 

suposta unificação dos enunciados a respeito da psicanálise em determinado momento. 

Longe disso, as noções de difusão, ensino e transmissão se constituem mais como pontos 

nodais em torno dos quais diferentes discursos orbitam do que como a definição de uma 

única forma de se apropriar da psicanálise. Assim, tais noções são pensadas ao longo do 

trabalho como matrizes amplas, e não como conjuntos fechados. 

Tomamos essas séries até certo ponto independentes, mas que se cruzam a todo 

momento (principalmente as dimensões da difusão e do ensino na primeira metade do 

século XX) para pensar os modos pelos quais a psicanálise circulou em Minas Gerais antes 

do ano de 1963. Após esse ano, a dimensão da transmissão se tornou fundamental, uma vez 

que as possibilidades de se formar psicanalista – assim como as tensões derivadas do não 

reconhecimento da sociedade “oficial” – marcaram uma ruptura com as tentativas de se 

difundirem as ideias freudianas, já que o objetivo passou a ser se tornar um próprio 

praticante dessa teoria no âmbito da clínica. Com esse recorte, buscaremos conhecer as 

condições – ordenadas pelas dimensões da difusão e do ensino que circularam em Minas 

Gerais – que preparam o solo arqueológico sobre o qual floresceu um modo particular de 
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se praticar e transmitir a clínica psicanalítica. Buscaremos, então, construir uma narrativa 

que contemple a confecção das condições de emergência desse enunciado em específico 

(uma leitura cristã da psicanálise), e não de outro em seu lugar. 

Tais questões nos suscitam ainda outro aspecto marcante da chegada da psicanálise 

e que diz respeito propriamente a uma noção fundamental para a teoria psicanalítica: os 

discursos acerca da sexualidade. Em cada momento, no interior de cada via discursiva (seja 

médica, pedagógica, modernista, católica ou clínica), parece se configurar um modo 

característico de se pensar a sexualidade, assim como uma (im)possível tentativa de 

controle. Essa noção, com todas as suas torções e especificidades que adquire a partir das 

coordenadas próprias de cada discurso que dela faz uso, nos parece surgir como um fio 

condutor que atravessou a psicanálise desde sua chegada a Minas Gerais até sua 

institucionalização, que se deu pela via de uma leitura católica e moralista da teoria das 

pulsões. Referimo-nos, dessa maneira, a essa leitura pelo fato de ela trabalhar com diversas 

noções freudianas, mas com sua clínica fundamentada em uma noção de pessoa em sua 

totalidade, a partir de uma hierarquia que trazia valores religiosos no topo, relegando à 

sexualidade um lugar sem destaque (Mendes, 2013a). 

Operando sobre essas condições, situamos aqui nossa hipótese acerca dos motivos 

da implantação dessa modalidade específica da clínica psicanalítica em Minas Gerais. 

Tomando como base uma noção da clínica psicanalítica para se pensar a própria história da 

psicanálise, supomos que a chegada de Malomar e o modo como inicialmente se 

configurou o Círculo Psicanalítico nos indicam para a constituição de uma solução de 

compromisso entre a medicina e a igreja. A noção de solução de compromisso na clínica se 

refere a um trabalho psíquico no qual o que é recalcado passa pela censura e pode chegar à 

consciência pela via de uma transformação de seu conteúdo – seja em sonho, lapso, chiste 

etc. (Freud, 1901/1996). Essa solução de compromisso, tal como destacam Laplanche e 

Pontalis (2004), torna possível a satisfação de forças antagônicas – as exigências 

defensivas e o desejo do inconsciente – pela via de uma formação que é atravessada por 

ambas as exigências. A solução de compromisso, noção de extração clínica, nos fornece 

uma interessante chave de leitura para compreendermos os aspectos históricos envolvidos 

em diversos momentos do presente trabalho, que são ilustrados aqui nas condições de 

possibilidade de uma psicanálise cristã em Minas Gerais. 
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 Sabemos que a medicina e a igreja foram grandes representantes na discussão 

acerca da pedagogia nas décadas de 1920 e 1930 (Oliveira, 2002a), quando uma se 

contrapunha à outra. Entre um discurso que tomava a noção de sexualidade infantil como 

importante, para dar destaque à necessidade de se educá-la, e um discurso que a isso fazia 

resistência, parece-nos muito adequada a implantação de uma instituição psicanalítica 

fundada em bases cristãs. De um lado, o saber médico, com uma peculiar leitura da teoria 

da sexualidade infantil; de outro, a igreja resistindo a esse modo de pensar a infância. Entre 

eles, uma solução que satisfez dois: um padre implantou o Círculo Brasileiro de Psicologia 

Profunda de Minas Gerais – posterior Círculo Psicanalítico de Minas Gerais (CPMG) – e 

passou a formar médicos na clínica psicanalítica. 

Diante dessas séries e acontecimentos, algumas perguntas se tornam fundamentais: 

quem foram os sujeitos que participaram da implantação, assim como seus continuadores 

nas estratégias de ensino e difusão das ideias psicanalíticas? Ou quais foram as condições 

nas quais elas se deram? Nesse sentido, torna-se fundamental reconstruirmos as vias 

discursivas que se apropriaram de noções psicanalíticas na época em questão – medicina, 

modernismo, pedagogia e religião – e o projeto que motivou essas leituras, bem como os 

sujeitos envolvidos com essas questões. Assim, este trabalho será conduzido no sentido de 

conhecer as filiações teóricas e institucionais às quais esses sujeitos se vinculavam. Por 

exemplo, no campo da medicina, a psiquiatria carioca parece ter exercido forte influência 

sobre a leitura que os médicos mineiros faziam de Freud. Já no que se refere ao 

modernismo, a influência maior veio de São Paulo, mais especificamente de Mario e 

Oswald de Andrade. Com isso, buscamos fornecer um quadro tanto de determinadas 

formas de se apropriar da psicanálise quanto das filiações teóricas e institucionais, assim 

como – e fundamentalmente – das tensões existentes entre sujeitos com concepções 

distintas de psicanálise, suas acusações mútuas e seus silêncios. 

Nessa perspectiva, nosso questionamento não se dá de modo a avaliar a pertinência 

da circulação das ideias freudianas quando de sua chegada ou de conhecer se determinadas 

práticas psicanalíticas eram válidas ou não a partir de uma lógica institucional específica 

(como a da IPA, por exemplo). A questão que movimenta este trabalho não parte da 

existência de uma psicanálise a priori, independente das questões próprias ao local onde se 

dá sua apropriação. O que está em questão é justamente o reconhecimento de uma 
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profunda multiplicidade de formas de se organizar o saber psicanalítico, multiplicidade que 

invariavelmente será atravessada por elementos das vias discursivas nas quais se dá essa 

apropriação, gerando efeitos radicais tanto no que tange à práxis analítica quanto na forma 

de conceber o campo conceitual da psicanálise (Mezan, 2014).  

O reconhecimento dessa multiplicidade nos aponta a noção do conflito como 

essencial. Propostas diferentes – como medicina e religião – levam a leituras por vezes 

incompatíveis dos textos freudianos, o que tem como consequência a irredutibilidade de 

uma determinada apropriação com outra. Dessas divergências, acreditamos que tenham 

surgido algumas soluções de compromisso entre elas, como a chegada da psicanálise sob a 

égide de uma leitura cristã. 

Assim, não se trata de questionar se a difusão de ideias psicanalíticas entre os 

médicos mineiros nas décadas de 1920 e 1930 foi teoricamente pertinente, mas de buscar 

conhecer quais elementos a medicina foi buscar na psicanálise a partir de um projeto 

próprio. Tampouco, trata-se de colocar em xeque a validade da clínica psicanalítica a partir 

de uma leitura católica, tal como chegou e era praticada na década de 1960 em Minas 

Gerais, e sim de colocar em questão os elementos da história cultural mineira que 

possibilitaram essa chegada e rápida ascensão a despeito das enormes dificuldades 

encontradas por Sebastião Salim para se estabelecer um grupo vinculado à IPA. Em suma, 

buscamos neste trabalho conhecer as especificidades que marcaram o percurso da 

psicanálise em Minas Gerais tanto a partir da relação que suas noções estabeleceram com 

outras disciplinas como pelas condições nas quais sua emergência enquanto dispositivo 

clínico foi possível. 

Tomamos, então, o atravessamento entre as noções de filiação e a distinção entre 

difusão, ensino e transmissão como critérios para a marcação das nossas séries de trabalho. 

O acontecimento que marca nosso ponto de partida é o trabalho de tradução das Cinco 

lições de psicanálise por Iago Pimentel n’A Revista, em 1925. A partir daí, buscaremos 

conhecer tanto as estratégias de difusão quanto de ensino que se deram a partir desse ano 

até o ano de 1963, quando a psicanálise se institucionalizou em Minas Gerais. 

Consideramos que, destarte, a noção de filiação se constituiu como fundamental, uma vez 

que ela marcou as origens do pensamento daqueles que se apropriaram de noções 

psicanalíticas para seus projetos próprios. 
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Assim, a partir dessas ferramentas que organizam nosso campo de trabalho, 

definimos a seguinte periodização com as séries e acontecimentos que consideramos 

fundamentais, para situar a inicial apropriação e posterior institucionalização da psicanálise 

em Minas Gerais:  

- De 1925 a 1932, inauguramos esta série com a publicação da tradução de Cinco 

lições de psicanálise por Pimentel. Posteriormente, temos a alusão a noções psicanalíticas 

em vários textos modernistas de autoria de Pedro Nava e Ascânio Lopes. Em 1928, ideias 

psicanalíticas surgiram de forma esparsa, na II Conferência nacional de educação, em Belo 

Horizonte, que contou com as participações de Júlio Pires Porto-Carrero, Deodato de 

Moraes, Renato Jardim, Washington Pires e Iago Pimentel. Ainda nesta série, temos noções 

pontuais da psicanálise surgindo em aulas na Faculdade de Medicina de Minas Gerais, 

proferidas por Galba Velloso, Ari Ferreira e Washington Pires. Temos, aqui, uma difusão da 

psicanálise sem compromissos institucionais tão explícitos. 

- A partir de 1932, tem-se a psicanálise participando oficialmente da vida de 

instituições médicas e pedagógicas. Destacamos, inicialmente, a fundação da Sociedade 

Pestalozzi. Os médicos – especialmente psiquiatras – publicaram cada vez mais textos 

relacionados à temática. A psicanálise era praticada como uma especialidade médica por 

Leão Cabernite, Paulo Dias Corrêa, Karl Weissmann e José Salomão. Contamos, ainda, 

com as publicações de textos psicanalíticos no jornal Folha de Minas. Nesse momento, o 

ensino de noções psicanalíticas deparou-se com os compromissos institucionais declarados.  

- Em 1963, houve a implantação do Círculo Brasileiro de Psicologia Profunda de 

Minas Gerais, primeira instituição psicanalítica do estado, por Malomar Lund Edelweiss. 

Nesse período, temos a transmissão da psicanálise enodada pela solução de compromisso 

com o catolicismo. 

Assim, partindo das considerações tecidas anteriormente acerca do nosso campo de 

trabalho, definiremos agora nossas fontes de informação. 

  

1.1 Instrumentos 

 

Pensando o modo pelo qual a pesquisa será levada a termo, reconhecemos, 

primeiramente, a partir de Roudinesco (2006), a importância do arquivo no trabalho 
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histórico. Definindo a existência e o trabalho com o arquivo como condições de 

possibilidade desse tipo de pesquisa, a autora faz um alerta acerca da relação do historiador 

da psicanálise com esse material. Segundo ela, é necessário resistir à tentação de supor a 

existência de um arquivo pleno, de que tudo estaria anotado ou guardado em algum lugar: 

isso tornaria a história como criação impossível, uma vez que o arquivo se transformaria 

num saber absoluto. No entanto, é necessário trabalhar, a partir de algum vestígio, alguma 

marca; caso contrário, a tendência da história se dá pela via da fantasia ou do delírio, para 

uma soberania do eu. Desse modo, a autora considera que,  

 

entre esses dois impossíveis, que são como dois limites de uma mesma interdição 
– interdição do saber absoluto, interdição da soberania interpretativa do eu –, não 
há como não reconhecer que o arquivo (destruído, presente, excessivo ou 
apagado) é a condição da história (Roudinesco, 2006, p. 9). 

 

É nesse intervalo entre um arquivo e outro que situamos a importância da 

apropriação da noção de “construção” para o presente trabalho. Baseando-nos em Freud 

(1937/1996), reconhecemos a existência de uma série de elementos, chamados por ele na 

clínica de “matérias-primas” para o trabalho em análise, que são os sonhos, lapsos, chistes 

etc. Sabemos que a articulação entre tais elementos nem sempre é um dado, algo com um 

sentido a ser interpretado. Em diversos momentos, é fundamental ao analista realizar uma 

construção que possibilite à narrativa a obtenção de um sentido, que será sempre novo. Na 

presente pesquisa, reconhecemos as fontes primárias como matérias-primas, mas que, por 

diversas vezes, não possuem uma articulação explícita entre elas, seja pela via de uma 

aproximação, seja pela via de uma incompatibilidade. O sentido, tal como na clínica, não é 

um dado a ver, mas um dado a construir. Aqui, reconhecemo-nos em consonância com as 

palavras de Mezan (2002), quando este afirma que a leitura não é deciframento, é trabalho, 

ou seja, negação determinada do dado imediato e construção de um novo objeto (p. 75, 

grifo do autor). Nesses termos, essas construções serão da ordem de um trabalho do 

pesquisador, que, a partir da utilização de certas chaves de leitura (tais como a noção de 

conflito ou de solução de compromisso), terá meios de construir a narrativa em questão.  

Próximo à noção e importância do arquivo dada por Roudinesco, pensamos aquilo 

que Foucault define como documento, uma vez que tal autor também o situa como 

condição da história. A respeito disso, Foucault (1969/2013) aponta que 
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a história, em sua forma tradicional, se dispunha a ‘memorizar’ os monumentos 
do passado, transformá-los em documentos e fazer falarem estes rastros que, por 
si mesmos, raramente são verbais, ou que dizem em silêncio coisa diversa do que 
dizer; em nossos dias, a história é o que transforma os documentos em 
monumentos e que desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens, 
onde se tentava reconhecer em profundidade o que tinham sido, uma massa de 
elementos que devem ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, inter-
relacionados, organizados em conjuntos. Havia um tempo em que a arqueologia, 
como disciplina dos monumentos mudos, dos rastros inertes, dos objetos sem 
contexto e das coisas deixadas pelo passado, se voltava para a história e só 
tomava sentido pelo restabelecimento de um discurso histórico; poderíamos 
dizer, jogando um pouco com as palavras, que a história, em nossos dias, se volta 
para a arqueologia – para a descrição intrínseca do monumento (pp. 8-9). 

 

Sobre essa questão de a história se voltar à arqueologia, cabe aqui outro paralelo 

entre o presente trabalho e o texto Construções em análise. Nesse texto, Freud (1937/1996) 

traça uma comparação entre o trabalho do arqueólogo e o fazer do psicanalista, no sentido 

de que ambos trabalham com fragmentos do passado para a elaboração de uma narrativa no 

presente. Enquanto na arqueologia, trabalha-se com objetos de um determinado período, 

buscando conhecê-los para articulá-los com outros objetos – na tentativa de construção de 

um saber histórico sobre eles –, na psicanálise, trabalha-se com restos do passado, algumas 

vezes inacessíveis, mas que causam efeitos e que são possíveis de serem articulados em 

uma narrativa atual. As construções tanto na arqueologia quanto na psicanálise serão 

sempre a partir de fragmentos específicos, incompletos, em uma história narrada a partir do 

presente. Entre a arqueologia e a psicanálise, situa-se o modo como utilizaremos a noção 

de construção neste trabalho: utilizando algumas noções psicanalíticas para pensar sua 

própria história. 

A partir dessa torção operada, é abandonada a tentativa de situar os documentos em 

um contexto histórico anterior e mais amplo, para tomá-los como a própria fonte 

documental – considerada em diversas dimensões, tais como livros, textos, narrações, 

registros, atas, edifícios, instituições, regulamentos, técnicas, objetos, costumes etc. Ou 

seja, como a base sobre a qual se constrói a narrativa. Tomamos próximas as noções de 

arquivos utilizadas por Roudinesco e de documento tal como Foucault para pensarmos o 

lugar fundamental das fontes primárias no presente trabalho e a noção freudiana de 

construção como modo de operar sobre elas. 
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Reconhecemos, desse modo, as fontes primárias como os arquivos sobre os quais 

nossa narrativa será construída. Consideramos significativo, também, pensá-las no quadro 

mental da época (em relação às questões sociais, políticas e ideológicas em questão). No 

entanto, esse movimento não se dá no sentido de situar tais arquivos no interior dessa 

história já existente – como se a história da psicanálise fosse mais uma parte a ser inserida 

numa suposta história geral –, mas para construir a narrativa que se refere necessariamente 

à apropriação das ideias freudianas em Minas Gerais.  

Nesse sentido, é fundamental realizar um trabalho de articulação de alguns 

elementos culturais que exerceram influência sobre os usos que foram feitos das noções 

psicanalíticas em Minas Gerais. Aqui, o importante é construir esta ponte entre alguns 

elementos discursivos da época com os campos que se utilizaram de ideias psicanalíticas. 

Como apostamos na importância da noção de sexualidade nesse percurso, assim como nos 

modos pelos quais ela foi sendo utilizada a partir de um determinado campo.  

Tomamos como base para esta leitura o texto escrito por Freud em 1908 chamado 

Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, no qual ele diz que quanto maior for 

a repressão social sobre a sexualidade, mais intensas são as tentativas de controle, bem 

como maiores são os esforços da população para criar formas substitutivas de satisfação. 

Assim, reconhecendo o caráter conservador do Estado como consequência da influência da 

igreja católica sobre a população mineira – principalmente na primeira metade do século 

XX –, temos a hipótese de que a sexualidade foi o grande alvo dos dispositivos que 

fizeram uso das noções psicanalíticas. Todavia, reconhecemos que esses usos não foram, 

de forma alguma, convergentes – sendo por diversas vezes radicalmente opostos. É nesse 

sentido que buscaremos dar conta, nesta narrativa, de situar discursos divergentes acerca da 

sexualidade da população de Minas Gerais no quadro mais amplo da história cultural 

mineira. Buscaremos, também, articular os fundamentos de cada um desses discursos à 

apropriação específica dos textos freudianos realizados por eles. 

Assim, tomando o trabalho de tecer essa narrativa, e reconhecendo que ela não é 

dada a priori, mas uma verdadeira construção, que utilizaremos diversas noções 

psicanalíticas como chave de leitura dos acontecimentos, buscando torná-los inteligíveis 

sem forçar uma compatibilidade. Entretanto, é relevante aqui afirmar que não se trata de 

colocar a história no divã, numa ingênua tentativa de fazer da psicanálise uma chave única 



28 

 

 

de leitura para sua própria história. Trata-se, sim, de reconhecer a profícua solidariedade 

entre os dois campos de trabalho (Gay, 1989a). Enquanto na psicanálise o trabalho é 

conduzido em termos de uma narrativa singular, no trabalho histórico têm-se como objeto 

certos elementos de uma história coletiva. No cruzamento entre ambas as disciplinas, o 

fazer do psicanalista pode ser enriquecido com noções históricas que possibilitem a 

compreensão dos modos de constituição das subjetividades de determinada coletividade. Já 

o historiador passa a dispor de chaves de leitura para compreender, em seu trabalho, as 

alianças feitas entre sujeitos, os conflitos que invariavelmente atravessarão seu percurso, 

ou ainda o que emerge como aparentemente irracional em seu objeto, com noções de 

solução de compromisso, conflito, desejo ou pulsão. Reconhecemos como construções do 

historiador o uso dessas ferramentas na composição de seu trabalho, da definição do 

recorte até a elaboração da narrativa em questão. 
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2 Belo Horizonte: a Viena mineira? Algumas condições para a chegada das ideias 

freudianas nos anos 1920 

 

Conforme afirmado anteriormente, destacamos a importância de se trabalhar a 

circulação das ideias psicanalíticas em Minas a partir de um cruzamento com questões 

sociais e políticas próprias a esse Estado. Tais questões, definidas historicamente, 

constituem-se como as bases arqueológicas sobre as quais determinadas formas de se 

apropriar de noções psicanalíticas irão se organizar. Reconhecemos, então, nessa 

perspectiva, a psicanálise como um saber de cunho universal, mas com sua leitura sendo 

balizada pelos efeitos da cultura na qual se dá sua apropriação. 

Assim, alguns elementos se mostram determinantes no modo como a psicanálise é 

lida e discutida em cada região. Como exemplos, assinalamos: a proximidade geográfica e 

cultural do Rio Grande do Sul com a Argentina como um dos fatores fundamentais para a 

forma como a psicanálise se organizou naquele estado (Gageiro & Torossian, 2014); o forte 

crescimento vivido pela cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século XX, fazendo 

com que a vida nessa cidade se transformasse em algo traumático por conta da intensa falta 

de referências, possibilitando à psicanálise se inscrever inicialmente mais como um saber 

sobre a cultura e a sociedade do que como um saber sobre a loucura (Oliveira, 2006); ou 

ainda o fato de o Rio de Janeiro se constituir como a capital do País nesse período, o que 

levou ao fomento das atividades culturais e acadêmicas e ao desenvolvimento universitário 

de vários campos – dentre eles o psiquiátrico –, fazendo com que a psicanálise fosse 

apropriada de modo marcante pela via das possibilidades de tratamento e prevenção da 

loucura (Nunes, 1988). 

No estado de Minas Gerais, destacamos o papel capital do catolicismo na 

organização da sociedade, sendo que essa religião deixou marcas em diversas questões 

referentes à apropriação da psicanálise na cultura mineira. Por isso, consideramos essencial 

tecer alguns comentários acerca de como o catolicismo se organizou não só nesse Estado, 

mas em todo o Brasil, para podermos compreender alguns aspectos sociais que se 

constituem como as condições da chegada da psicanálise em Minas Gerais. Esse percurso 

nos remete a certos elementos do século XIX, quando o País ainda se encontrava em uma 

configuração política imperial. 
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Sabemos que durante o império, o estado brasileiro se organizava de modo que o 

catolicismo era legalmente a religião oficial. Nessas condições, as autoridades eclesiásticas 

católicas tinham fortes influências em diversos campos da sociedade, organizando a 

educação, a saúde pública, as obras assistenciais, assim como possuindo uma total 

exclusividade na concessão de registros de nascimento, casamento e óbito (Leite, 2011). 

Essa relação, no entanto, não se dava pacificamente, de modo que a igreja vivia uma série 

de conflitos tanto com o Estado quanto no interior da própria instituição. Tal condição 

atravessou o campo do catolicismo durante a segunda metade do século XIX (Santirocchi, 

2010). Esses conflitos, que podem ser relacionados em grande parte ao I Concílio do 

Vaticano (1869 e 1870), eram marcados pelo que ficou conhecido como ultramontanismo, 

movimento fundado no combate aos ideais liberais e modernizantes, assim como na busca 

de uma unificação da igreja católica à Roma. Por um lado, os ultramontanos entraram em 

dificuldades com o imperador, uma vez que certas decisões do Vaticano iam de encontro a 

questões eminentemente políticas do Brasil, sendo que esses conflitos tiveram como ápice 

a Questão Religiosa1. Por outro lado, os ultramontanos entravam em conflitos com os 

próprios católicos chamados tradicionais (Santirocchi, 2010), pelo fato de conceberem o 

catolicismo de um modo diferenciado. 

Assim, apesar da forte influência da igreja católica no País, ela era marcada por 

uma série de impasses tanto em seu interior quanto em suas relações com o império. Diante 

dessa configuração, um aspecto que nos interessa sobremaneira é o que tange à esfera da 

educação do brasileiro. Ao longo do império, o catolicismo era uma das bases do ensino, 

de modo que a moral cristã era uma condição de educação no País. No interior da série de 

debates que marcaram o cenário Estado-Igreja ao longo da segunda metade do século XIX, 

a questão da educação se mostrou fundamental, pois os católicos resistiam intensamente a 

uma perda do controle educacional, enquanto o Estado se via pressionado a possibilitar 

novas formas de ensino no Brasil. 

Essas condições do País se reproduziam em Minas Gerais com certas 

peculiaridades. Nesse Estado, o movimento ultramontano se constituiu com fortes bases, 

                                                 
¹ Na década de 1870, uma tensão que ficou conhecida como “Questão Religiosa” se refere à prisão de dois 
padres – D. Macedo Costa e D. Vital Maria Gonçalves – por terem proibido a presença maçônica em suas 
irmandades religiosas, contrariando, assim, uma ordem do imperador, que defendia a suspensão dessas 
interdições. Para outros detalhes, consultar Martins (2008). 
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por intermédio da figura de Dom Antônio Francisco Viçoso. Esse bispo concebia como 

fundamental a organização de seminários fechados, de modo a educar os jovens desde cedo 

em uma moral romana e constituí-los como exemplos no seio da sociedade, que assim se 

tornaria mais moralizada (Bencostta, 2000). Defensor rigoroso da importância da educação 

fundada em uma moral cristã, Dom Viçoso foi bispo de Mariana entre 1844 e 1875, e tinha 

sua atenção voltada para 

 

o tipo de educação que seria oferecida aos jovens pelos Colégios da diocese, o 
cuidado com as famílias em sua responsabilidade com a educação da primeira 
infância, da criança e dos filhos mais velhos, o acompanhamento mais próximo 
dos padres, principalmente aqueles que se encontravam isolados em fazendas ou 
lugarejos distantes e a observação dos costumes da população em geral, a fim de 
corrigi-los e educá-los quando necessário (Assis, 2005, online). 

 

Sujeito emblemático para conhecermos a configuração católica de Minas Gerais na 

segunda metade do século XIX, Dom Viçoso era um exemplo de bispo ultramontano, 

sendo considerado uma das influências de outros bispos de grande importância nacional 

que seguiam essa linha, tais como Dom Vital e Dom Macedo Costa (bispos presos durante 

a Questão Religiosa). Um dos pontos que merecem destaque na vida dele é, também, a 

marca de diversos conflitos. Por um lado, ele se indignava com certas alas do clero, 

consideradas por ele como deturpado e indisciplinado, e que necessitavam de uma 

educação moral de bases romanas para ser corrigido (Coelho, 2010). Já quanto a seu 

conflito com o Estado, este se fundava basicamente numa tentativa de maior liberdade da 

igreja para com o Estado, limitada pelo regime do Padroado2, numa possibilidade de se 

aproximar de Roma, como era típico dos ultramontanos (Campos, 2010). 

Dessa forma, vemos a igreja em Minas Gerais reproduzir os conflitos que a 

instituição mantinha em diversos locais do País. No entanto, apesar de tais conflitos, a 

hegemonia por parte da igreja no que tange a diversos aspectos – dentre eles a educação – 

se manteve enquanto perdurou o Império.  

Esse quadro, porém, se alterou com a proclamação da república em 1889, uma vez 

que houve, nesse momento, uma ruptura da oficialidade da religião católica no País. Com 

                                                 
2 O regime do Padroado se refere à submissão da igreja ao Estado, de modo que não era permitido aos 
católicos irem contra as leis e as ideias do imperador. 
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isso, a igreja passou a perder espaço, ao menos oficialmente, para outras possibilidades de 

se pensar a religião e de organização política. Tal ruptura se manteve com mais firmeza a 

partir de 1891, quando foi promulgada a primeira constituição da república, na qual há de 

fato um afastamento das relações oficiais entre a instituição católica e o Estado, abrindo 

espaço para diversas discussões sobre a organização social do País. Todavia, tal como nos 

aponta Leite (2011), se por um lado houve um afastamento legal entre igreja e Estado, isso 

não pode ser afirmado com tanta veemência no que diz respeito ao cotidiano da população. 

Profundamente arraigado na sociedade, o catolicismo podia não ser mais a religião oficial 

do País, mas era certamente a majoritária, de modo que tal autor considera um exagero 

supor que a laicidade era praticada – ou mesmo praticável. Dessa forma, se a separação 

legal se deu, ela não levou a uma intensa diminuição das influências da igreja na sociedade 

ou mesmo a uma ruptura das relações entre o governo e os católicos, que continuavam 

tendo um profundo alcance tanto na vida pública quanto na vida privada. 

Esta breve apresentação das relações entre igreja e império pode apontar alguns 

elementos importantes para pensarmos o quadro do catolicismo no País na época da 

proclamação da república: forte influência sobre o Estado, que mesmo legalmente perdida 

com a proclamação, não se deu de modo prático; a doutrina católica tentando resistir às 

forças da modernidade e do liberalismo. Anteriormente hegemônica no campo da 

educação, e a partir daí forçada a conviver com a diferença nesse campo, a igreja se lançou 

em debates acerca da situação educacional do Brasil. 

Aqui, uma questão se mostra crucial. Com a proclamação da república, tornou-se 

significativo buscar construir uma identidade brasileira. Se, anteriormente, a “cara do 

Brasil” era a família real, com suas relações e prioridades, a partir do momento em que o 

Brasil se constituiu como uma república essa referência se esvaziou, abrindo espaço para 

os mais diversos atores nessa cena. Propostas, tais como uma catolicização do Brasil aos 

moldes de Roma, uma europeização de base positivista ou o reconhecimento de uma 

identidade eminentemente brasileira, marcada pela miscigenação, passaram a disputar um 

lugar ao sol. Se anteriormente os campos da educação, saúde, identificações civis ou 

mesmos cemitérios estavam por conta da igreja, o lugar vazio deixado pela proclamação da 

república definiu as possibilidades de uma nova forma de conceber e organizar diversos 

elementos da sociedade. 
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Foi a partir dessas condições que propostas veiculadas pela medicina, pelo 

modernismo ou pelas instituições católicas foram se organizar como projetos para o País. E 

foi no interior dessas vias que as ideias psicanalíticas circularam inicialmente, a partir de 

leituras peculiares, dependendo dos objetivos de cada autor – seja para defender, seja para 

fazer resistência. Observamos isso de um modo geral no Brasil, mas não como um 

movimento unificado, uma vez que em cada região a apropriação das ideias psicanalíticas 

ocorreu de modo singular. Portanto, conhecer algumas características de Minas Gerais 

nesse período, e principalmente de sua recém-construída capital, se torna fundamental para 

a possibilidade de construir como se deu a entrada das ideias psicanalíticas nesse Estado. 

 

2.1 A recém-construída Belo Horizonte 

  

Uma das marcas que podemos destacar na capital inaugurada em 1897 é o fato de 

ela se constituir basicamente de antigos moradores de Ouro Preto – até então capital 

mineira –, de imigrantes estrangeiros e de migrantes do interior ou de outros estados. Essas 

características atravessam a constituição de Belo Horizonte em diversos sentidos.  

A primeira dessas classes – composta dos funcionários públicos do governo e das 

classes mais abastadas – vinha da antiga capital, cidade das mais tradicionais no que se 

refere ao catolicismo. Esse aspecto da constituição de Belo Horizonte em seus primórdios 

merece destaque, uma vez que aponta a influência do catolicismo já em seu nascimento, 

mostrando-se aí com uma força sem igual em todo o País (Caldeira, 2011). Dessa forma, as 

marcas da religião católica mostraram-se uma das bases do conservadorismo mineiro tão 

marcante nas primeiras décadas do século XX. Se no resto do País a igreja católica lutava 

por reconstituir seu poder por meio de sua maior ligação aos valores de Roma – e na 

negação dos valores da modernidade –, em Belo Horizonte essa influência tinha melhores 

condições devido às características próprias do lugar. Porém, apesar das influências dessa 

elite vinda de Ouro Preto, Belo Horizonte não foi uma cidade construída para poucos, de 

modo que ela vivenciou um crescimento acelerado por conta da vinda de pessoas de outros 

locais para viver e trabalhar na nova cidade. 

Assim, essa outra parcela da população belo-horizontina aponta um contraste para 

com o quadro conservador anteriormente descrito. Tanto em seus primórdios quanto em 
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seu desenvolvimento posterior, Belo Horizonte atraiu imensos contingentes migratórios e 

imigratórios, de maneira que sua população crescia a passos largos. Se no ano de 1900 o 

número de moradores belo-horizontinos era 13 mil, já em 1912 a cidade possuía mais de 

40 mil habitantes, chegando a 55 mil moradores no ano de 1920. Nesse ritmo, a cidade já 

possuía mais de 350 mil moradores no ano de 1950, mantendo um crescimento médio 

acima dos 4% ao ano (Botelho, 2007). Tais números apontam uma intensa chegada de 

pessoas, consequência de uma rápida industrialização. Com essa grande quantidade de 

pessoas chegando, conviver com as diferenças se tornava uma das condições de morar na 

cidade. Se tal como destaca Cury (1998), o centro da cidade foi planejado e organizado 

para as elites vindas de Ouro Preto, vemos com Botelho (2007) que essa classe operária se 

tornou a responsável por lutar por condições de moradia, de trabalho e de infraestrutura, 

negadas desde a construção da cidade ao pessoal menos favorecido. 

O quadro descrito anteriormente nos aponta uma questão fundamental: por um lado, 

o catolicismo se organizou em Minas Gerais – e mais especificamente em Belo Horizonte 

– com uma grande força a partir do projeto de vinculação aos valores de Roma para a 

construção de uma identidade brasileira; por outro, sustentar os valores de resistência à 

modernidade tal como buscava a igreja se tornava praticamente impossível, dados o 

imenso crescimento da cidade e a constante chegada de pessoas com ideias diferentes. 

Merecem destaque também os conflitos existentes entre as diferentes classes, uma vez que 

eles ilustram o fato de que o crescimento não se deu sem problemas sociais. Esta tensão 

entre a força da tradição religiosa e a novidade vinda de fora se constitui como uma das 

marcas fundamentais da cidade de Belo Horizonte, desde seu nascimento em 1897 até a 

década de 1920, tal como aponta Cury (1998).  

Outro aspecto marcante, no que diz respeito ao desenvolvimento de Belo Horizonte 

em seus primórdios, se refere aos anseios de parte de sua população para que a cidade se 

constituísse como um grande centro. Muito comuns eram os movimentos de tentativa de 

valorização de sua atmosfera científica e cultural, de modo que o investimento nas 

faculdades e no campo das artes era constante. Dessa preocupação, a apropriação de 

elementos de outras metrópoles (brasileiras ou não) se tornou cotidiano, e isso marcou a 

influência de cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo sobre a vida belo-horizontina. 
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Esse ponto se constitui como algo de nosso interesse, principalmente no que tange à 

medicina e ao movimento modernista como veremos posteriormente. 

A imprensa da época, como nos aponta Cury (1998), oferece valiosos elementos 

para situarmos essa tensão, entre a novidade e os aspectos enraizados na cultura do 

mineiro, vivida no cotidiano da população ainda no começo da década de 1930. Utilizamo-

nos aqui de algumas das crônicas escritas por Carlos Drummond de Andrade na primeira 

metade dessa década e publicadas no Minas Gerais, Órgão Oficial dos Poderes do Estado, 

como uma ilustração da vida do belo-horizontino dessa época. Buscamos, com isso, 

conhecer alguns dos valores sociais e culturais dominantes nessa época, de modo a 

esclarecer melhor quais as condições em que as ideias psicanalíticas ganharam espaço em 

Belo Horizonte. 

Inicialmente, destacamos o lugar do feminino da sociedade belo-horizontina da 

época. Influenciadas pela moda europeia das boinas durante o inverno na cidade – 

enquanto os homens usavam pesados sobretudos importados da Inglaterra (Andrade, 

1987, p. 10) –, as mulheres mostravam uma abertura para diversas novidades que vinham 

com o crescimento da cidade. Elas passaram, nesse momento, a adquirir preocupações e 

cultivar tendências esquecidas na trama de sua vida doméstica, anteriormente tão 

patriarcal e simples, e hoje marcada pelo selo das novas exigências e circunstâncias 

sociais (Andrade, 1987, p. 16), a ponto de comover o cronista o fato de se deparar com 

mulheres lendo André Maurois ou o Litterary Digest. A mulher belo-horizontina, segundo 

Drummond, estava se intelectualizando, sendo possível a ela ler em inglês ou francês. Essa 

proximidade da mulher com os livros é apontada por ele, inclusive, como um modo de 

aproximação entre os sexos, tendo como pretexto o empréstimo de um livro de José de 

Alencar, Anatole France ou Jean Girodoux para iniciar um flerte ou pelo menos para ter o 

livro de volta marcado pelo perfume feminino. 

Seguindo essa linha da intelectualização da mulher mineira na década de 1930, 

Drummond cita uma certa professora, Mme. Artus Perrelet, que veio a Belo Horizonte dar 

cursos e aulas de artes plásticas para as professoras da cidade. As aulas, que se constituíam 

como uma das preocupações elegantes da capital, eram dadas para mais de cem professoras 

moças de Belo Horizonte e do interior do Estado e poderiam servir, nas palavras de 

Drummond, como um índice da elevação intelectual da mulher mineira (Andrade, 1987, p. 
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34). Outra novidade que pode ser apontada ao pensarmos o lugar da mulher nessa época se 

refere aos Congressos Femininos organizados a partir de 1931. Drummond narra a 

ocorrência de um desses Congressos, no qual as mulheres discutiam questões referentes à 

época. 

Essas mudanças sociais, no entanto, não se deram sem despertar uma forte 

resistência de setores mais conservadores, que se mostravam confusos diante do novo lugar 

ocupado pelo feminino, anteriormente cristalizado no interior da família tradicional. Essa 

resistência pode ser ilustrada com um diálogo apresentado em um trocadilho da época, no 

qual uma mulher dizia que Eu gosto immenso de Marcel Preost! Adoro Jean Giroudoux! 

Sou louca por Paul Valéry!, ao que um homem lhe responde: Diabo! E o que pensa o seu 

marido de tudo isso? (Andrade, 1987, p. 17). 

Assim, podemos ver que se por um lado as mulheres estavam se intelectualizando 

ou tendo uma abertura sexual, vemos também que isso despertava uma resistência de 

setores mais conservadores. E mesmo essas mudanças quanto ao lugar da mulher eram 

mudanças que não deixavam a religião católica de lado. Podemos apreender isso com o 

tom melancólico de saudade adotado por Drummond quando as moças esvaziaram de 

beleza a cidade de Belo Horizonte para passarem os eventos da semana santa em cidades 

mineiras que possuem maior tradição de organizar as festividades católicas dessa época. 

Segundo ele, essa evasão não foi um fenômeno isolado, caso de duas ou três garotas 

enjoadas da capital, mas bastante generalizado para preocupar um cronista mundano 

(Andrade, 1987, p. 52). Outro evento semelhante é descrito quando o cronista se queixa da 

ausência de mulheres nas ruas ao que foi saber que muitas delas estavam em um retiro 

espiritual, de modo que durante quatro dias elas rezaram com os olhos postos no alto e os 

ouvidos fechados a todo ruído vão, de automóvel ou de súplica de namorado (Andrade, 

1987, p. 174). Tais narrativas demonstram que a mulher belo-horizontina, ainda que 

intelectualizada e aberta à leitura de autores estrangeiros, mantinha forte a tradição 

católica. 

