
 

 

Curso de curta duração 2017.2: 

 

Curso: 

Freud na América Latina: histórias de controle, 
civilização e sublimação. Experiências no Brasil e no 

Chile (1910-1950). 
 

Professor(es) 
responsável(is): 

Mariano Ruperthuz Honorato (Facultad de Psicología, Universidad Diego 

Portales - Chile) - mariano.ruperthuz@udp.cl 
 
Cristiana Facchinetti (PPGHCS) – cristianafac2011@gmail.com 
 

Carga horária: 20hs 

Créditos: 01 

Dia/Horário: 
De 18 a 22 de setembro de 2017 

Horário: 9:30 a 13:00 

Local das aulas: 

 

- Segunda-feira, 18/9 - Sala 402, Prédio da Expansão  
  

- Terça-feira, 19/9 - Sala 402, Prédio da Expansão   
 

- Quarta-feira, 20/9 - Ocorrerá no Clio-Psyché, na UERJ (Rua São 

Francsico Xavier, 524, Centro Cultural Reitor Oscar Tenório (entrada ao 

lado do Banco Bradesco) 20550 Rio de Janeiro)  
 
- Quinta-feira, 21/9 – Sala 402, Prédio da Expansão (ocorrerá junto 

com o Encontro às Quintas) 
 
- Sexta-feira, 22/9 - Sala 402, Prédio da Expansão 

 

 

 
Justificativa: 

 

A presença da psicanálise em algumas grandes cidades da América Latina tem uma história 

que só começou a ser investigada recentemente. Certamente, essa história não começou com o 

estabelecimento de instituições psicanalíticas filiadas à Associação Psicanalítica Internacional 

(IPA), processo que decorreu nos vários países da América Latina entre os anos de 1940 e 1950. 

Muito menos, sua difusão deveu-se à criação de instituições formadas por seguidores Jacques 

Lacan, a partir da década de 1970. A história de sua circulação e apropriação na América Latina 
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refere-se a um contexto anterior, a partir de 1910. Assim, é possível indicar que a teoria freudiana 

começou a ser discutida no continente mais ou menos simultaneamente a muitas das principais 

cidades europeias e em alguns casos específicos, até mesmo antes. De fato, o próprio Freud 

estabeleceu bem cedo trocas de correspondência e de livros e publicações com os médicos e 

intelectuais latino- americanos, especialmente argentinos, brasileiros, chilenos e peruanos. É 

verdade que a região não estava entre as áreas prioritárias para o fundador da psicanálise. No 

entanto, a ideia de "colonizar" novos territórios em mais ou menos exóticas terras para sua 

disciplina sempre se mostrou extremamente atraente, e em mais de uma ocasião Freud foi muito 

ativo neste sentido. 

Em consequência, já no entreguerras, a psicanálise havia alcançado grande espaço em 

diferentes países da América Latina, entrelaçando-se com iniciativas profiláticas do governo em 

campanhas nacionais em prol da saúde dos cidadãos. De igual maneira, articulou-se nesse mesmo 

período a projetos educacionais nacionais, que com sua presença se propunham a produzir uma 

educação científica e moderna. Finalmente, a psicanálise teve também lugar nos hospitais e 

clínicas psiquiátricas de todo o continente, como uma ferramenta moderna da psiquiatria local. 

É por estas razões que surpreende a quase total ausência de referências à América Latina na 

grande maioria das historiografias da psicanálise, principalmente aquelas produzidas na Europa e 

nos EUA. Tão pouco há, até hoje, uma história já estabelecida  sobre a América Latina que dê 

conta da apropriação desigual do pensamento freudiano na região. Da mesma maneira, histórias 

nacionais sobre a circulação da psicanálise na América Latina também são um produto 

relativamente novo. Fechando o quadro, e isso também é significante, nenhuma das biografias de 

Freud se refere aos laços que ele estabeleceu com personagens da América Latina, à exceção de 

algumas referências presentes na clássica biografia de Freud feita por Ernest Jones. A falta dessa 

memória e história - ou o recalque, somos tentados a dizer, usando um conceito caro aos 

psicanalistas - é geral, e se torna ainda mais intrigante no caso da recente biografia de Freud escrita 

por Elisabeth Roudinesco, que tem visitado regularmente vários países da América Latina e 

conhece os desenvolvimentos locais da psicanálise. Apesar disso, a pesquisadora apenas menciona 

de passagem as ligações Freud com a região. Consequentemente, podemos dizer que tanto a 

história da psicanálise na América Latina como o lugar que o subcontinente teve para o criador da 



 

 

psicanálise foram tornados invisíveis pela historiografia produzida nos EUA e na Europa. 

