
1910 Nasceu na cidade de S.Paulo onde viveu toda sua infância e adolescência, sendo sua mãe imigrante 
italiana e seu pai descendente de escravos. Seu percurso acadêmico, decorrente de grande esforço e inte-
resse pessoal sustentado pelo incentivo da família, possibilitou o contato com as principais manifestações 
intelectuais presentes nas primeiras décadas do século XX.
1930 Formou-se na Escola Normal Caetano de Campos.
1932 Concluiu o curso de Educadora Sanitária na Escola de Higiene e Saúde Publica do Estado de 
São Paulo e posteriormente  comissionada junto a Secção de Higiene Mental Escolar do Departamen-
to de Educação. 
1936 Matriculou-se no recém-criado curso na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, sendo a 
única mulher a obter o título de bacharel em 1938. É nesse curso que se dá o encontro de Virginia com 
Durval Marcondes dando início a um trabalho de estudo e difusão da psicanálise. 
1944 Foi fundadora do Grupo Psicanalítico de São Paulo, precursor da Sociedade Brasileira de Psicanálise 
de São Paulo.
1954 Em decorrência do exercício da prática clínica e da ampla repercussão de suas iniciativas em promo-
ver a difusão da psicanalise por intermédio de artigos jornalísticos e programas radiofônicos, Virgínia Bicudo 
foi publicamente acusada de charlatanismo por exercer ilegalmente a medicina durante o I Congresso 
Latino Americano de Saúde Mental, condição que foi revertida apenas em 1962 com a criação da pro�ssão 
de psicólogo. 
1955 a 1959 Permaneceu em Londres onde travou contato direto com Melanie Klein; e foi pio-
neira na introdução das ideias kleinianas em São Paulo e no ensino da psicanálise de crianças no 
Brasil, introduzindo esta especialidade na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Virgí-
nia Bicudo empreendeu até o �nal de sua vida várias iniciativas destinadas à difusão e ao ensino 
da psicanálise.
2003 Faleceu em S.Paulo aos 93 anos.
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