Nessa década de diversas transformações, não apenas o lugar da mulher estava se 

reconfigurando. Assim como as mulheres, que não abandonaram a tradição no que diz 

respeito ao seu lugar, também os mocinhos, que apesar do futurismo e da revolução russa, 

ainda se obstinam a rimar a lua, os beijos, as vagas do oceano e os suspiros da rolinha do 
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sertão (Andrade, 1987, p. 64). Na visão de Drummond, apesar de os hábitos de os rapazes 

fazerem serenatas para as moças estarem cada vez mais sendo repreendidos pela sociedade, 

eles insistiam. Assim, 

 

a polícia tange-os das ruas do centro, as ruas do arrabalde não os querem, não há 
lugar para eles na cidade. Será o amor, hoje em dia, uma doença ruim? Que lepra 
é essa, para a qual não há lazarentos nem medicinas humanas? Duas perguntas 
tristes, que os seresteiros têm o direito de fazer neste momento (Andrade, 1987, 
p. 196). 

 

Podemos observar que também os homens resistiam em abandonar certas tradições 

no que se refere às relações com as mulheres. 

Já no que se refere às relações entre homens e mulheres, temos a descrição de um 

ponto fundamental para ilustrar a presente discussão. Drummond diz que Santo Antônio – 

o santo casamenteiro – não precisa se espantar com a impressão de que seu prestígio 

diminui com a chegada das modernidades e com a extinção das fogueiras e a decadência 

das tradições (Andrade, 1987, p. 152). Elas passaram, mas o prestígio do santo continuava, 

dado haver sempre a necessidade do milagre, e o desejo e a esperança deles sobre a terra 

(Andrade, 1987, p. 152). Assim, ele afirma que tais milagres continuam sendo os mais 

suplicados de todos, pelos lábios e corações femininos, de modo a arranjar um devoto bom 

para cada devota, bonita ou feia, que receia atravessar a vida sozinha, ou de tal modo que 

devota nenhuma fique sem companheiro e que todos, abraçados dois a dois, devotamente 

penetrem no paraíso (Andrade, 1987, p. 152). Mas, curiosamente, após tais afirmações, ele 

aponta uma alteração nessa tradição do casamento com a invenção do divórcio, de maneira 

que uma mulher chegava a pedir não um, mas vários futuros maridos de uma só vez. 

Além das questões que se referem diretamente ao feminino, ao masculino – e às 

relações entre ambos –, esse período traz outras tensões que dizem respeito às novidades 

que chegavam à cidade e às tradições mineiras, ou mesmo na tentativa de um 

abrasileiramento do que havia de novo. Podemos ilustrar isso em diversos pontos, como, 

por exemplo, com relação ao idioma. Por diversos momentos, Drummond descreve a 

chegada de expressões estrangeiras e as discussões que se seguiam, como o debate sobre a 

palavra stock, havendo os que defendiam a manutenção do inglês e outros que sustentavam 

a importância de um aportuguesamento, com o seu uso corriqueiro passando a ser 
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“estoque”. Sobre essa questão de idiomas, ele aponta ainda que, anteriormente, o único 

clube estrangeiro que havia era o de ingleses, mas que, a partir da década de 1930, 

começaram a chegar os de outros idiomas. De acordo com ele, essa vinda passou a se fazer 

tão intensamente que ele chega ao ponto de brincar se não passaria a haver uma torre de 

babel na cidade, com idiomas árabes, indo-europeus, ou mesmo o sânscrito, para então 

brincar com a necessidade de criação de um clube de portugueses. Mesmo a arte não passa 

isenta nesse momento, uma vez que ele defende a visita das pessoas aos artistas belo-

horizontinos, os que nunca foram à Europa, e que puderam criar seu próprio estilo. 

Temos, ainda, outro aspecto marcante que pode ser usado como ilustração desse 

momento: é a chegada das vitrolas. Mesmo esses aparelhos que reproduziam os sons a 

grandes alturas nas ruas da cidade, trazendo a marca da modernidade, eram utilizados em 

sua maioria para divulgar procissões ou eventos católicos, como a queima do Judas ou o 

domingo de aleluia. 

A partir dessas crônicas sobre Belo Horizonte, publicadas no jornal do órgão oficial 

do Estado, podemos reconhecer a capital mineira das primeiras décadas do século XX 

como um lugar marcadamente católico. Podemos considerar, também, que as novidades e 

mudanças que chegavam à cidade eram quase que invariavelmente incorporadas a algum 

aspecto da tradição católica.  

No entanto, uma interessante descrição do cotidiano belo-horizontino pode ser 

conhecida nas Memórias do escritor Pedro Nava, principalmente no quarto volume de sua 

obra, chamada de Beira-mar. Nesse texto, é possível observarmos diversas passagens que 

apontam para alguns aspectos de Belo Horizonte, impublicáveis no jornal do governo, uma 

vez que escapam ao discurso oficial, indo em direção ao clima boêmio e de aberta 

sexualidade vivida pelos moradores da cidade. Diversos episódios do livro, dividido em 

quatro capítulos, nos apontam esse lado da capital mineira.  

Em um deles, Nava descreve o movimento comum dos belo-horizontinos, uma 

certa descida, com um significado diferente dos 28 presentes nos dicionários da época. A 

descida à qual Nava se refere é a que tinha curso em Belo Horizonte, a partir das dez e 

meia da noite. Dessa hora em diante, descer era fazê-lo para os cabarés, os lupanares – 

para a zona prostibular da cidade, em suma (Nava, 1978, p. 54). Eventos comuns nas 

noites da cidade, as descidas não eram privilégio de uma ou outra classe. Se em 
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determinado momento ele relata que a fachada misteriosa da Elza Brunatti, fechada e 

cadeado no portão: aquilo era sinal de deputado, senador, desembargador, secretário ou 

então, quem sabe? – se deliciando-se lá dentro (Nava, 1978, p. 55), logo após diz que 

próximo a esse recinto se localizava  

 

aquele açougue chamado Curral das éguas – cujas vedetes eram a Geralda 
Jacaré, a Zezé Bagunça e a Maria Bango-Bango – covil de preço vil: dois pilas – 
e assim, guarida de vagabundos, estudantes no fim do mês, descuidistas, gente de 
banga-la-fumanga, desocupados na bica de gatunos (Nava, 1978, p. 55). 

 

Ao longo de sua obra, Nava descreve várias descidas, sempre caracterizadas por 

intensa boemia e muitos episódios narram aventuras sexuais na noite de Belo Horizonte. 

Esse hábito noturno da cidade é um indicativo de que, na época, independente da classe 

social, se frequentava a região de cabarés da cidade, havendo ali gosto e preço para todos 

os interessados. Assim, se durante o dia, no Bar do Ponto, a cachacinha era pudicamente 

tomada em xícaras, para não escandalizar a família mineira passando na rua (Nava, 

1978, p. 4), durante a noite a sexualidade era vivida abertamente e sem grandes pudores. 

Apesar de todo o investimento por parte da igreja católica em se manterem as tradições, a 

ordem e os valores da família, essas passagens apresentadas por Nava mostram que a 

população se mostrava resistente a isso.  

Esses aspectos descritos na Belo Horizonte das décadas de 1920 e 1930 trazem 

elementos importantes para se pensarem as condições de chegada da psicanálise. Havia 

nessa época todo um investimento por parte da igreja em se manterem seus valores 

(investimento em grande parte bem-sucedido, uma vez que em Belo Horizonte ela se 

manteve com grande força). No entanto, esse controle não era hegemônico, de modo que 

havia diversas novidades, tais como o modernismo, as inovações que chegavam da Europa, 

ou mesmo a resistência a esse controle, como no caso das descidas. Essas condições se 

mostraram como as bases de entrada da psicanálise em Minas Gerais e não deixam de 

apontar certa semelhança com o próprio ambiente no qual as ideias psicanalíticas surgiram 

com o trabalho de Freud. Para ilustrarmos tal comparação, fazem-se necessários alguns 

comentários acerca do modo como se organizava o império austro-húngaro na segunda 

metade do século XIX. 
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A Viena desse período era uma cidade marcada por uma curiosa união entre o 

império e a crescente burguesia – curiosa pelo fato de ter sido diferente em outros países, 

onde radicais mudanças foram operadas com quedas definitivas das monarquias. Nessas 

condições, entre o império e a burguesia, foi se desenvolvendo uma modalidade de 

liberalismo que não deixava de lado as tradições seculares. Assim, apesar do intenso 

desenvolvimento, a ponto de praticamente dobrar o número de habitantes e 

estabelecimentos entre 1840 e 1870 – além de questões como a saúde e a educação 

começarem a se organizar à parte da igreja –, uma sociedade altamente conservadora ainda 

habitava Viena (Schorske, 1989). Essa configuração política levou ao cotidiano vienense 

uma constante tensão entre a tradição e a novidade, possível de ser observada em diversos 

âmbitos da sociedade (Gay, 1989b; Jones, 1989; Bettelheim, 1991). 

Tomamos aqui, como exemplo dessa tensão, o campo das artes. As óperas, que se 

constituíam como grandes sensações na Viena desse período, traziam essa questão, uma 

vez que, enquanto em alguns espetáculos as mulheres eram colocadas no interior dos 

valores tradicionais, em outras já surgiam novas possibilidades para o feminino e suas 

relações (Molina, 2011). Além das óperas, a arquitetura da crescente capital austro-húngara 

era atravessada por diversas tensões no que tange à concepção estética a ser utilizada no 

que de novo havia a se construir na cidade. Os dois maiores representantes desse debate 

eram Camillo Sitte e Otto Wagner. O primeiro, aclamado por seu conservadorismo, 

defendia a estética clássica, enquanto o segundo era pragmático e funcionalista, 

sustentando que o estilo da cidade deveria atender às necessidades do povo, e não a uma 

modalidade tradicionalista na arquitetura. Assim, enquanto Sitte se mostrava 

 

refratário com relação às novidades que a modernidade exigia, e achava que 
faltavam valores nos novos tempos. Por outro lado, Otto Wagner – funcionalista 
e pragmático, defendia que a cidade devia atender às necessidades do povo – 
personificava a figura do empreendedor: um engenheiro na era da matemática 
[...] Sitte era um herdeiro da estética; Wagner um pragmático compulsivo; o 
velho e novo, outra vez, em questão na Viena do século XIX (Molina, 2011, p. 
29).  

 

Dentre as duas posições, parece-nos ter se configurado uma solução de 

compromisso no que se refere aos projetos de construção da cidade. Pensamos isso pelo 
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fato de que o exterior das novas construções passou a seguir um estilo clássico, enquanto o 

interior era modesto e funcional (Schorske, 1989). 

Outro aspecto vienense que merece destaque (e que se assemelha à Belo Horizonte 

descrita por Nava) é o clima de aberta sensualidade. Esse clima era marcante, apesar da 

força das tradições na sociedade, que tentavam imputar um estilo de vida conservador a 

partir da recuperação dos valores perdidos – o que resultava em uma moral sexual 

altamente repressora. Assim, de um lado havia a burguesia, com a marca da novidade e do 

desenvolvimento econômico, e de outro havia uma aristocracia nostálgica diante da perda 

dos valores que garantiam seus privilégios, dualidade que fazia de Viena uma cidade ao 

mesmo tempo frívola e conservadora (Mendes, 2006). O clima de forte sensualidade era 

característico de Viena a ponto de Freud (1915/1996) afirmar que nessa atmosfera imoral 

havia menos constrangimento no que se refere ao sexo do que em outras grandes cidades 

europeias, que tanto se orgulhavam da castidade. 

Essa breve apresentação de certos elementos vienenses da segunda metade do 

século apontam para uma semelhança com a Belo Horizonte em suas primeiras décadas de 

vida. Tanto em Viena quanto em Belo Horizonte, questões relacionadas a diversos campos 

da vida social – como o lugar da mulher, das artes ou dos modos de relação (questões caras 

à psicanálise) – se organizavam em torno da tensão entre a novidade consequente do 

intenso crescimento das cidades e as tradições profundamente arraigadas na cultura.  

Essa tensão traz a marca de uma divisão subjetiva, condição de possibilidade de 

uma clínica psicanalítica, uma vez que se configura como o modo de subjetivação ligado à 

esfera do sujeito. Tal modo de constituição se refere à condição subjetiva na qual se 

organiza um conflito psíquico, que aparece como consequência da perda de aspectos 

tradicionais e familiares fundamentais, que organizavam a vida na esfera da pessoa 

(Dunker, 2002), anteriormente fortes tanto na Belo Horizonte quanto em Viena. Essa 

tensão nos parece ter se constituído como a possibilidade de construção e apropriação de 

um saber que tem suas bases fundadas em um conflito psíquico. 

Acerca dessas condições – uma atmosfera moral altamente repressora, com sujeitos 

criando meios substitutivos e por vezes “imorais” para se fazer frente a essa característica 

social –, Freud tece diversos comentários. O criador da psicanálise nos ensina que quanto 

mais intenso for o discurso moral que busca exercer a censura sobre os indivíduos, mais 
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forte é o retorno desse conteúdo recalcado por meios substitutivos (Freud, 1908/1996). 

Assim, essa tendência em construir vias secundárias de satisfação é algo que surge como 

consequência de uma moral sexual altamente repressora: elas se constituem como modos 

substitutivos de satisfazer algo que não pode ser feito abertamente. Três dessas vias são 

destacadas por ele: a do adoecimento neurótico, em que há a constituição de sintomas que 

são ao mesmo tempo causa de sofrimento consciente e modo de satisfação pulsional; a de 

se manterem hábitos considerados imorais a essa mesma sociedade; e a via da sublimação, 

na qual há uma mudança no objetivo inicialmente sexual para um não diretamente sexual 

com o reconhecimento da sociedade. 

O modo como essa primeira via destacada por Freud se deu em Viena foi de suma 

importância para a gestação e elaboração da teoria psicanalítica. Lá, grande parte das 

mulheres padecia de sofrimentos neuróticos graves como meio de fazer frente à moral 

sexual vienense. Elas tomavam o corpo como portador de uma mensagem silenciosa ao 

olhar, mas que gritava por uma escuta. Nessas condições, evidenciava-se um furo no 

discurso científico – encarnado na figura do médico –, que se mantinha empenhado, ora em 

buscar uma causação cerebral para os sintomas histéricos, ora em afirmar que tais sintomas 

eram teatrais, nada tendo a ver com a medicina. Foi partindo desse furo no saber médico 

que Freud se propôs, a partir de Charcot, a pensar a histeria de um modo diferenciado. 

Reconhecendo nessa particular forma de sofrimento uma lógica subjetiva definida, Freud 

se manteve nessa direção para elaborar seu mecanismo de escuta e tratamento das neuroses 

e, posteriormente, a teoria psicanalítica. Com isso, ele pôde demonstrar que, se há 

teatralidade na histeria, é pelo fato de o sujeito histérico ser ator de uma peça que 

desconhece, pois sua escrita é inconsciente (Quinet, 2005, p. 16). 

Em Belo Horizonte, essa primeira via se deu de modo diferenciado nas décadas de 

1910 e 1920. Nessa época, o adoecimento neurótico parece ter sido tomado ora como 

consequência de uma falta de educação moral, ora como uma falta de educação sexual, ora 

como efeitos da miscigenação. Esse debate que ocorreu aí leva a um questionamento 

acerca da doença mental, anteriormente respondida pelo catolicismo e delegada às Santas 

Casas, como era a situação em São João del-Rei ou Diamantina (Magro Filho, 1992). Ou 

seja, se anteriormente o campo da religião detinha uma resposta acerca do sofrimento dos 

sujeitos, sua destituição como saber oficial por parte do Estado parece se constituir, neste 
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caso, como um fator que aponta certo esvaziamento de referências. O abalo na ideologia 

religiosa parece ter sido um fator fundamental para a constituição de novas possibilidades 

de saber sobre o sofrimento. Não por acaso, foi nesse período que a psiquiatria e a 

neurologia mineira começaram a se estabelecer com a chegada de psiquiatras formados no 

Rio de Janeiro para dar aulas na Faculdade de Medicina ou para trabalhar nos hospitais 

psiquiátricos. Sendo parte desses médicos leitores de textos freudianos, algumas ideias 

psicanalíticas encontraram aí um dos modos de chegar às Minas Gerais mesmo não sendo a 

partir de uma proposta clínica, mas como um elemento a mais para enriquecer a medicina.  

Já a segunda via destacada por Freud ocorreu de modo semelhante em ambas as 

cidades, constituindo as bases para o clima boêmio e de aberta sensualidade vividos nas 

noites mineiras e vienenses. 

Para além da comparação entre Belo Horizonte e Viena, outra questão se mostra 

ainda como fundamental no que se refere às bases de apropriação da psicanálise em uma 

determinada cultura. Na capital mineira, destacamos o quanto alguns lugares que eram 

socialmente determinados estavam ruindo, da mesma forma como emergia certo 

questionamento da ordem social vigente, marcadamente católica. Assinalamos, ainda, a 

importância da proclamação da república e da constituição de um Estado de direito 

organizado de modo diferente do imperial. 

 Com as tentativas de construção de um novo lugar para a mulher, à parte daquele 

anteriormente rígido e paulatinamente enfraquecido –, um lugar de subordinação ao 

homem, em uma sociedade fundamentalmente patriarcal –, assim como a partir da 

organização de um Estado de direito que passou a assegurar a livre circulação da palavra, 

vemos se organizar em Minas Gerais o que Elisabeth Roudinesco (1995) chama de 

condições estruturantes de implantação da psicanálise. Estes dois fatores – emergência de 

um discurso não patriarcal sobre a mulher e a constituição de um Estado de direito –, 

somados à existência de uma psiquiatria moderna que rompe com o saber religioso, se 

constituem como as condições invariantes sobre as quais a psicanálise se estrutura.  

No que tange às condições que uma psiquiatria dinâmica propicia para a 

emergência da psicanálise, citamos Ellenberger (1970) ao comentar acerca das 

possibilidades de Freud ter desenvolvido seus trabalhos: 
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A origem da psicanálise não pode ser entendida sem se levar em conta diversas 
tendências científicas das últimas décadas do século XIX […] Uma delas foi a 
nova ciência da patologia sexual que recebeu seu impulso decisivo de Krafft-
Ebing. O segundo foi o estudo psicológico dos sonhos, e o terceiro foi a 
exploração do inconsciente (p. 537). 

 

Ao longo de seu trabalho, o autor sustenta que a utilização do inconsciente de 

forma terapêutica se constitui como algo ancestral, sendo, no entanto, sua exploração 

sistemática algo recente e possível somente a partir de uma psiquiatria dinâmica 

constituída de forma independente dos saberes religiosos. Partindo desse ponto é que 

Roudinesco (1995) afirma que a existência de uma psiquiatria dinâmica não é apenas a 

base para a criação do saber psicanalítico, uma vez que sua existência também é condição 

para o desenvolvimento da psicanálise em uma dada localidade. 

De modo geral, tais fatores são considerados como bases gerais sobre as quais as 

peculiaridades serão constituídas. Ou seja, elas podem ser tomadas como as condições 

gerais de possibilidade de existência de uma psicanálise, sendo esta apropriada 

singularmente em cada região. 

Por fim, as considerações tecidas sobre Minas Gerais e Belo Horizonte 

constituíram-se de modo a apresentar como se abriu o amplo debate acerca da identidade 

do brasileiro e da necessidade de se responder isso como possibilidade de se pensar um 

projeto de nação.  

Como dissemos, esse projeto teve incidências em cada região, sendo Minas Gerais 

atravessada fortemente pela religião católica. Das tentativas de se responder a esse 

questionamento, surgem propostas que se abriram para a leitura de Freud – assim como 

para lhe fazer resistência –, não como proposta clínica sobre o sofrimento psíquico, mas 

como um elemento a mais para o enriquecimento de projetos próprios. Num primeiro 

momento, destacamos a circulação de noções psicanalíticas de maneira descompromissada 

em termos institucionais, sendo elas veiculadas em periódicos modernistas ou em aulas de 

medicina, nas quais não havia a pretensão de formar analistas. 

 

 

 

 



45 

 

 

3 Os primeiros tempos da psicanálise em Minas Gerais: a difusão das ideias 

freudianas entre 1925 e 1932 

 

Conforme destacamos anteriormente, a entrada da psicanálise no Brasil se deu a 

partir de uma apropriação por autores de outros campos do saber, que buscaram em Freud 

mais um acessório do que um autor subversivo. Assim como em outros locais do País, em 

Minas Gerais, os textos freudianos encontraram leitores interessados no enriquecimento de 

projetos próprios, sendo os campos da psiquiatria e do modernismo espaços privilegiados 

para essas ideias florescerem inicialmente.  

 

3.1 A experiência psiquiátrica  

 

Para trabalharmos tais questões, faz-se fundamental apresentarmos algumas 

características da psiquiatria brasileira do início do século XX de um modo geral 

apontando as condições para a entrada da psicanálise. A partir daí, destacaremos a forma 

como isso se deu especificamente em Minas Gerais. 

A respeito da psiquiatria brasileira em geral, Rocha (1989) aponta as condições que 

possibilitaram a chegada de noções da psicanálise como um elemento a mais dentre vários 

disponíveis no arsenal para o trabalho com a loucura. No início do século XX, reinava uma 

perspectiva organicista – fundada, sobretudo, a partir do Kraepelin – no que se refere ao 

trabalho psiquiátrico no Brasil. Essa concepção, como esclarece Pessotti (1999), parte de 

um organicismo que define a loucura, uma vez que a condição para todo e qualquer tipo de 

diagnóstico se pauta na suposição de algum déficit orgânico, seja como causa direta, seja 

como pano de fundo para questões sociais. Desse modo, a psiquiatria brasileira, 

intensamente influenciada pela proposta kraepelineana e tendo em Juliano Moreira seu 

maior representante, concebia a loucura como consequência de um corpo doente. A partir 

disso, esse saber teve como lugar privilegiado o hospital psiquiátrico, onde todas as 

técnicas, sem exceção, eram práticas coercitivas de proteção do grupo social contra as 

ameaças que a individualidade louca poderia efetuar. Através do sacrifício do corpo, os 

psiquiatras buscavam desativar os mecanismos da loucura (Rocha, 1989, p. 35). Dessa 

intensa proximidade entre uma perspectiva organicista de se conceber a loucura e o 
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hospital psiquiátrico nessa época, destacamos a quase impermeabilidade das ideias 

freudianas no seio dessas instituições. 

No entanto, essa perspectiva reinante não atendia aos objetivos de alguns 

psiquiatras, que passaram a demonstrar o anseio por outra abordagem, visto que o 

organicismo radical não mais correspondia às expectativas que se nutriam quanto a ele 

(Rocha, 1989, p. 30). É a partir desse furo apresentado pelo saber organicista que alguns 

desses médicos vão buscar a psicanálise como uma alternativa, apropriando-se de 

elementos da teoria freudiana, tais como as explicações de etiologia sexual para os 

fenômenos mentais e o privilégio da relação médico-paciente no tratamento. A psicanálise, 

então, encontra espaço na psiquiatria do início do século XX não como um saber que 

subverte a lógica médica, mas como uma alternativa ao organicismo como teoria acerca 

das causas da loucura. Assim, ela foi apropriada por esses psiquiatras mais como uma nova 

explicação sobre as causas da loucura – e uma terapêutica dentre várias outras – do que 

uma teoria da constituição da subjetividade, com um objeto próprio e uma clínica com 

limites e possibilidades específicas. Em suma, não como um campo que mantém uma 

relação de exterioridade com a medicina – tal como destacado por Freud (1926/1996) em A 

questão da análise leiga –, mas como uma dentre várias possibilidades no próprio interior 

da psiquiatria. 

Essa forma de relação entre a psicanálise e a psiquiatria pode ser encontrada em 

distintas regiões brasileiras. No Rio de Janeiro, por exemplo, Nunes (1988) destaca o 

quanto a psicanálise não aparece nos discursos médicos como algo novo, diferente da 

teoria e da prática preconizadas até aquele momento, e que não chegou a promover 

mudanças na ideologia psiquiátrica (p. 61). Sendo um campo já consolidado, psiquiatras 

de renome, tais como Antônio Austregésilo e Henrique Roxo, se apropriaram da 

psicanálise como mais uma, dentre as várias terapêuticas da loucura. 

Em São Paulo, pelo fato de a psiquiatria ter se desenvolvido posteriormente à do 

Rio de Janeiro, o movimento psicanalítico paulista se implantou e se difundiu de maneira 

concomitante à institucionalização do saber psiquiátrico e à medicina em sua versão 

higienista (Oliveira, 2006, p. 81). Com uma psiquiatria ainda incipiente, não foi sem 

motivos que a psicanálise circulou com mais facilidade na capital paulista pela via do 

modernismo. Uma das poucas personalidades da psiquiatria que se dedicou a comentar a 
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psicanálise nesse Estado foi Franco da Rocha, alguém que organizava sua prática pela 

mistura de várias tendências e correntes em voga, sendo a psicanálise um método entre 

outros, de modo a não opor um método ao outro, mas de escolher aquele que era mais 

adaptado a cada quadro nosográfico (Oliveira, 2006, p. 94). Seus principais discípulos, no 

entanto, configuraram uma relação um tanto quanto singular entre psicanálise e psiquiatria. 

Antônio Carlos Pacheco e Silva e Durval Marcondes mantinham tensas relações no campo 

psiquiátrico. Enquanto o primeiro baseava toda a sua prática em bases orgânicas, o 

segundo investia cada vez mais na psicanálise ainda na década de 1920. A rivalidade entre 

Pacheco e Silva, principal consolidador da psiquiatria paulista, e Durval Marcondes, 

fundador da primeira Sociedade de psicanálise do País, deixou marcada uma dificuldade de 

articulação entre o saber psiquiátrico e a doutrina freudiana em São Paulo, de modo que as 

duas disciplinas, psicanálise e psiquiatria, iriam ser implantadas paralelamente e por vias 

diferentes, não necessariamente opostas e/ou divergentes, sendo essa uma particularidade 

da implantação no território paulista (Oliveira, 2014, p. 61).  

Podemos ainda tomar como exemplo a situação da Bahia, que tinha uma psiquiatria 

também de renome, contando com figuras tais como Nina Rodrigues, Arthur Ramos e 

Juliano Moreira – este durante a sua formação. Arthur Ramos, antes de se mudar para o 

Rio de Janeiro, chegou a propor uma institucionalização da psicanálise aos moldes da IPA 

no ano de 1929, sendo que o projeto não foi adiante. Mantida como um saber a mais no 

interior do campo médico, a psicanálise passou a ser indicada pelo psiquiatra juntamente à 

laborterapia, à choqueterapia e à insulinoterapia (Menezes, 2014). 

Em relação à situação da loucura e da psiquiatria em Minas Gerais, até o ano de 

1902, os loucos eram internados em anexos especiais das Santas Casas de Misericórdia – 

como as de São João del-Rei ou Diamantina – ou encaminhados para o Rio de Janeiro 

(quando não eram presos ou deixados a vagar pelas ruas). Assim, até essa data, não havia 

um campo psiquiátrico minimamente organizado ou institucionalizado, e o espaço 

delegado ao louco nas Santas Casas demonstra ainda que a terapêutica se fundava mais em 

aspectos humanitários e religiosos do que em teorias acerca das causas da loucura – sejam 

orgânicas, sociais ou psicológicas. Em 1900, foi criada a Assistência de alienados do 

Estado, mas apenas no ano de 1903 se construiu um hospício em Minas Gerais, localizado 
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na cidade de Barbacena, iniciando um novo período na psiquiatria mineira, independente 

das instituições religiosas.  

Apesar da importância fundamental do Hospital Psiquiátrico de Barbacena para a 

história da psiquiatria mineira, não encontramos possíveis referências a terapêuticas 

inspiradas pela psicanálise no que tange ao nosso recorte temporal; tampouco, no Hospital 

Psiquiátrico de Oliveira, criado em 1929. Em ambas as instituições, as terapêuticas 

organicistas fundadas na internação e em tratamentos corporais – tendo como um dos 

poucos variantes o trabalho em colônias agrícolas – se mostraram hegemônicas, de modo 

que supomos a não existência de leitores de Freud nesses locais. 

Diante dessas condições, focaremos o trabalho no desenvolvimento da psiquiatria 

em Belo Horizonte por reconhecer que foi na capital mineira que houve condições para a 

apropriação de ideias freudianas. Apontamos que, pela via psiquiátrica, essa apropriação se 

deu tanto na Faculdade de Medicina quanto no Instituto Raul Soares (IRS), assim como 

nas discussões relativas às questões educacionais em voga na época. 

A Faculdade de Medicina de Belo Horizonte foi criada em 1911 – precedendo a 

Faculdade de Medicina de São Paulo, criada em 1913 –, e teve sua aula inaugural um ano 

depois, como destaca um de seus fundadores, Aurélio Pires (Pires, 1927). Conforme 

assinalamos no capítulo anterior, a crescente capital ansiava por se tornar um grande 

centro. Para isso, desenvolveu-se com a apropriação de vários aspectos das outras grandes 

cidades da época – Rio de Janeiro e São Paulo. Essa característica belo-horizontina não se 

fez diferente na elaboração dos estatutos da nova faculdade, uma vez que ela teria como 

objetivo o ensino theorico e pratico das matérias que constituem o curso das Faculdades 

de Medicina da República (Faculdade de Medicina, 1911, p. 2)3. Inspirando-se em outros 

cursos de medicina do País, a recém-criada Faculdade de Medicina de Belo Horizonte teve 

o Rio de Janeiro como grande referência, de modo que, para sua organização, foi tomada 

como base o ensino teórico e prático das matérias que constituíam o curso da Escola de 

Medicina do Rio de Janeiro (Corrêa & Gusmão, 2011). Nessas condições, e reconhecendo 

a força do campo psiquiátrico carioca na época – o ensino da psiquiatria em São Paulo só 

teve início em 1918, sendo que essa disciplina somente se constituiu como autônoma em 

                                                 
³ Todas as transcrições feitas ao longo do texto seguirão o português com o qual as fontes foram escritas 
originalmente. 
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1936 (Oliveira, 2006) –, as disciplinas relacionadas à psiquiatria da Faculdade de Medicina 

de Belo Horizonte foram ocupadas exclusivamente por médicos formados no Rio de 

Janeiro durante suas primeiras décadas.  

Essa filiação à psiquiatria carioca nos aponta uma característica que se fez sentir, 

posteriormente, na organização do campo psiquiátrico em Minas Gerais. Intimamente 

ligada às concepções de prevenção, grande parte dos psiquiatras da então capital nacional 

se encontrava engajada em projetos higienistas, ou seja, fundando-se em uma concepção 

normativa dos comportamentos – dentre eles os sexuais – para buscar controlar e evitar os 

desvios dessa “normalidade”. Tendo um dos focos na infância, as práticas higienistas se 

fundavam num projeto de construção de adultos saudáveis, visando a melhorias nas 

condições de vida da população. Essa foi uma das vias por onde noções freudianas 

emergiram com grande força, principalmente como teoria que dispunha, na leitura dos 

psiquiatras, de ferramentas para trabalhar a sexualidade infantil. Nesse meio – acadêmico e 

higienista –, emergiram importantes figuras da psiquiatria brasileira e da história da 

psicanálise no País, como Julio Pires Porto-Carrero e Antonio Austregésilo4.  

Assim, com inspiração na psiquiatria carioca, foi nomeado, no ano de 1914, o 

médico Álvaro Ribeiro de Barros5 como o primeiro professor da Cadeira de Clínica de 

moléstias nervosas (Pires, 1927, p. 391) da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, 

sendo-lhe incumbidas as disciplinas relacionadas à neuropsiquiatria. Cabe lembrarmos que, 

à época, neurologia e psiquiatria ainda não haviam se separado institucionalmente (Magro 

Filho, 1992). 

Cabe destacarmos, ainda, que, no ano de 1917, Belo Horizonte recebia a visita do 

psicólogo e médico francês Georges Dumas (Pires, 1927). Um dos principais discípulos de 

Pierre Janet, Dumas foi um crítico ferrenho das ideias psicanalíticas – mesmo tendo sido 

um dos mestres de Lacan quando de sua formação em psiquiatria, ao lado de Clérambaut e 

Henri Claude (Roudinesco & Plon, 1998). No entanto, sua presença em Belo Horizonte 

                                                 
4 Cabe aqui destacarmos a importante diferença entre movimento higienista e movimento eugenista. 
Enquanto os higienistas tinham como objetivo melhorar as condições de vida da população com reformas 
sanitárias e educacionais, buscando eliminar práticas desviantes pela via de um investimento, principalmente, 
na infância, os eugenistas afirmavam que tais problemas seriam derivados da degeneração das raças. 
Afirmando o cunho supostamente hereditário dos problemas sociais – como a loucura ou o crime –, a eugenia 
busca uma verdadeira limpeza racial pela via da eliminação da miscigenação. 
5 Para outros detalhes sobre a vida de Álvaro de Barros, consultar o glossário “Personagens da psicanálise em 
Minas Gerais”, na p. 140. 
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indica a recepção da capital mineira às ideias psicológicas em discussão à época, 

principalmente na França.  

Nessas condições, a partir do ano de 1922, com a criação do Instituto, onde será 

feito o ensino de Clinica psychiatrica e de Clínica Neurológica (Pires, 1927, p. 438), 

consideramos impossível desarticular o Raul Soares da Faculdade de Medicina, no que 

tange ao trabalho com essas disciplinas. Com grande participação dos profissionais do 

Instituto nas aulas e nas discussões a respeito dos temas em psiquiatria e neurologia, o Raul 

Soares também se tornou fundamental para o surgimento de ideias psicanalíticas em Minas 

Gerais. Foi justamente o IRS que trabalhou na contratação de dois dos principais 

psiquiatras abertos a ideias freudianas em Minas Gerais: Iago Victoriano Pimentel e Galba 

Moss Velloso6.  

Frequentadores assíduos do Café Estrela, esses dois psiquiatras mantinham relações 

estreitas com o grupo modernista que ali se constituía. Das relações envolvendo Iago 

Pimentel e os modernistas, surgiu a primeira publicação sobre psicanálise no estado de 

Minas Gerais, cuja história apresentaremos brevemente. 

Na década de 1920, começou a se destacar um grupo de artistas que publicava em 

jornais da cidade, apresentando fortes influências do grupo modernista de São Paulo. 

Tendo como ponto de encontro principalmente o Café Estrela, eles possuíam espaço em 

jornais tais como o Diário de Minas (Cury, 1998). Apresentando uma série de 

descontentamentos com a literatura brasileira da época – assim como com alguns aspectos 

da organização social –, esse grupo tinha como líder Carlos Drummond de Andrade. No 

ano de 1925, tal grupo de artistas – que à época já se destacava no País como um 

movimento modernista de contornos nítidos – passou a organizar um periódico chamado A 

Revista, no qual seriam publicados textos veiculando suas ideias. Comentando as relações 

entre os dois psiquiatras e o grupo modernista, Pedro Nava (1978) diz que Galba Velloso 

frequentava muito o nosso Grupo Estrela, sempre com seu inseparável amigo Iago 

Pimentel (p. 381). 

A frequência dos dois psiquiatras ao Café Estrela rendeu, entre outras coisas, 

espaço para publicar no periódico modernista, de modo que, no segundo número d’A 

                                                 
6 Para outras informações sobre os dois psiquiatras, consultar o glossário “Personagens da psicanálise em 
Minas Gerais” nas pp. 140-141. 
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Revista, encontramos o texto Sobre a psycho-analyse, assinada por Iago Pimentel. Já no 

início desse trabalho, vemos o autor afirmar ser a doutrina de Freud ou psycho-analyse, 

tão divulgada, tão mal conhecida e tão mal interpretada (Pimentel, 1925, p. 14). Com essa 

apresentação, Pimentel (1925) define o objetivo de dar aqui, em ligeiros traços, um rápido 

apanhado, remetendo o leitor, que tiver interesse em melhor conhece-la (p. 14). Vemos, já 

na publicação inaugural sobre psicanálise no estado de Minas Gerais, um alerta: Freud era 

lido, comentado e divulgado no País sem o rigor exigido para se conhecerem as bases do 

campo de saber proposto por ele.  

A esse respeito, Oliveira (2002a) destaca o quanto a filiação francesa dos médicos 

brasileiros dessa época pesou sobre o modo pelo qual as leituras de Freud eram feitas, 

destacando a influência de Charcot, Janet, Babinski, Déjerine e Bernheim. Atravessada, por 

vezes, pelo viés do pansexualismo, essa leitura foi apropriada por grande parte dos 

médicos brasileiros.  Marcando uma oscilação entre a fascinação e a resistência, a noção de 

que para a psicanálise tudo se fundava no instinto sexual foi um lugar comum de vários 

leitores de Freud tanto na França quanto no Brasil. 

No entanto, uma diferença quanto a essa leitura se faz fundamental. Enquanto na 

França a noção de pansexualismo era tida como algo pernicioso, tornando a teorização 

freudiana como algo desqualificado por, supostamente, tomar o sexo como a base para toda 

e qualquer atividade humana, no Brasil esse ponto parece ter sido justamente um de seus 

triunfos. Ou seja, em terras brasileiras, essa leitura se constituiu como as bases da acolhida 

“favorável” que Freud recebeu entre os médicos do País (Oliveira, 2006). Considerando o 

quanto se buscava, no Brasil, uma educação dos excessos, apostando no controle dos 

impulsos sexuais da infância como uma das bases para o projeto de um futuro com adultos 

saudáveis, podemos situar aí uma das condições para o sucesso de uma leitura da 

psicanálise pelo viés pansexualista. 

Pensamos que a ausência de uma tradução de textos do Freud para o português 

aumentou essa dependência da filiação à intelectualidade francesa, de modo que tanto os 

leitores e comentadores da psicanálise daquele país quanto às traduções de textos 

freudianos para o francês se constituíram como as principais fontes de acesso às ideias 

psicanalíticas no Brasil. Em Minas Gerais, isso também se fez sentir. Segundo Pedro Nava 

(1983), durante sua formação médica tinha lido alguma coisa do bruxo de Viena – La 
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psychopathologie de la vie quotidienne, Totem et tabou, Introduction a la psychoanalyse 

(p. 214, grifos do autor). Podemos afirmar, dessa forma, que eram as traduções de Freud 

para o francês – assim como os textos de comentadores – as edições lidas na Faculdade de 

Medicina de Belo Horizonte, como também pode ser observado nos Anexos 1 e 2.  

Pimentel (1925) parece ter sentido esse aspecto das leituras que eram feitas da 

psicanálise no Brasil, nas quais se discutiam mais autores franceses comentadores da 

psicanálise – por vezes pela leitura pansexualista – do que textos freudianos. Como 

solução, primeiramente, ele apresenta um resumo de como ele concebia a psicanálise 

enquanto uma teoria psicológica, tal como demonstra o trecho a seguir: 

 

Freud tem uma concepção dynamica da vida psychica, que ele considera como 
um systema em evolução de forças antagonistas e componentes; só uma pequena 
parte dessas forças constitue o consciente do indivíduo, em opposição a outra 
parte, o inconsciente, composto de elementos muito mais numerosos e, 
sobretudo, muito mais activos no determinismo da actividade mental. Estes 
últimos elementos, em geral de conteúdo erótico, estando, muito freqüentemente, 
em opposição com as tendências da personalidade consciente do indivíduo, 
educado e submettido ás coersões moraes, ethicas e sociaes da civilisação, ficam 
como que regeitados no inconsciente e ahi são mantidos por uma força de 
resistência. Mas, por estarem reprimidos, esses elementos, não perdem o seu 
dynamismo e continuam permanentemente a influenciar os phenomenos 
psychicos, esforçando-se constantemente por virem á tona da consciência, que 
não os podendo tolerar na brutalidade de sua oudez, só os recebe disfarçados e 
desfigurados e os exteriorisa, symbolicamente, por meio de vários phenomenos: 
no homem são, por tendências artísticas, literárias, particularidades do caracter, 
sonhos, etc; no doente, por obsessões, hallucinações, delírios, dissociações da 
consciência da personalidade, em uma palavra, por symptomas de nevrose e 
psycho-nevrose. Tal é, em resumo, a doutrina de Freud ou psycho-analyse (p. 
14). 