Considerando a importância que as ideias de Freud e a disciplina que ele fundou tiveram na 

América Latina, e a projeção que a psicanálise ganhou na região; considerando- se que essa 

circulação é um elo importante na cadeia de circulação transnacional do pensamento e da prática 

inspirado no fundador da psicanálise; e, finalmente, considerando- se que a história dos sistemas 

de ideias e crenças não pode ser separada da história das suas várias instalações e práticas, então 

este "esquecimento" é ainda menos justificável. 

 

 

Programa do curso: 

 

 
O curso se destina a estabelecer uma leitura crítica das tradições historiográficas e 

metodológicas utilizadas para a construção de histórias da psicanálise, frequentemente 

estabelecidas dentro da história dos chamados "saberes psi" (psicologia, psiquiatria e psicanálise) 

em sua ortodoxia institucional e definida por muitos como a história "oficial" da psicanálise na 

América Latina. Propõe-se, em seu lugar, uma outra concepção, que coloca a expansão e 

circulação do pensamento freudiano em diferentes países da América Latina como parte de sua 

história cultural. Igualmente, o curso destina-se a discutir uma nova definição da psicanálise como 

objeto de pesquisa histórica e as respectivas implicações metodológicas contidas nesta redefinição. 

Para tanto, buscar-se-á discutir as potencialidades e limitações das abordagens mais tradicionais e 

internalistas, geralmente provenientes de movimentos psicanalíticos e psicológicos. Em seguida, a 

tarefa se concentrará na redefinição da psicanálise como um amplo objeto cultural, procurando 

reconstruir o impacto das teorias de Freud que foram para além dos circuitos intelectuais, 

apontando para o nascimento de novos discursos e práticas sociais autorizados com base no 

freudismo. Considera-se, neste percurso que com apoio da psicanálise, implementou-se a adoção 

na sociedade de uma nova visão antropológica sobre o ser humano, - concebido em termos de um 

sujeito marcado pela pulsão, pela sexualidade e pelo Inconsciente, o que levou à re-

semantização de imagens sociais sobre a doença mental, crime, família e infância, criando novos 

padrões emocionais que certamente impactaram a vida de muitos latino-americanos. Neste sentido, 



 

 

este curso vai colocar uma forte ênfase em como essa re- conceituação analítica permite gerar 

novas possibilidades metodológicas para a  investigação e análise histórica. 

 

 

 

Objetivos: 
 

Objetivo geral: 

 aproximar a história da apropriação, implementação e circulação da psicanálise na América 

Latina no período 1910-1950 como parte da história cultural local. 

 

Objetivos específicos: 

 Analisar criticamente as tradições historiográficas, tendo a psicanálise como um objeto. 

 Demonstrar o lugar da psicanálise como um sistema de ideias científicas com 

características transnacionais e vinculá-la às particularidades da história cultural e como 

campo historiográfico. 

 Delinear condições de acolhimento local (política, social, econômica, etc.), que 

desempenharam um papel crucial e específico na circulação, apropriação e 

institucionalização da psicanálise no Brasil, Chile e Argentina entre 1910-1950; 

 Resgatar as contribuições específicas que os agentes locais feitas a  partir  ou mesmo nos 

princípios psicanalíticos, resultando em leituras, hibridizações, elaborações particulares ou 

ressemantizações dos conceitos no período definido. 

