
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ILaP 

ASSEMBLEIA DE PRESIDENTES DE FEPAL 

MONTEVIDÉU, ABRIL 2019 

 

 

  



 
 

2 
 

 

 

 

 

CONSELHO DIRETOR ILaP 

 

Diretora Geral:  Olga Varela (México - APG) 

Diretor Adjunto: Álvaro Nin  (Uruguay - APU) 

Diretor de Admissão e Formação: 
Nelson José Nazaré Rocha (Brasil-

GEPCampinas) 

Diretora Adjunta de Admissão e Formação: Stella Yardino  (Uruguay-APU) 

Diretora de Difusão e Extensão: María Teresa Calabrese (Argentina – APA) 

Diretora Adjunta de Difusão e Extensão:  Luz Marina Orejarena  (Colombia – SCP) 

Diretora de Seminários: Marga Stahr (Perú – SPP) 

Diretora Adjunta de Seminários: Amelia Casas (Colombia – SCP) 

Diretora de Investigação e Seguimento:  Ernestina Corvalán (Chile – APCH) 

Diretora Adjunto de Investigação e 

Seguimento: 
María Soledad Díaz Toro (Chile – APCH) 

 

 

 

 

 

  

E-mail: ilap.sede@gmail.com 
Pag Web: http://fepal.org/ilap 

Facebook: Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis. 

mailto:ilap.sede@gmail.com
http://fepal.org/ilap


 
 

3 
 

Direção Geral 

Graças ao esforço e trabalho dos membros do Conselho desejamos informar que duas 

candidatas, uma de Quito, Eva Gabriela Salazar e outra de Honduras, Sandra Mourra, 

apresentaram seus trabalhos e relatórios de Supervisão ante os Conselhos selecionados 

pela Direção de Formação - Nelson José Rocha e Stella Yardino – ambas as duas foram 

avaliadas favoravelmente pelo que estão prontas para serem nomeadas Membros Diretos 

da IPA. Atualmente estão em fase de avaliação mais dois candidatos do Equador e uma 

de Honduras, os quais continuam trabalhando com a Diretora de Avaliação e Seguimento, 

Ernestina Corvalán, e esperamos em breve ter mais analistas da IPA no ILAP. 

Acreditamos que essa conquista marca o início de um movimento que foi interrompido, 

mas agora começa a fluir. 

Para incentivar que mais candidatos sigam completando sua formação, a psicanalista 

Maria de Fátima Chavarelli, que pertence à Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do 

Sul, começou a viajar para Quito uma vez por mês, para que os candidatos possam 

realizar as supervisões presenciais que lhes faltam.  

Neste ano o Dr. Marcos Koremblit termina de viajar para Quito para analisar os 

candidatos deste grupo. O ILAP conclui assim o número de horas de análise presencial 

exigido.  

Graças ao trabalho e interesse de Haydée Zac e da Diretoria da FEPAL, conseguimos a 

autorização para que as passagens dos analistas que viajam para dar seminários, 

supervisões e análise, sejam diretamente adquiridas pela FEPAL, sem que os analistas 

tenham que comprar para depois serem reembolsados. Nós estamos gratos por esta 

facilidade visto que o analista que viaja não tem que pagar o preço da passagem, mesmo 

que seja restituído posteriormente, além de diminuir o lucro perdido. 

A Direção de divulgação, composta por María Teresa Calabrese e Luz Marina Orejarena, 

tem intensificado seu trabalho com grupos que estão interessados na Psicanálise e, 

embora não disponham de meios financeiros para pagar uma formação por enquanto, 

continuam trabalhando conosco. Foram organizadas diversas Jornadas em vários lugares 
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onde não tínhamos grupo, como em Santa Cruz - Bolívia. Estamos trabalhando com as 

universidades e acreditamos que muito já foi conquistado em vários países. 

Fizemos um reajuste nos preços dos seminários para que eles sejam acessíveis nos 

países onde, de outra forma, não poderiam ser pagos. 

Aumentamos o trabalho presencial que é no fim, aquele que possibilita os vínculos com o 

Grupo local; isso permitiu que eles permanecessem interessados, esperando que sua 

situação melhorasse para conseguir formar-se. A área de divulgação faz muito trabalho 

na internet, cine-fórum, supervisões e seminários. Mais uma vez confirmamos que o 

trabalho pessoal e presencial dos analistas faz com que os laços sejam mais fortes. 

O Dr. Valedón da Venezuela indicou uma analista venezuelana, Cristina Barbera, quem 

foi morar na Costa Rica, onde ainda não conseguimos reunir um grupo; entramos em 

contato com ela e agora está nos ajudando e trabalhando conosco para conseguir formar 

um grupo local e começar as atividades nesse país. 

Continuamos com os seminários na Nicarágua: eles são analisados enquanto conseguem 

ter o dinheiro para pagar suas sessões. Mesmo que o treinamento não possa continuar de 

maneira oficial, devido aos problemas que estão vivendo, continuamos trabalhando com 

eles, dado que ficam muito felizes com todo o trabalho psicanalítico que desenvolvem. 