 

Com essa discussão acerca de elementos da teoria psicanalítica, Pimentel parece 

demonstrar uma ruptura com o modo pelo qual a psiquiatria brasileira se apropriava das 

ideias freudianas. Em sua pena, a psicanálise é, de fato, apresentada como uma teoria 

específica, com noções próprias e um sistema psíquico fundado numa dinâmica 

característica. Concebido como um jogo de forças entre inconsciente e consciente – sendo 

tal divisão ocasionada pela educação e submissão do indivíduo às questões éticas, morais e 

sociais da civilização –, o psiquismo adquire contornos próprios e independentes dos da 

medicina. Fortemente influenciado pela primeira tópica freudiana, Iago Pimentel 

compreende como fundamental a divisão entre os dois sistemas, sendo que os elementos 
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que determinarão o que fica em cada um deles serão fornecidos pela educação e pela 

cultura. 

Outro aspecto que consideramos importante nessa apresentação é o modo como a 

psicanálise surgiu não apenas como uma teoria do sofrimento psíquico, mas como algo que 

traz perguntas e respostas próprias também ao campo da saúde. Essa concepção, em 

consonância com as discussões realizadas por Freud, principalmente em Sobre a 

psicopatologia da vida cotidiana (Freud, 1901/1996), retira a psicanálise especificamente 

do campo da loucura, para concebê-la como uma teoria da subjetividade em geral, tanto 

daqueles saudáveis quanto dos que adoecidos (sujeitos com sintomas de neurose e 

psiconeurose, tal como aponta Pimentel). Isso fica ainda mais claro em outra passagem 

quando o autor afirma que a teoria freudiana não só vinha dar explicação dos symptomas 

mórbidos que de que se occupava o médico, como ainda vinha oferecer a chave do enygma 

das mais variadas manifestações psychicas (Pimentel, 1925, p. 15). Assim, vemos ser 

novamente marcada a ruptura com relação à apropriação geral que a psiquiatria fazia da 

psicanálise, já que Pimentel parece ler em Freud mais um sistema de pensamento com a 

proposta de uma teoria da subjetividade do que como um acessório para tratar a loucura. 

Após essa discussão acerca de vários elementos da teoria psicanalítica, Pimentel 

volta seu olhar para o destaque que a sexualidade possuiria para a vida psíquica segundo a 

psicanálise. Comentando que mesmo os espíritos que se diziam mais emancipados de 

preconceitos acabam por se chocar com a centralidade que o sexual possui para o humano, 

ele se utiliza da noção de resistência em psicanálise para compreender o porquê de tanta 

oposição. Segundo ele, 

 

essa própria resistência, esse escrúpulo, natural no homem civilisado, tão 
orgulhoso da sua pretensa superioridade em abordar desassombradamente o 
problema sexual, é justamente mais uma confirmação do papel dominante 
daquelle instincto; é uma espécie de revolta intima da consciência moral e 
esthetica do espirito culto contra a fealdade revoltante da verdade sopitada 
(Pimentel, 1925, p. 15). 

 

Assim, o autor se utiliza de uma noção cara ao campo psicanalítico para 

compreender justamente o porquê de tanta dificuldade em suportar alguns elementos da 

teoria freudiana. Ainda sobre a sexualidade, Pimentel (1925) afirma que 
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quem, com effeito, de animo isento, voltar-se introspectivamente para si ou 
observar serenamente as manifestações mais intensas e mais sublimadas da alma 
humana – a arte e a religião – não poderá deixar de se curvar deante da realidade, 
desagradável; talvez, mas inilludivel como uma evidencia: religião e arte, desde 
as suas mais simples até as suas mais transcendentes expressões, não passam de 
um manto, mais ou menos espesso, mais ou menos transparente, em cujas dobras 
se esconde, se embuça se ou desfigura o instincto  sexual. É so levantar o manto 
e querer procura-lo; infallivelmente elle lá estará transfigurado no êxtase dos 
mysticos ou hediondamente nú, nas tentações hallucinantes dos anachoretas (p. 
15). 

 

Esse trecho nos aponta uma característica interessante do pensamento de Pimentel. 

Se por um lado ele destaca a necessidade de se ler Freud no original, por outro ele parece 

também sofrer influência do que se debatia em outros Estados brasileiros a respeito da 

psicanálise, no que se refere à apropriação desse saber pelo viés do pansexualismo7. Esse 

aspecto curioso pode indicar que, mesmo demonstrando certa autonomia de pensamento, 

buscando apresentar a teoria freudiana em seus elementos próprios – fato raro no Brasil da 

década de 1920 –, ele ainda parece sentir a influência de sua formação no Rio de Janeiro e 

do que se discutia por lá. Ao afirmar que sob todas as manifestações da alma humana, 

mesmo as mais sublimes, se esconde o instinto sexual, Pimentel dá mostras de 

compreender a psicanálise como uma teoria que coloca o sexo como aspecto central da 

subjetividade. A sexualidade parece adquirir, aqui, contornos próximos àqueles discutidos 

pelos psiquiatras cariocas, tais como destaca Oliveira (2002a), em que o sexo se constitui 

como as bases para toda e qualquer atividade psíquica.  

É nessas condições que Iago Pimentel apresenta o plano de publicar a tradução das 

Cinco Lições de Psicanálise de Freud direto do alemão. Publicada já na próxima edição 

d’A Revista, o projeto não pôde seguir adiante, visto que essa foi a última tiragem do 

periódico.  

Uma questão que não podemos deixar de apontar aqui se refere ao fato de Iago 

Pimentel, de acordo com Campos (2001), ainda na década de 1930, manter uma grande 

proximidade com a perspectiva de se situarem os fenômenos psíquicos no registro da 

                                                 
7 A respeito da leitura pansexualista que era feita da psicanálise, Freud demonstrou por diversas vezes seu 
equívoco, afirmando a teoria psicanalítica ser dualista, sem haver a primazia dos instintos sexuais sobre os 
instintos do eu e, posteriormente, sobre os instintos de morte (Freud, 1922/1996, 1923[1922]/1996, 
1925[1924]/1996). No entanto, para a presente pesquisa, destacamos a leitura pansexualista da psicanálise 
não como um equívoco em relação a uma leitura “correta”, e sim como uma das formas possíveis de se 
apropriar da psicanálise em determinado local, como, por exemplo, o Brasil ou a França. 
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biologia, tal como atesta sua obra Noções de Psicologia Aplicada à Educação – publicada 

provavelmente em 1932. Nessa época ele mantinha, em seu trabalho no IRS, uma 

constante prática de testes psicológicos, principalmente os referentes à inteligência. Assim, 

não deixa de ser curioso que um psiquiatra, com uma concepção majoritariamente orgânica 

do psiquismo, se disponha a escrever sobre a psicanálise com tamanha erudição, além de se 

propor a traduzir textos de Freud direto do alemão. Uma hipótese que levantamos a esse 

respeito se refere à leitura católica da psicanálise, comumente realizada em Minas Gerais à 

época. Levando em consideração os entraves que a perspectiva positivista de Pimentel o 

levava a ter com a igreja católica (Campos, 2001), pensamos que o alcance de suas críticas 

se estende também ao modo como alguns autores articulavam Freud com o catolicismo. 

Seguindo essa linha de pensamento, destacamos mais adiante as fortes relações da 

psicanálise com ideias católicas, o que pode ter levado Pimentel a se posicionar de modo a 

traduzir Freud em seus próprios termos. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de Pimentel, apesar de colocar a 

educação como uma peça fundamental da teoria psicanalítica (como sendo aquela que 

fornecerá os elementos que se irão se manter em contraposição aos instintos), não se 

utilizar desse espaço para apresentar a interlocução da psicanálise com outros campos do 

saber. Oliveira (2002a) aponta o quão intensa foi a aproximação, no Rio de Janeiro e em 

São Paulo, dos psiquiatras leitores de Freud com o campo da educação, com propostas tais 

como a de uma educação sexual para a criança brasileira. Tendo como maior entusiasta 

Júlio Pires Porto-Carrero, tal estratégia foi uma das marcas da leitura que cariocas e 

paulistas faziam do Freud na década de 1920. Ao que nos parece, em Minas Gerais, essa 

aproximação só se consolidou posteriormente, na década de 1930, com a 

institucionalização da Sociedade Pestalozzi e com os trabalhos da Helena Antipoff, tal 

como teremos a oportunidade de demonstrar posteriormente. No período da publicação de 

Sobre a Psychoanalyse, e também nos anos subsequentes (até 1932), a teoria psicanalítica 

parece se aproximar mais timidamente da educação em Minas Gerais. Nesse momento, o 

que destacamos é que a difusão das ideias de Freud no meio psiquiátrico parece se 

direcionar mais para um enriquecimento da clínica médica do que da prática pedagógica. 

Assim, mesmo com a ocorrência, em Belo Horizonte, da II Conferência Nacional da 

Associação Brasileira de Educação (ABE), que contou com um espaço para a fala de 
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psicanalistas, parece-nos que no campo da educação a circulação das ideias freudianas se 

deu de forma mais tímida. Deter-nos-emos agora na afirmação acima. 

Ao sustentarmos que a clínica médica e psiquiátrica parece ter sido mais afetada 

pela difusão das ideias psicanalíticas do que o campo da educação, damos, inicialmente, a 

palavra a Pedro Nava (1978), quando, nos anos de sua formação: 

 

Nossos professores do sexto ano foram: [...] Washington Ferreira Pires, 
neurologia; Galba Moss Veloso, Livre Docente regendo Psiquiatria... O docente 
Galba Veloso era apenas um pouco mais velho que seu alunos e vários dentre nós 
tínhamos a prerrogativa de sermos seus amigos fora da faculdade. [...] Muito 
atualizado, Galba procurou nos dar conhecimento aproximado da importância da 
psiquiatria, da classificação das doenças mentais, detendo-se sempre, na prática, 
quando os pacientes do Raul Soares lhe permitiam mostrar seus quadros ao vivo. 
Mais do que isto, foi do Galba que ouvimos os primeiros ensinamentos sobre o 
valor da psicanálise como recurso de indagação psicológica e a profunda 
revolução que Freud e seus seguidores representavam para a psiquiatria (p. 381). 

 

Tal citação, que na obra naveana nos indica o ano de 1927, aponta que o recém- 

contratado professor Galba Velloso se constituía como uma referência para o estudo da 

psicanálise na Faculdade de Medicina. Mas não deixa de ser interessante que, se havia essa 

leitura, era pra apontar a importância que a psicanálise representava no interior da própria 

psiquiatria. Assim, os ensinamentos da psicanálise eram, de fato, tratados mais como uma 

referência a mais no campo psiquiátrico. Freud era utilizado mais para o enriquecimento 

tanto da psiquiatria quanto da clínica médica em geral, e não como a proposta de uma 

teoria com contornos próprios, tal como Pimentel tentou demonstrar. Acerca dos usos da 

psicanálise para a medicina em geral, deter-nos-emos novamente em outra citação longa, 

porém necessária, de Nava (1983): 

 

E como a conversa dos doentes é reveladora! Como todos, mesmo os chatos, se 
tornam interessantes quando falam de seus males. O Egon8 sabia dessa 
necessidade de conversar com o paciente, aprendera isso do Ari e não só do Ari, 
mas de outros médicos e amigos – Galba Veloso e Iago Pimentel – que primeiro 
tinham lhe falado de Freud. Ele tinha lido alguma coisa do bruxo de Viena [...] e 
vira que sem conversa não se chega a nada e que é conversando que a gente se 
entende. Lera os livro nas traduções da Payot. Não sabia bem porque, mas destas 
pessoas e destes livros é que viera sua mania de conversar com os doentes, de 
pesar as palavras deles e depois as suas. [...] Para isso, não dizer nada em vão. 

                                                 
8 Cabe destacarmos que “Egon” era um heterônimo utilizado por Nava em grande parte de suas Memórias. 
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Policiar suas palavras porque elas iam ficar gravadas para sempre no coco dos 
pacientes (p. 213-214). 

 

Reconhecemos, aqui, dessa forma, a influência que a psicanálise exerceu sobre a 

prática clínica de Pedro Nava. Tal como aponta Vale (2009), mais do que um instrumento 

para as considerações acerca da sexualidade, alucinações ou sintomas neuróticos, a leitura 

de Freud foi determinante para o modo como Nava operava na relação médico-paciente no 

interior de seu trabalho médico. 

Desses trechos, reconhecemos ainda alguns nomes que se referem a outros leitores 

de Freud no estado de Minas Gerais. Além de Galba Veloso e Iago Pimentel, Pedro Nava 

cita Ari Ferreira e Washington Pires9. 

Uma das contribuições marcantes de Washington Pires à psicanálise em Minas 

Gerais tem como fonte um discurso proferido por ele durante a II Conferência Nacional da 

Associação Brasileira de Educação (ABE), que ocorreu em Belo Horizonte no ano de 

1928. Antes de nos atermos à fala de Washington Pires, alguns comentários acerca desse 

evento se fazem necessários. 

A ABE foi criada no ano de 1924, de modo a congregar diversos pesquisadores, das 

mais variadas áreas, interessados em discutir os rumos que a educação deveria tomar no 

País. Com sede no Rio de Janeiro, a Associação tinha como auge os eventos nacionais, 

chamados de Conferências Nacionais de Educação, que funcionavam  

 

como o elo necessário entre o governo federal, os governos estaduais e 
representantes da sociedade civil – professores, jornalistas, cientistas, lideranças 
religiosas e políticas, dentre outros –, constituindo-se importante estratégia de 
difusão de ideias e princípios caros a determinados projetos de organização do 
ensino, que, por sua vez, correspondiam a uma ação bem mais ampla de 
organização do Estado e da nacionalidade (Silva, 2004)10. 

 

Tais eventos tinham, então, função capital no seio da Associação, uma vez que 

neles eram discutidas as diretrizes fundamentais ao campo educacional no País, inserindo-

                                                 
9 Conferir o glossário “Personagens da psicanálise em Minas Gerais” na p. 141. 
10 Arlete Pinto de Oliveira e Silva é a coordenadora dos arquivos da ABE e organizadora de um trabalho 
contendo uma série de transcrições de falas e textos apresentados durante a II Conferência Nacional de 
Educação, assim como uma série de comentários sobre o evento. Esse importante trabalho contém, dessa 
forma, uma compilação de fontes primárias e comentários acerca destas. Por esse motivo, as citações de falas 
do evento, mesmo que sejam as dos participantes, serão referenciadas à sua obra. 
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se, dessa forma, no amplo debate pedagógico que se organizava no Brasil durante essa 

década. 

A título de exemplo do que foi discutido no evento, de modo a situar como se 

configurava o debate pedagógico no País, seguem algumas das conclusões da Conferência, 

nas palavras de Lourenço Filho (um dos participantes do evento): regionalização do 

ensino, cientifização das universidades, necessidade de uma educação política e 

desenvolvimento de uma educação sanitária, entre outros (Silva, 2004). Assim, foi no 

interior dessas discussões que se deu a organização do evento, que contou com vários 

participantes ilustres. Dentre eles, destacamos a participação de Iago Pimentel – mesmo 

que discreta, uma vez que ele não apresentou trabalhos –, Washington Pires, Renato 

Jardim, Deodato de Moraes e um dos mais ilustres médicos adepto da teoria freudiana na 

época, Julio Pires Porto-Carrero. 

Porto-Carrero, um dos maiores entusiastas da psicanálise do País nas décadas de 

1920 e 1930, foi o primeiro a apresentar a historiografia do movimento psicanalítico no 

Brasil e era, segundo ele, um fanático em psicanálise (Oliveira, 2002b). Grande divulgador 

das ideias freudianas no meio pedagógico, Porto-Carrero participou ativamente da 

Conferência em Belo Horizonte, onde apresentou o trabalho Novo conceito da pena 

segundo a psicanálise, e a tese Leitura para crianças11. 

É nessas condições que se encontra a participação do professor Washington Pires. 

Cabendo-lhe apresentar Porto-Carrero, ele fez de sua fala um marco para a historiografia 

da psicanálise em Minas Gerais. 

Já no início do seu discurso, Washington Pires afirma, a respeito de Porto-Carrero 

(e de si mesmo): 

 

sois um dois poucos brasileiros estudiosos que se atêm aos estudos da 
Psicanálise, e é com sinceridade que o fazeis. No nosso meio não é usual a 
prática do método do grande Freud. E dentre os poucos que o exercem, tenho 
para mim uma pontazinha de vaidade porque o pratico, e na medida fraca de 
minha pouca força eu expliquei aos meus alunos, quer aqui, quer quando das 
aulas de Psiquiatria Forense, quer na Faculdade de Medicina, no caso das aulas 
sobre neuroses (Silva, 2004, p. 109). 

 

                                                 
11 Tais textos foram publicados em Ensaios de psycanályse (Porto-Carrero, 1934). 
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Esse trecho aponta o fato de Pires ser – ao lado de Porto-Carrero – um dos poucos 

leitores de Freud no País, utilizando-se de ideias psicanalíticas durante suas aulas em Belo 

Horizonte. Em uma pesquisa realizada no Centro de Memória da Faculdade de Medicina 

da UFMG (Cememor), encontramos a ementa de como a disciplina de Neurologia era 

ministrada no sexto ano do curso, em 192812. De fato, o tema da neurose era objeto de 

discussão em sala de aula, dividindo espaço com elementos de neurologia, tais como a 

avaliação da motilidade, da linguagem – em termos orgânicos –, ou dos reflexos (Pires, 

1928). Assim, após as apresentações, o conferencista discorreu de alguns elementos do 

modo específico como ele concebe a psicanálise, para então propor algumas intervenções 

educativas. 

Um ponto que se destaca na fala de Pires é o acontecimento que o levou a estudar a 

psicanálise. Narrando um atendimento que havia feito quando ainda trabalhava no interior, 

ele descreveu uma senhora em vias de ficar cega, que buscava saber como sonhar mais 

coisas bonitas. Esse evento o comoveu a tal ponto que, como afirma, 

 

eu me resolvi a estudar o mistério do sonho, e por aí foi que me fiz um praticante 
da Psicanálise. E estudei a história da Psicanálise, a Bíblia... Não nos vem 
contada por inteiro a história bíblica no como e no porque Jeová fez a sua obra 
prima, a mulher [...] O simbolismo foi se desfazendo, e hoje posto, se não haja 
apagado toda a verdade, a verdade dele é quase uma deformidade lendária: ‘E 
havendo do barro feito Adão à sua imagem e semelhança, Jeová, com um 
assopro, deu-lhe vida e uma alma imortal’ (Silva, 2004, p. 111).  

 

A partir desse momento, ele se utiliza de vários elementos da narrativa bíblica da 

origem do ser humano para explicar elementos do psiquismo utilizados por Freud. 

Um primeiro exemplo surge já no comentário sobre o mito do nascimento de Eva, 

uma vez que Pires explica que então, Jeová, mergulhando Adão em um sono profundo, 

dele retirou uma costela, da qual fez a mulher, que lhe deu por companheira e a que 

chamou de Eva. Jeová fez, assim, a primeira psicanálise (Silva, 2004, p. 111). 

Posteriormente, afirma que o narcisismo havia nascido de um descuido de Jeová, que 

acabara por criar um espelho das águas, o que levou Eva a observar seu próprio reflexo, 

fascinada, de modo que mirava o seu rosto e o seu colo, e, já numa garridice mulheril, 

                                                 
12 Conferir Anexo 3. 
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enovelando os cabelos, prendia-os com longo espinho da figueira do inferno (Silva, 2004, 

p. 111). Segundo o conferencista, desse episódio, Eva teria tido um sonho que, ao contar 

para Adão, este teria feito a primeira interpretação do primeiro sonho da primeira mulher 

e, depois nunca mais faltaram à Humanidade os motivos simbólicos para a Psicanálise 

(Silva, 2004, p. 111). Pires parece ainda ter traçado uma linha em comum entre a narrativa 

de Caim e Abel e o texto freudiano Totem e Tabu (1913/1996) ao afirmar que um irmão 

teria matado o outro para eliminar um concorrente à posse do primeiro clã (Silva, 2004, p. 

112), o que nos levaria, até os dias atuais, a rebuscar o inconsciente, insatisfeitos, numa 

grande ansiedade. 

Seguindo essa linha de pensamento, Washington Pires continuou sua conferência 

fundada em uma mistura de elementos psicanalíticos e bíblicos para explicar ou citar 

outros conceitos metapsicológicos, como recalque, superego ou inconsciente. 

De tais elementos, salta aos olhos o modo pelo qual a psicanálise era concebida 

pelo neurologista Washington Pires: como uma teoria acerca do psiquismo, mas a partir de 

uma mescla com elementos católicos fundamentais, como a origem do próprio ser humano. 

Assim, de modo distinto de Iago Pimentel – que, como mostramos, tenta apresentar a 

teoria psicanalítica como uma teoria com contornos próprios –, a psicanálise só se faz 

possível para Washington Pires a partir de uma leitura na qual ela se torna compatível com 

os fundamentos católicos. 

Dessa forma, a possibilidade de uma articulação com elementos do catolicismo 

parece ter sido a condição de leitura da psicanálise por parte de Pires. Como sabemos, 

essas leituras apresentam, normalmente, uma forte resistência aos elementos da 

sexualidade infantil, pilares da teoria psicanalítica (Santos & Kyrillos Neto, 2014). Não por 

acaso, levantamos a hipótese de que o autor, ao dizer que a psicanálise seria uma 

verdadeira senha com que se abrem os sésamos mais cheios de misteriosos segredos, mas 

que para isso deve ser escoimada dos exageros doutrinários (Silva, 2004, p. 112), se refere 

às noções de sexualidade como os exageros da doutrina freudiana. Assim, acreditamos que, 

para Pires, apenas após serem escoimados tais exageros, a psicanálise se faria possível – 

tanto em sua articulação com o catolicismo quando em sua proposta de aplicação do saber 

psicanalítico. Consideramos, assim, que a apropriação das ideias psicanalíticas por parte de 

Washington Pires nos aponta para uma solução de compromisso fundamental entre a igreja 
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católica e a psicanálise. Essa é a primeira referência encontrada a essa curiosa articulação 

ocorrida em Minas Gerais. No entanto, não é a única, como demonstraremos em outros 

pontos do trabalho. 

Após comentar sobre a leitura que faz da psicanálise, Pires parte para uma 

exposição da história das noções de crime e pena no campo jurídico. Discorrendo acerca 

dessa temática, o autor apresenta características da organização jurídica baseada na 

vingança pessoal, na vingança familiar e, posteriormente, naquela fundada na religião. 

Após isso, Pires desemboca na torção operada por Lombroso e sua escola de antropologia 

criminal, na qual se deu a passagem do foco do crime para o criminoso. Exaltando essa 

torção, o conferencista sustenta um determinismo prévio ao crime, equivocado na escola 

do Lombroso, por se ater ao somático, e iluminado pela via da psicanálise. Dessa forma, 

para Pires, a psicanálise, nova forma de psicoscopia, nos fundamentos dos seus conceitos, 

vale por um processo de testes admirável (Silva, 2004, p. 112), definindo cientificamente o 

quanto os sujeitos seriam temíveis ou não.  

Atuando como uma das bases da profilaxia dos crimes, a teoria freudiana 

funcionaria como a ferramenta a partir da qual se poderia conhecer os sujeitos desde a 

infância pela via da anamnese de crianças nas escolas. A psicologia deveria, desse modo, 

buscar ir além de somente se valer de testes para conhecer os alunos e separá-los em 

classes. Para Pires, é preciso também que se faça de cada uma outra psicologia sob os 

princípios da Psicanálise. Repita-se o sonho da alquimia – não vale conhecer-se o ouro, 

precisamos fazer o ouro (Silva, 2004, p. 113). 

A articulação da pedagogia com a psicanálise se daria, então, no sentido de que a 

segunda poderia supostamente oferecer subsídios para se conhecer e atuar sobre a 

profilaxia do crime, que poderia ser evitado ao se velar o criminável antes de ele ser 

criminoso (Silva, 2004, p. 113).  

Em suma, a leitura que Washington Pires apresentou acerca da psicanálise na II 

Conferência Nacional de Educação nos aponta para um modo específico de se apropriar 

das teses freudianas. Como destacamos, essa apropriação se deu a partir de uma passagem 

pelo crivo do catolicismo para se tornar possível. A partir dessa perspectiva, a contribuição 

da psicanálise à educação seria a de fornecer subsídios científicos para uma profilaxia do 

crime, ao se utilizar uma anamnese psicanalítica para conhecer os sujeitos desde a infância, 
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numa junção entre Freud, pedagogia e direito. Vigiar aqueles propensos ao crime, sendo 

essa propensão passível de se conhecer pela via do uso de certas teses freudianas: esse foi, 

em geral, o modo como Washington Pires apresentou sua leitura da psicanálise no evento. 

Levantamos, aqui, uma hipótese acerca dos posicionamentos de Washington Pires e 

Iago Pimentel. Como demonstrado, Pires aponta uma leitura da psicanálise carregada de 

histórias do catolicismo, sendo marcada por dogmas cristãos desde sua concepção 

metapsicológica até sua noção de sociedade. Mesmo não tendo encontrado referências a 

esse tipo de leitura em um período anterior a 1928, questionamo-nos se a denúncia feita 

por Pimentel, em 1925, de que a psicanálise era muito falada – mas pouco conhecida – não 

teria dentre seus alvos uma leitura tal como a de Washington Pires. Conhecendo a 

tendência fortemente positivista de Iago Pimentel (Campos, 2001), consideramos possível 

que suas críticas, publicadas no segundo volume de A Revista, também tenham tido como 

alvo essa apropriação da psicanálise feita a partir de bases religiosas. Assim, apontamos 

para a possibilidade de que a tensão entre o catolicismo e a psicanálise já se situava num 

debate em Minas Gerais desde meados da década de 1920. 

Inferimos que esta tensão entre a igreja católica e a tendência positivista 

manifestada na educação merece um olhar mais atento, a fim de podermos elucidar um 

pouco melhor os efeitos disso sobre a psicanálise em Minas Gerais. 

Como destacado anteriormente, Minas era um estado fortemente influenciado pelo 

catolicismo, e isso não se fez sem consequências na educação. Situando Minas Gerais em 

relação ao debate pedagógico que se organizava no País, vemos que a proposta de uma 

renovação educacional só começou a ganhar corpo em 1926. Nesse ano, Francisco 

Campos13 foi convocado pelo então governador do Estado, Antônio Carlos Ribeiro de 

Andrada, para assumir a Secretaria de Negócios do Interior, responsável pelas questões 

educacionais. 

Tendo elaborado, em 1927 um novo programa para regulamento do ensino primário 

– que se baseava em diversas noções de psicologia e da pedagogia escolanovista –, 

Campos implantou uma Reforma educacional no ano de 1928, com o Auxílio de Mário 

                                                 
13 Campos se graduou em Ciências Jurídicas na Faculdade Livre de Direito de Belo Horizonte (atual 
Faculdade de Direito da UFMG) e exerceu diversos cargos públicos, tais como professor de Filosofia e 
Direito, deputado estadual, deputado federal e ministro da Justiça, entre outros. 
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Casasanta. Fundada no conhecimento biológico e psicológico da criança, essa proposta 

pedagógica encontrou sérias resistências por parte da igreja católica. Essa resistência se 

deu a tal ponto de a igreja ter se proclamado contra a participação de Iago Pimentel nesse 

processo de renovação educacional, tendo em vista as tendências positivistas apresentadas 

por esse psiquiatra (Campos, 2001). Somente após algumas ações conciliadoras (Pimentel 

fora contratado para ser professor da Escola Normal, mas com a condição de um sujeito 

reconhecidamente católico também fazer parte dos quadros da Escola) é que a situação se 

resolveu como uma nova solução de compromisso entre os pedagogos e a igreja. Cabe 

citarmos, ainda, que desse movimento foi criada, em 1929, a Escola de Aperfeiçoamento14, 

além do fato de que vieram para Belo Horizonte famosos psicólogos, como Theodor Simon 

e Helena Antipoff. Demonstraremos adiante as relações de Helena Antipoff com a 

psicanálise. 

Essa tensão citada nos indica que, mesmo em tempos reformistas, com a circulação 

de ideias científicas no campo da educação, a igreja não abriu mão de sua influência, 

chegando a entrar na discussão acerca da contratação ou não de certos professores. Diante 

de tamanha influência, não é de nos espantarmos que, no meio educacional, a psicanálise 

tenha sido apropriada, tal como vimos com Washington Pires, a partir de uma leitura 

palatável ao catolicismo, devendo ser escoimados os exageros doutrinários (Silva, 2004, p. 

112) da teoria freudiana, para que ela assim tivesse espaço de difusão. Deixados de lado 

certos aspectos da teoria psicanalítica – como demonstramos anteriormente, temos fortes 

motivos para sustentar que esses aspectos se referem às noções de sexualidade, 

principalmente a infantil –, Freud, então, poderia ser lido em terras mineiras. Tais leituras 

parecem ter levado, em contrapartida, às denúncias feitas por Pimentel n’A Revista, de que 

se falava de psicanálise sem, no entanto, conhecê-la. 

Assim, reconhecemos que, nesse período, em Minas Gerais, a psicanálise possa ter 

encontrado mais espaço de difusão no interior da psiquiatria, como práxis junto à doença 

mental, do que no horizonte das propostas educacionais feitas pela medicina.  

                                                 
14 Instituição criada no âmbito da Reforma Educacional que ocorria em Minas Gerais à época, tinha como 
objetivo formar professoras das escolas públicas mineiras nas propostas da Escola Nova. O curso tinha 
duração de dois anos, sendo a disciplina Psicologia Educacional obrigatória durante ambos os anos. Os 
primeiros professores foram, respectivamente, Theodore Simon, León Walther e Helena Antipoff, essa última 
ficando no cargo de 1929 até 1944. 
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Dentre as relações de Freud e a psiquiatria, destacamos ainda a tese de livre-

docência apresentada pelo médico Sylvio Ferreira da Cunha15, intitulada Ideias modernas 

sobre a hysteria, em concurso para professor da Faculdade de Medicina de Minas Gerais 

no ano de 1928. 

Esse texto, já na introdução, apresenta a intenção de Cunha: Não tentaremos definir 

a hysteria. Outros, muito mais autorisados, têm naufragado nessa tentativa (Cunha, 1928, 

p. 9). A partir de tal afirmação, vemos o trabalho girar em torno mais de uma descrição das 

concepções acerca da histeria propostas por outros autores – fazendo um belo apanhado 

histórico a esse respeito – do que de uma definição própria. Assim, de Hypocrates a 

Babinski, passando por Charcot e Bernheim, vemos Sylvio Cunha discorrer sobre a 

problemática da histeria. Ao logo desse percurso, surge também o nome de Freud e 

algumas referências à psicanálise. 

Apontamos que, inicialmente, essa referência ao criador da psicanálise se situa a 

partir do texto publicado por Freud, em parceria com Joseph Breuer, no ano de 1893, a 

saber, aquele que ficou conhecido como a Comunicação preliminar (Breuer & Freud, 

1893/1996). Nessas condições, o autor afirma: Joseph Breuer que, desde 1880, vinha 

observando um caso de hysteria, só o publicou em 1893, em collaboração com Sigmund 

Freud, detendo-se na analyse de suas causas por um processo a que denominaram 

psychanalyse (Cunha, 1928, p. 17), afirmando, assim, que consiste a psychanalyse em um 

methodo de investigações que visa descobrir o elemento predominante no pensamento do 

indivíduo (Cunha, 1928, p. 18). Partindo daí, o autor destaca o quanto, para Freud e sua 

escola, o principal papel na gênese da hysteria seria predominantemente sexual. 

Ao longo do trecho dedicado à psicanálise em seu livro, Cunha dá mostras de 

conceber a psicanálise como uma teoria que concebe a personalidade a partir de um 

conflito psíquico, entre a personalidade moral do indivíduo adulto e os instinctos 

anormaes da infancia (Cunha, 1928, p. 19). A neurose se instalaria naqueles que não 

tivessem essa personalidade moral perfeitamente constituida. Assim, a saúde se 

constituiria, para Cunha, pela predominância da personalidade moral sobre os instintos, e a 

neurose se instalaria nos casos em essa repressão fracassasse, existindo, dessa forma, uma 

                                                 
15 Para outros detalhes sobre a vida de Sylvio Cunha, consultar o glossário “Personagens da psicanálise em 
Minas Gerais” na p. 142. 
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constante luta entre as duas forças: Essa lucta intensa e continua crearia as neuroses 

(Cunha, 1928, p. 19). Em termos gerais, e dando especial atenção à sexualidade infantil e 

suas forças na vida adulta, o autor afirma que, para a psicanálise, esses desejos carnaes 

advindos da infância reapareceriam ao longo da puberdade – após armazenados durante 

anos numa memória inconsciente (Cunha, 1928, p. 19). 

A partir dessa breve apresentação do modo pelo qual a psicanálise concebe a genese 

da hysteria, Cunha (1928) descreve brevemente aquilo que seria a modalidade clínica da 

psicanálise: Pela doutrina de Freud, no tratamento da hysteria deve-se procurar conseguir 

que o doente desabafe confiante em quem o escuta e ver-se-á a vantagem para a cura o 

fazer vir à tona, nas relações do pensamento, aquillo que vivia escondido (p. 19).  

Apontamos, aqui, a importância dada pelo autor à confiança necessária para o 

desenvolvimento do trabalho clínico. Mesmo sem citar o conceito de transferência, o foco 

na relação do neurótico com o médico é destacada pelo autor. Tal como destacamos a partir 

dos trabalhos de Pedro Nava, uma das principais contribuições da psicanálise à psiquiatria 

e à medicina da época foi o enriquecimento da relação médico-paciente, enfatizando o 

quão importante é a confiança para o trabalho clínico.  

Ainda em outro momento de seu trabalho, ao longo de uma discussão acerca das 

perturbações psychicas nas neuroses, o autor desenvolve algumas noções metapsicológicas 

com clareza. Contrapondo a psicanálise àquelas teorias que veem na neurose uma 

degeneração psychica, Cunha (1928) afirma:  

 

Segundo a concepção de Freud não ha necessidade de debilidade psychica para a 
hysteria. Se algumas funções se apresentam, ás vezes, deficientes, outras têm 
relevo compensador. O que determina a dissociação psychica é o conflito entre 
duas grandes funções mentais, o consciente e o inconsciente (p. 76). 

 

Assim, o autor passa a descrever o mecanismo de formação dos simptomas: 

 

uma idéa desagradavel que surja é sempre repellida pela consciência e recalcada 
para o inconsciente, continuando entretanto a exercer sua acção nociva, 
disfarçada porém por outra idéa substituta (Ersatz) ‘a qual vem prender-se todas 
as impressões penosas que se supunham afastadas pela expulsão ou 
recalcamento. Esse substituto da idéa recalcada – o symptoma – é assim 
protegido contra novos ataques por parte do eu; e em lugar de um curto conflicto, 
é agora um soffrimento continuo’ (Cunha, 1928, p. 77). 
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Após tal discussão, Cunha nos remete novamente à proposta clínica desenvolvida 

por Freud, segundo a qual a cura do doente se obtem levando-o a reconhecer os signaes de 

identidade entre o symptoma ou idéa recalcada e a idéa primitiva, o quê se consegue pela 

psychanalyse (Cunha, 1928, p. 77). 

Destacamos que, com esse trabalho, Sylvio Cunha apresenta a psicanálise como 

uma teoria psicológica que oferece uma série de contribuições à compreensão e à clínica da 

histeria. No entanto, essa apresentação se dá de um modo mais descritivo, com o trabalho 

girando em torno de um problema clínico amplo – a histeria –, sendo que os comentários 

acerca da psicanálise situam-se nesse espectro. Freud se constitui como mais um grande 

autor a respeito desse campo de problemas, aparecendo entre vários outros.  

Discorrermos, aqui, acerca da psicanálise de um modo mais descritivo, parece ter 

seus motivos, assim como efeitos. A intenção de Cunha não parece ser detalhar elementos 

da psicanálise, mas apenas colocar em pauta algumas contribuições para a compreensão da 

histeria. Temos, aqui, mais o caráter de difusão de algumas das ideias de Freud no meio 

médico – como uma possibilidade de compreensão e tratamento das psiconeuroses – do 

que de formalizar e ensinar uma proposta clínica específica. Por mais erudita que tenha 

sido sua exposição, ela não parece ter como objetivo uma discussão mais detalhada de 

elementos da psicanálise, e sim uma descrição de elementos, que seriam, para Freud, 

constitutivos dos sintomas psiconeuróticos. 

Não deixa de ser importante sublinhar aqui que a apresentação da psicanálise nessas 

coordenadas – como uma proposta clínica da histeria no interior do campo médico – se 

constituiu como algo marcante no estado de Minas Gerais. Se essa foi a primeira vez que o 

nome de Freud foi pensado nesse lugar, adiantamos que ela não foi a única. Conforme 

dissertaremos no capítulo seguinte, a concepção da psicanálise como uma clínica voltada 

para o tratamento das psiconeuroses mostrou-se valiosa em terras mineiras, uma vez que 

lhe deu condições de ser lida e praticada como uma especialidade própria no campo da 

medicina. Assim, se esse trabalho foi um marco inaugural dessa perspectiva – mesmo que 

de um modo mais descritivo do que clínico –, vemos que essa tendência será 

progressivamente reconhecida alguns anos adiante. 
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Ainda a respeito das relações de Freud e a psiquiatria, apontamos que o vienense se 

constituiu como uma das referências de um importante movimento ocorrido no Raul 

Soares a partir de 1929. Nesse ano, operou-se uma torção fundamental no que tange aos 

modos de se compreenderem as causas – assim como as possibilidades de tratamento – da 

doença mental. Protagonizado pelo psiquiatra Hermelino Lopes Rodrigues16, esse 

movimento nos demanda algumas considerações. 

Apresentando uma perspectiva inovadora na concepção de loucura, Lopes 

Rodrigues é considerado como o introdutor da escola suíço-alemã de psiquiatria no País. 

Fortemente influenciado por Eugene Bleuler, Rodrigues foi o primeiro a colocar em 

discussão, no Brasil, o conceito de esquizofrenia como diagnóstico psiquiátrico tanto nos 

meios acadêmicos quanto de assistência à loucura. De acordo com Silveira (2008), a 

primeira vez quando essa categoria diagnóstica foi utilizada no País data justamente de 

1926, quando Rodrigues discutiu sobre ela no concurso que o levou a se tornar professor 

da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Dessa forma, tal como destacam Mendonça, 

Coelho e Gusmão (2011), Lopes Rodrigues se constitui como um dos maiores marcos da 

história da psiquiatria no País, ao trazer a força de uma como a de Zurique, ao lado de 

Teixeira Brandão – que marcou a influência da escola francesa no Brasil –, e Juliano 

Moreira, introdutor da escola alemã. 