 

 
Conteúdo: 

 
UNIDADE 1. A história da psicanálise como um problema de pesquisa e  sua relação com 

a história cultural: tradições historiográficas e o conceito de recepção e de apropriação para 

pensar história latinoamericana da psicanálise. Tratar da psicanálise implica tratar de outros temas 

cruciais para América Latina, como conflitos de modernização no  Chile, no  Brasil  e  na  

Argentina;  e sexualidade como  uma questão   de 

Estado. Doenças de importância social: o alcoolismo, a prostituição, a loucura, o crime e as 

doenças sexualmente transmissíveis. A questão da raça. 



 

 

UNIDADE 2. Medicina, criminologia e psicanálise no final do século XIX; a psiquiatria 

latinoamericana no final do século XIX. A medicina somática e eugênica. A influência francesa na 

região e suas críticas à psicanálise. Rejeição e pansexualismo. A medicina social: o retorno do 

recalcado. Psicanálise e higiene mental. Sublimação a serviço da nação. As teorias 

degeneracionistas do crime. Esterilização e asilamento. O juiz moderno. As causas inconscientes 

do crime. Prevenção do mal. O demônio interior. 

UNIDADE 3. "Freud para todos": Psicanálise para a cultura de massa. Freud como uma 

figura pública. Circuitos não-especializados. O caso da Revista Zigue-Zague e o da Revista 

Seleções Sexuais. A psicanálise como objeto de apropriação política. Freud católico. disseminação 

em massa de ideias freudianas: as questões econômicas, catálogos  de publicação e acesso. O 

analista como um personagem literário. 

UNIDADE 4. Freud e as vanguardas artísticas na América Latina. A questão do 

primitivismo nas sociedades pós-coloniais; arte moderna e primitivismo na América Latina; a arte 

primitiva na loucura; utopias baseadas no Inconsciente. 

UNIDADE 5 - Revisão e análise de fontes primárias dos alunos. 

 

Avaliação do Curso: Participação em sala de aula e trabalho sobre o tema ao final  do 

curso. 

 

IX. Bibliografia Obrigatória 

 
ALLENDE NAVARRO, Fernando. (1925). El Valor de la Psicoanálisis en Policlínica. 

Contribución a la Psicología Clínica. Santiago: Universitaria. 

ALMEIDA, Miguel Osório. “A vulgarização do saber”. In MASSARANI, Luisa; MOREIRA, 

Ildeu de Castro; BRITO, Fatima (Org.). Ciência e público: caminhos da divulgação 

científica no Brasil. Rio de Janeiro: Casa da Ciência – Centro Cultural de Ciência e 

Tecnologia da UFRJ, 2002 (1931), pp. 65-71. 

BORDIEAU, Pierre. (1990). Las condiciones sociales de la circulación de las ideas. Contenido en 

Bourdieau, P. (1999). Intelectuales, política y el poder. Buenos Aires: Eudeba. 

CARVALHO, Emilio Nolasco de. O divã e o altar: cultura psicanalítica e movimento 

protestante no Brasil. Tese (Doutorado em Antropologia Social). Museu 

Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 

CASAULA, Eleonora, COLOMA, Jaime & JORDAN, Juan Francisco (1991). Cuarenta años de 

psicoanálisis en Chile. Biografía de una sociedad científica. (2 tomos). Santiago: Ananké. 



 

 

Caps. por definir. 

CASTRO, Rafael Dias de. A sublimação do ‘id primitivo’ em ‘ego civilizado’: o projeto dos 

psiquiatras-psicanalistas para civilizar o país (1926-1944). Tese (Doutorado em História 

das Ciências e da Saúde). Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, Rio de Janeiro, 2014. 

DAGFAL, Alejandro. Para una “estética de la recepción” de las ideas psicológicas. Frenia, v. IV, 

nº 2, 2004. 

DAMUSI, Joy. & PLOTKIN Mariano. (2009). The Transnational Unconscious. London: 

Palagrave Macmillan. 

FACCHINETTI, Cristiana; CASTRO, Rafael Dias de. The Historiography of Psychoanalysis 

in Brazil: the case of Rio de Janeiro. Revista Dynamis, v. 35, n. 1, 2015, pp. 13-34. 

FACCHINETTI, Cristiana; PONTE, Carlos. De barulhos e silêncios: contribuições para a história 

da psicanálise no Brasil. Psychê, São Paulo, VII (11), jun. 2003, pp. 59-83. 