São ótimos alunos e muito animados. Pediram um empréstimo à IPA para pagar por sua 

análise, mas não conseguiram, então decidiram continuar até onde lhes for possível, até 

que possam retomar formalmente o treinamento. Atualmente, continuam sendo 

programados seminários para eles, apenas pela Internet (não são cobrados), visto que, 

no momento é impossível viajar para a Nicarágua. 

Para os candidatos que concluíram seus seminários, mas que ainda não podem ser 

recebidos já que faltam seus trabalhos e relatórios de supervisão, as Diretoras de 

Seminários - Marga Stahr e Amelia Casas- continuam programando essa atividade, na 

qual todos participam. 

 

Tivemos o prazer de ver que vários candidatos de Quito e Honduras participaram e 

apresentaram trabalhos no Congresso da FEPAL em Lima, graças à bolsa autorizada 

pelo presidente da FEPAL, Roberto Scerpella. 
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Foi um ano excelente, cheio de responsabilidades com um Conselho extraordinário que 

trabalha intensamente e com muito entusiasmo. Gostaríamos de agradecer a todos os 

analistas pela sua generosa disponibilidade. Desejamos ter mais seminários e atividades 

para poder incluir todos aqueles que se prestaram a colaborar conosco. Esperamos que 

um dia tenhamos muito mais trabalho para incluir todos eles. 

Direção de Divulgação e Extensão: 

A Direção de Divulgação e Extensão continuou trabalhando em dois eixos: 

Por um lado, cuidamos de oferecer aos nossos candidatos a maior quantidade de 

alternativas possíveis para a formação e divulgação da psicanálise de modo remoto. 

Todos os nossos candidatos se conectam em uma sala de aula virtual. A cada mês e 

meio fazemos um cine-fórum. Esta atividade é coordenada por um analista didata da 

FEPAL que é escolhido do Roster de analistas que responderam à convocação enviada 

pelo ILAP no início de cada ano. O analista escolhe um filme que é visto previamente 

pelos candidatos e serve como um estímulo para exemplificar um tema psicanalítico. 

 

Cine-Fóruns realizados: 
 

✓ 20-06-18: "A garota dinamarquesa", Cristina Oetling 

✓ 15-08-18: "Ponette", Naly Durand 

✓ 17-10-18: "O insulto", Carlos Nemirovsky 

No mês seguinte, foi realizado um seminário clínico virtual coordenado por um membro do 

Conselho do ILAP e o material clínico foi oferecido por um dos nossos candidatos. De tal 

forma que todos os meses nossos candidatos se reúnem virtualmente para compartilhar 

uma atividade, para que eles se conheçam e interajam entre si, constituindo assim um 

verdadeiro Instituto de Formação Integrado. 

 

Seminários Clínicos realizados: 

✓ 18-04-18:  Reunião Informativa atividades, Maria Teresa Calabrese 

✓ 16-05-18:  Material clínico Gabriela Salazar/Supervisora Stella Yardino 

✓ 18-07-18:  Material    “      Guillermo Ruano/        “           Ernestina Corvalán  
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✓ 19-09-18: Material    “     Maria Emilia Ramirez/      “            Nelson Rocha 

✓ 21-11-18: Material    “      Juan León           /       “            Marga Stahr 

Juntamente com o Conselho Profissional da FEPAL e a Direção de Admissão, realizamos 

grupos de supervisão apenas para candidatos do ILAP coordenados por analistas da 

FEPAL. 

Divulgamos e conectamos os candidatos às atividades on-line que eles executaram e que 

fornecem as diferentes Sociedades da FEPAL. 

O outro eixo em que trabalhamos com muito empenho foi difundir a psicanálise em outras 

cidades e/ou países onde ainda não tem grupos em formação. 

Guatemala 

No dia 28 de fevereiro de 2018, realizamos na Guatemala a "2a. Jornada da Psicanálise”, 

cujo tema foi: "Clínica do Vazio, Transtornos Alimentares, Transtornos Fronteiriços, 

Neurociência e Psicanálise". Com a participação de Olga Varela e Maria Teresa 

Calabrese. 

 

Um grupo entusiasta e muito organizado participou e mostrou interesse na formação; 

alguns deles com uma longa trajetória em psicanálise, com a qual estamos avaliando a 

possibilidade de nomear um membro direto da IPA. 

 

Equador 

Quito: Nos dias 29 e 30 de junho de 2018, organizamos um Colóquio em Quito em 

conjunto com a Comissão das Crianças e Adolescentes da FEPAL, Mónica Santolalla, a 

Comissão de Cultura da FEPAL, Jani Santamaría, a Pontifícia Universidade Católica do 

Equador (PUCE), Paulina Barahona e o que já está sendo constituído como "Grupo 

Psicanalítico de Quito". O tema foi "Cultura e Clínica Atual da Infância e Adolescência". 