Uma das principais contribuições da introdução do conceito de esquizofrenia no 

Brasil foi o de fazer frente à hegemonia do diagnóstico de demência precoce vindo da 

escola kraepelineana. Enquanto para Kraepelin, a loucura se funda quase que totalmente 

numa concepção orgânica da doença mental, ao tomarmos a escola de Zurique e o conceito 

de esquizofrenia – principalmente pela via de Bleuler –, vemos um reconhecimento do 

aspecto psíquico tanto como causa da loucura quanto como modo de se organizar um 

tratamento. 

Dessa forma, é pela via de Bleuler especificamente, e de modo mais geral pela 

Escola psiquiátrica de Zurique, que Lopes Rodrigues tem contato com Freud e com a 

psicanálise. Uma das maiores contribuições freudianas para essa concepção da psiquiatria 

foi, sem dúvida, a teorização consistente sustentada por ele para dar conta da influência de 

                                                 
16 Para outros detalhes sobre a vida de Hermelino Lopes Rodrigues, consultar o glossário “Personagens da 
psicanálise em Minas Gerais” na p. 142. 
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aspectos psíquicos no sofrimento, seja neurótico, seja psicótico. Seguindo as palavras do 

próprio Lopes Rodrigues: quer se trate de um processo originário de dissociação psíquica, 

ouse construa a teoria dos complexos, filiados à escola de Freud ou Bleuler, não há a 

contestar a influência dos fenômenos psicológicos nas interseções do quadro clínico 

(Rodrigues, 1926, p. 63). Assim, mesmo não sendo um leitor assíduo dos textos freudianos, 

Rodrigues tinha conhecimento da psicanálise no que diz respeito à influência que essa 

teoria exercia sobre as ideias de Bleuler (Silveira, 2008). 

Após tais considerações acerca de como a psiquiatria mineira se apropriou da 

psicanálise durante esse período – assim como das tensões que emergiram dessa 

apropriação –, passaremos agora para outra via de entrada das ideias freudianas em Minas 

Gerais. Tal como afirmamos na introdução deste trabalho, a arte – mais especificamente o 

movimento modernista – também se constituiu como um solo fecundo para a chegada de 

algumas noções da psicanálise. 

 

3.2 O modernismo mineiro e a difusão da psicanálise 

 

Em termos gerais, podemos caracterizar o modernismo como sendo um movimento 

artístico que começou a se desenhar na segunda metade da década de 1910, ganhando 

contornos nítidos a partir do ano de 1922, com a Semana de Arte Moderna, ocorrida em 

São Paulo. Situando-se no campo de problemas concernentes à construção da identidade 

nacional nessa época, o modernismo rompeu radicalmente com as ideias de europeização 

da nação brasileira – sustentadas por parte da intelligentsia do País –, para afirmar que o 

Brasil brotou de si próprio, possuindo marcas singulares em relação a outros países 

(Cantarino, 2012). 

Assim, reconhecemos que o modernismo se organizou em torno de um projeto de 

nação, ou seja, a construção de uma brasilidade, ou uma espécie de grande rosto com 

firmes traços fisionômicos, que precisam ser reconhecidos e definidos (Bueno, 2012, p. 

83). Bosi (1994) destaca que, além de introduzir um conjunto particular de experiências de 

linguagem no campo da literatura, o modernismo representou também uma crítica global 

às estruturas mentais das velhas gerações e um esforço de penetrar mais fundo na 

realidade brasileira (p. 332). Romper com tudo o que remetia à filiação colonial brasileira 



69 

 

 

a partir de um movimento literário, constituindo-se como uma grande crítica às estruturas 

sociais conservadoras da época: eis as bases do movimento modernista. 

Foi a partir dessas bases que os modernistas buscaram em Freud alguns elementos 

para seu trabalho. Interessados nas leituras, principalmente, de Totem e Tabu (1912[1913]), 

A interpretação dos sonhos (1900) e os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), 

os modernistas viram em Freud alguém que poderia fornecer elementos para a reflexão 

desenvolvida no Brasil. No entanto, vemos que não se trata, para os modernistas, de uma 

adesão à doutrina psicanalítica, mas de uma apropriação livre de alguns dos conceitos 

freudianos sem nenhuma filiação ou preocupação teórica (Oliveira, 2006, p. 66). Com 

uma apropriação de noções psicanalíticas mais como uma das bases de um pensamento 

próprio – sem, todavia, reivindicar uma filiação teórica ou apresentar um rigor 

metodológico –, vemos nos modernistas um movimento semelhante ao realizado pelos 

psiquiatras da época no que tange ao modo livre de ler Freud. 

Assim, a leitura irreverente que os modernistas fizeram de Freud serviu de base 

para as críticas sociais em questão. Considerando a herança europeia um dos principais 

problemas do Brasil, para tais artistas, trata-se de evidenciar as marcas deixadas pelos 

povos primitivos, de assinalar suas influências sobre os caracteres constitutivos do ser 

brasileiro (Oliveira, 2006, p. 65). Para tanto, noções como inconsciente, instinto e recalque 

constituíram-se como privilegiadas nesse projeto. 

Tendo essas bases – assim como tais condições de leitura do Freud –, cabe aqui 

destacarmos que, mesmo que apresentando características gerais, não podemos considerar 

o modernismo como um movimento unívoco, homogêneo. Por exemplo, em São Paulo 

houve alguns grupos com ideias diferentes – como a Antropofagia ou o grupo Anta –, 

todos caracterizados como modernistas. Essa heterogeneidade se deu em outros Estados do 

País, como é o caso de Minas Gerais. 

O movimento modernista em Minas Gerais, de modo geral, se organizou de modo 

semelhante ao que se passava em outros locais do País – principalmente em São Paulo. No 

entanto, sua fundamentação não se deu aos modos de uma cópia, mas, pelo contrário, 

contou com diversos elementos próprios. Tal como demonstra Cury (1998), se Belo 

Horizonte sofria influência renovadora das ideias estéticas vindas do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, oferecia, igualmente, condições específicas para que elas frutificassem de 
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modo original” (p. 13). Por isso, se a temática nacionalista se fez fundamental a esse 

movimento – sendo uma das bases de todos os modernistas do País –, uma questão relativa 

a uma “mineiridade” também emergiu em diversos momentos, sendo um dos traços 

marcantes dos mineiros. 

A partir dessa configuração heterogênea, vemos surgir em Minas Gerais três grupos 

modernistas distintos, embora mantendo relações entre si: o grupo d’A Revista; o 

movimento da Verde, de Cataguases; e o tabloide Leite Criôlo.  

Quanto ao grupo organizado em torno do periódico A Revista, sabemos que nele se 

deu a primeira publicação de uma tradução de um texto freudiano no Brasil. No entanto, 

esta é a única referência à psicanálise que aparece ao longo dos textos publicados nas três 

edições que compõem a história d’A Revista. Assim, mesmo que possibilitando uma 

publicação especificamente sobre psicanálise no periódico, pensamos que a temática 

freudiana não se constituiu como fundamental para esse grupo tal como se deu para alguns 

paulistas. 

No entanto, se n’A Revista a temática freudiana não se constituiu como base para as 

discussões realizadas, o mesmo não pode ser dito acerca da Verde.  

Organizada por um grupo de artistas da cidade de Cataguases – o que atestava o 

rompimento com o eixo das capitais no que tange às produções modernistas –, a revista foi 

precedida pelo Manifesto Verde. Veiculando as bases do grupo, tal manifesto trazia a 

afirmação de que os modernistas de Cataguases constituiriam um movimento independente 

diante de quaisquer outros projetos, de modo que, nas palavras dos artistas, acompanhamos 

S. Paulo e Rio em todas as suas inovações e renovações estéticas, quer na literatura como 

em todas as artes belas, não fomos e nem somos influenciados por eles, como querem 

alguns (Verde, 1927, p. 1). Entretanto, não podemos negar a forte afinidade com o 

movimento modernista paulista – que funcionava como principal referência – ou mesmo a 

proximidade com membros de outros grupos, o que é atestado pela quantidade de textos 

publicados tanto por paulistas quanto por cariocas, assim como pelos belo-horizontinos 

(Bueno, 2012; Sant’Ana, 2006). 

A primeira edição saiu em setembro de 1927, seguindo a temática tal como já 

apresentamos. Foi em seu quinto número, de janeiro de 1928, que um texto chamado 
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“Papel do instinto no mundo atual. Freud”, assinado pelo escritor Ascânio Lopes, se 

destaca para a presente pesquisa.  

Ascânio Lopes, nascido em Ubá – mas criado desde criança em Cataguases – foi 

um dos fundadores e integrantes do grupo Verde. Havendo sido amigo próximo de Carlos 

Drummond de Andrade e de Pedro Nava (Cury, 1998), Lopes se constituiu como um dos 

grandes autores do modernismo mineiro com uma obra marcante, ainda que breve. Aos 19 

anos, ele se mudou para Belo Horizonte, com o objetivo de estudar na Faculdade de 

Direito de Minas Gerais. Porém, três anos depois, ele retornou para Cataguases, doente, 

falecendo apenas um ano depois. Em sua breve obra (Lopes viveu apenas até os 23 anos de 

idade), o autor demonstrou em seu estilo um intenso furor, o questionamento da vida 

agitada das metrópoles, ao mesmo tempo em que sustentava a decadência da vida no 

campo, sempre em um tom ufanista, exaltando o Brasil e a brasilidade (Ruffato, 2005). 

No texto em questão, vemos Lopes (1928), já de início, apresentar um problema: 

 

antes de entrar no estudo da importante teze que epigrafa esse artigo, será 
necesária uma analize do papel do instinto na formação da sociedade e na 
organização do estado. A simples observação do mundo, na sua situação política 
atual, força-nos a concluir que o estado de organização vigente foi produto duma 
elaboração demorada. Por outro lado, a istoria da umanidade nos ensina que o 
mundo, como o vemos, assim não foi sempre (p. 13). 

 

De antemão, já nos cabe reconhecer que a discussão se organiza em torno de uma 

perspectiva não naturalizada da sociedade. Em consonância com as propostas modernistas 

de transformação da ordem social vigente, Lopes nos apresenta uma concepção na qual a 

organização da sociedade se deu como um processo político mais do que natural. 

Após caracterizar o homem como um animal esencialmente gregário (Lopes, 1928, 

p. 13), o autor se pergunta de onde nasceu o sentimento de sociabilidade no homem, 

rejeitando totalmente a ideia de uma vida humana natural, anterior a quaisquer formas de 

organização social. Para ele, desde sempre, houve alguma forma de estrutura social, sendo 

que ele distingue dois modos: uma sociedade primitiva e o período do Estado.  

Atravessados desde seus fundamentos pela noção de instinto sexual, os dois modos 

de se organizar a vida coletiva têm em Freud suas bases. Quanto à sociedade primitiva, o 

autor afirma: 
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Vejo no instinto a força giradora. Sinão, examinemos. Se acazo disermos que, no 
inicio, só existiam um omem e uma mulher (e temos que admitir a coexistência 
dos dois sexos, em face da reprodução), teremos de, ipso facto, admitir a 
doutrina de que a sua reunião nasceu, primariamente, da força do instinto sexual 
(Lopes, 1928, p. 13). 

 

Assim sendo, o autor demonstra conhecimento da tese freudiana, na qual o vienense 

afirma que a força que leva os indivíduos à união passa pela via da sexualidade, como 

discutido, entre outros textos, em Psicologia das massas e análise do Eu (Freud, 

1922/1996). No entanto, e novamente em concordância com Freud, Lopes afirma que essa 

força instintual conduz os indivíduos a uma série de problemas a partir da busca da 

satisfação integral dos instintos:  

 

Os omens, reunidos em sociedade, pelos instintos, e imperiosa necessidade de 
satisfação deles, pela necessidade de defesa contra o meio ambiente, 
envolveram-se então em lutas em si. A satisfação integral dos instintos os levou a 
isso. As paixões nacidas deles, os atirou em conflito (Lopes, 1928, p. 13). 

 

Força imperiosa que impele os homens à satisfação, o instinto seria a causa de 

problemas no que tange à convivência entre as pessoas. É nesse ponto que Lopes destaca a 

segunda forma de estrutura social: o período do Estado 

A solução para os conflitos gerados pela incessante busca de uma satisfação integral 

dos instintos levaria, segundo o autor, a uma necessidade de se renunciar a uma parte deles; 

ou seja, à limitação dos direitos e dos deveres de cada um, na coletividade, para a 

possibilidade de coexistência deles (Lopes, 1928, p. 13). Esta temática a respeito de como 

os homens precisam renunciar às forças que os impelem à satisfação imediata, para a 

possível convivência em sociedade, foi uma constante na obra freudiana, obtendo 

contornos nítidos nos textos O futuro de uma ilusão (1927/1996) e em Mal-estar na 

civilização (1929/1996). Esse último texto foi escrito, inclusive, após a publicação feita por 

Ascânio Lopes, o que demonstra que o jovem de Cataguases se mostrava atento às 

discussões feitas por Freud acerca de sua concepção de sociedade e das possibilidades e 

dificuldades decorrentes de uma vida em comum com outros indivíduos. 

Assim, Lopes (1928) sustenta que  
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os instintos querem ser satisfeitos integralmente; na impossibilidade disso, por 
causa da vida em comum, e não devendo ser disólvida a sociedade, pelos perigos 
que a todos isso acarretaria, resolvem os omens limitar as raias de ação dos 
instintos, para a garantia da satisfação deles, ao menos em parte (p. 13). 

 

Após isso, ele conclui o texto ressaltando que, mesmo com as limitações à 

satisfação instintual impostas pelo Estado, não há como discordar que a força geradora 

das mudanças sucesivas da sociedade umana é e será sempre a mesma: a satisfação dos 

instintos (Lopes, 1928, p.13). 

Com essa conclusão do texto, fica clara a perspectiva modernista em Ascânio 

Lopes. Vemos isso por conta da relativização de sua concepção da organização social, 

abrindo a possibilidade para mudanças e destacando que a sociedade nem sempre foi assim 

e que pode ser mudada. Além disso, não deixa de ser fundamental reconhecermos que 

Lopes tem na leitura de Freud uma de suas bases, contribuindo com uma teoria acerca da 

sociedade. No rodapé da página na qual o texto foi publicado, há em destaque um 

“continua”. Infelizmente, o desenvolvimento desse argumento não foi possível, visto que 

Lopes faleceu antes da publicação da sexta edição, o que levou, inclusive, ao término das 

publicações da Verde (a publicação contou apenas com mais uma edição, escrita em 

homenagem ao falecido escritor). Novamente, e infelizmente, um projeto modernista 

envolvendo Freud não pôde ser desenvolvido17. 

É fundamental destacarmos que a leitura feita por Ascânio Lopes em muito se 

distancia daquela realizada por Washington Pires no que se refere ao modo como Pires 

articula Freud com a Bíblia. Ao mesmo tempo, pensamos que a apropriação feita por 

Ascânio Lopes da psicanálise não parece se distanciar muito daquela apresentada por Iago 

Pimentel em A Revista. Supomos isso pelo fato de Pimentel apresentar, tal como 

destacamos anteriormente, a psicanálise como uma teoria que traz um modo específico de 

se pensar o psiquismo, com uma dinâmica definida entre satisfação e renúncia dos 

instintos, tal como Lopes aponta nesse texto. 

Assim, mesmo que Ascânio Lopes tenha sido aluno do curso da Faculdade de 

Direito de Belo Horizonte, na qual Washington Pires era docente e discutia psicanálise com 

                                                 
17 O texto encontra-se no Anexo 4. 
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seus alunos, parece-nos que a concepção da teoria freudiana apresentada pelo jovem 

escritor de Cataguases se assemelha muito mais àquela apresentada por Pimentel n’A 

Revista. Sabendo que Lopes era amigo dos membros do grupo modernista de Belo 

Horizonte (Cury, 1998), tal como Iago Pimentel, pensamos que ele se apropriou das ideias 

psicanalíticas mais por essa via do que pelo caminho indicado nas disciplinas cursadas na 

Faculdade de Direito. Todavia, ele acabou dando um passo a mais no que tange ao projeto 

do modernismo com relação ao psiquiatra de Belo Horizonte. Enquanto Pimentel se atém 

ao que Freud apresenta de teoria do psiquismo, Lopes toma algumas noções psicanalíticas 

como base para discutir a estrutura do Estado como um todo, sendo a dinâmica 

satisfação/renúncia instintual algo privilegiado em sua escrita. 

Ainda nessa edição da Verde, cita-se brevemente o nome de Freud em um 

comentário do livro A estrella de absintho, de Oswald de Andrade, feito por Guilhermino 

Cesar. O autor do comentário, ao falar desse livro que conta a história de um escultor que 

se apaixona por uma prostituta chamada Alma, descreve essa personagem como tendo um 

 

temperamento ultra - sensual (Freud...) de onanista insaciável. Etc. Decadência 
moral, objectivada pelo ecesso de «caricias hajbituaes». Esgotamento histérico. 
Nevrose etc, e daí, a descoberta de um novo mundo nos seios «em pêra», 
pequenininhos, de Alma. Elástica. Serpentina. Flexuosa. Pequena «escolada» 
enfim, como se diz. Ás vezes Oswald de Andrade abandona de lado o pessoal e 
cai, de prancha, num estado passageiro de lirismo sub-consciente. E faz poesia 
da bôa, quasi. Mal de prosador poeta (Cesar, 1928, p. 23). 

 

Vemos que o autor do comentário se utiliza de Freud para ilustrar a personagem 

criada por Oswald de Andrade. Podemos observar que os elementos psicanalíticos 

emergem nessa descrição mais como um apontamento do caráter “ultrassensual” e sexual 

dos comportamentos de Alma do que como uma modalidade de reflexão acerca da teoria 

psicanalítica, ou mesmo de uma extensão de seus elementos para a sociedade – tal como 

faz Ascânio Lopes.  

No entanto, o que a princípio aparenta ser um uso ingênuo de elementos da 

psicanálise nos aponta para uma característica fundamental acerca de como Freud foi lido 

no País nessa época. Ao exemplificar um temperamento sensual citando Freud, parece-nos 

que o autor acaba por se aproximar, mesmo que pela via de uma breve ilustração, de uma 
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modalidade discursiva que foi lugar comum da psicanálise nas décadas de 1920 e 1930 

aqui no Brasil, a saber, o pansexualismo.  

No entanto, um fato de grande importância para a presente pesquisa é reconhecer 

que essa forma de se apropriar da psicanálise – como uma teoria pansexualista – não surgiu 

na Verde unicamente nos comentários de Guilhermino Cesar. Na próxima edição da revista 

(que seria a última devido ao falecimento precoce de Ascânio Lopes), circulou um texto de 

um dos maiores representantes do pensamento conservador e católico brasileiro: Alceu 

Amoroso Lima, com o seu pseudônimo Tristão de Athayde. 

Lima, que se formou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 1913, foi, 

durante algum tempo, adepto do movimento modernista – como crítico e entusiasta 

(Gomes Junior, 2011). Gozou de forte prestígio na Verde, tendo uma obra sua (um livro de 

1927, chamado Estudos) comentada na quinta edição do periódico. Tal obra – e autor – 

foram descritos na revista por Henrique de Resende, sendo caracterizados como um livro, 

de clara orientação, que não só demonstra a solida cultura de um estudioso, mas também 

a ampla visão crítica de um moço, que se guinou, de um momento para outro, ao primado 

da crítica nacional (Resende, 1928, p. 7). 

Antes de discutirmos o texto publicado por Lima na Verde, cabe aqui um 

comentário. Se durante um período de sua vida ele foi próximo dos modernistas – 

chegando a publicar em seus periódicos –, no ano de 1928, Lima foi convertido ao 

catolicismo por Jackson Figueiredo, fundador do Centro Dom Vital. A partir daí, Lima 

tornou-se um dos maiores teóricos e entusiastas do pensamento católico no Brasil. É de se 

destacar essa mudança de pensamento realizada por Lima, uma passagem da primeira 

para a segunda fase, do agnosticismo e do ceticismo crítico para a posição de campeão da 

fé no combate do catolicismo contra a modernidade (Gomes Junior, 2011, p. 105). Esse 

destaque se dá pelo fato de que a publicação aqui em questão data de maio de 1929; ou 

seja, apenas alguns meses após ter se realizado essa brusca mudança no modo de Lima 

pensar a religião e a sociedade. Isso não se deu sem consequências para seu modo de 

conceber a psicanálise, como veremos agora. 
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O texto publicado por Alceu Amoroso Lima18 se refere ao dramaturgo italiano Luigi 

Pirandello. Inicialmente, o contexto no qual se dá a referência ao Freud passa pela 

descrição do que seria o homem na perspectiva do Pirandello. Afirmando que em diversos 

estilos literários ou teatrais a existência do homem sempre foi algo marcante, mesmo que 

de modo diferenciado, sendo algo radicalmente mudado para o dramaturgo italiano: 

 

Toda a tragédia antiga, todos os mysterios medievaes, todo o drama clássico, 
todo o theatro shakespeareano, todas as peças românticas, natutalistas ou 
symbolistas são fundadas sobre a existência do homem. Escravo da Fatalidade, 
na Grécia; servo de Deus, na Idade Media; dilacerado de paixões, no século 
XVII; na plenitude de sua haroanidade complexa, com Shakespeare; alandose na 
hypertrophia do seu «eu», com o theatro romântico; reduzido aura elo na cadeia 
do determinismo da natureza mais sórdida com o naturalismo; pairando em 
imagens e reticências subjectivas com o symbolismo; sempre, ao longo da 
historia literária, o homem existiu no centro, na base, ou no segundo plano da 
obra de arte. Mas sempre existiu. Foi sempre o homem. Foi mais ou menos 
homem, mas nunca deixou de o ser. Com Pirandello a coisa mudou. O homem 
desaparece (Lima, 1929a, p. 19). 

 

Apresentando tal concepção de homem, um homem marcado pela mitificação, que 

emerge mais como estado de espírito do que como substância, Pirandello rompe com as 

várias tradições, desarticulando de todo o ser humano (Lima, 1929a, p. 19). Fragmentado, 

“o homem passa a ser um mosaico. Desapparece o ser orgânico e funcional; desapparece 

o ser composto de alma e corpo, desapparece a unidade, a fusão, a concatenação, para 

surgirem apenas os blocos (Lima, 1929a, p. 19). 

Nessas condições, Lima aponta que o homem pirandelliano é o mesmo que Freud 

revelou em suas sondagens (Lima, 1929a, p. 19): um homem desarticulado, não unificado, 

que não pode ser concebido o todo a partir da generalização de apenas uma de suas partes. 

Criticando essa facilidade de generalização das coisas em sua época, o autor descreve que 

esse movimento se constitui como um problema: o erro, como sempre, é tomar a parte 

pelo todo. É generalizar logo. Como hoje em dia se faz a torto e a direito (Lima, 1929a, p. 

19). Segundo ele, essa universalização ocorre tanto no campo da política – cita como 

                                                 
18 Optaremos aqui por citar Alceu Amoroso Lima mesmo que a publicação tenha sido assinada com seu 
pseudônimo, Tristão de Athayde. Para mais informações, consultar o glossário “Personagens da psicanálise 
em Minas Gerais” na p. 142. 
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exemplos as guerras, ou as atitudes do Partido Comunista Francês – quanto das ideias. E é 

aí que se mostra o modo como concebe a teoria freudiana. 

Se, para ele, inicialmente, Freud teria sondado esse homem como desarticulado, 

não unificado – tal como Pirandello –, ele segue a tendência universalizante da época. 

Inicialmente, ele afirma que  

 

Freud, por exemplo, faz analyses interessantíssimas do sub-consciente. E revelou 
a predominância sensível do instincto sexual, coisa aliás que a Igreja sabia há 
muitos séculos, pois nos confissionarios de uma cappela passam diariamente 
mais revelações da alma humana, que em todas as experiências psycho-
analyticas publicadas pela «Imago», desde a sua fundação (Lima, 1929a, p. 19). 

 

A esse trecho, que aponta Freud como alguém que fez importantes análises do 

psiquismo humano, segue-se outro, também de grande importância. Segundo Lima 

(1929a), Freud, porém, só via as novas verdades que descobrira e passou de um jacto do 

sexualismo ao pansexualismo. Pois, desde que o Grande-Pan morreu, começaram a 

pulular os pequenos pan (p. 19). 

Tais considerações nos apontam alguns aspectos interessantes do pensamento 

publicado por Alceu Amoroso Lima. De início, vemos em que conta o autor tem a Igreja: 

como uma instituição de grande força intelectual, que já sabia de aspectos da teoria 

freudiana há séculos pela via dos confessionários. Sabemos que a exaltação do catolicismo 

é uma das marcas do pensamento do autor durante o período recém-iniciado, o que é 

demonstrado em sua fala. 

Outro ponto fundamental – e articulado à sua vinculação católica – é a crítica a esse 

movimento “pansexualista” feito por Freud. Se, para Lima, a psicanálise é válida em 

alguns aspectos, como suas interessantes análises do sub-consciente, ou pelo 

reconhecimento da predominância do instinto sexual, Freud peca por só ver as novas 

verdades apontadas por ele, sustentando que o instinto sexual é a base da vida do homem. 

Se Freud é parcialmente válido como um teórico do psiquismo, ele se equivocou, na pena 

de Alceu Amoroso Lima, ao ver o instinto sexual em toda a atividade humana. O 

pansexualismo é aqui visto como um erro, um equívoco cometido pelo Freud. 

A postura apresentada por Lima, em sua relação com a psicanálise, não se limitou a 

essa publicação. Ainda no mesmo ano, o autor publicou um opúsculo chamado Freud, no 
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qual incluiu o vienense numa corrente de pensamento típica da época, fundadas em um 

individualismo e em um materialismo, juntamente com outros autores, tais como Marx e 

Nietzsche. Freud, sendo um Nietzsche sem genio (Lima, 1929b, p. 7), seria o responsável 

por procurar no ser humano um infer-homem19,  

 

baixando no indivíduo, a cada momento, pela subordinação do consciente ao 
sub-consciente; baixando no indivíduo em sua vida chronologica, pela 
subordinação do homem civilizado ao homem selvagem; e baixando emfim, na 
escala biológica, pela subordinação do ser humano ao animal (Lima, 1929b, p. 
10). 

 

O autor, desse modo, vê em Freud alguém que buscou sustentar o homem como 

uma criatura de instintos, havendo a predominância do instinto sexual, não só sobre os 

demais instintos, mas ainda sobre toda a vida consciente do indivíduo (Lima, 1929b, p. 

10). Sendo assim, toda a concepção de psicologia proposta pela psicanálise estaria 

embasada num materialismo fisiológico, de modo que Freud fez de sua doutrina um puro 

psychologismo-biologista (Lima, 1929b, p. 42). 

Na perspectiva de Lima, Freud se constitui como um dos melhores exemplos de 

como o materialismo se mantinha forte à época. Marcando uma intensa animalização do 

homem, ele afirma que nenhum pensador contemporaneo ousou expor, com tanta audacia, 

as theorias mais repugnantes ao que havia de mais delicado, de mais intangível na alma 

dos homens: a pureza do sentimento filial e o respeito pela inocência infantil. Freud ousou 

(Lima, 1929b, p. 31). 

Esse foco num suposto materialismo freudiano surgiu ainda nas considerações 

feitas por Lima a respeito de textos mais voltados às discussões religiosas escritos por 

Freud – marcadamente Totem e Tabu e O futuro de uma ilusão. Segundo ele, foi no livro 

‘Totem e Taboo’ que elle primeiro expoz as suas idéias sobre religião. E ha pouco acaba de 

completal-as no seu ‘Die Zukunft einer Illusion’, de 1927, que é o seu vade-mecum 

materialista (Lima, 1929b, p. 50). As ideias expostas por Freud em Totem e Tabu seriam 

ainda, segundo o autor, uma fantazia ethnologica de Freud, que elle aceita como um 

                                                 
19 Em contraposição ao super-homem proposto por Nietzsche.  
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dogma (Lima, 1929b, p. 54). Após tais considerações, Lima (1929b) descreve a teoria 

freudiana como sendo um psychologismo pueril e que se contenta com pouco (p. 57). 

Desse modo, a partir desses dois textos, podemos considerar que a apropriação da 

psicanálise feita por Alceu Amoroso Lima – semelhante a de outros autores – é atravessada 

por essa modalidade de leitura que foi feita da psicanálise no Brasil; ou seja, aquela que 

atribui ao instinto sexual a base das atividades psíquicas. Inclusive, é nesse registro que se 

inscrevem as críticas aqui feitas a Freud, e temos bons motivos para crer que a motivação 

para isso seja mais vinculada à sua proximidade dos ideais católicos do que por outra 

questão. Incompatível com as concepções ligadas à religião, uma leitura pansexualista da 

psicanálise se torna alvo de críticas por parte de um pensador religioso. Se algumas das 

noções psicanalíticas se constituem como válidas, é justamente no que tange à dimensão 

adquirida pela sexualidade por essa forma de leitura que Freud se torna alvo de críticas.  

Podemos observar que, durante esse período, essa forma de se conceber – e criticar 

– a psicanálise não foi uma exclusividade de Alceu Amoroso Lima, mas um lugar comum, 

como demonstramos anteriormente20. Se ela era lida – tanto no País quanto em Minas – 

como uma doutrina pansexualista, essa perspectiva foi o fundamento tanto de sua defesa 

quanto de suas críticas. Destacamos que, em Minas Gerais, as maiores motivações de 

resistência foram atravessadas por uma proximidade dos autores com concepções católicas, 

inviabilizando uma apropriação da psicanálise que via no sexo as bases da atividade 

humana.  

Acerca dessa postura de resistência ao freudismo, faz-se necessário apontarmos que 

ela não foi uma exclusividade de Minas Gerais ou do Brasil, indo ao encontro de uma 

postura adotada pela igreja católica em geral, a partir do final da década de 1920. O que 

vemos no Brasil, ilustrado pela postura de Alceu Amoroso Lima, mostra-se em 

consonância com o combate organizado pela igreja contra a psicanálise, principalmente a 

partir da publicação de O futuro de uma ilusão no ano de 1928. Chegando a envolver três 

papas, além de países como a Itália, a França e o México, a intensa resistência à psicanálise 

por parte dessa instituição partiu tanto da tese freudiana, que assimilava a religião à 

neurose e à ilusão, quanto pelo fato de que a psicanálise repousava numa concepção de 

                                                 
20 Tendo como exemplo mais marcante o pensamento de Washington Pires, discutido aqui a partir da página 
57. 
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sexualidade e da família inaceitável para ela. Foi assim que a igreja a rejeitou, vinculando 

a um pansexualismo (Roudinesco & Plon, 1998, p. 367). Desse modo, essa posição 

hegemônica da Igreja frente à psicanálise repousava, especialmente, em ataques às noções 

de sexualidade – principalmente ao que Freud aponta como a sexualidade infantil – e à 

família. Incompatível com a moral cristã, essa postura geral da igreja católica encontrou 

eco no Brasil e em Minas Gerais pela via, particularmente, de Alceu Amoroso Lima. 

Postura que, tal como veremos posteriormente, não se restringiu a esses textos. 

Cabe, ainda, destacarmos outro periódico que circulou pela cena modernista 

mineira, sendo o nome de Freud também utilizado como base para as reflexões. Estamos 

falando do Leite Criôlo, periódico que, inicialmente, tomou a forma de um tabloide e, 

posteriormente, de um suplemento dominical do Estado de Minas no ano de 1929. O grupo 

que publicava no Leite Criôlo era bastante amplo, contando com 56 autores de diversos 

Estados, sendo que, entre os mineiros, se destaca a presença maciça dos ex-integrantes da 

Verde (Duarte, 2011). 

Vemos esse grupo modernista próximo ao grupo da Revista de Antropofagia de São 

Paulo tal como destaca Duarte (2011). Inclusive, em relação ao movimento antropofágico 

que foi publicado, em 15 de setembro de 1929, um texto de João Alphonsus intitulado “De 

Negra Fulô à Freud”, no qual o autor aponta tal movimento como um fato passado 

(Martins Filho e Cabral, 2012). Esse texto marca um distanciamento do grupo ligado à 

revista Leite Criôlo do Movimento Antropofágico. Leite Criôlo advoga que a posição 

primitivista deve prevalecer no movimento modernista em detrimento da antropofágica. 

Após esse momento inicial, que nos aponta para uma similaridade entre os modos 

pelos quais a psicanálise foi apropriada no Brasil em geral e no estado de Minas Gerais, 

vemos surgir, ao longo da década de 1930, uma mudança de perspectiva no tocante à 

leitura de Freud. Com a política de Vargas, houve um movimento de sedução dos 

intelectuais para uma valorização do aspecto técnico do conhecimento de um modo geral, 

que atingiu a psicanálise no que tange à ausência de uma preocupação clínica nos debates 

nos quais ela estava envolvida. Influenciados, também, pela correspondência de Durval 

Marcondes (médico, estudante e divulgador da psicanálise em São Paulo) com Freud, na 

qual este indicava a importância de uma formação clínica aos moldes da IPA para a 

psicanálise brasileira, vemos o debate em torno da identidade nacional se enfraquecer por 
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parte dos modernistas (Facchinetti & Ponte, 2003). Assim, com essa valorização da técnica 

decorrente da política brasileira, e da ênfase na formação clínica dada pelo próprio Freud, 

os intelectuais modernistas foram se distanciando cada vez mais da psicanálise, chegando à 

ruptura com as noções freudianas, como nos aponta Mário de Andrade em 1932:  

 

Ultimamente, dei para achar paupérrima a psicanálise. Não acho errada, não, 
acho paupérrima. Esse mundo imenso do ser humano ficou reduzido à meia 
dúzia de noções gerais e genéricas, que não esclarecem nada, são mesquinhas, 
tipo de generalizações conformistas e acomodatícias da pequena burguesia 
(Andrade, 1983, p. 66). 

 

Desse modo, vemos o abandono da psicanálise pelos modernistas, assim como um 

maior investimento no valor das instituições emergirem como aspectos marcantes da 

década de 1930. Os efeitos disso sobre a psicanálise são fundamentais tanto no que diz 

respeito ao enfraquecimento da primazia de se difundir abertamente as ideias freudianas 

quanto no que se refere a uma série de formas de se apropriar da psicanálise de maneira a 

fazê-la circular no interior de uma lógica institucional específica. Se no Brasil o que estava 

em jogo era essa lógica de valorização das instituições, tal aspecto político se fez 

importante sobre os modos de leitura e circulação das ideias psicanalíticas. 

Se anteriormente, no que tange à educação, Freud era lido e difundido como uma 

proposta aberta, a partir desse momento ele passou a ser objeto de discussões no interior de 

escolas ou sociedades, tais como a Pestalozzi, ou Fazenda do Rosário. Se até 1932, o que 

destacamos do ensino médico foi uma utilização aberta de noções freudianas mais como 

contribuições para as aulas de neurologia ou psiquiatria, o que vemos emergir ao longo 

dessa década – e das décadas posteriores – é uma apropriação maior da psicanálise como 

uma especialidade médica. Se as atas de disciplinas da Faculdade de Medicina, 

anteriormente, apenas apontavam Neurose como um dos temas das aulas, a partir da 

década de 1930 já se exige um maior rigor teórico, com conceitos mais bem definidos da 

psicanálise. 

Enfim, se as formas de se apropriar – e divulgar – a psicanálise foram, durante a 

década de 1920, marcadas por uma liberdade maior no que se refere a vínculos 

institucionais, destacamos aqui que, no ano de 1932, com a fundação da Sociedade 

Pestalozzi tal lógica se alterou. Como objeto de compromissos e laços institucionais, a 
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forma de se ler Freud mudou consideravelmente, inclusive nos efeitos de difundir seus 

conceitos, a partir desse momento exigindo uma erudição maior. É a respeito dos modos 

pelos quais a psicanálise foi lida e apropriada nesse período (de 1932 a 1963), quando ela 

se vincula a uma prática de ensino no interior de determinadas instituições – e os efeitos 

disso sobre sua difusão – que organizaremos nosso próximo capítulo. 
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4 A apropriação das ideias psicanalíticas em instituições: o ensino freudiano entre 

1932 e 1963 

 

Iniciamos o presente capítulo recordando o quanto os modos de se apropriar da 

psicanálise são partidários da forma como a sociedade em questão se configura. Assim, 

partindo do fundamento de que a inauguração da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, no 

ano de 1932, se constitui como um acontecimento que marca uma ruptura com relação ao 

período anterior, devemos antes nos interrogar acerca de quais elementos históricos 

articulam-se a esse corte. De uma difusão aberta de noções freudianas para o uso e ensino 

de elementos da psicanálise no interior de determinados corpus institucionais, torna-se 

fundamental investigar o que se passou na virada da década que marcou esse rompimento. 

Primeiramente, ater-nos-emos ao campo da política. Em linhas gerais, sabemos que 

o modo de organizar o governo do País no período que ficou conhecido como República 

Velha chegou ao fim com um golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas no ano de 1930, 

inaugurando o que se chama de Era Vargas. Propondo-se, inicialmente, contra a forma de 

se fazer política até então, o que se viu durante esse período foi uma intensificação das 

ideologias de direita e esquerda, sendo que, tal como na Europa fascista, venceram os que 

sustentavam uma política de extrema-direita e do autoritarismo, marca da Era Vargas 

(Facchinetti & Ponte, 2003).  

Sobre algumas características fundamentais desse período, Oliveira (2012) afirma 

que a política e a sociedade no Brasil durante os anos 30 foram guiados por valores 

morais conservadores, unidos a um forte investimento emocional na ideia de uma terra 

natal e de patriotismo (p. 114)21. Marcada por um forte investimento na esfera da família, a 

política levada a termo por Vargas tinha um caráter ao mesmo tempo nacionalista, 

autoritário e populista, visando, intensamente, à construção do senso de uma identidade 

nacional. As bases para tais características iam desde a inspiração no positivismo comtiano 

até o investimento na educação infantil como possibilidade de se assegurar um futuro para 

a nação. 

                                                 
21 Politics and society in Brasil during the 1930s were driven by conservative moral values along with a 
strong emotional investment in the idea of homeland and patriotism. 
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Organizando-se em torno do projeto de uma unificação da identidade nacional, com 

essa postura política, Vargas conseguiu arrebanhar os intelectuais, tanto da direita quanto 

da esquerda, de modo a homogeneizar diferentes discursos anteriormente divergentes em 

prol dessa almejada unidade do Brasil. Além disso, procurando consolidar o 

desenvolvimento social, o Estado fez uma campanha cívica que acabou por engajar o 

intelectual a serviço do nacional (Facchinetti & Ponte, 2003, p. 66), que, aliado ao 

discurso marcadamente positivista e ao investimento da industrialização, levaram a uma 

consequência fundamental: a emergência de uma intelectualidade mais voltada para o 

especialista e para a técnica do que para discussões acerca das divergências culturais.  

Tal reconfiguração política afetou os estudiosos da psicanálise de variadas formas. 

Inicialmente, destacamos que, tal como muitos intelectuais brasileiros de diferentes 

convicções políticas, psicanalistas viram a oportunidade de sua própria disciplina ocupar 

o espaço, e não hesitaram em seguir essa agenda para seus próprios fins (Oliveira, 2012, 

p. 115)22. Diante de um chamamento dos intelectuais pelo Estado para participar da 

organização de diversas questões, os leitores de Freud operaram essa mudança de lugar, 

buscando um lugar ao sol. Dentre as novas possibilidades, o campo educacional continuou 

como um dos privilegiados, porém, sobre novas bases, uma vez que a própria pedagogia 

passou a se organizar de um modo diferenciado. 