FACCHINETTI, Cristiana. Deglutindo Freud: sobre a digestão do discurso psicanalítico no Brasil. 

Tese (Doutorado em Teoria Psicanalítica). UFRJ, Rio de Janeiro, 2001. 

FINCHELSTEIN, Federico. Introducción: Psicoanálisis sur y norte. Estudios 

Interdisciplinarios de America Latina y el Caribe, v. 18, 2007 

FREUD,  S.  (1998/1914).  Contribución  a  la  historia  del  movimiento  psicoanalítico. En 

Obras Completas. Tomo XIV. Buenos Aires: Amorrortu. 

FREUD, Sigmund. (1987 [1911]). Reseña y comentarios de Freud al primer trabajo psicoanalítico 

chileno. En Revista Chilena de Psicoanálisis, Vol. VI, N º 1, p. 3-4. 

GLICK, T. (1999). Precursores del psicoanálisis en la América Latina. Episteme: Filosofia e 

História das Ciências em Revista, (8), pp. 139-150. 

MARCONDES, Sérgio Ribeiro de Almeida “Nós, os charlatães”: Gastão Pereira da Silva e a 

divulgação da psicanálise em O Malho (1936-1944). Dissertação (Mestrado em História das 

Ciências e da Saúde) –Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz, 2015. 

OLIVEIRA, Carmen Lucia Montechi Valladares de. L‟implantation du mouvement 

psychanalytique à São Paulo. Tese (Doutorado em Sociétés Occidentales – temps, espace 

& civilisation). Université Paris VII – Denis Diderot, Paris – França, 2001. 

PLOTKIN, Mariano. (2003). El psicoanálisis y sus historias. En Controversias. Revista de la 

Sociedad Psicoanalítica de Buenos Aires, Vol. XXV, N º  2-3, p. 457-461. 

PLOTKIN, Mariano. (2003a). Freud en las pampas. Orígenes y desarrollo de una cultura 

psicoanalítica en la Argentina (1910-1983). Buenos Aires: Sudamericana. 

PLOTKIN, Mariano. (2009). Psicoanálisis y habitus nacional: un enfoque comparativo de  la 

recepción del psicoanálisis en Argentina y Brasil (1910-1950). En Memoria Social, Vol. 13, 

Nº 27, pp. 61-85. 

PONTE, Carlos Fidelis da. Médicos, psicanalistas e loucos: uma contribuição à história da 

psicanálise no Brasil. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública). Escola Nacional de Saúde 

Pública/Fiocruz, Rio de Janeiro, 1999. 

RUPERTHUZ, Mariano. (2012). El “retorno de lo reprimido”: el papel de la sexualidad en la 

recepción del psicoanálisis en el circulo médico chileno (1910´s-1940´s). En História, 

Ciências, Saúde-Manguinhos, Vol. 22 (4), Vol. 14, Nº 2, p. 1173-1197. 

RUSSO, Jane. A difusão da psicanálise no Brasil na primeira metade do século XX – Da 

vanguarda modernista à radio-novela. Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio de 



 

 

Janeiro, ano 2, n. 1, 2002, pp. 53-64. 

RUSSO, Jane. A psicanálise enquanto processo civilizador: um projeto para a nação 

brasileira. Cadernos IPUB (UFRJ), v. 16, nº 18, p. 10-20, 2000. 

STUBBE, Hannes. Sigmund Freud in den Tropen. die erste psychoanalytische Dissertation in 

der portugiesischsprachigen Welt, 1914. Aachen: Shaker Verl., 2011. 

TURKLE,  Sherry.  (1978).  Psychoanalytics  Politics.  Freud´s French Revolution. New 

York: Basic Books 

VEZZETTI, Hugo. (1996a). Freud en Buenos Aires (1910-1939). Buenos Aires: Universidad 

Nacional de Quilmes. 

Zaretzky, E. (2005). Secrets of the Soul. A social and cultural history of psychoanalysis. 

New York: Vintage. 

 

 

Critérios de seleção de alunos: 
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(presencial); 

 Estudantes da instituição do professor convidado, no Chile (por web); 

 

 

 