Houve grande número de estudantes e graduados. 

Também foram realizadas supervisões on-line uma vez por mês para os estudantes 

avançados do Curso de Psicologia, que são uma fonte de potenciais analistas, e para os 
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docentes universitários que desejam saber mais sobre a clínica psicanalítica. Os mesmos 

foram responsáveis pelos analistas auto-postulados da FEPAL: 

✓ 07-05-18: Cecilia Lauriña 

✓ 04-06-18: Luz Marina Orejarena 

✓ 02-07-18: Laura Trotta 

✓ 22-09-18: Jorge Gorodokin 

✓ 26-10-18: Leonardo Francischelli 

✓ 10-12-18: Horacio Hutmacher 

Guayaquil: contatamos pessoas desta cidade interessadas na formação e estamos 

avaliando fazer uma jornada neste ano. 

Bolívia 

Santa Cruz de la Sierra: Entre 12 e 13 de novembro de 2018 fomos convidados pela 

UNIFRANZ (Universidade Franz Tamayo) de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, para 

participar do II Congresso Internacional de Neurociência e Inovação. Para a ocasião 

viajou Maria Teresa Calabrese que apresentou duas conferências sobre o tema 

Psiconeuroimunoendocrinologia e Aprendizagem. Em seguida, houve um importante 

grupo de interessados na formação, para o qual foi fornecida a informação sobre o 

assunto e foram feitas entrevistas com as partes interessadas. Foi gratificante ver o 

interesse pela psicanálise e surpreendente o nível de educação do povo de Santa Cruz. 

Dado que a situação econômica não acompanha, decidimos reduzir os custos quase pela 

metade, a fim de ajudá-los com sua formação. 

 

La Paz: Finalizamos as atividades de Divulgação e Extensão nesta cidade, pois chegou 

ao nosso conhecimento que atividades e workshops têm sido feitos com convidados da 

FEPAL em nome do ILAP e com nosso logotipo institucional, sem termos sido 

consultados e sem ter ciência do fato. 

 

República Dominicana: 
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Estamos em contato com um grupo de médicos psiquiatras e psicólogos que tem se 

mostrado interessado em realizar tarefas de divulgação, mas ainda não estão dispostos a 

iniciar uma formação mais formal. 

Atualmente fomos contatados por uma candidata da Sociedade Espanhola de Psicanalise 

que se mudou para Santo Domingo e tem dupla nacionalidade, tendo a intenção de 

continuar a sua formação na República Dominicana. 

 

Porto Rico: 

Estamos em contato com analistas de Porto Rico que há muito tempo estão interessados 

em fazer a formação com o ILAP. Este país apresenta uma situação peculiar, já que é um 

Estado Livre Associado dos EUA, mas com uma cultura latino-americana, razão pela qual 

estabelecemos comunicação, nessa ocasião, com o presidente da APsA e o presidente 

eleito para trabalhar de maneira conjunta.  

Eles nos enviaram uma carta autorizando as atividades que poderíamos levar adiante 

naquele país. No entanto, tivemos que adiar o projeto, dadas as consequências 

devastadoras do último furacão, das quais ainda não se recuperaram.  

Honduras: 

Começaram a receber seminários clínicos junto aos candidatos do Equador e da 

Nicarágua, uma vez por mês, com os membros do Conselho do ILAP por aula virtual. 

Foi dado um seminário de redação on-line que os ajudou a apresentar seus 

requerimentos de escritas, e alguns candidatos já concluíram o treinamento e se 

formaram. 

Na cidade de San Pedro Sula, a pedido de uma candidata do ILAP que recentemente 

tem finalizado sua formação, haveria um grupo interessado em formar-se. Estamos 

organizando uma jornada para o ano em curso naquela cidade para podermos avaliar e 

entrevistar os interessados. 

Costa Rica 
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Temos vários contatos com quem estamos organizando uma Jornada de Divulgação, 

enquanto se recuperam dos problemas sociais que tiveram. 

Do mesmo modo entramos em contato com uma analista da IPA, da Sociedade 

Psicanalítica de Caracas, que migrou para CR e tem muito interesse para continuar com a 

atividade psicanalítica naquele país. 

Outras atividades: 

Em 22 de setembro de 2018 foi realizada uma Oficina online com a Dra. Janine Puget, 

na qual se reuniram na sala virtual a maioria dos nossos candidatos e também os 

membros do Conselho do ILAP. A ideia surgiu a partir da crise social pela qual a 

Nicarágua estava passando. Como sustentar uma mente que pensa em situações de 

crise social. Como pode uma pessoa ajudar seus pacientes como analista, quando ela 

mesma está enfrentando a mesma instabilidade social. 

O workshop estendeu-se muito além do tempo acordado e foi uma experiência comovente 

para todos, onde os candidatos compartilharam suas experiências ao vivo, com o Dr. 

Puget dando suporte e apoio através de sua vasta experiência. Todos ficaram muito 

satisfeitos e gratos por sua incomparável ajuda e grande generosidade. 