A partir dessa configuração política,  

 

os princípios que deveriam nortear este novo paradigma pedagógico deveriam 
trazer em seus cânones a trilogia fascista – religião, pátria e família – e a 
reificação do conceito de ordem em contraponto à ideia de desordem, 
identificada com as ideologias opostas aos cânones defendidos em nome do 
nacionalismo e do catolicismo (Almeida, 1998, p. 2). 

 

Intimamente articulada com a forma de a política se configurar durante a Era 

Vargas, a pedagogia se sustentava nesses pilares e, a partir deles, se organizava. Grande 

parte dos intelectuais se mostrou engajada em tal projeto, voltando-se tanto para as 

preocupações pedagógicas quanto para um investimento na técnica e nas especializações, 

visando a realizar esse sonho desenvolvimentista. Os que não se submetiam a essa tríade, 

                                                 
22 Like many brazilian intellectuals of different political persuasions, psychoanalysts saw the opportunity for 
their discipline do occupy 'public space' and did no hesitate to pursue this agenda for their own ends. 
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fundada na religião, na pátria e na família, eram diversas vezes definidos como agentes da 

desordem, sendo muitas vezes exonerados de seus cargos como forma de punição. 

Assim, de modo geral, vemos que na década de 1930 o Brasil passou por um 

momento de maior investimento em valores morais, religiosos e políticos fundados em um 

nacionalismo autoritário e conservador. Essa configuração política afetou tanto a 

intelectualidade quanto a pedagogia, agora caracterizada como uma ciência toda poderosa, 

motriz da ordem e da desordem na sociedade civil (Almeida, 1998, p. 3). Tendo a infância 

se tornado objeto fundamental para a construção de um país em que reinasse a “ordem”, 

pedagogia e política, aliadas a uma moral conservadora que tinha seu principal foco na 

família, passaram a caminhar de mãos dadas no Brasil.  

Uma questão de grande importância para pensamos a história da psicanálise, no 

Brasil e em Minas Gerais, durante esse período, se refere aos modos como a educação e a 

pedagogia passaram a se organizar a partir da Era Vargas. Podemos observar que a noção 

de educação sexual – noção essa que dava à psicanálise um lugar de destaque na década 

anterior – deixou os holofotes, principalmente a partir do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova em 1932. Tal documento, assinado por personalidades que estiveram 

presentes nas Conferências Nacionais de Educação – tais como Anísio Teixeira, Lourenço 

Filho ou Mário Casassanta –, trouxe o posicionamento do grupo acerca de uma nova 

educação para o Brasil. Rompendo com a ideia de um modelo educacional para a elite e 

outro para as classes populares, o movimento escolanovista sustentava a urgente 

necessidade de construção de uma escola pública, laica e igual para todos. 

Nesse novo modelo educacional, alguns tópicos anteriormente discutidos e 

reconhecidos como importantes – dentre eles o de uma educação sexual – desapareceram 

das aspirações do grupo, quando comparados os temas do Manifesto e das Conferências 

Nacionais de Educação. Os escolanovistas alcançaram grande parte dos seus objetivos, 

visto que as reformas educacionais levadas a cabo durante a Era Vargas produziram 

efeitos, como a integração das escolas primárias, secundárias e superiores, a elaboração do 

estatuto da universidade brasileira, a introdução do ensino primário gratuito, além de ter 

tornando o ensino religioso facultativo (Piana, 2009). Destacamos, ainda, a fundação da 

Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte em 1929, que trazia como objetivo o ensino 

dos preceitos da Escola Nova aos professores mineiros. 
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Apesar disso, vemos que a laicização do ensino não se deu de modo radical. Se as 

bases do movimento escolanovista seriam ensinadas na Escola de Aperfeiçoamento, para o 

ingresso em tal instituição era necessária a apresentação de três atestados: de idoneidades 

religiosa e moral – emitidos pelo pároco e pelo juiz da cidade – além de um atestado 

comprovando boa qualidade no magistério, emitido pela diretora da escola em que se 

lecionava (Jacó-Vilela, 2011). Há, no campo da educação, um aparente paradoxo: definição 

de um ensino laico, mas com necessidade de autorização de um pároco para se ingressar 

numa das mais importantes instituições ligadas ao pensamento da Escola Nova.  

Essa contradição, no entanto, se dissolve, levando-se em conta que, mesmo com a 

laicização do ensino no País, a moral familiar cristã se manteve forte na década de 1930 e 

nas décadas subsequentes. Destacamos que a ausência da obrigatoriedade do catolicismo 

na educação não foi seguida de um declínio de sua influência no campo da sociedade. Pelo 

contrário, a igreja católica viveu um crescente no que se refere à sua influência junto ao 

Estado, como instituição de proteção à moral familiar, ou mesmo como coadjuvante da 

ação política que levou Vargas ao poder (Baldin, 2012; Mendonça, Pereira, Rodrigues e 

Loss, 2011). Como exemplos da expansão da força do catolicismo nessa época, podemos 

citar a construção do Cristo Redentor como um dos principais cartões postais do Rio de 

Janeiro ou mesmo a intensa propagação de filiais ligadas ao Centro Dom Vital23. Tal 

instituição, ao longo da década de 1930, chegou a contar com representações em diversas 

cidades brasileiras – com destaque para Minas Gerais, que, dentre os estados, era o que 

tinha maior número de sedes, tendo representações em cidades tais como Belo Horizonte, 

São João del-Rei e Juiz de Fora, dentre outras. 

Desse modo, se a ausência da igreja no plano educacional formal foi algo que 

aparentemente se concretizou, o mesmo não pode ser dito de sua influência no campo da 

sociedade, principalmente em Minas Gerais. Além disso, podemos notar que, se por um 

lado não havia uma educação católica obrigatória nas escolas, tampouco havia uma 

educação sexual – modalidade de ensino que situava psicanalistas e era atacada pelos 

religiosos. Cogitamos a hipótese da existência de uma relação entre tais fatos: para uma 

                                                 
23 O Centro Dom Vital foi fundado no ano de 1922 por Jackson de Figueiredo, com o objetivo de reunir a 
intelectualidade leiga católica no Brasil, visando a uma expansão e maior participação nos debates sociais e 
políticos. No ano de 1928, sua direção passou para as mãos de Alceu Amoroso Lima. 
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educação laica, foi necessária a retirada de propostas que pudessem ferir a moral familiar 

cristã, a exemplo da educação sexual.  

Diante dessas condições, algumas modalidades de apropriação da psicanálise 

tiveram que ser repensadas, já que, se anteriormente as leituras de Freud eram 

constantemente fundadas na noção do pansexualismo, a partir desse momento houve um 

deslocamento da temática sexual para um discurso de base psicológica centrado nos 

desvios e normas de comportamentos, investindo agora na chamada criança-problema 

(Oliveira, 2014, p. 65). Sem espaço para discutir sexualidade infantil nas escolas, operou-

se essa torção no modo como Freud era lido e discutido. Como exemplo disso, podemos 

destacar o trabalho das Clínicas de Orientação Infantil tanto no Rio de Janeiro, a partir de 

1934, quanto em São Paulo, iniciado em 1938. Em Minas Gerais, esse deslocamento 

também gerou efeitos importantes, como veremos adiante. 

Podemos considerar que essa mudança da temática sexual para outra mais palatável 

à política então vigente é consequência, dentre outros motivos, dos ataques sofridos pela 

psicanálise a partir da igreja católica, ocorridos a partir do final da década de 1920. Tal 

como mostramos no capítulo anterior24, a psicanálise, tachada de pansexualista, foi objeto 

de diversos ataques em todo o mundo, tendo no Brasil e em Minas Gerais a figura de Alceu 

Amoroso Lima uma de suas principais vozes. Considerada pela igreja católica como uma 

doutrina contrária à moral familiar e cristã – tão em alta conta na nova configuração 

política –, a psicanálise teve que se afastar desse lugar. 

Assim, em um país onde a moral católica era reinante – tão reinante quanto uma 

valorização das especialidades e da técnica –, os dispositivos de se fazer uso da psicanálise 

fizeram-se outros. De uma difusão aberta, foi necessário que os estudiosos de Freud 

buscassem uma vinculação institucional cada vez mais localizada. De uma circulação livre 

entre artistas e médicos curiosos, as noções freudianas passaram a ser, progressivamente, 

reconhecidas como uma especialidade médica. De detentor de um saber sobre a 

sexualidade, Freud passou a ser visto cada vez mais como alguém que fornecia elementos 

para ajudar na correção de problemas infantis. Diante de novas condições, novos 

dispositivos. Dentre eles, destacamos a fundação da Sociedade Pestalozzi, no ano de 1932, 

inaugurando esse novo tempo de se utilizar de noções psicanalíticas no estado de Minas 
                                                 

24 Pp. 51 e adiante. 
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Gerais. Ateremo-nos a esse acontecimento marcante para, após isso, trabalhar tanto as 

consequências para o modo como a psicanálise foi apropriada nesse período quanto os 

mecanismos que a ela fizeram resistência. 

 

4.1 A Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais e a gestação de um novo lugar para a 

psicanálise 

 

Fundada em novembro de 1932, a Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais foi 

consequência do trabalho de um grupo de profissionais ligados à medicina, à enfermagem, 

ao ensino e à psicologia, sob a coordenação e direção de Helena Antipoff25. Inicialmente, 

seu objetivo era 

 

colaborar com o trabalho das professoras das classes especiais das escolas 
públicas de Belo Horizonte. Deste modo, organizava palestras e cursos sobre a 
educação de crianças excepcionais e higiene mental; oferecia atendimento 
especializado para crianças epilépticas, surdas-mudas, com distúrbios da palavra 
ou com conflitos emocionais; publicava um boletim com informações sobre a 
infância excepcional e ainda prestava auxílio econômico para o funcionamento 
das classes especiais, fornecendo material didático (Jacó-Vilela, 2011, p. 439). 

 

Já de início, podemos observar a articulação da Sociedade com o modo de se pensar 

a pedagogia durante esse período: a fundação de uma instituição voltada para o ensino e 

para a pesquisa relacionada às classes especiais das escolas públicas do Estado, tendo 

como foco a educação de crianças excepcionais. Marcadamente higienista, a Sociedade 

Pestalozzi visava a possibilitar melhores condições de educação para as crianças que, de 

alguma forma, não se adequavam ao ensino comumente trabalhado nas escolas. 

Dois anos após sua fundação, a Sociedade Pestalozzi teve seus objetivos e campos 

de trabalho ampliados, uma vez que as escolas comuns não tinham condições de atender à 

demanda de trabalho junto a crianças excepcionais. Desse modo, foi inaugurado o Pavilhão 

Noraldino de Lima, onde passaram a funcionar o Consultório Médico-Pedagógico e o 

Laboratório de Pesquisas Clínicas e Investigações Científicas. Lá, prestava-se atendimento 

médico, psicológico e educacional a crianças que precisavam de métodos especiais de 
                                                 

25 Consultar o glossário “Personagens da psicanálise em Minas Gerais” na p. 143. 
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tratamento e de educação especializada e também para a orientação das famílias dessas 

crianças e das instituições educacionais que frequentavam (Jacó-Vilela, 2011, p. 439). Tais 

atividades foram ainda expandidas no ano de 1935, dando origem a uma escola, o Instituto 

Pestalozzi de Belo Horizonte, que funcionava em regime de externato e se destinava às 

crianças surdas-mudas ou com diferentes níveis de retardo mental e que não conseguiam se 

desenvolver nos espaços educacionais da cidade. 

Vemos que a Sociedade Pestalozzi conheceu um intenso crescimento de suas 

atividades, de modo que em apenas três anos ela passou de uma instituição auxiliar na 

educação das crianças excepcionais, dando palestras e fornecendo materiais, para um 

Instituto com sede própria e um variado leque de atividades, que envolviam desde o 

acolhimento a essas crianças quanto pesquisas endocrinológicas acerca de suas limitações. 

Sempre com Helena Antipoff à frente do trabalho, a instituição teve em suas bases uma 

leitura singular da psicanálise em sua aplicação no campo educacional.  

Destacamos que Antipoff fez sua formação, principalmente, em Genebra, com 

Edouard Claparède, importante personagem na introdução da psicanálise na Suíça 

(Roudinesco & Plon, 1997). Esse contato trouxe a marca de uma aproximação com Freud, 

por parte da Antipoff, que via nele uma das bases para sua proposta na educação26.  

Posicionando-se radicalmente contra os princípios da eugenia, a autora sustentava a 

necessidade de uma educação democrática em contraposição às práticas pedagógicas 

autoritárias. 

A respeito da educação democrática defendida pela Antipoff, apontamos que se 

afirmava a necessidade de valorização da espontaneidade infantil, assim como da cultura 

popular – diferente do que vários escolanovistas27 afirmavam, já que estes buscavam uma 

padronização do ensino. A esse respeito, Campos (2013) destaca: 

 

A maioria dos pioneiros da educação enfatizava muito mais a obrigação das 
escolas de inculcar valores e práticas modernas de vida que o respeito ao 
desenvolvimento espontâneo do educando, como era o caso na Europa. É 
verdade que, no interior do próprio movimento, havia educadores de orientação 
mais libertária, que defendiam não só a espontaneidade infantil como a 

                                                 
26 No escopo deste trabalho, não detalharemos o trabalho da autora. Para outras informações, Campos (2012, 
2013). 
27 O grupo de intelectuais ligados ao Movimento Escolanovista se mantinha ligado a uma padronização do 
ensino. 
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valorização da cultura popular. Entre estes encontramos, por exemplo, o caso de 
Helena Antipoff (p. 89). 

 

Assim, trabalhando a partir do reconhecimento de que o ambiente social exerce 

forte influência sobre a educação, Helena Antipoff sustentava que grande parte das 

dificuldades de aprendizagem vividas e apresentadas pelas crianças na escola primária 

poderiam ser explicadas a partir da análise do impacto do ambiente social em seu 

desenvolvimento cognitivo (Campos, 2012). 

Essa perspectiva educacional sustentada por Antipoff tinha como uma de suas bases 

a premissa de que não se educam os instintos mediante a repressão: a educação tem a seu 

serviço processos conhecidos, sob o nome de canalizações, desvios, sublimações, 

objetivações, que provam melhor que os da disciplina autoritária (Antipoff & Assumpção, 

1930/2002, p. 156). Esse trecho nos aponta uma referência a Freud, que fornece uma das 

bases para se pensar uma educação que não seja fundada na repressão e no autoritarismo. 

Em vez de se reprimir e padronizar o ensino, Antipoff preconizava uma prática fundada em 

outras premissas, apropriando-se da noção de sublimação – fundamentalmente 

psicanalítica – como ferramenta educacional. Assim, a autora definia o lugar do educador 

como aquele que fosse responsável por corrigir as distorções impostas pelo ambiente, de 

modo que se incentivasse a substituição de objetivos indesejáveis por objetivos 

socialmente mais reconhecidos, utilizando-se para isso do mecanismo psicanalítico 

chamado sublimação. 

A utilização desse mecanismo no campo educacional seguia ainda uma orientação 

particular. Antipoff destacava o quanto essa possibilidade de se direcionarem as tendências 

da criança para fins socialmente aceitos deveria se dar em um ambiente de tolerância e 

liberdade sem direcionamentos excessivos e proibições rígidas (Rafante, 2006). 

Nessas condições, a apropriação da noção de sublimação por Antipoff nos aponta 

para um possível direcionamento das tendências instintivas das crianças, tornando-as mais 

apropriadas à educação. Comentando a importância dos trabalhos manuais para esse fim, a 

autora afirma que  

 

o trabalho manual das oficinas não serve apenas em ocupar o tempo e evitar a 
ociosidade, nem tampouco para escoar somente as energias num rude esforço 
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muscular, mas serve para sublimar as tendências e as forças instintivas desses 
rapazes, transformando-as em meios para produzir não só coisas úteis como 
belas (Antipoff, 1933/1992, p. 18). 

 

Podemos compreender, dessa forma, que a noção de sublimação foi apropriada por 

Helena Antipoff como um dos recursos de seu trabalho pedagógico, operando como uma 

das possibilidades de se direcionar as forças instintivas apresentadas pelas crianças e 

adolescentes.  

No entanto, apesar de se valer de alguns elementos freudianos como base de sua 

prática pedagógica na Sociedade Pestalozzi, vemos em Helena Antipoff uma educadora um 

tanto quanto cética com relação à aplicação standartizada da psicanálise na educação, 

assim como a várias outras propostas teóricas: 

 

empregar fórmulas prontas, no diagnóstico, como na terapia, mesmo preparadas 
por celebridades as mais reputadas, não parecia servir a grande coisa. Seriam 
antes espécie de ‘mágicas’ que processos racionalmente empregados, tratando-se 
de fórmulas endocrinológicas, ou de complexos freudianos, de leis de Mendel, 
de ‘egocentrismo’ infantil, de ‘sublimação’, de socialização, do pensamento, etc 
(Antipoff citada por Campos, 2013, pp. 56-57). 

 

Ainda seguindo tais fundamentos, Antipoff coordenou as atividades de um 

complexo educacional, nomeado de Fazenda do Rosário, entre 1940 e 1947. Esse 

complexo, instalado no município de Ibirité e vinculado à Sociedade Pestalozzi, tinha 

como objetivo a educação, num ambiente saudável, de crianças excepcionais ou 

abandonadas (Campos, 2001, p. 54), e se organizou a partir das mesmas coordenadas 

sustentadas por Helena Antipoff em seu trabalho na capital. Assim, apontamos que certa 

orientação psicanalítica – sobretudo fundada na noção de sublimação – também perpassou 

as atividades desenvolvidas na Fazenda do Rosário. 

De modo geral, essa perspectiva nos aponta para uma forma de apropriação 

totalmente diferente daquela que se dava na década anterior, uma vez que a questão de uma 

educação sexual não se encontra mais presente. O que está em jogo neste momento é uma 

discussão acerca das possibilidades de se constituírem adultos saudáveis, a partir de um 

trabalho pedagógico com a infância, sendo a psicanálise já incorporada à praxis 

institucional proposta por Antipoff. 
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Assim, essa apropriação e aplicação de certos elementos da psicanálise nos 

apontam para uma torção de grande importância para o presente trabalho. Destacamos aqui 

que, a partir desse momento, os leitores de Freud cada vez mais se distanciaram de uma 

leitura pansexualista da psicanálise. Os esforços passaram a ser direcionados de modo a 

situar a psicanálise mais como uma teoria psicológica para tratamento de problemas 

psíquicos (infantis ou adultos) do que como uma teoria que teria no sexo a base de toda a 

atividade psíquica. 

Além da Antipoff – que coordenava as atividades na Sociedade Pestalozzi –, outro 

personagem de grande relevância para a história da psicanálise em Minas Gerais se 

envolveu com a instituição. Novamente, referimo-nos a um trabalho do psiquiatra Iago 

Pimentel, membro do grupo que fundou a Sociedade, sendo que, a partir do ano de 1934, 

ele começou a prestar serviço no consultório médico-pedagógico. É de sua autoria o livro 

Noções de Psychologia Applicadas á Educação28, publicado provavelmente em 1932. 

Ao longo do texto, Pimentel (s/d) sustenta a psicologia como um campo organizado 

em torno de bases orgânicas, fundada num método extrospectivo – em contraposição aos 

métodos introspectivos – marcadamente positivista: baseada nelle [no método 

extrospectivo] é que a psychologia poderá subsistir como sciencia positiva, isto é, como 

sciencia dos factos que podem sêr colhidos pelos nossos órgãos dos sentidos, e, portanto, 

susceptíveis de serem registrados (p. 13). Essa base orgânica é, inclusive, estendida ao 

campo das neuroses e das psicoses. Pimentel (s/d), ao comentar sobre a importância do 

método patológico para a psicologia, afirma que o estudo das affecções do systema 

nervoso, quer se trate das oriundas de uma lesão material (doenças orgânicas), quer se 

trate das causadas por uma perturbação de suas funcções (nevroses e psychoses) assume 

para psychologia uma relevância sem egual (p. 19). 

Tomando as neuroses e as psicoses como perturbações das funções do sistema 

nervoso, o autor destaca a importância de se conhecer tais doenças para o campo 

psicológico, situando Freud como alguém que se baseou no método patológico para 

desenvolver seus estudos: Basta lembrar que, de estudos feitos em nevropathias, sobretudo 

                                                 
28 A respeito desse texto, Moretzsohn (1989) afirma que “durante muitos anos, todos aqueles, em nosso meio, 
que se iniciavam no estudo da psiquiatria, tinham como ponto de partida ou como livro básico a obra do Dr. 
Iago” (p. 186). 
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em hystéricos, é que tanto Janet quanto Freud partiram, para poder explicar mitos dos 

mais mysteriosos phenomenos que se passam na alma humana (Pimentel, s/d, p. 19). 

Partindo dessa breve referência aos fenômenos que se passam na alma humana, 

explicados por Freud, Pimentel nos dá outra indicação de se apropriar de elementos da 

psicanálise, dessa vez, comentando acerca da evolução biológica do homem. Afirmando 

que todo organismo é dotado de características próprias, que definiriam uma série de 

disposições, chamadas por eles de tendências, o autor afirma que 

 

tendencias denominadas egoisticas levam-no a procurar os alimentos que se 
nutre e a fugir dos perigos que lhe ameaçam a vida (instincto de conservação), 
tendencias sociaes ou sympathicas mobem-no a conservar sua especie e a 
procurar a companhia de seus semelhantes; tendencias outras, enfim, muito mais 
complicadas, parecem arrastal-o para os mais differentes objectivos (Pimentel, 
s/d, p. 71). 

 

Nesse trecho, pensamos ser possível destacar uma influência freudiana, advinda do 

modo como a psicanálise organizava a dualidade pulsional/instintual em um período 

anterior à proposta conceitual da pulsão de morte. Se em certo momento de sua obra, Freud 

deixou marcada a dualidade enquanto organizada em torno das pulsões de vida versus 

pulsão de morte – sobretudo a partir de Além do princípio do prazer (Freud, 1920/1996) –, 

antes disso o conflito se dava entre as pulsões do Eu e as pulsões sexuais. Essa forma de se 

discutir o psiquismo a partir do conflito entre tendências egoisticas de conservação e 

tendências voltadas para a conservação da espécie apresentada por Pimentel parece, dessa 

forma, ter sido influenciada por Freud. Essa apropriação nos aponta para uma base 

orgânica, herdada dos pais, sendo tais tendências frutos de um organismo especial, com 

uma forma e com uma estructura que o tornam singular entre os outros sêres (Pimentel, 

s/d, p. 70).  

Outra referência a elementos da psicanálise surge quando o autor comenta acerca da 

relevância dos jogos. Discorrendo sobre uma ampla gama de teorias acerca da importância 

do jogar, Pimentel (s/d) aponta que uma das funções dessa atividade é a cathartica, que ele 

descreve do seguinte modo: 

 

ao chegarmos a este mundo, trazemos comnosco certo numero de instinctos 
vivazes, os quaes, si tivessemos de os expandir em toda sua nudez, seriam 
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incompatíveis com nosso actual grau de civilização. Como não podemos 
supprimil-os ou recalcal-os inteiramente, elles, a cada momento, se esforçam por 
se manifestar: o jôgo lhes offerece uma saida disfarçada, purgando-nos, por 
conseguinte, de taes instinctos. Quando, por exemplo, uma creança se entrega 
com os companheiros a brinquedos de lucta, ella se esquiva a seus instinctos 
aggressivos e antisociaes, ao mesmo tempo que os satisfaz de fórma inteiramente 
inocua. O mesmo frequentemente nos succede, quando ao contendor que nos 
melindra, ao envés de lhe replicarmos com uma ofensa physica, revidamos com 
uma phrase de espirito ou ironia (p. 188). 

 

Reconhecemos nessas considerações o atravessamento de noções freudianas, tais 

como recalque e sublimação. Com isso, Pimentel define atividades que podem conduzir 

instinctos inatos ao ser humano para outros fins, que não a agressividade desvelada. 

Destacando a importância de se direcionarem esses instinctos para fins socialmente aceitos 

não apenas nas crianças, mas também nos adultos, vemos em Pimentel um psiquiatra 

atento às discussões tecidas por Freud em diversos textos, tais como O futuro de uma 

ilusão (1927/1996) e o Mal-estar na civilização (1929/1996). Considerando-se a 

incompatibilidade entre a satisfação dos instinctos em toda a sua nudez e o nosso alto grau 

de civilização, o autor aponta a importância do jogo na infância – assim como das frases de 

espírito ou das ironias na vida adulta – como via possível de purgação. 

Vemos, inclusive, certa aproximação dessa concepção com aquela apresentada por 

Helena Antipoff, quando a educadora coloca a sublimação como uma significativa 

ferramenta conceitual para lidar com a agressividade e a sexualidade das crianças. No 

entanto, tal como temos demonstrado, essas noções psicanalíticas surgem no texto de Iago 

Pimentel a partir de um viés específico, a saber, o neurológico, sendo, a todo momento, 

referenciadas ao systema nervoso e à evolução biológica do homem em contraposição às 

mais variadas espécies animais.  

Por fim, o autor apresenta ainda, em sua Noções de psychologia applicadas á 

educação, outra breve citação de elementos referentes à psicanálise. Comentando acerca da 

personalidade, Pimentel (s/d) afirma que ela não é algo que se encontra sempre presente 

em nós, tais como em 

 

pensamentos confusos, elaborados durante o sonho e com os actos por vezes 
extraordinariamente complicados (actos inconscientes ou actos sub-conscientes) 
que os epilepticos, os somnambulos, os hystericos, os indivíduos em em estado 
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de hypnose, podem praticar e dos quaes muitas vezes não têm a mais vaga 
consciência (p. 306). 

 

Ao longo do texto, as bases orgânicas da perspectiva de Iago Pimentel se tornam 

ainda mais marcantes quando, comentando acerca do desenvolvimento humano e de suas 

tendências, Pimentel utiliza-se unicamente de elementos como o peso, o tamanho do 

crânio, as proporções entre os membros do corpo ou de uma comparação entre a duração 

desse processo nos homens e em diversos animais. Esse posicionamento se repete em 

várias partes do texto, com o autor dando mostras de que concebe o psiquismo como uma 

extensão do organismo, sendo os aspectos mentais ligados principalmente a órgãos do 

sentido ou a características herdadas dos pais. É nesses termos que as referências a Freud 

ou a elementos da psicanálise se inscrevem. E é nessa perspectiva que ele situa a 

importância da psicologia à educação: 

 

Graças á capacidade de inhibir ou refrear seus reflexos hereditários e de adquirir 
reflexos condicionados cada vez mais extensos, é que o indivíduo é passivel de 
aperfeiçoamento e de educação, o objetivo desta não sendo outro, senão o de 
estabelecer as condições mediante as quaes se possam desenvolver os reflexos 
mais favoráveis ao comportamento social do homem (Pimentel, s/d, p. 168). 

 

Levando-se em conta que as referências a elementos psicanalíticos perpassam tanto 

o que o autor concebe como as tendências inatas ao organismo quanto os dispositivos de se 

favorecerem comportamentos mais aceitáveis para a sociedade – a exemplo da sublimação 

–, apontamos a psicanálise como uma referência privilegiada no interior do pensamento de 

Pimentel. Sendo ele um psiquiatra que trabalha, ao longo de todo o seu livro, com as 

influências do meio no homem e do homem no meio (Pimentel, s/d, p. 70), destacamos 

elementos ligados às reflexões freudianas tanto em um polo quanto no outro. Cabe, assim, 

reconhecermos em Iago Pimentel não apenas um leitor atento de Freud – direto do 

alemão29, mas alguém que se esforçou para alocar a psicanálise na sua própria prática 

psiquiátrica junto à educação. 

Outro ponto que merece destaque no pensamento do autor é a importância dada à 

infância no que se refere à constituição de adultos saudáveis. Em clara consonância com a 

                                                 
29 Conferir na p. 54. 
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configuração política da época, Pimentel sinaliza a todo momento para a possibilidade de a 

educação operar mudanças nos indivíduos. Mesmo que a hereditariedade seja considerada 

como a base da atividade mental: a educação não muda o temperamento individual em sua 

essencia, mas indiscutivelmente o modifica, por meio dos habitos que lhe implanta, ora 

exaltando, ora apagando alguns de seus traços dominantes (Pimentel, s/d, p. 231).  

Seguindo essa linha de pensamento, a educação seria a responsável por gerar 

adultos saudáveis, que não apresentassem manifestações affectivas desordenadas por 

demais conhecidas e das mais funestas (Pimentel, s/d, p. 231), mesmo que tais indivíduos 

fossem originados em famílias com esses problemas, tais como alcoolismo ou epilepsia. 

Cabe destacarmos aqui o quanto essa postura nos remete a uma perspectiva higienista, que 

situa na educação das crianças as possibilidades de constituição de adultos saudáveis. 

Conforme afirmamos anteriormente, essa perspectiva se inscreve no campo de propostas 

da Sociedade Pestalozzi – sendo Pimentel um médico que atuou em vários âmbitos da 

Sociedade –, indo também ao encontro do lugar definido para a pedagogia durante a Era 

Vargas.  

Tais elementos nos permitem assinalar uma semelhança com as experiências 

levadas a cabo no Rio de Janeiro e em São Paulo, uma vez que nessas cidades se 

institucionalizaram trabalhos com o campo da infância ao longo dos anos 1930. Tais 

trabalhos foram institucionalmente viabilizados por meio das Clínicas de Orientação 

Infantil, também inspiradas em elementos da psicanálise (Oliveira, 2012). 

Algumas considerações fazem-se fundamentais neste momento. Inicialmente, cabe 

destacarmos que Helena Antipoff e Iago Pimentel se constituem como os dois únicos 

personagens ligados à psiquiatria ou à educação que escreveram trabalhos relacionados à 

psicanálise por grande parte da década de 193030. Afirmamos que houve, dessa forma, 

certo distanciamento da psicanálise por parte dos educadores e dos psiquiatras nos 

primeiros anos desse novo período político que se instalava no Brasil. 

Pensamos que esse silêncio não se deu sem motivos. Primeiramente, havia ocorrido 

uma torção no lugar ocupado pelas ideias freudianas no campo educacional. Conforme 

                                                 
30 Tal constatação se deu após a realização de pesquisas nos arquivos do Cememor, do IRS e do Arquivo 
Público Mineiro na biblioteca da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e na biblioteca do 
Hospital Galba Velloso. 
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destacamos, na década anterior, tais ideias circulavam com prestigio no seio das discussões 

relacionadas à educação pela via de uma perspectiva pansexualista da psicanálise. Todavia, 

a partir do momento em que os leitores de Freud se depararam com a impossibilidade de 

sustentar tal perspectiva, tornou-se fundamental construir novas estratégias tanto clínicas 

quanto teóricas. Dessa forma, o que parece emergir na década de 1930, com relação à 

psicanálise, foi justamente o período de gestação de um novo espaço de circulação para as 

ideias freudianas. Esse espaço, já esboçado nos trabalhos de Iago Pimentel e de Helena 

Antipoff, tendeu adiante para o reconhecimento da psicanálise como um saber psicológico, 

apropriado pela medicina como uma especialidade própria. A psicanálise se constitui, 

nessas condições, como uma ferramenta médica para tratamento das psiconeuroses. 

Adiantamos aqui duas referências, advindas do trabalho de Joaquim Affonso 

Moretzsohn, que ilustram essa afirmação. Na primeira delas, o autor afirma: o primeiro 

médico psicanalista de Belo Horizonte foi o Dr. Paulo Dias Correa que aqui praticou a 

especialidade, com muito brilho, nas décadas de 40 e 50 (Moretzsohn, 1989, p. 175). Já no 

que tange à segunda referência, intitulada Médicos mineiros escritores, também 

comentando sobre Paulo Dias Correa, Moretzsohn (1996) afirma que 

 

o autor foi o primeiro médico psicanalista de nossa Capital, antes de se transferir 
para o Rio de Janeiro onde é, hoje em dia, um analista do mais alto conceito. 
Entre nós, teve o grande mérito de despertar a atenção para os estudos da 
especialidade Psicanálise, então incipiente. Foi pois, com muita competência, o 
primeiro psicoterapeuta de Belo Horizonte (p. 114). 

 

Reconhecemos tais trechos como reflexões que ilustram a temática que 

desenvolveremos adiante. Desde já, apontamos uma marca fundamental que atravessa o 

modo pelo qual a psicanálise passou a ser lida e apropriada a partir do final da década de 

1930: como um saber especializado, veiculado por atores e autores específicos, em uma 

determinada cena institucional e, além disso, praticado cada vez mais como uma 

especialidade exercida pelos médicos mineiros. 

Assim, se os trabalhos de Antipoff e Pimentel nos interessam pelo conteúdo, 

destacamos também a importância de se considerarem os efeitos dessa nova perspectiva 

em termos institucionais. Seja pela via de uma psicóloga com larga formação internacional, 

seja pela via de um psiquiatra leitor de Freud no original, o movimento de 



98 

 

 

institucionalização das ideias psicanalíticas acompanhou a crescente valorização das 

técnicas e das especialidades, advindas com o alvorecer da Era Vargas. Não por acaso, no 

pensamento desses dois autores, ganha destaque a noção de sublimação como ferramenta 

educacional mais do que como conceito metapsicológico. Conforme destacamos, essa 

apropriação da psicanálise pelo campo institucional e da especialização técnica não se deu 

sem motivos, muito menos sem consequências. 

 

4.2 A psicanálise no campo das especializações médicas e suas relações com o 

catolicismo 

 

Primeiramente, gostaríamos de assinalar uma especificidade acerca do modo como 

a psicanálise circulou em Minas Gerais a partir da segunda metade da década de 1930, em 

comparação com a forma pela qual ela foi apropriada e implantada em outros lugares do 

País. Em alguns estados – a exemplo de São Paulo ou do Rio de Janeiro –, observa-se um 

crescente investimento nas tentativas de institucionalização da psicanálise pela via da IPA 

(Mokrejs, 1992; Oliveira, 2006). Em Minas Gerais, esse movimento não se deu, uma vez 

que os esforços direcionados para a institucionalização da psicanálise via IPA só tiveram 

início no ano de 1963 – curiosamente o mesmo ano de fundação do Círculo Brasileiro de 

Psicologia Profunda de Minas Gerais, vinculado aos grupos fundados por Igor Caruso. 

Assim, destacamos aqui que, em termos institucionais, a psicanálise contou com outros 

meios de formação dos interessados em sua prática. 

A respeito desses meios, vemos que algumas noções psicanalíticas passaram a 

gozar de um espaço privilegiado no interior da formação especificamente médica, de uma 

forma diferente de como isso se dava na década de 1920. Se anteriormente a psicanálise 

apareceu como uma teoria que possibilitou um enriquecimento da prática médica em geral, 

nos fins dos anos 1930 ela circulou a partir de uma proposta clínica específica, sem, no 

entanto, romper com a própria medicina. 

Todavia, antes de nos atermos ao modo como isso se tornou possível, apontaremos 

uma consequência direta do deslocamento do lugar da psicanálise como uma teoria 

pansexualista para um crescente reconhecimento como técnica normativa nos campos 
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médico e pedagógico. Estamos nos referindo ao posicionamento do catolicismo em relação 

à psicanálise. 

Uma questão que chama a atenção desde o início é o modo como as críticas à 

psicanálise oscilaram entre dois lugares. Se, por um lado, ainda encontramos resquícios de 

uma leitura pansexualista da psicanálise no meio católico, por outro, também podemos 

observar o distanciamento dessa perspectiva entre alguns autores. 

É o que nos mostra a interessante referência a Freud publicada no jornal O Diário, 

no ano de 1936, durante um comentário acerca do carnaval: 

 

Nunca se imaginava que Bello Horizonte, uma terra tão catholica, pudesse 
arrancar dos seus cofres, em uma hora de crise terrível, quase duzentos contos 
para fomentar uma bacchanal pagã, que nenhuma nação civilizada consagra. 
Nem jamais se admitiu que a Capital de Minas – mirabile dictu – pudesse criar 
uma comissão especial de Carnaval para organizar ‘batalhas’ do instincto, onde 
homens e moças se estorcem, se excitam, e se decompõem num requinte de 
impudicícia, no máximo de licenciosidade, tanto nos ditos e nas canções como 
nos gestos e atitudes que justificam a pornografia scientifica do pan-sexualismo 
de Freud. Deus nosso, onde estamos? Que é feito das virtudes mineiras, atoladas 
no charco do fuão Momo, imperando na cidade por obra e graça da Prefeitura? 
(O Diãrio, 23 fev. 1936, p. 5).  

 

O jornal O Diário, fundado por Dom Cabral, primeiro bispo de Belo Horizonte, era 

vinculado à Arquidiocese da mesma cidade. Essa publicação, de caráter fundamentalmente 

católico, dá mostras de se utilizar do nome de Freud não a partir de uma discussão ou de 

uma crítica específica, mas sim como uma alcunha referente à “pornografia científica” 

fundada na concepção pansexualista da psicanálise. Freud, nesse sentido, torna-se mais um 

adjetivo ligado aos ataques proferidos contra o carnaval em Belo Horizonte, descrito como 

um bacanal pagão. 

Esse modo de se posicionar e dizer da psicanálise apresenta grande proximidade 

com aquele demonstrado nos anos 1920, já trabalhado neste texto31. Entretanto, ler a 

psicanálise como uma doutrina pansexualista não se constitui mais como um lugar 

hegemônico entre os católicos a partir da década de 1930. Isso se deu pelo fato de que, se 

os leitores de Freud operaram uma mudança no modo de conceber a psicanálise (retirando-

a das discussões acerca da educação sexual nas escolas), as resistências a Freud advindas 

                                                 
31 Conferir p. 51. 
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de setores religiosos também mudaram o teor de suas críticas. Diante de uma psicanálise 

mais palatável aos preceitos morais do catolicismo, organizaram-se críticas mais brandas 

por parte desses religiosos. 

Nesse sentido, destacamos, inicialmente, o exemplo valioso dado por Alceu 

Amoroso Lima. Se vieram dele as principais críticas à psicanálise advindas dos intelectuais 

católicos na década de 1920, assinalamos que uma posição mais discreta com relação a 

esse debate pôde ser observada dez anos mais tarde, em seu livro chamado Idade, sexo e 

tempo (três aspectos da Psicologia Humana).32 

Inicialmente, cabe destacar o quanto Lima se mantém fiel às suas bases católicas ao 

longo da escrita desse livro. Já no começo de seu trabalho, o autor, ao comentar acerca das 

diferenças individuais existentes entre os homens, afirma:  

 

Não há, por isso mesmo, dois homens iguais. Não há duas personalidades que se 
reproduzam reciprocamente, de modo perfeito. E é nisto justamente que se 
repousa a maior dignidade do ser humano e o que o aproxima das espécies 
angélicas (Lima, 1938/1958, p. 16). 

