
Às vinte horas e quinze minutos do dia vinte e seis de setembro do ano de mil novecentos e 
cinqüenta e seis, na sala de reuniões do Instituto de Psicologia de Pelotas, sito a rua Felix da 
Cunha nº 400, presentes os Srs. Prof. Padre Dr. Malomar Lund Edelweiss, Prof. Dr. Igor Caruso, 
presidente e fundador do Círculo Vienense de Psicologia Profunda, Sra. Madre Joana da Cruz, 
diretora do Colégio São José, Dra. Gerda Kronfeld, Dr. Siegfried Kronfeld, Dr. Franckelin C. 
Leite, diretor do Sanatório Henrique Roxo, Prof. Dr. Francisco Vidal Dias da Costa [...], foi pelo 
Diretor do Instituto Prof. Pe. Dr. Malomar Lund Edelweiss declarado aberto os trabalhos da 
presente reunião semanal, em conjunto, do Instituto de Psicologia de Pelotas, frisando que esta 
reunião, não seria como as de costume para serem debatidos assuntos psicológicos e sim para 
ouvir a valiosa palavra do eminente psicólogo Prof. Dr. Igor Caruso, que ora nos ministra um 
curso de Psicologia Profunda, nesta cidade. – Dando a palavra ao Prof. Dr. Igor Caruso, este 
discorreu não só sobre os métodos de trabalho do Círculo Vienense de Psicologia Profunda, 
de que é dirigente, mas os de quase toda a Europa. Ao finalizar mostrou-se muito satisfeito da 
maneira como vem trabalhando o nosso Instituto de Psicologia, que apesar de novo já muito 
tem feito em prol da psicologia profunda; mostrando-se ao mesmo tempo desejoso que fosse 
fundado um Círculo de Psicologia Profunda nesta cidade. – O Prof. Pe. Dr. Malomar Lund 
Edelweiss depois de agradecer as palavras elogiosas do Prof. Dr. Igor Caruso, propôs, então, 
aos presentes, a fundação do Círculo Brasileiro de Psicologia Profunda. – A presente proposta 
foi aceita unanimemente e recebida com grande entusiasmo por todos. – Ficando, assim, 
efetivamente fundado o “Círculo Brasileiro de Psicologia Profunda”. – Pedindo a palavra o 
Dr. Frackelin C. Leite propôs que nesta mesma ocasião fosse eleito o Prof. Dr. Igor Caruso 
“Presidente de Honra” do Círculo Brasileiro de Psicologia Profunda, proposta esta que foi 
recebida e aceita com vibrante salva de palmas. – O Prof. Dr. Igor Caruso muito sensibilizado 
agradeceu a distinção que estavam lhe conferindo. – Continuando os trabalhos foi indicada 
uma comissão composta dos Srs. Presidente Prof. Pe. Dr. Malomar Lund Edelweiss, membros 
Dr. Siegfried Kronfeld, Dra. Gerda Kronfeld, Dr. Franckelin C. Leite para elaborar os estatutos 
e apresentar oportunamente em Assembléia que aprovará e elegerá a diretoria da nova 
Instituição que neste momento foi fundada. – Pedindo a palavra o Prof. Dr. Igor Caruso, 
presidente e diretor do Círculo Vienense de Psicologia Profunda, com a autoridade que seu 
cargo lhe proporciona, considerar o Círculo Brasileiro de Psicologia Profunda filiado ao Círculo 
Vienense de Psicologia Profunda. – Não havendo mais nada a tratar o Prof. Pe. Dr. Malomar 
Lund Edelweiss agradecendo mais uma vez o Prof. Dr. Igor Caruso e o comparecimento de 
todos, encerrou os trabalhos da presente reunião, da qual eu Albio Barcellos Xavier, servindo 
de secretário, lavro e assino a presente ata, que também vai por todos assinada.

Seguem 22 assinaturas.
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