Em 23 de novembro de 2018 foi apresentado no 56 Symposium e 46 Congresso da 

APA uma oficina na qual conectamos online a Olga Varela e os nossos candidatos para 

participar remotamente. Convidamos a participar pela APA, aqueles colegas que tiveram 

alguma colaboração com o ILAP durante 2018: O método psicanalítico Aplicado à 

Escrita na Formação Oficina do ILAP. Coordenador/es: Lic. Gloria Gitaroff - Dra. Maria 

Teresa Calabrese. Apresentador/es: Lic. Olga Varela – Lic. Susana Lentino de Pacheco - 

Psic. Cecilia Lauriña - Dr. José Sahovaler. 

Direção de Seminários: 

• Países com presença do ILAP 

 

Nicarágua 
 

2018 tem sido um ano muito difícil para a Nicarágua como país, situação que afetou 

diretamente nossa atividade como ILAP. A crise política levou as universidades a 

fecharem suas portas e, com isso, nossos três candidatos perderam a principal fonte de 
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renda. Da mesma forma, a precária situação de segurança tornou impossível para o ILAP 

continuar enviando professores para ministrar os seminários. Por essa razão decidimos 

continuar com o nosso trabalho, mas de forma virtual, continuando com a formação dos 

candidatos e acompanhando-os em momentos tão complexos. 

 

Vale dedicar algumas linhas para relatar algumas das experiências do último seminário 

presencial que tivemos em abril de 2018 em Manágua, que coincidiu precisamente com a 

eclosão do conflito político com revoltas e repressão policial muito fortes. Tivemos a 

oportunidade de apresentar a experiência em uma mesa no último congresso da FEPAL 

em Lima. 

 

Algumas vinhetas do relatório da docente Maria de Fátima Chavarelli da Sociedade 

Psicanalítica de Mato Grosso do Sul, Brasil: 

 

"Foi uma experiência muito rica e inigualável. Foi possível perceber o desejo do 

grupo, que mesmo sendo pequeno, mostrou grande força e determinação durante 

os dias da visita”. 

 

Como é sabido pelo ILAP, abrir caminhos em países onde a psicanálise ainda não 

está presente, demanda a possibilidade de sonhar e superar grandes barreiras. 

 

No caso da Nicarágua, de acordo com o grupo e a percepção de toda uma 

população, encontramos um país em total colapso político sob o amparo de um 

governo ditatorial.  

 

Certamente, todo esse clima invadiu a dinâmica grupal, mas não nos intimidou 

para cumprir nosso objetivo. O grupo conseguiu se deslocar, embora sem 

transporte público, para chegar ao local do seminário e mostrou sua coragem e 

força de vontade. Certamente, cercado por um clima quase de "guerra" local, o 

tema sobre a "Pulsão da Morte" estava presente o tempo todo. 
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De minha parte, pensava na "coincidência" da psicanálise estar aterrissando nesse 

lugar, precisamente naquele momento: O latente rompendo as forças repressivas 

e o reprimido procurando novas saídas. 

 

O grupo precisa do apoio total do ILAP: um pequeno grupo, identificado com a 

coragem da representante local e muito receptivo à coordenadora e ao 

pensamento psicanalítico. 

 

Na sexta-feira, à tarde, iniciamos os seminários. Os candidatos chegaram 

relatando o estado de violência instalado no país, falaram dos últimos 

acontecimentos, mas mesmo assim conseguimos desenvolver uma discussão 

sobre as primeiras lições introdutórias, no ritmo que tínhamos imaginado. No 

sábado começamos muito cedo e tínhamos a intenção de seguir em frente, e 

terminar. Almoçamos juntos em um clima muito agradável e compartilhamos a 

experiência do grupo quase com alegria, apesar da preocupação que reinava em 

nossas mentes. Retornamos imediatamente às nossas lições. Por volta das 16h, 

recebemos as notícias dos guardas da universidade, que nos disseram que 

deveríamos deixar o local rapidamente porque havia rumores de que a 

Universidade seria invadida. O grupo rapidamente me ajudou a pegar meus 

pertences do alojamento que eu tinha na universidade. Reunimos computadores, 

retroprojetores, livros e malas. Nesse momento, o representante local propôs à 

coordenadora que se alojasse em sua residência, dado que o deslocamento para 

um hotel provavelmente exigiria a passagem por zonas de conflito perigosas. 

 

Gostaria de agradecer publicamente ao grupo por cuidar de mim durante todo o 

tempo da minha permanência. 

 

Preciso enfatizar que deixei a Nicarágua sentindo muita empatia por esse grupo; 

com um registro incontestável das nossas experiências e torcendo muito para que 

eles possam ter força nessa caminhada longa e rica que é a Formação 

Psicanalítica. 
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Por fim, considerei que a representação mental que tínhamos do ILAP, como 

entidade estável e localizada na realidade externa, fora da área de conflito, acabou 

constituindo uma zona livre e segura no aparato da mente grupal, o que garantiu a 

possibilidade de pensar a psicanálise, mesmo que em "zona de guerra". 