 

Aproximando a singularidade humana das criaturas nomeadas por ele como 

angélicas, o autor apresenta aquele que seria, para ele, o ramo mais rico e interessante da 

psicologia, a caracterologia: 

 

E o fato tem impressionado de tal maneira os estudiosos da psicologia humana, 
que a mais moderna das ciências psicológicas, a caracterologia, procura corrigir 
os exageros da psicologia experimental ou racional que estuda os traços comuns 
da espécie, pelo estudo sistemático do que há de irredutível no caráter próprio de 
cada indivíduo (Lima, 1938/1958, p. 17) 

 

Desse modo, Lima coloca como campo privilegiado da psicologia o estudo dos 

caracteres individuais que podem ser observados nas pessoas, contrapondo-se àquelas 

explicações tomadas por ele como generalistas. É a partir dessas condições que o autor cita 

e situa Freud em seu texto, como nos aponta o trecho a seguir: 

                                                 
32 Conforme afirmamos no capítulo anterior, destacamos aqui o pensamento de Alceu Amoroso Lima como 
fundamental para a organização do catolicismo em Minas Gerais mesmo que ele tenha desenvolvido suas 
ideias preferencialmente no Rio de Janeiro. Tal afirmação se sustenta no fato de haver, em Minas Gerais, 
dezenas de filiais do Centro Dom Vital – instituição religiosa da qual Lima era diretor. 
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Por muito tempo se teve da inocência infantil uma noção pelo menos apriorista, 
senão falsa. A criança era inocente porque devia ser, porque não tinha tempo 
ainda de conhecer o mal, porque era uma folha em branco. Em reação a esse 
conceito cartesiano da infância e da inocência infantil, caiu-se no extremo 
oposto, surgiu o conceito freudiano da sexualidade precoce, que provocou 
espanto, repulsa e mesmo uma justa indignação, pelas suas bases metafísicas 
inaceitáveis e consequências morais desastrosas. Ora, o erro de Freud era apenas 
relativo. A puberdade não surge, de repente, como Minerva da cabeça de Júpiter. 
É apenas a fixação, na adolescência, de tendências esparsas, nascidas na primeira 
infância. E nesse ponto não são de todo inexatas suas observações. Erra apenas 
Freud quando nos fornece, dos instintos infantis, a imagem de um adulto em 
ponto pequeno, descobrindo uma antecipação sexual, onde existe apenas a 
permanência de vários instintos primitivos. De fato, não é o instinto transmissor 
da vida que já existe na criança, e sim o receptor da vida, isto é, uma 
participação profunda nos reinos inferiores ao homem, mineral, vegetal e 
animal. Daí o predomínio, na infância, das reações bioquímicas e dos instintos 
vegeto-animais (Lima, 1938/1958, p. 23). 

 

Cabe destacarmos, ainda, que, comentando sobre a infância e a importância de uma 

educação religiosa, o autor afirma que impõe-se, pois, a formação religiosa desde o limiar 

da puerícia e de modo tanto mais premente quanto a observação nos mostra a facilidade 

com que a criança aceita os mais difíceis mistérios da natureza e do mundo sobrenatural 

(Lima, 1938/1958, p. 33). Assim, o autor conclui: 

 

A educação religiosa se impõe, portanto, desde os mais tenros anos, como a 
solução sábia entre os extremos igualmente condenáveis da pura liberdade 
mística, que leva quase sempre aos falsos misticismos, e da mutilação agnóstica 
ou materialista, que silencia ou combate essa tendência natural de tôda alma 
humana, que se dirige espontaneamente para Deus (Lima, 1938/1958, p. 34). 

 

A partir desses trechos, destacamos novamente as fortes inclinações religiosas 

presentes nos textos do autor, com destaque para a importância de uma educação religiosa 

desde a primeira infância. Tendo a psicanálise retirado-se desse campo na condição de base 

para as propostas de educação sexual, ela mesma torna-se mais palatável à perspectiva 

apresentada por Lima.  

Ainda seguindo essa linha de pensamento apresentada por Alceu Amoroso Lima, 

apontamos aqui outro exemplo advindo desse autor. Na década de 1950, Lima publicou o 

texto O Existencialismo e outros mitos do nosso tempo. Ao longo desse trabalho, o nome 

de Freud surge a partir do momento em que o autor se propõe a discutir o que seria, para 
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ele, um dos mitos modernos, a saber o sexo. Cabe demonstrarmos que, nessa condição, 

Freud já é apresentado como um autor que não se atém unicamente a uma perspectiva 

pansexualista: 

 

Os três caminhos de Freud foram, como se saber, - pan-sexualismo, o sonho e o 
subconsciente. Sob a variada camada de sugestões levantadas pelo grande 
psicólogo vienense, são êsses os três pontos pelos quais ia lançar grande parte do 
pensamento moderno. O sonho e o subconsciente, a sua importância para a 
compreensão dos fenômenos da psicologia, não só anormal como normal, vieram 
enriquecer grandemente a cultura moderna, mas não alcançaram, nem de longe, 
o êxito do terceiro roteiro: o único dos três que chegou a cristalizar-se e a 
generalizar-se de tal forma que se impôs, finalmente, como um dos mitos mais 
patentes dos nossos dias (Lima, 1956, pp. 213-214). 

 

Nessas condições, Freud já é visivelmente deslocado do lugar de um autor 

pansexualista, de modo que a sexualidade é descrita como um dos pilares de sua teoria, e 

não o único. Responsável por criar uma filosofia fálica, Freud nem mesmo é apresentado 

como o único autor responsável pela grande difusão do mito sexual na época em questão: 

 

Freud, na filosofia fálica, Havelock Ellis na ciência fálica e Lawrence na 
literatura fálica – além de todo o cotejo de figuras por vezes geniais que os 
acompanham – formam o patriarcado ou triunvato dessa nova idolatria, que 
tantos fiéis iria alcançar nos dias que correm (Lima, 1956, p. 215). 

  

Assim, apresentando Freud de uma maneira mais breve e modesta – inclusive 

apresentando outros pilares de sua teoria que não apenas a sexualidade –, Alceu Amoroso 

Lima dá mostras de conceber a psicanálise a partir de uma perspectiva menos contrária aos 

ideais católicos. Mesmo que situado entre os precursores da concepção exacerbada de 

sexualidade denunciados pelo autor, essa concepção não deixou de ter efeitos, visto que 

retira Freud do lugar de um autor unicamente pansexualista. 

Após acentuar a nova configuração no modo como a psicanálise se relacionou com 

o catolicismo, apresentaremos agora as bases do crescente reconhecimento das ideias 

psicanalíticas como um saber especializado, que circulou com considerável espaço no 

interior da medicina a partir do final dos anos 1930. 

Assinalamos, inicialmente, a publicação, na Revista Médica de Minas, da 

transcrição de uma conferência realizada pelo célebre psiquiatra carioca Antonio 
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Austregesilo33, na sede da Associação Médico Cirúrgica de Minas Gerais em 1938. Essa 

publicação, intitula-se Analyse mental applicada ás psychoneuroses. 

Não entraremos em maiores detalhes a respeito da longa exposição feita por 

Antônio Austregésilo, visto que sua prática era vinculada ao Rio de Janeiro, escapando, 

assim, ao escopo da presente pesquisa. O que salientamos aqui é justamente a abertura dos 

médicos mineiros para os trabalhos desenvolvidos por ele, que vinculava a psicanálise a 

uma prática clínica, sendo ela um methodo pragmático e eficiente para a cura das neuro-

psychoses (Austregésilo, 1938, p. 49). Outro ponto a se destacar é o quanto a psiquiatria 

carioca ainda exercia influência sobre a medicina mineira. Tal como demonstramos 

anteriormente34, essa filiação foi intensa, com os psiquiatras em Minas Gerais tendo se 

formado, durante muito tempo, no Rio de Janeiro – alguns, inclusive, com o próprio 

Antônio Austregésilo. 

Seguiremos, então, com a publicação de um trabalho próximo à linha de 

pensamento apresentada por Lopes Rodrigues, discutida no capítulo anterior35. Estamos 

aqui nos referindo à tese apresentada pelo professor Austregésilo Ribeiro de Mendonça, em 

concurso para obtenção do título de Livre-docente da Cadeira de Psiquiatria da Faculdade 

de Medicina, intitulada Novos aspectos na therapeutica da eschizophrenia, no ano de 

1939. 

Apontamos, aqui, a semelhança na perspectiva apresentada por Lopes Rodrigues, 

dez anos antes, pelo fato de o trabalho ter como objeto a esquizofrenia, tendo Bleuler como 

uma das bases do diagnóstico e compreensão dessa categoria clínica. Nessas condições, 

Mendonça escreveu sua tese, citando Freud no que tange às referências apresentadas por 

Bleuer à psicanálise. 

Assim, cabe destacarmos que as referências a Freud se sustentam justamente por 

ele se constituir como uma das bases de Bleuer para pensar a esquizofrenia, afirmando o 

autor que a concepção de Bleuler, mais arraigada às questões de psychopathologia do que 

seus antecessores, orienta-se, de início, dentro da concepção psychanalytica de Freud 

                                                 
33 Convém destacarmos aqui que Antônio Austregésilo foi orientador da primeira tese publicada no Brasil a 
respeito da psicanálise. Esse trabalho, que veio à luz em 1914, foi escrito por Genserico Aragão de Souza 
Pinto e levou o título de Da psicoanalise (a sexualidade nas nevroses). 
34 Conferir na p. 49. 
35 Conferir na p. 67. 
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(Mendonça, 1939, p. 35). A partir dessa afirmação, Mendonça visa a esclarecer as bases do 

que seriam as concepções psicanalíticas de Freud, citando o criador da psicanálise e seu 

texto Introdução a la Psico Analysis. Reproduzirei o trecho, por questões que serão 

explicitadas adiante: 

 

a psychanalyse quer dar á psychiatria a base psychologica que lhe falta; ella 
pretende descobrir o terreno comum que tornará comprehensivel o encontro de 
uma perturbação somatica e de uma perturbação psychica. Para atingir esta 
finalidade, ella deve manter-se afastada de toda presupposição de ordem 
anatomica, chimica ou physiologica e trabalhar apenas sobre noções puramente 
psychologicas (Freud citado por Mendonça, 1939, p. 35). 

 

Destacando a fundamentação psicológica da psicanálise como base privilegiada do 

pensamento de Bleuler, Mendonça (1939) comenta ainda que a psychanalyse teve suas 

bases na interpretação dos sonhos e na sua relação, próxima ou remota com a actividade 

consciente (pp. 35-36). O autor, nessas condições, dá mostras de ler a psicanálise como 

uma teoria que se aproxima mais de uma atividade interpretativa e de busca de sentido do 

que de fundamentação orgânica. Isso se torna ainda mais claro quando ele disserta acerca 

das divergências entre Freud e Bleuler: A analyse e a interpretação dos sonhos pela 

doutrina psychanatylica permitiram a BLEULER fundamentar a concepção psycho-

pathologica da eschizophrenia como entidade symptomatologica psychogena por 

excellencia, embora não o fosse exclusivamente (Mendonça, 1939, p. 36). 

Assim, continua ele: 

 

Não admitte, porem, BLEULER que os disturbios psychicos sejam exclusivos na 
symptomatologia eschizophrenica, afastando-se, como desejava FREUD, de toda 
e qualquer “presupposição de ordem anatomica ou physiologica”. Neste ponto 
elle se distancia do creador da psychanalyse e procura fundamentar a super-
estructura physiogena da eschizophrenia, admittindo mesmo que é em um factor 
de ordem organica que reside a sua origem (Mendonça, 1939, p. 37). 

 

Comenta-se, ainda, mesmo que brevemente, o espaço que a sexualidade ocupa no 

interior da teorização psicanalítica: 

 

É evidente que se não póde negar o factor sexualidade no conteudo manifesto ou 
latente da eschizophrenia. A eschola psychanalytica, trazendo a baila a questão, 
proporcionou a BLEULER a chave da interpretação de muitos pontos obscuros 



105 

 

 

na psycho-pathologia da eschizophrenia que haviam escapado de seus 
antecessores. No emtanto, da doutrina psychoanalytica elle aproveitou apenas o 
que lhe permittia explicar os disturbios associativos e os deslocamentos 
affectivos, todos decorrentes de fatores de ordem sexual (Mendonça, 1939, pp. 
36-37). 

  

A partir desses trechos, algumas considerações se fazem necessárias. Conforme 

comentamos, a apropriação da psicanálise como uma atividade eminentemente 

interpretativa ganha espaço na perspectiva de Mendonça – mesmo que para contrapor ao 

modo como Bleuler concebia a esquizofrenia, levando em consideração um substrato 

orgânico. Mais do que isso, a própria dicotomia psicológico-anatômico surge nessa 

perspectiva, com a psicanálise ocupando o lugar de um saber que se situa radicalmente no 

primeiro desses polos. Mendonça se distancia da perspectiva apresentada por Pimentel e já 

discutida antes36, uma vez que não há, aqui, o esforço de se situar a psicanálise em um 

lugar fundamentalmente orgânico – pelo contrário, ela é concebida justamente em sua 

ruptura com a anatomia. 

Outra questão importante a destacarmos é o fato de que, se a dimensão da 

sexualidade aparece ao longo do texto, ela não se constitui como lugar único a partir do 

qual Freud constrói seu edifício teórico. O caráter sexual do psíquico é comentado sem, no 

entanto, ser situado como o ponto nodal da psicanálise. Isso é fundamental aqui, uma vez 

que nos permite afirmar o distanciamento de Freud da perspectiva pansexualista marcante 

na década anterior. Se houve um progressivo distanciamento dessa leitura ao longo dessa 

década, apontamos que na aurora dos anos 1930 a psicanálise já não carregava, de fato, a 

marca de ser uma teoria pansexual. Diferente disso, ela se constituiu como uma proposta 

fundamentalmente psicológica para se compreender a psycho-pathologia. E isso aqui faz 

toda a diferença. 

É nessa perspectiva que foram publicados, já no ano seguinte, dois artigos, que 

discutiam elementos da psicanálise, na revista Arquivos de Neurologia e Psiquiatria37. Tal 

revista, que tinha como fundador o psiquiatra Galba Velloso, era vinculada à Sociedade de 

Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal de Belo Horizonte. O primeiro deles é de autoria 

do Austregesilo Ribeiro de Mendonça, intitulado “Genese da noção de demência precoce e 

                                                 
36 P. 90. 
37 Conferir, nos Anexo 5 e 6, a capa da edição aqui citada, assim como o índice dos trabalhos publicados. 
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sua evolução – a esquizofrenia de Bleuler”. Esse texto foi elaborado, basicamente, a partir 

de trechos da tese de concurso à docencia livre na Universidade de Minas Geraes 

(Mendonça, 1940, p. 17). Por esse motivo, não discorreremos novamente sobre as ideias do 

autor. 

Já o segundo texto, ao qual nos referimos, foi escrito pelo próprio diretor da 

Revista, Galba Velloso. Ao longo do trabalho, Velloso apresenta o campo geral de 

problemas da psicologia, desde sua origem, traçando um percurso histórico de seu 

desenvolvimento. Discutindo sobre as bases científicas da disciplina, o autor, ao abordar a 

definição da psicologia como uma ciência do espírito, afirma: 

 

Ora, tal modo de conceber o problema psicológico, que, aliás, ainda é adotado 
por muitos psicólogos modernos, nos arrasta para fora do âmbito em que uma 
ciência se deve circunscrever, distanciado-a dos objetivos legitimamente 
científicos. Porque, si em aula, o professor afirma aos seus alunos, que a 
psicologia é a ciência da alma, é natural que ele saiba, honestamente, definir o 
que seja a alma (Velloso, 1940, p. 6). 

 

Afirmando que a psicologia como ciência deveria banir os questionamentos acerca 

dos princípios das causas do pensamento, Velloso (1940) sustenta tal campo como  

 

uma ciência de fatos, de fenômenos, dos quais não se indaga o princípio primeiro 
ou a causa última, mas fatos que ela se limita a verificar, a descrever, a 
classificar, procurando determinar as suas relações constantes, a saber, as suas 
leis (p. 6). 

  

Essas breves citações dão o teor do texto, que se mostra, antes de tudo, como um 

esforço de reflexão acerca dos fundamentos da psicologia. Não deixa de chamar a atenção 

a perspectiva histórica do autor. Segundo ele, antes de considerar a emergência de um 

saber no interior da psicologia como fruto de esforço de uma única pessoa, deve-se levar 

em conta o cruzamento de diversas matrizes culturais. Comentando acerca de Wilhelm 

Wundt, primeiro a definir a psicologia cientificamente: É facilmente concebível que 

influências inúmeras e complexas, atuando como um sistema de forças, encaminharam o 

grande sábio germânico para as diretrizes que o imortalizaram (Velloso, 1940, p. 8).  

Tendo como ponto de partida os trabalhos de Wundt, a psicologia contemporânea, 

nas palavras de Velloso (1940), se organiza em torno de duas diretrizes: 
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De um lado há os que, sobreestimando o método experimental, lhe procuravam 
dar, nesses domínios, maior objetividade, repelindo qualquer interferência da 
introspecção [...] De outro lado estão os que vêem na psicologia também uma 
ciência de profundidade e não compreendem como se possa desprezar a 
eficiência do método introspectivo, nesses trabalhos de escafandrismo. Para 
esses, o experimento é coisa secundária, sendo a introspecção o único caminho 
direto para se entrar em contato com a vida do espírito (p. 10). 

  

Na primeira diretriz, o autor destaca o behaviorismo americano. Na segunda 

diretriz, que tem em alta conta o dinamismo psíquico, não se poderia olvidar Freud, o 

genial criador da psicanálise (Velloso, 1940, p. 11). 

Ao longo da apresentação de seus comentários acerca da psicanálise, podemos 

observar a perspectiva histórica apresentada por Velloso no que tange à emergência de um 

saber psicológico específico: 

 

A teoria psicanalítica ou do pansexualismo não surgiu do cérebro do seu autor 
como um deus ex machina, não brotou do nada, de improviso, já com todo um 
sistema de doutrinas, completo e acabado. É filha da experiência, e o primeiro 
material em que se plasmou foi um material patológico (Velloso, 1940, p. 11). 

  

Partindo dessa afirmação, o autor demonstra erudição ao comentar sobre as origens 

da psicanálise, sendo ela uma doutrina partidária de uma conhecida tendência psiquiátrica 

da época, a saber, a que atribuía um sentido às moléstias nervosas. Logo, trata-se de uma 

forma de conceber a psicanálise como uma atividade mais interpretativa do que fundada 

em bases orgânicas. Nessa linha de pensamento, ele destaca os trabalhos de Janet, Charcot, 

Breuer, Bernheim e Moebius. 

Outro ponto que merece destaque é a referência à psicanálise como uma teoria do 

pansexualismo. Essa curiosa referência, no entanto, não nos aponta para uma semelhança 

com o modo como a psicanálise era concebida nas décadas anteriores, uma vez que a 

sexualidade não se constitui, ao longo do texto, como a base da atividade psíquica. 

Distante disso, a noção psicanalítica enfatizada por Velloso não é a sexualidade, e sim o 

inconsciente: 

 

O que define a psicanálise é a precípua significação que ela dá às atividades 
inconscientes, isto é, aos processos subterrâneos da alma humana. Esses 
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processos, um dia conscientes, foram empurrados, foram recalcados para o 
inconsciente. E uma resistência, uma censura, impedem que eles se projetem no 
plano da consciência, porque eles se constituem de idéias e sentimentos que 
estão em conflito com os postulados sociais, morais e éticos, sob cujo império 
vivemos. Ora, esses afetos, assim rechassados, na sua tendência instintiva de se 
verem realizados, deformam-se, mascaram-se, e aí temos os sintomas das 
nevroses, o conteúdo dos sonhos, etc... (Velloso, 1940, p. 12) 

 

Após essa descrição de elementos da psicanálise, o autor apresenta brevemente o 

que seria a terapêutica catártica – marca da psicanálise nos seus primórdios -, para concluir 

que não podemos seguir, pari passu, Freud, nos detalhes lapidares de sua formosa e 

famosa construção, até as linhas finais dessa cúpola formidável, a que ninguém, 

serenamente, pode negar a significação de uma das grandes realizações da inteligência 

humana (Velloso, 1940, p.12). 

 Os trechos acima destacam algo de suma importância: colocam a psicanálise 

como uma doutrina psicológica, com espaço definido dentre as ciências do espírito, em 

contraposição às experimentais. Nessas condições, apontamos que o autor, ao se referir a 

termos metapsicológicos – a exemplo do recalque ou do inconsciente -, os situa no interior 

de uma dinâmica psíquica própria. Além disso, tais considerações se limitam justamente ao 

aspecto conceitual da teoria psicanalítica, colocando Velloso num patamar diferente 

daquele ocupado por Iago Pimentel e Helena Antipoff na década anterior38. Preocupando-

se com o rigor conceitual metapsicológico, Velloso mantém sua discussão no campo 

epistemológico, trabalhando com a especificidade da teoria psicanalítica no campo 

psicológico. 

 Outro ponto a se destacar é a direção tomada por Velloso, no que se refere à 

articulação da psicanálise com outras escolas psicológicas, mais voltadas para as atividades 

do espirito do que para as experimentais. Essa é uma perspectiva a se considerar, tendo se 

distanciado daquela apresentada por Iago Pimentel oito anos antes – e aproximando-se da 

concepção de Mendonça a respeito da psicanálise. Vemos que a apropriação da psicanálise 

para uma lógica orgânica vai ficando cada vez mais rara, enquanto que as discussões a 

                                                 
38 Destacamos que Pimentel e Antipoff, na década de 1930, tinham a psicanálise mais como uma doutrina que 
forneceria elementos para as práticas clínicas e pedagógicas desenvolvidas por eles do que como um campo 
conceitual específico. 
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respeito de ela ser fundamentalmente uma prática interpretativa – ou seja, fundada num 

sentido inconsciente a ser desvendado – vão ganhando contornos cada vez mais nítidos.  

Antes de prosseguirmos com os trabalhos mineiros sobre psicanálise, destacamos 

aqui algo interessante para o presente trabalho. Em consonância com a perspectiva de nos 

apropriarmos da psicanálise como um saber ligado à medicina, o que podemos facilmente 

observar com as visitas aos arquivos relacionados à história da psiquiatria em Minas Gerais 

é um aumento vertiginoso de volumes relacionados ao trabalho de Freud ocorrido a partir 

dos anos 1940. Dentre eles, destacamos tanto as traduções de textos escritos pelo próprio 

Freud39 - que desta vez aparecem em diversos idiomas, tais como espanhol, inglês, alemão 

ou mesmo português – quanto manuais e tratados de psiquiatria citando a psicanálise, ou 

ainda textos exclusivamente psicanalíticos escritos por outros autores. Esse aumento de 

obras relacionadas à psicanálise, somado ao fato de que em grande parte delas há a 

assinatura de psiquiatras ligados à Faculdade de Medicina ou ao IRS, nos apontam para 

uma inequívoca abertura da psiquiatria mineira às ideias psicanalíticas.  

Seguindo essa tendência, discorreremos agora acerca de um movimento ocorrido 

em Belo Horizonte na década de 1940, movimento esse que se aproximou por vezes da 

Faculdade de Medicina sem manter vínculos estreitos com ela. Para discutirmos a respeito, 

faz-se fundamental apresentarmos na íntegra a cópia de uma carta escrita por Leão 

Cabernite40 e publicada por Sebastião Salim. Reconhecemos essa carta como uma das raras 

referências a esse movimento ocorrido em Belo Horizonte ao longo dos anos 1940 e que se 

constitui como algo fundamental para a compreensão do modo como a psicanálise se 

organizou durante essa década. Segue o texto: 

 

Em 1944 eu publicava artigos de Psicanálise na Folha de Minas, jornal onde 
trabalhava enquanto aluno da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais. Eu redigia e publicava colunas semanais sobre o assunto no citado 
jornal. Ainda em 1945, no terceiro ano do curso (formei-me em 1948), decidi 
estudar alemão. Para tanto, procurei Karl Weissmann. No intervalo das aulas, ele 
tocava no violino o minueto de Boccherini e discutíamos Psicanálise. Era uma 
matéria nova, inteiramente desconhida do público e da maioria dos intelectuais. 
No entanto, já se falava em 'complexo' e outras palavras do jargão psicanalítico. 
Weissmann havia publicado, alguns meses antes, o livro com enfoque 
psicanalítico O dinheiro na vida erótica. Ele enviou para Freud um exemplar e 

                                                 
39 Anteriormente, os textos de Freud presentes nesses arquivos eram exclusivamente advindos da tradução 
francesa. Ver p. 51. 
40 Para mais informações, consultar o glossário “Personagens da psicanálise em Minas Gerais” na p. 144. 
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este lhe enviou uma carta de agradecimento, carta essa que consta da biografia 
escrita por Ernest Jones sobre a vida e a obra de Freud. Weissmann a exibia 
triunfalmente para todos. O livro é um amontoado de fantasias do autor, somadas 
aos enunciados teóricos de Freud. Foram estes os meus primeiros contatos com a 
Psicanálise e as idéias do seu criador. Em 1949 Weissmann dava cursos de 
hipnose para dentistas e correspondia com Werner Kemper, psicanalista alemão 
didata da IPA, que estabeleceu moradia no Rio, convidado por médicos daquela 
cidade para organizar e formar uma Associação de Psicanálise. Nessa época, eu 
havia me formado e mudado para o Rio, onde morei até 1950, fazendo estágio 
em Neurocirurgia, Psiquiatria e atendendo em ‘Psicanálise’. Era um estágio onde 
eu pesquisava desde Neuroanatomia patológica até indicações e resultados da 
lobotomia de Muniz. Em Psicanálise, eu tinha poucos, mas ‘cooperadores’ 
clientes. Após o estágio, voltei para Belo Horizonte, continuei no exercício da 
Psicanálise. Nesta ocasião, o Dr. Paulo Dias Correia, cunhado de Weissmann, 
também a praticava. Isto aconteceu até 1954. Em fevereiro desse ano, o Dr. 
Werner Kemper, então Presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, 
decidiu fazer um passeio a Carinhanha, na Bahia, saindo, em barco, de Pirapora. 
O trajeto era Rio-Belo Horizonte-Pirapora-Bahia-Rio. Na época, Weissmann já 
era ‘psicanalista’ da Penitenciária de Neves. Quando o Dr. Kemper passou por 
Belo Horizonte, Weissmann pediu-me que o recebesse em minha casa. Nesse 
encontro mencionei ao Dr. Kemper meu desejo de fazer formação psicanalítica e 
ele me disse que o Dr. Paulo Dias Correa havia feito o mesmo pedido. Ele só 
dispunha de uma vaga e precisava tempo para optar. No dia seguinte fez sua 
opção pela minha pessoa. O Dr. Paulo Dias não desanimou e mudou-se para São 
Paulo, onde fez sua formação. Eu comecei a minha no Rio no mês seguinte, indo 
semanalmente lá para a análise didática e para a formação teórica, até que em 
março de 1957, mudei-me definitivamente. Terminei-a em dezembro de 1959. O 
Dr. Helio Pellegrino veio depois e começou sua análise com Iracy Doyle 
(Cabernite citado por Salim, 2010, pp. 257-258).  

  

Essa narrativa, somada a trechos de uma conversa que tivemos com o próprio 

Sebastião Salim a respeito do tema, nos possibilita algumas considerações. 

Algo que se destaca dentre os elementos citados é o fato de que, já na década de 

1940, havia em Belo Horizonte o esforço para se estabelecer uma prática clínica 

organizada pela psicanálise. Girando inicialmente em torno de Karl Weissmann, Leão 

Cabernite e Paulo Dias Correa – três médicos –, os esforços para se conduzir um trabalho 

clínico fundado nas ideias de Freud começam a ganhar corpo para além das discussões 

realizadas na Faculdade de Medicina.  

Das informações citadas, apontamos uma curiosa diferença com relação às 

pesquisas em arquivos realizadas ao longo do presente trabalho. Referimo-nos ao fato de 

que, no ano de 1944, tanto Leão Cabernite quanto Karl Weissmann publicavam colunas no 

Folha de Minas. No entanto, os textos encontrados que giram em torno dos conceitos e 

problemas psicanalíticos não são os de autoria de Cabernite, e sim os de Karl Weissmann. 
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Afirmamos isso pelo fato de que os textos do primeiro eram escritos em forma de 

agradáveis contos, narrando situações da vida cotidiana41, enquanto que o segundo 

trabalhava com noções psicanalíticas ou mesmo com referências ao próprio Freud. 

Conforme veremos, isso não se deu sem consequências, de forma que podemos considerar 

Karl Weissmann como o personagem que trouxe a novidade da clínica psicanalítica direto 

da Áustria, inaugurando as possibilidades dessa modalidade de trabalho. No entanto, e 

curiosamente, apesar de ter difundido essa perspectiva clínica, ele de fato não chegou a 

praticá-la. 

Essas afirmações podem ser ilustradas, inicialmente, com o texto “Freud e a 

Civilização”, assinado por Weissmann e publicado no Folha de Minas, em 27 de fevereiro 

de 1944. Weissmann (1944), ao longo de seu texto, exalta o empreendimento freudiano, 

destacando que a descoberta do inconsciente é importante para o futuro de nossa 

civilização como a descoberta do novo mundo, pois representa nada menos que a 

descoberta do próprio homem (p. 3). Dando mostras de conhecer Freud e reconhecer seu 

trabalho como algo de grande importância, o hipnoterapeuta, também austríaco, após 

afirmar que é consignado a Freud o mérito de haver aumentado a sinceridade do mundo 

(Weissmann, 1944, p. 3), comenta a má recepção da psicanálise na Rússia Soviética, que 

afirmava ver a psicanálise como um produto burguês42.  

É com esse teor que o texto é desenvolvido, com Weissmann demonstrando 

erudição ao escrever sobre a psicanálise. Comentando as ideias desenvolvidas em textos 

como Totem e Tabu e O futuro de uma ilusão a respeito da sociedade e de suas influências 

sobre o indivíduo, o autor afirma que Freud, ao enveredar por tais assuntos, passou a ser 

um médico de mundo43:  

 

desde que se escreveu a Interpretação dos sonhos, ‘Totem e Tabu’, o ‘Mal-estar 
na civilização’, ‘Futuro de uma ilusão’, a psicanálise deixou de ser o que era em 
princípio, isto é, um assunto meramente médico, para tornar-se um método de 

                                                 
41 Ilustrado no Anexo 7. 
42 É importante assinalarmos aqui que, em 1944, a Segunda Guerra Mundial encontrava-se em seu auge, com 
o início da derrocada da Alemanha nazista e o crescente reconhecimento de poder de países como os Estados 
Unidos e a Rússia. Tais fatos eram, diariamente, tratados em capas e matérias de grande importância do 
Folha de Minas, com a Rússia sendo objeto constante de interesse do jornal. 
43 Conforme veremos, essa perspectiva de ler Freud como um autor que passou da medicina para as 
discussões mais amplas acerca da sociedade não são exclusivas de Karl Weissmann, uma vez que ilustra 
também o pensamento de autores religiosos, como veremos adiante. 
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investigação geral nos domínios mais vastos da sociologia. Como método de 
tratamento de psicopatas, sua importância sempre foi restrita, restrito como tudo 
o que se ocupa do indivíduo isolado (Weissmann, 1944, pp. 3-4). 

  

Weisssmann comenta, ainda, a importância de noções como a sublimação e da 

necessidade de autocontrole a ser exercida por cada indivíduo, uma vez que tendências 

destruidoras, anti-sociais e anticulturais seriam um fato psicológico de carater decisivo 

para quem vai ajuizar as possibilidades da civilização (Weissmann, 1944, p. 4). Por fim, 

ele resume quais seriam os objetivos da clínica psicanalítica:  

 

harmonizar a vida psíquica com o ambiente social; encaminhar as energias para 
fins úteis, libertar-nos dos temores sombrios que nos escravizam, estabelecer o 
poder de que mais precisamos após a dominação do mundo exterior: o poder 
sobre nós mesmos (Weissmann, 1944, p. 4). 

  

Após apresentar esses recortes, podemos reconhecer em Karl Weissmann alguém 

com notável conhecimento em psicanálise. Discutindo em um breve texto de jornal obras 

freudianas como Mal-estar na civilização e O futuro de uma ilusão, o autor caracteriza-se 

como alguém que aposta na psicanálise como uma ferramenta tanto clínica quanto de 

compreensão social – seguindo as linhas traçadas pelo próprio Freud. E não deixa de ser 

importante reconhecer que, no âmbito clínico, a psicanálise seja considerada para 

Weissmann como um assunto meramente médico. Se, em Belo Horizonte, as temáticas 

psicanalíticas já se encontravam, à época, centralizadas em torno de trabalhos médicos 

(sejam teses ou textos de jornal), Weissmann engrossa esse coro ao afirmar a psicanálise 

como um saber meramente médico, ao menos no que tange à clínica. Ou seja, se podem ser 

feitas articulações entre os fundamentos da psicanálise e a cultura, não esqueçamos que, 

clinicamente, ela é assunto da medicina. 

Partindo de tais considerações, podemos reconhecer o motivo de Sebastião Salim 

(2010) ter apontado Karl Weissmann como o sujeito que despertou o interesse para um 

trabalho clínico da psicanálise em Belo Horizonte. A esse respeito, Sebastião Salim nos 

informou, ao longo de uma conversa, que 

 

o Weissmann ensinava também o alemão. Tinha alunos de alemão, e de hipnose. 
E um desses alunos dele era o Leão Cabernite, que começou através do 
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Weissmann a tomar conhecimento da existência da psicanálise e do Freud. E por 
um outro meio, que eu não sei como, o Dr. Paulo Dias correia também tinha 
conhecimento da existência da IPA, de Freud, das idéias dele (S. Salim, 
comunicação pessoal, 24 jun. 2014).  

  

Assim, e por mais que desde a década de 1920 Freud já fosse conhecido em Belo 

Horizonte, acreditamos termos bons motivos para afirmar que foi em meados dos anos 

1940 que se configuraram os primeiros esforços para se praticar clinicamente a psicanálise.  

No entanto, cabe destacarmos, aqui, algo importante a respeito de Karl Weissmann. 

Se, por um lado, ele foi alguém que difundiu a psicanálise como uma prática clínica, não 

encontramos indícios de que ele próprio possa ter exercido algum trabalho nessa direção. 

Aliás, tal como nos atesta um livro escrito por ele alguns anos mais tarde, intitulado O 

Hipnotismo: teoria, prática, as ideias psicanalíticas ganhavam em importância não pelo 

seu valor clínico, mas como uma das bases da hipnose: 

 

ocorreu um cochilo, um período de esquecimento de trinta e mais anos no mundo 
das atividades hipnóticas. Como responsável por êsse eclipse os historiadores 
apontam a popularidade da psicanálise e a pessoa de seu fundador, Sigmund 
Freud, que rejeitou o hipnotismo em seu método terapêutico. Acontece que o 
homem destinado a assestar ao hipnotismo semelhante golpe se tornou 
posteriormente responsável pela sua ressurreição. Já se disse que a volta triunfal 
do hipnotismo em bases psicológicas modernas é largamente devida à 
psicanálise. Quanto às suas técnicas modernas, são uma conseqüência direta da 
orientação e penetração psicanalíticas. Fazendo nossas as palavras de Zilboorg, 
ninguém duvida atualmente de que a influência e os efeitos do magnetizador ou 
hipnotizador se fundam essencialmente, senão exclusivamente, nas profundas 
reações inconscientes do “sujet”. E o conceito do inconsciente ainda era 
desconhecido na época de Braid e coube a êste formular de uma maneira 
puramente descritiva o que sentia intuitivamente. Em outro capítulo tornaremos a 
falar na contribuição da psicanálise à moderna hipnoterapia, e na figura de Freud 
como personagem na história do hipnotismo (Weissmann, 1958, p. 26). 

  

De fato, a característica marcante desse austríaco é sua prática da hipnose, sendo 

que à época ele oferecia diversos cursos a esse respeito tanto para médicos quanto para 

dentistas. Por mais que se nomeasse como psicanalista da penitenciária de Ribeirão das 

Neves (Weissmann, 1958), não encontramos indicações sólidas de que ele tenha exercido 

alguma modalidade clínica para além da hipnose. Assim, destacamos a importância de Karl 

Weissmann para a história da psicanálise em Minas Gerais mais como um difusor e 

entusiasta das ideias psicanalíticas do que como um precursor da práxis clínica em questão.  
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Outro fato digno de nota, tal como apontamos no relato citado, é o contato 

estabelecido com Freud por conta do livro O dinheiro na vida erótica, escrito em 1937. 

Nesse episódio, Weissmann enviara uma carta a Freud, com uma cópia desse livro, e 

obteve outra carta como resposta. Tal resposta foi escrita no dia 21 de março de 1938, em 

meio à tomada de Viena pelas forças nazistas, pouco tempo antes da definitiva mudança de 

Freud para Londres. Segue uma tradução do breve conteúdo dessa carta: 

 

Mui prezado senhor, boas notícias são sempre bem-vindas, especialmente 
agradáveis em tempos como estes. Com grande interesse fiquei sabendo de sua 
atividade em prol da psicanálise em parceria com o dr. Pereira da Silva, e, com 
grande pesar, da morte prematura do prof. Porto Carrero. Eu até leio espanhol 
com facilidade, mas a semelhança com a sua língua apenas torna confusa minha 
tentativa de entender algo do conteúdo. Várias vezes o tentei sem sucesso e com 
o presente livro não me saí melhor. Espero que o estudo da psicanálise lhe traga 
cada vez mais satisfação à medida que o senhor se aprofunde. E, de coração, 
desejo-lhe um belo sucesso. Atenciosamente, Freud (Freud citado por 
Moretzsohn & Teperman, 2014)44. 

  

Conforme afirmamos, para além de Karl Weissmann, havia ainda em Belo 

Horizonte outros dois médicos envolvidos com uma prática clínica fundada na psicanálise 

nos idos da década de 1940: Paulo Dias Correa e Leão Cabernite. 

Quanto a Paulo Dias Correa, não dispomos de muitas informações, além do fato de 

ele ter publicado um livro chamado Psicografia (Escrita automática) à luz da Psicologia 

Médica no ano de 1947. Tomamos conhecimento dessa obra via Moretzsohn (1996). 

Segundo ele: 

 

O assunto referente ao titulo acima é por ele elaborado com profundidade e 
muito conhecimento. A partir da ‘dissociação de personalidade’, faz ilações e 
conclusões, não só sobre a psicografia, mas também sobre sonambulismo, 
catalepsia, narcolepsia, escrita automática, transe e estados histéricos. Cita Janet, 
Freud, Willian James, chegando ao nosso Chico Xavier (Moretzsohn, 1996, p. 
115). 

 

Já no que se refere às relações entre Cabernite e a clínica psicanalítica, Sebastião 

Salim nos informa: 

 

                                                 
44 Uma cópia da carta encontra-se no Anexo 8. 
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Nessa época, o Cabernite mexeu um pouco mais com neurologia, um pouco mais 
com psiquiatria, começou a se dedicar à psicanálise e a ter alguns pacientes 
aqui em Belo Horizonte, e um desses pacientes foi meu tio, um tio médico, que 
pra mim foi uma pessoa que teve uma importância extrema em minha formação. 
Ele era psiquiatra, e começou a formação com Leão Cabernite, a análise, e 
começou aqui, e depois quando o Leão foi pro Rio, ele foi junto com mais uns 
três ou quatro analisandos (S. Salim, comunicação pessoal, 24 jun. 2014).  

  

Esse médico a quem Salim se refere é José Pedro Salomão, alguém que iniciou sua 

formação com Leão Cabernite, mas que, por motivos familiares, não pôde prosseguir o 

trabalho no Rio de Janeiro, propondo-se, então, a praticar a psicanálise em Minas Gerais. 

