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Curso 
A psicanálise inventada no Brasil e o Brasil inventado pela psicanálise  
Nelma Medeiros 
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4 aulas, terças-feiras 
19h30-21h30 
Valor: R$ 340,00 

 

A recepção das teorias psicanalíticas pelos 
intelectuais brasileiros no século XX resultou na 
invenção de uma psicanálise à brasileira e de um 
Brasil concebido a partir da utilização dos 
instrumentos analíticos dessa disciplina. O objetivo 
do curso é discutir a relação entre o processo de 
institucionalização da psicanálise no país e as 
diferentes apropriações de suas teorias para a 
construção de uma clínica geral da cultura 
brasileira. 
 
17 de maio 
Intervenções clínicas na cultura brasileira (I). Poesia, 
estética e política: o pensamento freudiano visto pelos 
modernistas nos anos 1920-1930 (Manifesto 
Antropofágico, Macunaíma e Casa Grande & Senzala). 
 
24 de maio 
Intervenções clínicas na cultura brasileira (II). A influência 
de Anísio Teixeira. As interfaces da psicanálise com o 
pragmatismo: para que serve um sintoma? 
 
31 de maio 
Linhagens freudianas no Brasil em psiquiatria, psicologia 
e psicanálise. Balanço dos estudos sobre a história da 
psicanálise no Brasil. 
 
7 de junho 
Panorama cultural e intelectual no período de 
disseminação da psicanálise no Rio de Janeiro das 
décadas de 1970-1980. A “Psicanálise do Brasil”: um país 
em análise. 

 

  
 Nelma Medeiros é doutora em filosofia pela UFRJ e 

pesquisadora do ...etc – Estudos Transitivos do 
Contemporâneo (Grupos de Pesquisa do Brasil/CNPq). 
Professora de filosofia da UFRJ, integra o NovaMente.  
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