Deixo aqui o meu apoio total ao ILAP e fico à inteira disposição para ajudar no que 

for necessário. 

 

Equador 
 
 

Seis candidatos dos nove que conformam o grupo de formação de Quito finalizaram com 

os seminários exigidos na grade curricular (ver Tabela Resumo, no final desta seção). No 

entanto, continuamos com a programação de seminários, visto que continuaram 

mostrando interesse em participar, sendo assim estipulado nos Procedimentos do ILAP, 

até se tornarem um grupo de estudo independente. As três candidatas mais jovens 

participaram virtualmente em 2018, e continuarão em 2019 com alguns seminários de 

nível básico programados para a Nicarágua. 

 

Honduras 

 

Dos nove candidatos deste país, sete já concluíram todo o currículo e esperamos que 

obtenham sua qualificação como analistas no decorrer do presente ano, 2019. Os outros 

irão fazer os seminários que precisarem, seja presencialmente no seu país ou de maneira 

virtual. 

 

Os candidatos solicitaram realizar apenas dois seminários presenciais neste ano por 

causa das sérias dificuldades políticas e econômicas pelas quais atravessa o país. 

 

• Seminários realizados em  2018 por país: ver Anexo 1 

• Seminários programados para 2019 por país: ver Anexo 2 

• Os ensaios no final de cada seminário. 
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Este requisito introduzido a partir do segundo semestre de 2017 tem sido muito bem 

recebido e apresentou resultados muito proveitosos durante o ano que decorreu desde  

sua implementação. Os candidatos cumpriram o prazo de entrega e a qualidade dos 

ensaios foi notável. 

Como explicamos no último relatório, nestes ensaios o candidato escreve sobre uma 

reflexão que expresse o impacto que o seminário promoveu. Espera-se um texto que 

mostre uma posição apropriada e criativa, não um resumo do seminário. Sugere-se que 

eles sejam guiados por algum aspecto da experiência clínica que o tema do seminário 

tenha proporcionado, ou a discussão de algum ponto do seminário que eles acharam 

difícil ou com o qual discordaram. 

Com grande liberdade criativa e honestidade, os Candidatos têm associado conceitos; 

leituras anteriores; experiências próprias, tanto da sua prática clínica quanto pessoal; 

referências a narrativas e personagens da literatura; reflexões pessoais; pensamentos 

filosóficos, sociológicos, etc. 

O ensaio serve também para a avaliação que o docente deve fazer em um relatório final 

de cada seminário, sobre o funcionamento do grupo como um todo e sobre cada um dos 

participantes. Cada candidato recebe, portanto, o feedback sobre sua participação 

individual e em grupo, e sobre a forma como estão captando os conceitos e o instrumento 

psicanalítico. Essa comunicação está sendo muito bem-vinda, pois nunca antes tiveram 

informação sobre seu processo de desempenho e processo de formação. 

Algumas vinhetas dos ensaios a título de ilustração: 

Candidato da Nicarágua: 

"Ser psicanalista é simplesmente abrir os olhos para essa evidência de que não há 

nada mais desbaratado que a realidade humana" Jaques Lacan. 

A propósito da epígrafe, devo confessar que tenho dificuldade em abrir meus olhos. 

E não é que a realidade humana não me seja disparatada, mas que eu raramente 

consegui apreciá-la sem ter medo ou algo de nojo. Mas como amador da 

psicanálise, é reconfortante saber que concomitante aos impulsos incontroláveis e 
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destrutivos que sempre se manifestam apesar da nossa vontade, o que poderia 

descrever o homem como um ser perverso, nas profundezas de seu ser, o homem 

também é muito mais... 

Uma das épocas em que mais abri os olhos foi em 2014, quando tive experiência 

clínica no tratamento de pacientes toxicodependentes. A orientação do trabalho 

realizado tanto no atendimento grupal quanto individual foi baseada no Modelo 

Transteórico de Mudança. No entanto, muito do material observado me forçou a 

retornar à psicanálise por encontrar nesta, maneiras de explicar os paradoxos dos 

quais eu era testemunha... 

Candidata de Honduras: 

"... Eu quero despertar a expectativa frente a este seminário por meio de uma 

pergunta frequente ao momento de preparar o material para apresentar no grupo: 

Mas... e onde está transferência? É uma maneira habitual do candidato a analista 

de se questionar sobre esse enigmático acontecimento, evento, processo, 

fenômeno. Talvez até a maneira pela qual costuma-se referir-se a ela envolve 

complexidade. Complexidade que só pode ser assimilada com a própria 

experiência da análise, com uma forte e renovada teoria, e claro, com a prática, 

com o exercício da psicanálise. O seminário contribuiu substancialmente para 

integrar esses aspectos. 

Posso dizer que a parte mais significativa da experiência do seminário esteve para 

mim na seguinte regra: Não ficar vítima da racionalidade. 