Nessas condições, afirma novamente Salim (2010): Em 1957, quando o Dr. Cabernite foi 

para o Rio em definitivo, o Dr. Salomão, ainda seu analisando, era o único profissional 

médico que passou a praticar aqui um trabalho psicanalítico com referencial IPA (p. 259).  

Essa mudança de Leão Cabernite para o Rio de Janeiro foi algo digno de nota. 

Ainda nos referenciando ao relato escrito por Cabernite e publicado por Salim (2010), 

salientamos aqui que Weissmann, Correa e o próprio Cabernite estabeleceram contato com 

Werner Kemper45, com vistas a fazer uma formação em psicanálise aos moldes da IPA. 

Paulo Dias Correa e Leão Cabernite, praticantes de uma psicanálise ainda incipiente em 

Belo Horizonte por alguns anos, mudaram-se, respectivamente, para São Paulo e Rio de 

Janeiro, com o objetivo de se tornarem psicanalistas por aquela instituição. Karl 

Weissmann, de acordo com as informações obtidas ao longo desta pesquisa, se manteve em 

Belo Horizonte exercendo a prática da hipnose e discutindo cada vez mais sobre 

psicanálise. Esse movimento foi algo de grande interesse, uma vez que já demonstra o 

esforço de se praticar a psicanálise clinicamente, realizado por alguns médicos. Além 

disso, demonstra também que a formação da IPA seduzia alguns mineiros sem, no entanto, 

que se fizesse possível a institucionalização de núcleo ou grupo vinculado a ela. Os 

mineiros que se interessavam por essa formação se mudariam para outras cidades sem 

retornar para Minas Gerais.  

                                                 
45 Kemper, importante personagem da história da psicanálise no Brasil, foi um psicanalista alemão que veio 
ao Rio de Janeiro, sendo um dos responsáveis pela institucionalização da psicanálise naquela cidade. Foi o 
analista didata de Leão Cabernite. Para mais, ver Fütchner (2011). 
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Destacamos, também, a posterior influência de José Pedro Salomão sobre o 

pensamento de Sebastião Salim, que, tendo sido apresentado a uma psicanálise mais 

próxima do referencial da IPA – isso ocorreu pelos fins da década de 1950 –, se manteve 

fiel a essa perspectiva ao longo dos anos. Após um longo percurso, Salim oficializou um 

núcleo ipeísta em Minas Gerais no ano de 1993. Outro ponto a destacarmos aqui é o fato 

de, novamente, a possibilidade de formação em psicanálise gravitar exclusivamente em 

torno de médicos. 

Além do mais, não deixa de ser interessante que Sebastião Salim, após alguns anos 

buscando instituir um núcleo vinculado à IPA, decidiu fazer sua própria formação de didata 

por essa instituição. Nessa direção, Salim buscou Leão Cabernite como analista didata, 

fazendo análise com ele por longo período. Ou seja, vemos a influência de Cabernite tanto 

nos primeiros momentos da prática clínica – durante a década de 1940 – quanto em 

momentos posteriores da implantação da psicanálise em Minas Gerais, tendo em vista que 

Salim foi o pioneiro na institucionalização da IPA no Estado (Salim, 2010). 

Após discorrer a respeito desse esforço de se praticar a psicanálise como uma 

modalidade clínica – e a tentativa de se viabilizar uma formação via IPA –, voltamos nosso 

olhar para a Faculdade de Medicina. Demonstrando os estreitos laços existentes entre a 

medicina e a psicanálise, uma ementa do curso médico, datando provavelmente de 1948, 

nos mostra como a neurologia mineira estava sendo cada vez mais influenciada por Freud. 

Essa ementa, assinada por Washington Ferreira Pires, tinha influência da classificação 

adotada pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, aprovada 

pelo V Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Neurologia e Medicina Legal, reunido em São 

Paulo em Outubro e Novembro de 1948 (Pires, s/d). Sendo essa uma ementa semelhante, 

em partes, àquela apresentada pelo mesmo professor em 192846, destacamos aqui que a 

grande diferença entre ambas se refere justamente aos elementos vinculados da psicanálise. 

Se anteriormente a única referência era a discussão acerca das neuroses, nessa nova ementa 

vemos Pires discorrer tanto sobre neuroses, neuropsicoses, psiconeuroses e psicoses quanto 

sobre o conceito psicoanalítico das neuroses, sobre os fundamentos da psicanálise, sobre 

                                                 
46 Conferir Anexo 3. 
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conceitos psicanalíticos como Id, Ego e Superego, interpretação dos sonhos ou livre 

associação (Pires, s/d).47 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, encontramos na década de 1950 um texto 

emblemático, que ilustra exatamente esse modo de apropriação da psicanálise como um 

saber médico, tal como demonstrado. O texto em questão foi escrito pelo psiquiatra Clóvis 

Alvim, no ano de 1956, e publicado na Revista da Associação Médica de Minas Gerais, 

intitulado “Assistência ao doente mental”  

Nesse trabalho, vemos Alvim discorrer acerca de questões gerais relativas aos 

serviços neuropsiquiátricos do estado de Minas Gerais. Em determinado momento, 

comentando a respeito da necessidade de se ter uma formação ampla para que se pudesse 

exercer a prática psiquiátrica – variando entre saberes tais como a neuropsiquiatria infantil, 

a psicopedagogia ou a psicanálise –, o autor afirma que 

 

o psiquiatra deve ser antes de tudo um médico; mas um médico livre dos 
preconceitos organicistas, orientando a sua formação nos princípios da psicologia 
dinâmica, da psicopatologia no seu melhor sentido. Não emposamos também a 
tese referente à formação de psicanalistas leigos, considerando inconcebível que 
exerçam a clínica indivíduos inteiramente alheiados da prática médica. Da 
mesma forma que o psiquiatra deve ser médico, o psicanalista deve ser 
obrigatoriamente psiquiatra (Alvim, 1956, p. 145). 

 

Esse trecho nos aponta para a ideia de que não se podia exercer a psicanálise sem 

uma formação em psiquiatria. Ou seja, para a prática da psicanálise, o sujeito deveria 

necessariamente ser um médico psiquiatra. Além dessa afirmação, discorrendo a respeito 

de alguns aspectos da formação em psiquiatria, Alvim (1956) dá uma indicação 

interessante: 

 

É conveniente que se submeta à análise didática, procurando conhecer a si 
próprio, os pontos cegos da sua própria personalidade, os mecanismos mentais 
que utiliza, a sua maneira de agir afetivamente, para não transferir aos clientes os 
próprios problemas, ou deixar de ver neles, por uma cegueira psíquica, os seus 
próprios recalques (p. 145). 

 

                                                 
47 Conferir Anexo 9. 
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A partir desses trechos selecionados do trabalho de Clóvis Alvim, acreditamos ter 

ilustrado nossa afirmação de que a psicanálise se constituiu, à época, como uma ferramenta 

de grande valor para o campo da psiquiatria mineira, sendo concebida, inclusive, como um 

campo do saber estreitamente ligado à medicina. 

Citamos aqui, ainda, outro exemplo a respeito da forte ligação entre psicanálise e 

medicina nesse período. Iago Pimentel publicou outro de seus trabalhos no ano de 1959, 

intitulado Notas de Psicologia. Esse livro, que em muito se assemelha com aquele 

publicado em 193248, traz uma descrição das diversas aproximações entre psicologia, 

psiquiatria e educação, mantendo uma distância maior da psicanálise do que se via em seu 

trabalho anterior. Sua perspectiva, de fato, parece se aproximar com a noção de que a 

psicanálise seria, estritamente, um método de tratamento das psiconeuroses:  

 

Embora às vezes acompanhadas de distúrbios somáticos, como, por exemplo, a 
cegueira, a surdez, certas paralisias, certas anestesias, etc., que induzem a pensar 
em alterações histológicas do sistema nervoso, as neuroses, na realidade, nunca 
são determinadas por semelhantes alterações: segundo acreditam hoje quase 
todos os que se ocupam do assunto suas verdadeiras causas residem em conflitos 
mentais, resultantes, em sua maior parte, de impulsos ou desejos que, 
incompatíveis com as injunções do ambiente cultural em que vivemos, se oculta 
nas camadas do inconsciente e procuram, disfarçadamente expandir-se sob a 
forma de sintomas mórbidos (Pimentel, 1959, p. 49). 

 

Para Pimentel (1959), as psiconeuroses, representadas aqui pela neurastenia, 

hipocondria, obsessões e histeria, e ou se curam de modo espontâneo ou, na hipótese 

contrária, são mais ou menos facilmente acessíveis ao tratamento psicológico, exercido 

através da persuasão, da sugestão, ou da psicanálise (p. 46). 

Após as considerações a respeito de como a psicanálise passou a circular com 

espaço privilegiado no campo médico, retomamos aqui a questão a respeito das suas 

relações com o catolicismo. Como veremos, tal retomada se faz necessária após ter sido 

desenvolvida a reflexão da apropriação da psicanálise pela psiquiatria. Consideramos uma 

peculiaridade neste segundo momento: se anteriormente era considerada como uma 

doutrina que se organizava em um radical contraponto aos referencias da igreja católica, 

pudemos observar o quanto, já na década de 1930, a psicanálise passou a ser situada como 

                                                 
48 Noções de psychologya applicada à educação. Ver p. 90. 
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um saber menos “equivocado” por parte do catolicismo49. Ou seja, enquanto era concebida 

como uma doutrina pansexualista, era objeto de críticas ferrenhas por parte dos intelectuais 

católicos. No entanto, ao longo de sua progressiva inserção no meio das especialidades – 

destacadamente no interior da medicina –, a psicanálise deixa de ser um alvo constante. 

Mais do que isso, ao longo das décadas de 1940 e 1950, as poucas referências iriam se 

situar no registro desses dois lugares distintos. 

Diante dessa condição, situamos aqui um texto escrito por Dom Antônio 

D’Almeida Moraes Júnior, personagem com grande influência no catolicismo brasileiro e 

mineiro na primeira metade do século XX50. Esse texto, escrito em 1942 e que em 1959 já 

se encontrava em sua terceira edição, levou o título de A doutrina de Freud.  

Ao longo desse importante trabalho, o arcebispo Antônio dedica grande parte dos 

seus esforços à demonstração de como, a partir dos ideais católicos, Freud cometera um 

grande equívoco ao sair do campo da psiquiatria para se dedicar ao amplo espectro de 

questões humanas, tais como as religiosas e morais. Ou seja, havendo passado do campo 

das nevroses para as discussões acerca da sociedade, as discussões freudianas não teriam 

nenhum valor científico, sendo Freud o homem das hipóteses ousadas e quase sempre, por 

um prazer estranho, das hipóteses impuras e escabrosas (Moraes Júnior, 1942/1959, p. 

39). Mais do que isso, tudo, na sua teoria, em questão de religião e ética, parte sempre de 

uma hipótese arbitrária e sem fundamento algum. Tal a sua suposta origem da moral 

(Moraes Júnior, 1942/1959, p. 37)51.  

Para além das questões morais e religiosas, a psicanálise seria também condenável 

ao se propor como uma teoria válida ao campo da pedagogia. Citando diversos pedagogos 

cristãos, até chegar a uma citação do próprio Santo Padre o Papa Pio XI, Moraes Júnior 

descreve a educação religiosa como um dos pilares mais importantes da sociedade, 

nomeando a tentativa de aplicação da psicanálise à educação como um grande pecado 

pedagógico: Não podemos deixar de protestar contra o uso de um método, não só falho de 

                                                 
49 P. 97. 
50 À época da escrita do presente texto, Dom Antônio era arcebispo de Olinda e Recife, membro da Academia 
Mineira de Letras, do Instituto de Direito Social de São Paulo e do Instituto Arqueológico de Pernambuco e 
membro honorário do Instituto Brasileiro de História da Medicina. 
51 Como bem assinalam Roudinesco e Plon (1998), a forte resistência à psicanálise no que tange a questões 
morais se intensificou a partir da publicação de Totem e Tabu (1913/1996). Vemos claramente no discurso de 
D. Antônio essa questão, sendo este um lugar comum de diversas críticas à psicanálise no mundo católico. 
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sólido fundamento científico, mas também causa de deploráveis consequências morais e 

pedagógicas (Moraes Júnior, 1942/1959, p. 77). 

No entanto, cabe destacarmos aqui que Freud não seria, na pena de Moraes Júnior, 

um autor totalmente inválido. Se cometera um equívoco ao tratar de questões morais, 

pedagógicas e religiosas, o ilustre psiquiatra – como Freud é, por vezes, referenciado no 

texto – havia trazido importantes contribuições para a compreensão e o tratamento das 

nevroses: 

 

ninguém contesta a habilidade, o conhecimento científico e a visão profunda 
com que Freud perscruta o subconsciente, nos casos mórbidos que ele observou. 
Mas ninguém pode, sob o ponto de vista científico, aceitar essa observação como 
sendo a observação de toda a ampla natureza humana. São fatos anormais, 
isolados, que, mesmo multiplicadamente, não autorizam uma generalização 
(Moraes Júnior, 1942/1959, p. 52). 

 

O erro de Freud, nessas condições, havia sido a generalização com que passou da 

psiquiatria e dos casos mórbidos de nevroses para a conceituação de toda a humanidade a 

partir da especificidade dessas observações científicas. Esse movimento, moralmente 

condenável, teria levado Freud para fora dos limites da psiquiatria: 

 

A generalização apressada faz com que Freud envolva no mesmo conceito todos 
os homens, sem distinção alguma. Assim é que o ilustre psiquiatra, emocionado 
com o sofrimento angustioso dos nevropatas que lhe caíam sob a observação 
científica, transfere essa observação para tôda a natureza humana, subjugando-a 
ao postulado sexual, e fazendo da satisfação plena da sexualidade a felicidade 
humana (Moraes Júnior, 1012/1959, p. 52). 

 

Em resumo, podemos destacar, então, as seguintes coordenadas a respeito de como 

D. Moraes Júnior concebia a psicanálise com relação às suas possibilidades e 

impossibilidades: possível na condição de um processo terapêutico na cura da histeria e 

outras desordens mentais (Moraes Júnior, 1942/1959, p. 10); impossível na condição de 

um saber com a pretensão de explicar todas as atividades humanas, tanto normais quanto 

anormais (Moraes Júnior, 1942/1959, p. 10). Assim, Freud se equivocara ao extrapolar as 

raias da psiquiatria na tentativa de discutir questões externas ao campo das desordens 

mentais. 
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Ora, não é essa operação lógica a que ocorreu na relação entre psicanálise e 

catolicismo no Brasil em geral e no estado de Minas Gerais de um modo marcante e 

específico? Partindo do que D. Moraes Júnior descreve como sendo o movimento teórico 

realizado pelo Freud – da psiquiatria para o universo humano em geral –, assinalamos que, 

em Minas Gerais, as coordenadas que deram o tom das relações entre a psicanálise e o 

catolicismo se organizaram justamente da mesma forma, mas de uma maneira 

cronologicamente inversa.  

Inicialmente, circulando no interior de discussões pedagógicas e sociais, o 

catolicismo operou uma forte resistência à psicanálise em terras mineiras. Posteriormente, 

quando apropriada para o campo médico e psiquiátrico, a psicanálise pôde se ver livre 

dessa resistência. Em suma, se, para os católicos, Freud era válido como ilustre psiquiatra 

e arbitrário ao comentar sobre questões extramuros à psiquiatria, em Minas Gerais tais 

coordenadas também fundaram as relações entre psicanálise e catolicismo, apenas a partir 

de uma lógica temporal inversa: não da psiquiatria para a moral, e sim da moral para a 

psiquiatria. 

Além das questões já discutidas, outro ponto se mostra crucial aqui. Alguns 

capítulos foram acrescentados na edição aqui estudada52, de modo a complementar o texto 

original com as contribuições que interessavam ao autor na época da nova publicação. Tais 

contribuições são introduzidas com a afirmação de que compete aos católicos integrar os 

fatos revelados por Freud numa síntese digna de seu qualificativo de católica (Moraes 

Júnior, 1942/1959, p. 86). A partir desse momento, mais do que conceber Freud como um 

autor possível para a psiquiatria, o que vemos é um verdadeiro esforço de articulação da 

psicanálise e elementos do catolicismo. 

Nessas condições, comentando a importância de se praticar a psicanálise aliada ao 

catolicismo, o autor afirma: 

 

É certo que o doente, de cujo complexo se libertou, é muito mais débil que 
aquêles que não sofreram qualquer recalque. Sendo muito mais fraco, depois de 
conhecido o seu conflito interior, terá muito mais dificuldade de superar seus 
instintos. Dêsse modo, o analista deverá assumir o papel de um verdadeiro 
diretor espiritual (Moraes Júnior, 1942/1959, p. 88). 

                                                 
52 A saber, a terceira edição. 
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Afirmando a necessidade de uma postura moral digna, o psicanalista deveria ser 

esclarecido da responsabilidade de penetrar o segredo dos corações que Deus abriu 

apenas aos ministros da confissão (Moraes Júnior, 1942/1959, p. 88). Diante de tamanha 

responsabilidade, apenas aqueles que apresentassem a formação moral necessária 

deveriam exercer a psicanálise, tornando-a uma prática profícua aos olhos da Igreja:  

 

Se o médico não tiver consciência exata de um perfeito orientador, de um diretor 
espiritual, como se sentirão essas pobres almas que tiveram conhecimento de 
todos êsses recalques e complexos, todos feitos de dramas e tragédias sexuais, 
quando não houver alguém para integrá-las novamente numa direção moral e 
harmônica? Quantas almas assim trabalhadas pela psicanálise depois não se 
atiram ao abismo da descrença e da imoralidade? Aqui chegamos à conclusão de 
que não se deve confiar o doente senão a analista absolutamente seguro, moral e 
cristãmente. Que bela e perfeita atitude se o analista copiasse a discreção, a 
segurança, a orientação, e sobretudo o sentido de responsabilidade que a Igreja 
exige dos seus ministros no sacramento da confissão, onde se desvendam os 
segredos das almas e dos corações à sombra do véu do segrêdo eterno (Moraes 
Júnior, 1942/1959, p. 89). 

 

Discorrendo a respeito dessa possibilidade de articulação entre uma prática 

psicanalítica e a atividade seminal, Dom Moraes Júnior se focou nas contribuições de um 

pensador austríaco para o debate entre psicanálise e catolicismo. O autor em questão é Igor 

Caruso, psicanalista que concebia a articulação entre psicanálise e catolicismo como 

possível, que mais do que isso, direcionava seus esforços nessa direção. É de sua 

responsabilidade a fundação do Círculo Vienense de Estudos da Psicologia Profunda, que, 

conforme veremos, foi de suma importância para a história da psicanálise em Minas 

Gerais.  

Reconhecendo a influência de Igor Caruso e de sua psicologia das profundezas no 

trabalho de confluência entre psicanálise e catolicismo, D. Moraes Júnior (1942/1959) 

afirma a respeito dessa articulação: 

 

a psicanálise sendo uma psicologia das profundezas é, desligada do seu aspecto 
puramente materialista, alguma coisa que descobre motivações realmente 
humanas. Evidentemente, o tema oferece, neste ponto, alguma dificuldade à 
compreensão do leitor de conclusões apressadas. Por isso que vale insistir que 
não se trata aqui de descobrir conveniências, para os espiritualistas, naquela 
psicanálise materialista de Freud a que nos opomos neste trabalho, mas apenas 
de afirmar que, aplicada por analistas escrupulosos e submetida a uma orientação 
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cristã, a terapêutica psicanalítica pode conduzir o paciente a curas 
impressionantes (p. 100). 

 

Assim, o autor destaca os esforços de seus contemporâneos na direção de uma 

verdadeira purificação católica da psicanálise: 

 

É certo que, como já asseveramos, temos necessidades de uma sã filosofia da 
pessoa humana para escoimar a prática psicanalítica de sectarismos cegos e 
perigosos. A falsa filosofia pode levar-nos a interpretações errôneas, às 
generalizações apressadas que viciaram, como já o ressaltamos, toda a 
arquitetura do sistema freudiano. Não podemos negar, porém, conforme a 
opinião de autores modernos que a psicanálise é uma praxis a serviço da vida e 
do espírito, uma ‘ascese’ natural de libertação espiritual, desde que seja 
purificada dos seus perigosos excessos e seja cristianizada (Moraes Júnior, 
1942/1959, pp. 101-102). 

 

Afirmamos que essa concepção teve efeitos significativos em Minas Gerais. Sendo 

o próprio livro do D. Moraes Júnior um material com grande circulação no Estado53, como 

pudemos destacar, ele ilustra bem a passagem das discussões amplas sobre a sociedade 

para a localização da psicanálise no campo da psiquiatria. Mais do que isso, assinalamos, 

também as consequências desse próprio esforço de catolicização da psicanálise, operada, 

entre outros pensadores, por Igor Caruso. Se, durante um período, a psicanálise passou, de 

certo modo, despercebida pelos religiosos, a partir do começo da década de 1960, podemos 

vislumbrar o crescente esforço de se aliar a praxis psicanalítica com os fundamentos 

cristãos. 

Assim, a tríade que, com base no livro de Dom Moraes Júnior, nomeamos aqui de 

condenação moral – especialidade psiquiátrica – psicanálise com catolicismo, pode ser 

caracterizada como a própria lógica de apropriação da psicanálise em Minas Gerais. Tendo 

isso em vista, afirmamos, ainda, que essas três formas de se conceberem as relações entre 

psicanálise e catolicismo acompanham de perto a distinção metodológica utilizada na 

presente pesquisa, entre difusão, ensino e transmissão: enquanto difundida abertamente no 

campo da sociedade, a psicanálise era objeto de condenação moral por parte da igreja; 

enquanto ensinada e praticada no interior de instituições, na condição de um saber 

                                                 
53 Cabe destacarmos que a edição pesquisada ao longo deste trabalho foi encontrada na própria biblioteca do 
Campus Dom Bosco, da Universidade Federal de São João del-Rei, a partir do material obtido do antigo 
Colégio Salesiano, que funcionava no local. 
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especializado, a psicanálise era bem vista pela igreja como possibilidade de tratamento 

para as neuroses; enquanto transmissão, tal como veremos, há um nítido esforço de 

conciliação entre a prática psicanalítica e a moral cristã. 

Ao longo do texto, demonstramos como se deu a relação da psicanálise com as 

dimensões da difusão/condenação moral e do ensino/prática psiquiátrica. Quanto ao 

terceiro elemento – uma psicanálise articulada aos princípios cristãos como possibilidade 

de transmissão –, vemos nele um momento fundamental da história da psicanálise em 

Minas Gerais. Afirmamos isso tendo em vista que foi dessa confluência que se tornou 

possível a constituição da primeira instituição de formação em psicanálise do Estado, no 

ano de 1963, por um sacerdote: Malomar Lund Edelweiss. 

Assim é que Malomar, padre que havia feito análise em Viena com o próprio Igor 

Caruso, fundou o Círculo Brasileiro de Psicologia Profunda de Minas Gerais. Não por 

coincidência, essa instituição trazia a filiação direta a Caruso e ao Círculo Vienense de 

Psicologia Profunda, tão exaltado por Dom Moraes Júnior. Apenas a partir desse momento 

que se pode falar de transmissão da psicanálise, no sentido de uma formação pela via do 

divã, reconhecendo que isso não se deu sem um profundo atravessamento com os ideais 

católicos.  

Para discutirmos aqui os fundamentos da fundação do Círculo Brasileiro de 

Psicologia Profunda de Minas Gerais, algumas considerações se fazem necessárias. 

Estamos nos referindo à sua genealogia; ou seja, à constituição do próprio pensamento do 

Igor Caruso e da possibilidade de consolidação de um círculo de estudos e formação em 

psicanálise atravessado pelos ideais cristãos. Sendo Caruso, nas palavras do psicanalista 

mineiro Célio Garcia, um intelectual de proa (CPMG, 2003), consideramos que mapear as 

origens de seu pensamento no interior da psicanálise tem aqui grande importância, de 

modo a ter condições de discutir alguns fundamentos da direção do seu trabalho. Mais do 

que isso, buscamos aqui levantar a questão da institucionalização de uma psicanálise cristã, 

assim como seus efeitos sobre uma cultura marcadamente católica tal como a mineira. Esse 

objetivo nos leva, mesmo que brevemente, à Viena da década de 1930 e às relações da 

psicanálise com a eminente guerra mundial. 
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4.3 Padre ou professor? As origens do Círculo Brasileiro de Psicologia Profunda de 

Minas Gerais 

 

Discutir a genealogia da primeira instituição de formação em psicanálise nos leva 

diretamente a uma época e a uma situação histórica bem conhecida por conta da situação 

que antecedeu a Segunda Guerra Mundial: a Viena da década de 1930. Lugar pouco 

receptivo para com os judeus, Freud e sua família tiveram imensas dificuldades com 

relação à política, cada vez mais consolidada, de perseguição aos judeus, levada a cabo a 

partir da anexação da Áustria à Alemanha do Terceiro Reich. Diante da intensa 

perseguição, que chegou a dar fim à vida de quatro de suas irmãs, Freud acabou por se 

mudar para Londres no ano de 1938, local onde veio a falecer no ano seguinte. 

Nessas condições, a psicanálise passou a encontrar uma séria resistência nos países 

germânicos. Em consequência de diversas perseguições políticas, a psicanálise passou por 

uma radical desestruturação na Alemanha e na Áustria, de modo que, massacrada em seu 

solo natal pelo nazismo, quase desapareceu dos países de língua alemã (Mezan, 2014, p. 

23).  

Uma das saídas encontradas na Europa, e conduzida principalmente por Ernest 

Jones, foi a chamada política de colaboração da psicanálise com relação ao nazismo. Ela 

consistia em um processo de integração dos freudianos remanescentes aos institutos de 

pesquisa nazistas, tais como o Deutsche Institut für Psychologische Forschung – Instituto 

Alemão de Pesquisa Psicológica –, fundado pelo próprio Matthias Heinrich Göring54. 

Quanto aos psicanalistas judeus, ou mesmo àqueles que se recusavam a participar dessa 

política, em sua maioria, restou-lhes apenas o exílio. Isso gerou uma intensa migração de 

psicanalistas para outras latitudes55.  

No entanto, outra alternativa se fez possível. Referimo-nos àqueles raros 

psicanalistas que se viam em condição de opor alguma resistência ao nazismo. A esse 

respeito, afirma Amoretti (1992): 

 

                                                 
54 Para mais, ver Roudinsco e Plon (1998). 
55 Os primeiros analistas didatas vinculados à IPA vieram ao Brasil como consequência desse momento 
histórico. Adelheid Koch chegou em São Paulo em 1937. Mark Bürke e Werner Kemper chegaram ao Brasil 
em 1948. 
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Nesse período, a Igreja Católica, poderosa na Áustria, foi talvez a única 
instituição de envergadura que pôde oferecer certa resistência, não isenta de 
riscos, aos nazistas, permitindo também um relativo abrigo aos profissionais da 
saúde mental que não desejavam ‘colaborar’ (p. 119). 

 

Reconhecendo essa terceira possibilidade é que situamos a importância de três 

aristocratas ligados à igreja católica, responsáveis por não se submeter a política de 

colaboração com o nazismo: o conde Igor Caruso, juntamente ao também conde Wilhelm 

Solms Rödelheim, e o barão Alfred Von Winterstein. Após a guerra, os três se juntaram ao 

também psicanalista August Aichhorn – um dos pioneiros na articulação entre psicanálise e 

pedagogia, mais especificamente quanto aos problemas ligados à delinquência infantil – no 

trabalho de reestruturação da Wiener Psychoanalytiche Vereinigung (WPV), conhecida nos 

países lusófonos como Sociedade Vienense de Psicanálise56.  

Passado pouco tempo, Igor Caruso passou a se distanciar da Sociedade Vienense de 

Psicanálise, cuja orientação lhe parecia excessivamente médica, excessivamente 

materialista, ou seja, excessivamente ‘americana’, para criar o primeiro Círculo de 

Trabalho vienense sobre a psicologia das profundezas (Roudinesco & Plon, 1998, p. 104). 

O referido Círculo deu início aos seus trabalhos no ano de 1947, com bases distintas 

daquelas definidas pela IPA, uma vez que Caruso tinha como objetivo repensar a 

psicanálise em uma articulação com referenciais filosóficos.  

Definindo-se freudiano, e não carusiano57, Igor Caruso defendia uma assimilação 

da psicanálise na grande tradição ocidental da conduta da alma e era insistente na 

direção de uma filosofia antropológica de bases cristãs (Huber, 1981, p. 6). Assim, vemos 

uma forte singularidade nas ideias desenvolvidas pelo Círculo Vienense de Psicologia 

Profunda, uma vez que ideais católicos passaram a conviver, em nível epistemológico, com 

conceitos da psicanálise: tais conceitos deveriam se apoiar sobre uma concepção integral e 

universal do homem baseada no existencialismo. Nessas condições, para o sócio do 

                                                 
56 No ano de 1902, foi criada por Freud e seus colaboradores a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, 
tendo sido o primeiro grupo de psicanalistas, que se encontravam para estudar e discutir questões a respeito 
da nova ciência. Em 1908, tornou-se a Wiener Psychoanalytische Vereinung (WPV), a saber, a primeira 
Sociedade Psicanalítica. 
57 Destacamos, aqui, a semelhança com Jacques Lacan, que também repensou a psicanálise em um profícuo 
diálogo com a filosofia, definindo-se não como lacaniano, e sim freudiano. No entanto, a semelhança se 
restringe a isso, uma vez que os referenciais filosóficos a partir dos quais ambos autores liam a psicanálise 
são radicalmente distintos. 
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Círculo, era necessário trazer consigo uma rigorosa aplicação da análise psicológica e a 

síntese existencial sem deixar de lado a possibilidade de trazer para esse debate ideias 

religiosas, sendo que estas, por vezes, marcavam o clima das reuniões (Huber, 1981).  

Nos primeiros anos da instituição, realizou-se a tentativa de situar os conceitos 

freudianos sobre bases não psicanalíticas a partir da noção de que o pensamento de Freud 

era demasiadamente ortodoxo – perspectiva influenciada pela IPA. No entanto, em um 

novo estatuto do Círculo, elaborado no ano de 1953, trouxe-se a afirmação de que o 

modelo antropológico de Freud mostra-se, sob o ponto de vista heurístico metodológico, 

como passível de execução. Assim, desenvolveu-se a afirmação de que  

 

as hipóteses de trabalho de Freud não poderiam ser ultrapassadas pela ideologia, 
mas devem ser revistas dialeticamente porque elas nos oferecem menos um 
sistema fechado do que um método prático de exploração da evolução do 
homem. Daí é o Círculo de Psicologia Profunda de Viena, tal como foi definido 
nos seguintes artigos, no sentido de Freud, uma sociedade psicanalítica (Huber, 
1981, p. 15).  

  

Podemos observar aqui uma nova aproximação da formação do Círculo Vienense 

de Psicologia Profunda com as ideias freudianas a partir do reconhecimento de que a 

psicanálise não se constitui como um sistema fechado. Vemos que as duas instituições – a 

IPA e o Círculo – seguem caminhos distintos sem partilharem da mesma leitura dos textos 

freudianos: enquanto a primeira se mantinha fortemente atrelada aos textos de Freud, 

beirando a ortodoxia, o grupo do Círculo sustentava uma abertura para ideias 

existencialistas cristãs. 

Em suma, apontamos aqui alguns dos fundamentos gerais do pensamento de Igor 

Caruso e do Círculo Vienense de Psicologia Profunda ao longo desse período. Segundo 

Mendes (2013a): 

 

Nessa época, seus escritos dão a perceber uma crítica que se dirige mais 
consistentemente à “visão de homem” delineada pela teoria freudiana, 
particularmente através da teoria das pulsões. A ela se contrapõe uma visão da 
totalidade da pessoa humana e particularmente de uma hierarquia de valores, na 
qual os valores religiosos e a crença e a fé em Deus ocupam o lugar primordial 
(p. 48). 
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Essa citação nos aponta a direção para as principais diferenças entre o pensamento 

de Igor Caruso e o de Freud. Conforme temos demonstrado ao longo do texto, as noções 

desenvolvidas na psicanálise a respeito do sexual e da sexualidade mostraram-se como 

fontes de resistência por parte do catolicismo não só em Minas Gerais, mas em todo o 

mundo ocidental. Dessas divergências, surgiu o esforço de retirar o caráter sexual do 

psiquismo humano, marcado fundamentalmente por pulsões eróticas, para situar aí 

elementos da moral católica. Ou seja, retirou-se o foco justamente daquilo que 

incomodava, a saber, o sexual, possibilitando alocar nesse espaço vazio um conjunto de 

referências mais palatáveis ao catolicismo, como a crença e a fé em Deus, sendo a 

psicanálise centrada em valores místicos que viam a ‘superação da neurose’ no momento 

do encontro com Deus e a fé religiosa (Amoretti, 1993, p. 135). Essa tradição foi 

intensamente representada por Igor Caruso, tendo sido apresentada à época, sobretudo, no 

livro Psychoanlyse und Synthese der Existenz —, traduzido para o espanhol como Analisis 

Psíquico y Sintesis Existencial58.  

Tal concepção da psicanálise, fortemente pastoral e arraigada a noções católicas59, 

passou a ser conhecida na América Latina por intermédio do trabalho do próprio Igor 

Caruso, dedicado a difundir essa perspectiva (CBP, 2014). Diante desse quadro, as ideias 

do Círculo Vienense de Psicologia Profunda chegaram ao Brasil por intermédio de um 

grupo de pessoas analisadas em Viena – Malomar Lund Edelweiss, Francisco Vidal, Gerda 

Kronfeld e Sigfried Kronfeld –, que convidaram Igor Caruso para um encontro em Pelotas 

no ano de 1956. Desse encontro, nasceu o Círculo Brasileiro de Psicologia Profunda, que, 

anos mais tarde, viria a ser chamado de Círculo Brasileiro de Psicanálise, primeira 

instituição no País vinculada ao grupo de Viena (CBP, 2014).  

É interessante citarmos aqui que, à época, já havia a possibilidade de formação 

psicanalítica na Argentina, onde importantes autores trabalhavam, como Pichón-Riviere, 

Marie Langer e Angel Garma. No entanto, o grupo de Malomar preferiu apostar na 

formação com Caruso. Por ser um grupo de orientação católica, foi importante a visão 

                                                 
58 Convém destacarmos que Caruso não tardou a abandonar essa perspectiva, tendo se dedicado, 
posteriormente, a uma articulação entre a psicanálise e a tradição marxista (Amoretti, 1993). 
59 Não sem motivos, foi a partir dessa articulação da psicanálise com elementos existencialistas cristãos que 
Dom Moraes Júnior apresentou a possibilidade de uma reconciliação entre os católicos e Freud. Ver pp. 117 e 
seguintes. 
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carusiana humanista e cristã, que poderia ser também pastoral e religiosa (Mendes, 

2013a, p. 48). Ou seja, a escolha de Igor Caruso como mestre dos primeiros analistas do 

Círculo não se deu, de modo algum, como isenta de motivos teóricos e religiosos. Nas 

palavras do próprio Malomar, comentando a respeito da passagem de Caruso ao Brasil em 

1956, quando da formação do CBP: ele passou em Pelotas, depois de ter estado um mês 

em Porto Alegre e nos fez esplêndidas conferências, apresentando-nos a nova orientação, 

de certo modo existencialista, mas, num certo sentido, cristã, humanista (Malomar citado 

por Amoretti, 1992, p. 114). 

É importante assinalarmos aqui, também, algumas características da 

institucionalização de um grupo carusiano no Rio Grande do Sul. Segundo Gageiro e 

Torossian (2014), no sul do País, desde seu início, o Círculo atraiu um grande contingente 

de católicos, tais como padres e gente fortemente ligada à igreja – católicos praticantes. 

Essa simpatia da Igreja por Caruso residia no fato de considerá-lo menos radical do que 

Freud (p. 123).  

Essa abertura de uma formação psicanalítica para grupos religiosos e para 

profissões não médicas não deixou de provocar um grande impacto no grupo ipeísta que 

também se institucionalizava no Estado. Novamente, referimo-nos a Gageiro e Torossian 

(2014) para lançar luz a essa questão: 

 

Esse processo de ampliação do movimento carusiano se deu em paralelo à 
fundação da SPPA [Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre]  e de seu 
reconhecimento pela IPA, o que engendrou ferozes ataques da parte dos ipeístas 
que condenaram toda e qualquer iniciativa de implantação da psicanálise fora do 
legitimismo. A IPA local afirmou permanentemente sua exclusiva autorização 
para formar, praticar e falar em nome da psicanálise oficial. [...], era habitual que 
aqueles que estivessem em análise, segundo a linha carusiana, omitissem tal 
informação pelo constrangimento de não estarem numa análise ‘oficial’ (pp. 123-
124). 

  

Mais do que uma discussão unicamente teórica, o que podemos apontar dessa 

tensão é a própria discussão política a respeito de qual psicanálise seria supostamente a 

mais “verdadeira” em prol daquelas “ilegítimas”. Nas palavras de Javert Rodrigues, a 

história da psicanálise é uma história de cisões. Cisões e mais cisões (J. Rodrigues, 

comunicação pessoal, 17 ago. 2014). Vemos que, em torno dessas cisões, sempre podem 
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ser destacadas questões que vão além das teóricas, tais como afirmações de poder e 

legitimidade ou questões relacionadas à análise leiga. Se apontamos isso desde a fundação 

do Círculo carusiano no Rio Grande do Sul, isso não se constitui como algo contingente, 

mas como inerente à própria lógica institucional da psicanálise. 

Nessas condições, vemos surgir, no início dos anos 1960, em Minas Gerais, um 

crescente interesse na possibilidade de formação em psicanálise, representado por alguns 

médicos mineiros. Sabendo que a psicanálise já circulava com considerável espaço no 

interior da medicina mineira, esse grupo de psiquiatras passaria a se organizar em torno da 

possibilidade de institucionalização desse saber para além do saber estritamente médico. 

Buscando alternativas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, 

esse grupo encontrou imensas dificuldades em levar um analista didata vinculado à IPA 

para Belo Horizonte. A respeito dessas pessoas que buscaram, inicialmente, a 

institucionalização da psicanálise em Minas Gerais, destacamos algumas divergências a 

partir das referências pesquisadas.  

Sebastião Salim (comunicação pessoal, 24 jun. 2014) nos informa que um grupo 

formado por seis pessoas foi responsável por procurar e trazer algum didata para Belo 

Horizonte, dentre eles Francisco Paes Barreto, Cesar Campos, Javert Rodrigues, Rafique e 

o próprio Sebastião Salim. Essa informação parece trazer consigo alguma imprecisão, visto 

que Cesar Campos e Javert Rodrigues ainda estavam no início de suas formações médicas, 

tendo se interessado pela psiquiatria e psicanálise apenas alguns anos depois.  

Já outras referências nos apontam para nomes distintos, mais envolvidos com a 

fundação do Círculo Brasileiro de Psicologia Profunda de Minas Gerais, tais como Jarbas 

Moacir Portela e Elba Duque de Moura – conforme veremos adiante. 

Nessas condições, reconhecemos a dificuldade de estabelecer com precisão os 

nomes dos personagens envolvidos na tentativa de institucionalização da psicanálise em 

Minas Gerais, visto que diferentes fontes nos apontam para direções incompatíveis. 

Acreditamos que seja possível, na verdade, que tais divergências nos guiem para a 

perspectiva de existência de dois caminhos distintos.  

