
Acervo Freud visita 
São Paulo e Rio 

A maior exposição montada 
sobre Sigmund Freud 
(1856-1939), organizada pela 
Biblioteca do Congresso dos 
Estados Unidos, chegou a 
São Paulo em outubro depois 
de passar por Washington, 
Nova York, Viena e Los Angeles. 
Ela fica no Museu de Arte de 
São Paulo até 17 de dezembro 
e no começo do ano segue para 
o Rio. Os organizadores 
brasileiros de Freud: Conflito 
e Cultura criaram uma 
segunda mostra para situar o 
país dentro do movimento 
psicanalítico, batizada de Brasil: 
Psicanálise e Modernismo. 

6 • NOVEMBRO DE 1000 • PESQUISA FAPESP 

MEMÓRIAS 

Mesa de trabalho 

O gabinete onde 
Freud lia e escrevia 
foi remontado com 

seus objetos pessoais, 
como estatuetas antigas, 

caneta e óculos 

Foto rara 

A exposição traz cerca 
de 200 documentos, 
livros, cartas, filmes e 
fotos sobre as teorias e 
a vida pessoal de Freud, 
como esta, dele com 
a mãe, Amália, tirada 
na década de 20 
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Referência brasileira 

Psicologia Mórbida na Obra 
de Machado de Assis, 

do médico mineiro Luiz Ribeiro 
do Vale, de 1916, é o primeiro 

livro a tratar das idéias 
freudianas no Brasil. 

Identificação 

Placa do consultório em 
Londres, a partir de 1938 

Psicanálise profissionalizada 

A alemã Adelheid Kock, da Associação 
Psicanalítica Internacional, 

chegou ao Brasil em 1936 e psicanalisou 
analistas brasileiros. Seu trabalho 

legitimou a Sociedade de Psicanálise 
de São Paulo. 

Vida em Londres 

Em 1938, Freud 
foi para a Inglaterra 
e remontou seu 
consultório. Na 
exposição, a poltrona 
ao lado é original, 
de 1900. O lendário 
divã é uma réplica, 
mas o tapete que 
o cobre é o 
mesmo sobre o qual 
Freud morreu. 

Um caso histórico 

Foi a partir da análise do caso 
de Anna O. (Bertha Pappenheim, 

1859-1936), que sofria de 
paralisia facial e alucinações, 

que Freud chegou ao conceito 
de associação livre. 
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