Estou muito grata. 

Candidato de Honduras: 

"Eu acredito que a riqueza de compartilhar entre nós esse tipo de escuta através 

da discussão de casos tem dois propósitos: o primeiro é "afinar o ouvido", orientá-

lo para o simbólico e como isso encaixa no que o paciente fala, para assim 

conseguir dar um sentido e; o segundo, "quebrar a solidão". A própria maneira 

pela qual o nosso trabalho analítico é realizado sozinho a partir do consultorio nos 
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incita ou nos empurra para supervisionar, revisar, reler, sejam quais forem os 

termos utilizados, nosso trabalho com outros colegas para termos outras visões, 

"outras contratransferências" que nos enriqueçam e que nos mantenham acima de 

tudo, no plano humano. 

Candidato da Nicarágua: 

"Na década de 1980, a Nicarágua estava sob uma ditadura militar, uma sangrenta 

guerra civil era travada e a liberdade de expressão estava censurada. 

Consecutivamente associei ambos os momentos, na Nicarágua vivemos uma 

espécie de ditadura institucional, a liberdade de expressão é censurada e há 

aproximadamente 35 pessoas assassinadas pela polícia nacional em todo o país, 

e enquanto eu escrevo estas linhas, ecoam na minha cabeça as palavras da 

professora Fátima, quando explicava a compulsão à repetição. Se bem me lembro, 

ela disse que existe no sujeito neurótico, e não só nele, uma tendência imperiosa, 

inconsciente, de atualizar constantemente situações ou experiências passadas 

que estão ligadas a um evento traumático ou  a comportamentos e processos 

mentais desagradáveis que nos impedem o desenvolvimento satisfatório do nosso 

ser, ou, iniciar a plenitude de todo o nosso potencial. Eu não quero acreditar que 

em nosso país há uma "compulsão" para repetir situações de tanta dor e 

sofrimento, mas os fatos recentes parecem mostrar-me o oposto, e é um 

fenômeno que não é isolado para a Nicarágua, mas sim ele está ligado ao 

mecanismo que ativou as dinâmicas internas de desenvolvimento da nossa 

civilização. Há milhares de exemplos de libertadores que passam a ser tiranos, 

vítimas a algozes, perseguidos a perseguidores. 

De maneira muito irônica, durante uma das aulas começamos a falar sobre o 

narcisismo, e suas diferenças do egoísmo, e o primeiro como uma entidade clínica 

complexa em relação à análise. Eu digo irônica, porque explicava à professora 

Fátima o culto à personalidade que estabeleceu o governo da Nicarágua. (...) 

Pelas avenidas ou ruas de toda a Nicarágua é comum achar imagens enormes 

que mostram os rostos benevolentes do casal presidencial, como se fossem eles o 

pai e a mãe da população, respectivamente, mas o seu efeito tem, sobretudo, 

qualidades Orwellianas em minha opinião. Eles são como o rosto e os olhos de 
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"big brother", que tudo vê, e pune tudo. Que nível de narcisismo é necessário para 

alguém fazer uma imagem de tal magnitude? Não acho que eu seja a pessoa 

certa para responder a esta pergunta, no entanto, a professora Fátima disse que 

"o narcisista se toma assim mesmo para fazer a relação de objeto, ou quando é 

feita uma escolha de objeto como uma extensão de si mesmo, é feita uma escolha 

do objeto narcisista". Sendo uma pessoa pouco versada na política, eu acredito 

que dentro das ideologias e projetos políticos há um núcleo narcisista que está se 

movendo claramente na direção de elevar o ego até os picos mais altos, onde se 

encontram o discurso e a imagem megalomaníaca... 

Pessoalmente, eu nunca fui um nacionalista, nem patriota, também não me sinto 

particularmente "orgulhoso" de pertencer a uma área geográfica específica. Os 

nacionalismos talvez sejam fenômenos acidentais que nos possibilitam identificar-

nos com algo "superior". Processo de identificação que, provavelmente, nos levou 

a fabricar deuses, líderes e salvadores, e também nossos demônios, por que não. 

Como foi discutido durante o seminário, Deus é o pai benevolente que um dia nós 

matamos e hoje tememos; seguindo essa linha de pensamento pode ser que a 

pátria seja a mãe pura virginal, a quem desejamos proteger de qualquer vexame e 

por quem "damos a vida". Provavelmente a analogia anterior tenha sido pouco 

sofisticada, mas nós seres humanos, também pensamos com analogias, e 

existimos com metáforas, sendo os sonhos uma espécie de metáfora da vida 

consciente onde, como em uma pintura a existência se dilui na superfície da tela. 

Às vezes, a imagem onírica é clara e harmoniosa como uma pintura de 

Michelangelo, outras vezes é escura e confusa, terrível, como o "Inocêncio X", de 

Francis Bacon. 