Por um lado, Sebastião Salim se manteve firme – e solitário – nos esforços para 

fundar um grupo vinculado à IPA em Belo Horizonte. Ele, que se formou em 1963, só 

conseguiu realizar seu projeto 30 anos após sua formação, no ano de 1993 (S. Salim, 



131 

 

 

comunicação pessoal, 24 jun. 2014). As marcas institucionais deixadas por conta de seus 

primeiros contatos com a psicanálise, por intermédio de Paulo Dias Correa, Leão Cabernite 

e Werner Kemper, parecem ter tido efeitos, uma vez que ele não se dispôs a se afastar da 

IPA em prol de uma formação que já se configurava como possível em Belo Horizonte.  

O longo tempo envolvido entre o início desse projeto de institucionalização e a 

efetivação de um Núcleo de Estudos ipeísta em Belo Horizonte se deve, nas palavras de 

Salim, às próprias exigências da IPA: o grande problema era sempre o didata. Em 63, 

quando eu me formei, eu comecei a querer criar aqui em Belo Horizonte um núcleo de 

psicanálise. Mas pra isso, precisava do didata (S. Salim, comunicação pessoal, 24 jun. 

2014).  

Por outro lado, alguns médicos passaram a direcionar seus esforços na tentativa de 

trazer pessoas não vinculadas à IPA, o que de fato ocorreu rapidamente. Algo que facilitou 

esse acontecimento foi o fato de um padre e psicanalista, Malomar Lund Edelweiss, à 

época residindo em Pelotas, ter sido convidado, por duas autoridades universitárias 

católicas, para ir a Belo Horizonte proferir algumas palestras sobre a psicanálise: 

 

A convite de Dom Serafim e Luiz Viegas de Carvalho, antigos colegas de Roma, 
Prof. Malomar vai a Belo Horizonte fazer palestras sobre a psicanálise. Daí foi 
surgindo a ideia, alimentada por Dom Serafim, naquela época reitor da 
Universidade Católica de Minas Gerais, por Luiz Viegas de Carvalho, vice-reitor, 
e por Elba Duque, professora, de formular o convite ao Prof. Malomar Edelweiss 
para que se transferisse para Belo Horizonte e iniciasse um grupo de formação de 
psicanalistas na cidade (Amoretti, 1993, p. 137). 

 

Como nos informa Javert Rodrigues: 

 

Um grupo de psiquiatras e psicólogos aqui de Belo Horizonte estava tentando 
trazer um psicanalista pra incentivar a psicanálise aqui. Só que ninguém queria 
sair do Rio de e São Paulo porque já tinham suas clínicas bem estabelecidas, 
ganhavam bem, eram analistas didatas, a maioria, os didatas tinham aquele 
curral cercado lá de clientes, então... Ninguém queria vir. Até que um desses 
colegas, não me lembro exatamente quem, ficou sabendo que o Malomar Lund 
Edelweiss, que era professor lá na Universidade de Pelotas tinha ido pra Viena 
fazer uma análise com Igor Caruso, e tinha voltado e fundado em Pelotas um 
Círculo de Psicanálise, que era de certa maneira ligado ao Círculo de 
Psicologia Profunda, que era uma instituição ligada ao Igor Caruso. Então o 
pessoal de Belo Horizonte foi até o Malomar, estabeleceu negociações, 
conversaram e o Malomar resolveu vir pra Minas (J. Rodrigues, comunicação 
pessoal, 17 ago. 2014). 
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Nesse sentido, Sebastião Salim afirma que foi uma grande coincidência, foi 

realmente uma coincidência, que o padre Malomar veio para Belo Horizonte exatamente 

na época em que eu formei, em 63, e com critérios de formação bem diferentes da IPA” (S. 

Salim, comunicação pessoal, 24 jun. 2014, grifo nosso). Salim ainda comenta a respeito de 

sua não filiação à nascente instituição, demonstrando mais uma vez a influência de Werner 

Kemper sobre seu pensamento: 

 

No encontro com o Dr. Kemper, comento com ele o início de um movimento 
aqui, que se denominava psicanalítico, dirigido pelo Padre Malomar Edelweiss, 
vindo da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu e mais alguns colegas 
fomos convidados para nos analisar com ele. O Dr. Kemper disse-me que o 
conhecia. Estava ligado ao Círculo Vienense de Psicologia Profunda, criado por 
Igor Caruso. Conhecia alguns trabalhos desse autor e informou-me que os 
parâmetros de formação eram diferentes daqueles da IPA, mas não fez 
referências à formação profissional e à pessoa do Padre Malomar. Diante da 
informação, recusei o convite, talvez em vista da minha história pessoal, até 
aquele momento envolvida com colegas da IPA. Acompanhei, desde o início, o 
desenvolvimento do Círculo, admirado com a velocidade com que era 
implantado (Salim, 2010, pp. 260-261). 

 

Partindo dessas informações, podemos reconhecer a ida de Malomar Lund 

Edelweiss a Belo Horizonte como fruto do esforço de algumas pessoas que, interessadas 

em fazer uma formação institucionalizada em psicanálise, criaram as condições para que 

isso ocorresse, uma vez que ele já era conhecido na cidade desde o início dos anos 1960. 

Conforme afirma Mendes (2013b), esse grupo que entrou em contato com Malomar foi 

constituído por Elba Duque, Antonio Franco Ribeiro da Silva, Djalma Teixeira de Oliveira 

e Jarbas Moacir Portela. 

Apesar de considerarmos que a solução de compromisso estabelecida em Minas 

Gerais entre catolicismo e psicanálise não foi coincidência, e sim, fruto de condições 

históricas provenientes da origem cultural e política deste Estado, destacamos a insistência 

da referência a Malomar como Padre no discurso de nosso entrevistado. Tal insistência nos 

revela a tensão contida entre uma formação supostamente legítima, fornecida pela IPA, e a 

formação propiciada pelo Círculo de Psicologia Profunda, atravessada por valores 

católicos.  
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Assim, configuraram-se as condições de chegada de Malomar Lund Edelweiss a 

Belo Horizonte. Ao chegar, ele fixou residência, dando-se, sobretudo, ao trabalho de 

psicoterapeuta, mantendo, além do consultório, intensa atividade docente e grupos de 

sacerdotes, médicos e psicólogos que o procuram (UCEPEL, 2013, online). Tendo 

começado efetivamente a trabalhar com psicanálise em maio de 1963, é essa data que se 

considera a fundação do Círculo, quando ele começou a realizar as análises individuais de 

Elba Duque, Djalma Teixeira de Oliveira e Jarbas Moacir Portela. Nos primeiros anos, 

Malomar também foi o responsável pelo ensino teórico da psicanálise e pelas supervisões, 

assim como pela direção da nascente instituição (J. Rodrigues, comunicação pessoal, 17 

ago. 2014). No mesmo ano, Eunice Rangel e Antônio Franco Ribeiro da Silva começaram 

suas análises. 

Essas foram as coordenadas que primeiramente possibilitaram a organização de 

uma modalidade de transmissão da psicanálise em Minas Gerais. Sendo o dispositivo do 

divã utilizado pela primeira vez, reconhecemos nesse acontecimento a marca de uma 

torção no modo como a psicanálise era concebida no Estado, que não deixou de trazer a 

marca de um estranhamento. A esse respeito, informa-nos Javert Rodrigues em tom bem 

humorado: Eu me lembro que quando eu me formei aqui, se você falava com alguém que 

fazia psicanálise, essa pessoa perguntava, você faz o quê? Quê que isso? Tem que deitar 

aqui? Pra que tem que deitar aqui? (comunicação pessoal, 17 ago. 2014). 

A respeito da questão da emergência de um dispositivo de transmissão da 

psicanálise em Minas Gerais, o psicanalista Célio Garcia comenta:  

 

Não há dúvida que em um determinado dia, os colegas se organizaram em torno 
de um projeto de transmissão, né. Formação e transmissão, da psicanálise aqui 
em Belo Horizonte. E me impressiona como o destino da psicanálise esteve 
ligado a essa ideia de transmissão, né. E como eu já estava aqui em belo 
Horizonte, a pouco tempo mas já estava aqui, sediado aqui, participei desse 
acontecimento né. Vamos chamar assim. E que se deveu ao professor Malomar e 
àqueles que se organizaram em torno dele (CPMG, 2003, grifo nosso). 

 

Cabe destacarmos, aqui, que a chegada do Malomar e a institucionalização do 

Círculo não se deram sem resistência por parte de alguns setores da psiquiatria. Diversos 

psiquiatras se opuseram à chegada de uma instituição psicanalítica não vinculada à IPA, 
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que já era conhecida em outros Estados. A respeito dessas pessoas, Djalma Teixeira de 

Oliveira afirma que 

 

diziam que a psicanálise, tal como ela veio para Belo Horizonte, não podia ser 
aceita. Talvez o argumento fosse exatamente esse. Porque já existiam núcleos de 
psicanálise no Rio, em São Paulo e Porto Alegre, da IPA. E o professor Malomar, 
ele não veio da IPA. Ele veio do Círculo Vienense de Psicologia Profunda 
(CPMG, 2003, grifo nosso). 

  

De fato, uma série de tensões pode ser nomeada como decorrência dessa não 

filiação à IPA por parte do Círculo. Notamos, nessas declarações – assim como no 

fragmento da entrevista anterior – uma tensão com relação ao precursor da psicanálise em 

Minas, que oscila entre as nomeações de professor e de padre. Os filiados ao Círculo 

afirmam que sua formação foi conduzida por um professor e psicanalista, tal como nos 

ilustra o psicanalista Jarbas Moacir Portela em seu bem-humorado e não pontuado texto: 

foi aí justo aí que o professor malomar é sim que o chamávamos chegou a Belo Horizonte 

(Portela, 1993, p. 35, grifo nosso). Os ipeístas, por sua vez, referiam-se a Malomar na 

condição de padre, assinalando que a formação oferecida pelo Círculo seria marcada por 

valores sacerdotais. De fato, as relações entre a psicanálise praticada pelo Círculo e a Igreja 

católica eram conhecidas. A esse respeito, Amoretti (1993) afirma que o crescimento e 

expansão do Círculo Brasileiro certamente foi bastante impusionado pelas suas relações 

com a Igreja Católica, o que nem sempre foi bem assimilado e aceito (p. 139). 

Para além dessas tensões, uma série de impasses internos logo foram se tornando 

explícitos, de modo que no fim da década de 1960 o próprio Caruso foi convidado para 

orientar o grupo. Como destaca Arlindo Pimenta (CPMG, 2003), o formato institucional do 

Círculo, em seu início, apesar de liberal quanto ao projeto de estudos, não deixava de ser 

inspirado na lógica institucional ipeísta, com os analistas didatas, as supervisões e os 

seminários teóricos. Se Sebastião Salim nos informa que os critérios de formação eram tão 

distintos da IPA (comunicação pessoal, 24 jun. 2014), não podemos nos esquecer de que a 

própria lógica institucional do nascente Círculo não se distinguia radicalmente dos grupos 

ipeístas. 

Antonio Ribeiro (CPMG, 2003) afirma que todos discutiam os projetos de estudo 

juntamente. Isso logo trouxe complicações, visto que lhes faltava justamente o projeto de 
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um percurso de formação em psicanálise. Conforme nos informa Javert Rodrigues, o que 

acontece é que naquele tempo, na verdade, não se sabia muito bem por onde a psicanálise 

passava (comunicação pessoal, 17 ago. 2014). 

Mesmo com a vinda de Igor Caruso ao Brasil, e sua estadia em Minas Gerais, o 

grupo passou a se orientar cada vez menos em seu pensamento, indo paulatinamente em 

direção a Freud e às coordenadas institucionais da IPA sem se filiar a ela. Aliás, não tardou 

e o nome foi mudado de Círculo Brasileiro de Psicologia Profunda de Minas Gerais para 

Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, este filiado a outra sociedade internacional, a 

International Federation of Psychoanaytical Societies (IFPS), conhecida no Brasil como 

Federação Internacional de Sociedades Psicanalíticas, tendo se afastado teoricamente 

também de Malomar, que acabou por montar outro grupo (J. Rodrigues, comunicação 

pessoal, 17 ago. 2014)60. Em suma, se, alguns anos após sua fundação, o Círculo operou 

uma torção quanto à sua orientação teórica e clínica, não devemos nos esquecer de suas 

bases carusianas, bem como das condições que as tornaram possíveis.  

Assim é que se constituiu a primeira instituição para formação em psicanálise de 

Minas Gerais. Tendo como referência principal o pensamento de Igor Caruso, o Círculo 

respondeu aos anseios dos médicos mineiros interessados em fazer análise sem a 

necessidade de sair do Estado. E isso se realizou sem apresentar bases contrárias à religião 

católica, com presença tão marcante no Estado e atenta ao que se passava com a 

psicanálise. Lembramos aqui as palavras quase proféticas de Dom Moraes Júnior, quando 

este afirmava que a psicanálise proposta por Igor Caruso, pensada a partir do 

existencialismo cristão, sem grande destaque para a sexualidade, era uma possibilidade 

interessante. Institucionalizada por intermédio de um padre da igreja católica, a psicanálise 

se fez possível em Minas Gerais a partir de Malomar Lund Edelweiss, aos modos de uma 

solução de compromisso, uma vez que pôde atender a duas exigências a priori 

antagônicas: uma formação em psicanálise e a moral católica. 

 

 

 

                                                 
60 Posteriormente, os membros do Círculo passaram a se envolver cada vez mais com as ideias de Jacques 
Lacan. 
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Considerações Finais 

 

Ao longo do presente trabalho, demonstramos o modo pelo qual se deu a chegada 

da psicanálise em Minas Gerais desde seus momentos iniciais até sua institucionalização. 

Valendo-nos de fontes primárias, construímos uma narrativa visando a articular o que foi 

dito pelos atores envolvidos nessa cena com elementos históricos que exerceram influência 

nesse percurso. Além disso, valorizamos mais as descontinuidades e tensões do que uma 

suposta unificação de perspectivas a respeito da psicanálise. 

É fundamental ressaltarmos, aqui, que o percurso realizado não se propõe, de modo 

algum, como definitivo. Reconhecemos o passado não como algo a ser desvendado, 

desvelado, e sim como um espaço temporal que fornece um conjunto de elementos que nos 

permitem captar algo de sua constituição, possibilitando, a partir disso, uma série de 

reflexões. Nessas condições, o texto em questão carrega, de fato, o estatuto de uma 

construção, pensada e repensada ao longo do próprio trabalho com as fontes, constituindo-

se como algo que traz a marca do autor, como é típico em trabalhos escritos a partir do 

lugar da psicanálise. Assim é que buscamos construir uma narrativa plausível e verídica, 

mais do que definitiva e verdadeira, a respeito de como a psicanálise foi apropriada e 

praticada em Minas Gerais, durante as quatro primeiras décadas de sua existência nesse 

estado.  

Um ponto fundamental que atravessou todo o trabalho foi o reconhecimento de uma 

profunda dinâmica envolvendo a psicanálise e a religião, sejam quais forem os caminhos 

pelos quais as ideias psicanalíticas foram se enveredando. Assim, e reconhecendo as 

incompatibilidades entre elementos do discurso psicanalítico e a moral cristã – 

principalmente no que tange à sexualidade –, caracterizamos o pensamento católico como 

a principal fonte de resistência à psicanálise em Minas Gerais. Demonstramos como isso se 

deu desde os primeiros tempos da psicanálise no Estado até o momento quando se cria um 

dispositivo de transmissão propriamente dito. 

Nessas condições, dissertamos a respeito de como a psicanálise chegou a Minas 

Gerais pela via de discussões sociais a partir do ano de 1925, constituindo-se como 

referência para os grupos modernistas que ganharam corpo neste Estado em torno de três 

periódicos: A Revista, a Verde e a Leite Criôlo. Demonstramos, também, como o bruxo de 
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Viena já circulava com considerável espaço no interior da psiquiatria, sendo objeto de 

estudos tanto na Faculdade de Medicina quanto em discussões exteriores à academia.  

Nessa época, diferente do que ocorria em outros locais do País, a alcunha de 

pansexualista não rendeu boa recepção à psicanálise por parte dos intelectuais ligados à 

Igreja. Ou seja, dada a força do discurso católico nesse Estado, tornou-se especialmente 

difícil comentar a respeito do caráter sexual do pensamento psicanalítico. Não sem 

motivos, já na década de 1920, podemos encontrar o esboço de algumas soluções de 

compromisso entre psicanálise e religião, como vimos na fala do professor Washington 

Pires, para o qual Freud era interessante, desde que lido a partir da bíblia católica, após 

terem sido escoimados os exageros doutrinários, referindo-se claramente à sexualidade. 

Após isso, utilizamos diversas fontes primárias para dar corpo à hipótese de que a 

psicanálise, a partir da década de 1930, passou a ocupar novos espaços. Anteriormente 

difundida no interior de questões mais amplas a respeito da sexualidade e da sociedade, a 

partir de 1932, o discurso psicanalítico passou progressivamente a ser incorporado no 

terreno das especialidades médicas e pedagógicas, inicialmente, a respeito da infância e, 

posteriormente, como um tratamento das neuroses.  

Nessas condições é que se deu um maior reconhecimento de Freud como um ilustre 

psiquiatra, possibilitando à psicanálise um considerável espaço no interior dessa 

especialidade médica. Progressivamente, há ainda o ensaio de um descolamento entre 

psiquiatria e psicanálise, de modo que as noções psicanalíticas passaram, na perspectiva de 

diversos autores, a compor um corpus teórico e clínico próprio. Nesse período, que 

estendemos até o ano de 1963, as relações entre a igreja católica e a psicanálise passaram a 

ser de menor hostilidade, conforme o discurso psicanalítico foi se distanciando da 

perspectiva pansexualista e se firmando cada vez mais no campo das especialidades. 

Ao percorrermos a história da constituição da primeira instituição de formação em 

psicanálise do Estado – o Círculo Brasileiro de Psicologia Profunda de Minas Gerais –, 

notamos que, em termos genealógicos, essa instituição se vinculou a um grupo formado em 

Viena no ano de 1947, onde se realizaram esforços de conciliação entre a psicanálise e o 

catolicismo.  

Assim é que, seguindo as palavras de um importante pensador católico brasileiro 

(Dom Moraes Júnior), a psicanálise se tornou algo possível, e até indicado, desde que 
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sejam respeitados os valores cristãos. Em um Estado marcadamente católico – como o é 

Minas Gerais –, não foi sem motivos que a institucionalização da psicanálise se deu por 

intermédio de um padre a partir de uma vinculação a um grupo de psicanalistas cristãos. 

Nessas condições é que destacamos que a primeira possibilidade de transmissão do 

discurso psicanalítico, em Minas Gerais, se deu pelos modos de uma solução de 

compromisso entre a psicanálise e a religião católica, e por intermédio de um 

psicanalista/professor e padre. 

De fato, situamos como limite da presente pesquisa a institucionalização da 

psicanálise em Minas Gerais. Promovendo uma ruptura com antigas formas de se difundir 

e ensinar o campo criado por Freud, a partir desse acontecimento, inaugurou-se a 

possibilidade de realizar um trabalho de transmissão no que concerne à especificidade que 

lhe cabe no campo psicanalítico, a saber, pelo dispositivo do divã.  

Todavia, uma série de acontecimentos ocorridos no início dos anos 1960 cavaram 

sulcos profundos na maneira de se conceber e praticar a psicanálise tanto em suas tensões 

internas quanto em suas relações extramuros. Dentre eles, apontamos a inauguração de 

uma intensa proximidade com a psiquiatria, que, como destaca Moretzsohn (1989), se 

iniciou por volta de 1962 com a forte influência da psicanálise e dos psicofármacos na 

práxis psiquiátrica. Ressaltamos, aqui, que, para que fosse possível uma relação de 

proximidade, devemos ter como premissa lógica o reconhecimento de uma exterioridade 

fundamental entre psicanálise e psiquiatria; ou seja, de uma diferença entre dois campos 

distintos que mantêm entre si intenso diálogo. Para tal, foi necessário que a psicanálise se 

destacasse da psiquiatria pela via de uma institucionalização que a tornasse independente. 

Essa nova forma de relação se deu, a nosso ver, a partir de outro acontecimento 

marcante: a inauguração do Hospital Galba Veloso também em 1962. Tal acontecimento 

marcou profundamente a psiquiatria mineira em suas relações tanto com a psicanálise 

quanto com a psicofarmacologia.  

Outros acontecimentos da época ainda foram determinantes para o 

desenvolvimento ulterior da psicanálise em Minas Gerais, tais como o golpe militar, a 

institucionalização da psicologia como profissão ou o fortalecimento da psicanálise nos 

departamentos de psicologia das universidades – com ênfase para os departamentos de 
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psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC-Minas).  

Alguns anos mais tarde, assinalamos, também, a grande influência da psicanálise no 

importante movimento da Reforma Psiquiátrica Minera, ocorrida a partir de 1979, 

movimento que contou com a participação de grande número de psicanalistas – a exemplo 

de Francisco Pares Barreto, César Campos e Javert Rodrigues. Intensamente influenciados 

pelas ideias de Jacques Lacan, os psicanalistas mineiros foram personagens fundamentais 

na condução da Reforma Psiquiátrica, sendo que, a partir de então, se configurou uma 

profícua relação entre o movimento lacaniano e a psiquiatria. Tal relação dura até os dias 

de hoje, e ela não se desenvolveu sem ressentimentos por psiquiatras que trilharam outros 

caminhos, que não os da psicanálise61. 

Como podemos notar, uma série de coordenadas históricas, tais como o Golpe 

Militar de 1964, a chegada do Movimento Lacaniano e a implementação da reforma 

psiquiátrica brasileira, exerceram influência marcante sobre o desenvolvimento da 

psicanálise a partir da década de 1960. Inclusive, o próprio pensamento psicanalítico, com 

crescente força nos ambientes cultural, intelectual e da saúde mental, também não se 

eximiu de deixar suas marcas sobre a sociedade mineira. Investigar tais relações torna-se 

fundamental para podermos entender o peculiar modo como se configura o campo 

psicanalítico em Minas Gerais atualmente.  

Dessa forma, enfatizamos a necessidade da realização de novos estudos, que 

tenham como objeto o cenário psicanalítico em Minas Gerais no período posterior à 

institucionalização. Historicizar a crescente influência da psicanálise nas instituições de 

saúde ou de ensino, a chegada do movimento lacaniano, bem como sua influência na 

Reforma Psiquiátrica, ou ainda os modos pelos quais se organizaram as próprias 

instituições formadoras, será profícuo para compreendermos a configuração que a 

psicanálise assumiu no estado de Minas Gerais. 

                                                 
61 Tal afirmação pode ser exemplificada com um trabalho escrito por Antônio Carlos de Oliveira Corrêa 
(2012), psiquiatra mineiro que teve seus primeiros contatos com a especialidade nos anos 1960 e vivenciou a 
Reforma Psiquiátrica e o crescimento da força do movimento psicanalítico no Estado. Segundo ele, a 
psicanálise – especialmente aquela desenvolvida por Jacques Lacan –, aliada às discussões antipsiquiátricas, 
operou uma verdadeira colonização da Associação Mineira de Psiquiatria, mantendo-se fortemente enviesada 
por questões político-partidárias. 
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Glossário – Personagens da psicanálise em Minas Gerais 

 

-Álvaro de Barros: formou-se em Medicina no Rio de Janeiro em 1904, onde foi interno 

do Hospital Nacional de Alienados, ao lado do professor Teixeira Brandão e do professor 

Henrique Roxo. Com essas referências da época da formação médica, ao assumir a Cadeira 

de professor na Faculdade de Medicina em 1914, Barros levou consigo uma formação 

marcada por duas escolas psiquiátricas, a de Morel e a de Kraepelin, sendo ainda 

fortemente influenciado pelo positivismo comtiano. Manteve-se professor da Cadeira das 

duas especialidades até o ano de 1918, quando elas foram institucionalmente separadas. 

Barros optou pela disciplina de Psiquiatria. Foi professor da Cadeira de Psiquiatria até 

1922 – ano em que faleceu. Durante os oito anos de atividades no ensino médico, não 

encontramos citações ou possíveis referências a leituras freudianas tanto no trabalho com 

fontes primárias quanto com fontes secundárias. No entanto, destaca-se de seu trabalho, 

para a presente pesquisa, o fato de Barros ter sido o primeiro professor de Psiquiatria e 

Neurologia de Minas Gerais, além de idealizador e responsável pela construção do 

Instituto Neuropsiquiátrico de Belo Horizonte (posteriormente chamado de Instituto Raul 

Soares), concluído no ano de 1922. Barros seria nomeado o primeiro diretor, fato que não 

se consolidou por conta de seu falecimento (Pires, 1927; Moretzsohn, 1989; Gusmão, 

1998). 

 

- Iago Victoriano Pimentel: nascido em São João del-Rei no ano de 1890, formou-se em 

Medicina no Rio de Janeiro no ano de 1913 com a tese Causas sociais da moléstia, sendo 

convidado para ocupar o cargo de psiquiatra do IRS já no ano de 1922. Nesse hospital, em 

companhia de Aureliano Tavares Bastos, tornou-se um dos grandes incentivadores do uso 

de testes psicológicos como método auxiliar no diagnóstico psiquiátrico dos pacientes. 

Utilizava-se tanto de métodos quantitativos relacionados à inteligência, como os de Binet-

Simon, quanto de métodos de associação livre, como o de Bleuler-Jung. Participou do 

grupo que propôs a fundação da Sociedade Pestalozzi no ano de 1932. Publicou, 

provavelmente no mesmo ano de 1932, um livro chamado Noções de Psychologia 

Applicadas á Educação. No início de sua carreira, na década de 1920, envolveu-se em 
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divergências com a igreja católica por conta de sua tendência positivista para se conceber o 

ensino na contramão da educação religiosa proposta por essa instituição. Publicou, 

algumas décadas depois, o livro Notas sobre psicologia, no qual mantinha a linha de 

discussão do livro anterior, incluindo-se aí elementos da psicanálise (Campos, 2001; 

Moretzsohn, 1989; Pimentel, s/d, 1959). 

 

- Galba Moss Velloso: nasceu em Cataguases no ano de 1889 e se formou no Rio de 

Janeiro em 1915, tendo sido interno da Assistência Pública do Rio de Janeiro e da Clínica 

Neurológica. Em 1927, foi contratado como professor da Faculdade de Medicina de Belo 

Horizonte. No que se refere às suas atividades no Instituto Raul Soares (IRS), Galba 

Velloso foi contratado para o Instituto no ano de 1922, assumindo sua direção em 1934. 

Alcançou grande prestígio como psiquiatra no Instituto, sendo um grande representante dos 

psiquiatras que se formaram no Rio de Janeiro e foram para Belo Horizonte. Foi fundador 

da Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Legal de Belo Horizonte em 1936 e da 

revista Arquivos de Neurologia e Psiquiatria dessa mesma Sociedade. Publicou diversos 

trabalhos, como “Tendências da Psicologia Contemporânea”, “Problemas médico-sociais 

na atualidade” e “Considerações em torno da Psicanálise”, dentre outros. Com formação 

marcadamente germânica, Galba Velloso lia Kraepelim e Freud no original. Galba, nas 

palavras de Moretzsohn (1989), era admirador de Freud, conhecedor profundo de sua 

doutrina, não deixou, porém, de, no auge da ortodoxia freudiana, escrever bem 

fundamentada crítica à psicanálise (p. 143). 

 

- Ari Ferreira: são escassas as referências encontradas sobre Ari Ferreira. Sabemos que 

ele foi clínico em Belo Horizonte à época, tendo sido um dos professores e principais 

influências de Nava durante no período de sua formação. Possuía experiência em 

sanatórios e hospitais da Alemanha, da Áustria, da Suíça e da França. A respeito das vias 

pelas quais teve acesso à teoria freudiana, não encontramos outras referências. 

 

- Washington Pires: foi professor de Neurologia no sexto ano da sua formação em 

Medicina. Formado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1914, ele foi interno 

dos professores Antônio Austregésilo e Miguel Couto. No ano de 1922, como 
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consequência da separação entre as Cadeiras de Psiquiatria e Neurologia (e havendo 

Álvaro de Barros optado pelas matérias de Psiquiatria), Washington Pires foi contratado 

como o primeiro professor especificamente de Neurologia da Faculdade de Medicina, 

tendo sido efetivado em concurso público no ano de 1926. No curso de suas aulas de 

Neurologia, Pires se propôs, progressivamente, a ensinar a psicanálise como um saber 

relacionado às neuroses. Apresentava, também, sua peculiar leitura da psicanálise em 

congressos e eventos realizados em Minas Gerais. Dedicou-se ainda à política, chegando a 

deputado estadual (1923 – 1930), deputado federal (1930 – 1937) e ministro da Educação e 

Saúde Pública de Minas Gerais entre 1932 e 1934 (Gusmão, 1998).  

 

- Sylvio Ferreira da Cunha: nasceu em Teófilo Otoni no ano de 1983. Tomou posse no 

cargo de livre-docente na Clínica Psiquiátrica da Faculdade de Medicina, tendo sido o 

último representante do grupo de psiquiatras mineiros formados no Rio que foram se 

estabelecer em Belo Horizonte. Foi sucessor de Galba Velloso na direção do Instituto Raul 

Soares a partir de 1945. Substituiu Lopes Rodrigues na Cadeira de Psiquiatria da 

Faculdade de Medicina após a aposentadoria deste. Publicou, em 1928, o texto chamado 

Ideias modernas sobre a hysteria, no qual disserta a respeito de uma série de elementos 

relacionados à contribuição freudiana para a compreensão dessa categoria clínica 

(Mendonça et al., 2011). 

 

- Hermelino Lopes Rodrigues: nascido na Bahia em 1899, Lopes Rodrigues se formou na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, tendo como mestre o grande psiquiatra Juliano 

Moreira. No ano de 1926, com a vaga aberta em consequência do falecimento do antigo 

professor Álvaro de Barros, Rodrigues prestou concurso para professor catedrático de 

Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Tendo sido aprovado, ele tomou 

posse da cátedra. Após isso, em 1929, ele recebeu um convite, por parte do governador do 

Estado, para assumir a direção do Instituto Raul Soares, tendo Rodrigues aceitado o cargo. 

Considerado o introdutor da escola psiquiátrica suíço-alemã no Brasil, bem como do 

conceito de esquizofrenia, dedicou-se a estudar a psicanálise na condição de base para a 

compreensão do pensamento de Eugen Bleuler (Silveira 2008; Mendonça et al., 2011). 
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- Alceu Amoroso Lima: nasceu no Rio de Janeiro em 1893, onde, aos 20 anos, se formou 

em Direito. O início do seu percurso intelectual foi marcado pelo modernismo, tendo se 

destacado como crítico literário e escritor, com publicação de diversos textos em revistas. 

No ano de 1928, converteu-se, por forte influência de Jackson de Figueiredo, ao 

catolicismo. A partir de então, passou a se dedicar à teologia, sendo um dos intelectuais 

católicos mais importantes do País. Publicou textos sobre os mais variados temas, indo 

desde a economia e a sociologia à psicanálise e religião. Foi diretor do Centro Dom Vital 

por várias décadas, tendo também participado da fundação de diversas instituições, como a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio), e ainda de inúmeras 

representações do Centro Dom Vital. Suas relações com a psicanálise foram marcadas por 

uma intensa crítica durante os anos 1920 – a exemplo do seu opúsculo intitulado Freud, 

publicado em 1929. Conforme a psicanálise foi se afastando de uma perspectiva 

pansexualista para se firmar no campo das especialidades médicas, o teor de suas críticas 

foi se tornando mais brando (Gomes Junior, 2011; Cury, 2010).  

 

- Helena Antipoff: nasceu na Rússia e formou-se em Psicologia e Educação em Paris e 

Genebra. Após exercer por alguns anos a profissão de psicóloga na Rússia e na Suíça, 

como assistente de Édouard Claparède, transferiu-se para o Brasil em 1929. Já no Brasil, 

atuou no ensino de psicologia para educadores e liderou extensa obra voltada para a 

educação de excepcionais por meio da criação da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais. 

Demonstrou influência de grandes autores da época, tais como Theodore Simon, Jean 

Piaget, o próprio Claparède e Freud. No que concerne às suas relações com a psicanálise, 

destacamos que Antipoff foi uma atenta leitora de Freud, reconhecendo diversos conceitos 

psicanalíticos como possíveis ferramentas educacionais, a exemplo do recalque e da 

sublimação (Campos, 2012, 2013).  

 

- Austregésilo Ribeiro de Mendonça: nasceu no em 1908 em São José do Ubá, no estado 

do Rio de Janeiro. Formou-se em Medicina e especializou-se em Psiquiatria no Rio de 

Janeiro, tendo sido assistente de Clínica Psiquiátrica na Faculdade Nacional de Medicina, 

na qual defendeu a tese de livre-docência sobre A cura de Sakel no ano de 1937. Dois anos 

depois, foi empossado como livre-docente na Faculdade de Medicina de Minas Gerais, 
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defendendo a tese Novos aspectos na terapêutica da esquizofrenia. Nesse texto, o autor 

discorre a respeito de uma série de noções da psicanálise, principalmente naquilo que 

serviu de base para o pensamento de Eugen Bleuler e sua concepção de psicopatologia. 

Licenciou-se, por diversas vezes, da Cadeira de Clínica Psiquiátrica da Faculdade de 

Medicina de Minas Gerais para exercer cargos políticos, tais como o de secretário de Saúde 

ou de deputado federal (Mendonça et al., 2011; Mendonça, 1939).  

 

- Karl Weissmann: nasceu na Áustria, tendo migrado para o Brasil com sua família na 

década de 1920. Sua especialidade principal era o hipnotismo. Partiu da prática da hipnose 

para buscar na psicanálise um de seus fundamentos. Autodidata nas leituras de Freud, 

Weissmann publicou diversos livros e textos em jornais abordando a perspectiva 

psicanalítica, seja na condição de base da hipnose, seja na condição de referência para se 

pensar a cultura. Inspirou os primeiros médicos mineiros que exerceram uma prática 

clínica fundada na psicanálise, a exemplo de Leão Cabernite, de quem foi professor de 

alemão e introdutor da disciplina freudiana. Recebeu uma carta do próprio Freud a partir 

de um livro sobre psicanálise que Weissman havia escrito e enviado para o criador da 

psicanálise (Cabernite citado por Salim, 2010; Weissmann, 1958; Moretzsohn & Teperman, 

2014). 

 

- Leão Cabernite: estudou na Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Foi um dos 

primeiros a praticar uma clínica inspirada na psicanálise em Belo Horizonte, exercendo tal 

atividade ainda nos anos 1940. Passou um período morando no Rio de Janeiro, onde 

realizou estudos de psicanálise, voltando para Belo Horizonte em 1950. Continuou a 

exercer essa modalidade clínica inspirada na psicanálise em Minas Gerais até o ano de 

1957, quando se mudou definitivamente para o Rio de Janeiro. Lá, fez sua formação com 

Werner Kemper, tendo chegado a presidente da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. 

Exerceu, também, a prática da análise didática na mesma instituição e foi analista didata de 

uma série de psicanalistas, tais como o mineiro Sebastião Abraão Salim e o carioca 

Amilcar Lobo, famoso por ter se envolvido em uma série de polêmicas por conta de suas 

atividades na ditadura militar (Salim, 2010; S. Salim, comunicação pessoal, 24 jun. 2014) 
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- Paulo Dias Corrêa: formou-se na Faculdade de Medicina de Minas Gerais, tendo sido 

um dos primeiros a praticar uma clínica inspirada na psicanálise em Belo Horizonte. Tais 

atividades se desenvolveram nas décadas de 1940 e 1950. Cunhado de Karl Weissmann, 

possivelmente foi por essa via que entrou em contato com a psicanálise. Mudou-se para 

São Paulo em meados da década de 1950, buscando fazer uma formação em psicanálise. 

Posteriormente, mudou-se para o Rio de Janeiro (Salim, 2010; Moretzsohn, 1989, 1996). 

 

- Malomar Lund Edelweiss: nasceu em Santa Cruz do Sul no ano de 1917. Inicialmente, 

as bases de sua formação se organizaram em torno do direito, da filosofia e, acima de tudo, 

da teologia. Em 1952, tornou-se diretor da Faculdade Católica de Filosofia de Pelotas, 

tendo assumido, ainda, a Cadeira de Filosofia. Posteriormente, interessou-se por Freud 

com uma leitura advinda principalmente de Igor Caruso. Nos anos 1950, Malomar foi à 

Europa para realizar estudos religiosos, dedicando-se, também, à psicanálise. Nessa 

oportunidade, ele fez análise com Igor Caruso, além de frequentar seminários e eventos do 

Círculo Vienense de Psicologia Profunda. Retornando ao Brasil, fundou o Círculo 

Brasileiro de Psicologia Profunda, no Rio Grande do Sul, instituição de inspiração 

carusiana. No início da década de 1960, passou a frequentar Belo Horizonte a pedido de 

intelectuais católicos ligados à Universidade Católica de Minas Gerais. Essa frequência 

culminou no convite para seu estabelecimento definitivo na capital mineira. Mudando-se 

para Belo Horizonte, deu início a análises didáticas no ano de 1963, quando da fundação 

do Círculo Brasileiro de Psicologia Profunda de Minas Gerais, atual Círculo Psicanalítico 

de Minas Gerais (Amoretti, 1993; Campos, 2001; Ucepel, 2013). 
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Anexo 1 – Edição de “A interpretação dos sonhos” disponível no curso da Faculdade 

de Medicina de Belo Horizonte, assinado no ano de 1928. Destaca-se, ainda na década 

de 1920, a circulação de textos freudianos na Faculdade de Medicina, principalmente 

pela tradução francesa. 
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Anexo 2 – Edição de “Les Psychonévroses”, disponível no curso da Faculdade de 

Medicina de Belo Horizonte, assinado no ano de 1918, possivelmente por Washington 

Ferreira Pires. Destaca-se a circulação de textos relacionados à psicanálise na 

Faculdade de Medicina ainda na década de 1910 
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Anexo 3 – Trecho da ementa do curso de Neurologia da Faculdade de Medicina de 

Belo Horizonte no ano de 1928, ministrado pelo professor Washington Ferreira Pires. 

Destaca-se a menção às neuroses como objeto de estudos na disciplina. 
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Anexo 4 – Texto de Ascânio Lopes Publicado na revista Verde no ano de 1928. 
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Anexo 5 –  Capa da revista Arquivos de Neurologia e Psiquiatria no ano de 1940. Nesta 

edição, foram publicados textos com referência à psicanálise. 
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Anexo 6 – Índice dos trabalhos publicados na revista Arquivos de Neurologia e 

Psiquiatria no ano de 1940. Destacam-se aqui os dois primeiros textos, escritos pelo 

diretor da revista, Galba Veloso, assim como pelo professor Austregésilo Ribeiro de 

Mendonça. 
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Anexo 7 – Textos de Leão Cabernite publicado no Folha de Minas. Ressalta-se o estilo 

literário do autor, que publicava contos e romances no referido jornal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

Anexo 8 – Carta de Freud a Karl Weissmann, decorrente da publicação de um dos 

trabalhos do hipnoterapeuta austríaco referentes à psicanálise. 
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Anexo 9 – Trecho da ementa da disciplina Neurologia ministrada por Washington 

Pires. A psicanálise é ensinada em detalhes na Faculdade de Medicina de Belo 

Horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