Esta segunda parte do ensaio eu continuei na quinta-feira 26/4/2018, onde 

também visitei pela manhã a Universidade Politécnica para continuar o 

acompanhamento psicológico das pessoas que estão entrincheiradas na 

faculdade. Eu ouvi histórias de pessoas que foram atacadas pelas forças policiais, 

que viram outros homens morrerem por causa dos tiros das "forças da ordem". 

Moradores das áreas vizinhas da instituição me relataram o assedio como um 

conflito de guerra. Todos se olham cansados, esgotados fisicamente e 
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emocionalmente; eu também acho que me vejo cansado, esgotado física e 

emocionalmente. 

Emil Cioran dizia que não é uma pátria a que habitamos, mas sim um idioma. Isto é 

certo, todos nós falamos a mesma língua, porque quando rimos todos rimos da 

mesma forma, e quando choramos todos choramos igualmente; as nossas 

diferenças estão na forma, não na essência. Hoje, durante a caminhada fora da 

universidade pensava sobre a possibilidade de eu ser "sequestrado" por alguém das 

forças do governo, tive esse pensamento fugaz, quase insano, e disse a mim 

mesmo: "calma, você não é tão importante, você é só um psicólogo, ninguém vai te 

sequestrar". Coloquei meus fones de ouvido e assim como ontem, escutei uma 

música. Andei entre as barricadas, restos de pneus queimados, muros de pedras 

improvisados. Desta vez, a música que me acompanhou foi "Sunday bloody sunday" 

do grupo irlandês U2, single de seu álbum "War", de 1983. A música narra os 

acontecimentos do "domingo sangrento" na Irlanda do Norte em 1972, onde forças 

britânicas abriram fogo contra civis que se manifestavam pacificamente, ferindo 

dezenas e matando 14 pessoas. E tal como é dito na música, eu me pergunto: "How 

long must we sing this song? Obrigado pelo seu tempo. 

• Consolidação das informações sobre os seminários realizados por cada candidato 

até a atual data e as pendências para aqueles que ainda não concluíram sua grade 

curricular. 

Foi revisada a ficha de cada Candidato, e realizamos as equivalências dos seminários 

realizados por cada um deles em relação à grade curricular incorporada nos 

procedimentos do ILAP em 2016. Essa informação nos permitiu colocar mais ordem e 

controle sobre os vários processos de formação que estão em andamento, para alguns 

candidatos há cerca de 10 anos, o qual nos possibilita ter um panorama geral dos 

seminários realizados em cada país por cada Candidato. Com base nisso, foi determinado 

quem já tinha terminado os Seminários exigidos pelo ILAP, durante o processo de 

formação o que nos ajudou a programar os seminários que não foram leccionados 

conforme nossa grade curricular que são exigidos em cada país. 
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A informação foi enviada a cada um dos Candidatos. Nos casos em que houve dúvidas, 

foi sanada cada uma delas. 

Tabela resumo e Gráficos 

Número de Seminários realizados por cada Candidato, por país (até março de 2019): 

CANDIDATOS SEMINÁRIOS SITUAÇÃO DO 
CANDIDATO 

QUITO TOTAIS 

      Presenciais Virtuais Total 

1 Carrión Alvaro 33 5 38 Finalizou 

2 Castro Daniela 17 5 22 3 pendentes 

3 El  Malouf Andrea 10 3 13 12 pendentes 

4 Guzmán Ma Pilar 22 7 29 Finalizou 

5 Jurado Mónica 17 4 21 4 pendentes 

6 Landazuri Felipe 20 7 27 Finalizou 

7 León Juan 23 5 28 Finalizou 

8 Salazar Gabriela 20 6 26 Finalizou 

9 Velastegui Silvia 32 6 38 Finalizou 

TEGUCIGALPA TOTAIS  

1 Alegría Astarté 35 4 39 Finalizou 

2 Baltodano René 34 7 41 Finalizou 

3 Madariaga Mirta 16   16 9 pendentes  

4 Mourra Sandra 40 11 51 Finalizou 

5 Ramírez Alma 35 7 42 Finalizou 

6 Ruano Guillermo 35 6 41 Finalizou 

7 Salgado Jessica 34 7 41 Finalizou 

8 Salvador Juan Carlos 29 4 33 Finalizou 

9 Savillón Rosa 23   23 2 pendentes 

MANÁGUA TOTAIS  

1 Gutiérrez Yasser 2 4 6 19 pendentes 

2 Pérez Steven 2 4 6 19 pendentes 

3 Ramírez Ma Emilia 2 4 6  19 pendentes 
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Direção de Admissão e Formação 

Neste período, já melhor integrados com o funcionamento geral do ILAP, membros desta 

Direção conseguimos dar andamento a situações de longa data que estavam paradas; 

também pudemos realizar - conforme o Conselho, alterações tanto formais quanto 

conceituais nos Procedimentos de Avaliação. 

1) Nesta linha, concluímos, apresentamos e aprovamos uma proposta de mudança e/ou 

adaptação de alguns pontos dos "Procedimentos ILAP" referentes às funções da 

nossa Direção. 

2) Completamos o registro de todos os Candidatos em Supervisão, entrando em contato 

com os mesmos e com os Supervisores. Desta forma, obtivemos um panorama 

preciso do desenvolvimento de todos os processos de Supervisão, facilitando seu 

seguimento e controle necessários. 
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3) Organizamos e estabelecemos o sistema de Avaliação dos Relatórios de Supervisão 

e os Trabalhos finais dos candidatos, tal como previsto no relatório do ano passado 

através de Comissões de Avaliação da seguinte forma: 

a. As Comissões são compostas por três analistas Didatas, um dos quais é membro do 

Conselho Diretivo do ILAP e responsável pela coordenação. 

No caso dos Relatórios de Supervisão, o Supervisor integra a comissão de 

avaliação, enquanto os outros membros são Analistas Didatas da América Latina 

que se apresentaram para colaborar com a tarefa de nosso Instituto. 

b. Nossa Direção entra em contato com esses colegas para integrar cada Comissão. 

Após serem organizadas, enviamos todos os critérios da avaliação, bem como o 

Trabalho que será avaliado. 

c. Cada Comissão reúne-se virtualmente para trocar ideias sobre o Trabalho; Em uma 

segunda instância, a reunião inclui o candidato para lhe fazer perguntas, 

comentários e esclarecimentos, e apreciar desta maneira, como sustenta seu 

Trabalho escrito. 

d. Se necessário, a Comissão poderá solicitar ao Candidato que forneça mais material 

clínico ou uma elaboração mais aprofundada do Trabalho apresentado. Depois é 

definida outra reunião virtual com o candidato para prosseguir com uma nova 

avaliação. 

e. Uma vez concluída a avaliação, a Comissão deve enviar o Relatório correspondente 

para nossa Direção, o qual fica arquivado na pasta do candidato. 

4) Seguindo o procedimento acima exposto, avaliamos neste último ano: 

a. Cinco (5) relatórios de supervisão. 

b. Dois (2) trabalhos finais, um dos quais exigiu dois processos com diferentes 

Comissões, dado que o trabalho apresentado foi considerado insuficiente e o 

Candidato teve que realizar um segundo trabalho, que foi avaliado e aprovado por 

outra Comissão. 
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c. Três (3) trabalhos finais estão em processo de avaliação. Para um deles, está se 

organizando a Comissão, enquanto o segundo trabalho precisa apresentar mais 

material clínico. O Candidato está preparando. Quanto ao terceiro, este não foi 

aceito e o Candidato apresentará um segundo trabalho final para ser avaliado pela 

nova comissão avaliadora, já constituída. 

5) Como resultado desse processo, atualmente temos dois analistas em condições para 

serem propostos como Membros Diretos do IPA. 

Isso requer uma nova instância de avaliação que, com algumas modificações ainda 

não revisadas pelo Conselho, pretendemos cumprir em breve. 

6) A fim de incentivar o processo de formação do Grupo de Quito, o Conselho decidiu lhes 

oferecer o envio de um Supervisor para tomar conta das Supervisões pendentes. Esta 

Direção entrou em contato com os Candidatos para conhecer suas necessidades. Em 

seguida, nomeou María de Fátima Chavarelli, Membro didata da SPMS (Sociedade 

Psicoanalítica de Mato Grosso do Sul), quem concordou em supervisionar os seis 

Candidatos interessados na proposta. Estando o processo já em andamento. 

Direção de Investigação e Seguimento 

Durante o período de 2018 a Direção de Investigação e Seguimento centrou seu trabalho 

na prestação de assistência e apoio aos candidatos de Quito e Honduras que concluíram 

sua formação curricular (seminários e supervisões) e que estavam em processo de fazer 

a sua monografia de conclusão de curso (trabalho final). 

Trabalhamos individualmente com cada candidato que solicitou apoio para orientar, 

revisar e corrigir os trabalhos teórico-clínicos que vinha fazendo. 

Este trabalho enquadra-se no programa proposto por esta direção orientado ao 

seguimento do processo de graduação no ILAP. Este programa foi coordenado com a 

direção de Admissão, Seminários e com a secretaria do Instituto, respectivamente. 

Coordenaram-se as informações das fichas curriculares de cada candidato para oferecer 

um suporte personalizado de acordo com a situação, e a formação permanente dos 
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candidatos foi enfatizada naquelas áreas que apresentaram dificuldades, principalmente 

em relação à redação dos trabalhos finais. 

A esse respeito, podemos informar que duas candidatas concluíram sua formação, e são 

as primeiras formandas da sua geração: Gabriela Salazar, de Quito, e Sandra Moura, de 

Honduras. 

No processo de conclusão estão Silvia Velastegui, de Quito; e Jessica Salgado, de 

Honduras, ambas aguardando a avaliação dos seus trabalhos finais. 

O trabalho para este novo período continuará focado no acompanhamento e apoio aos 

candidatos que estão se formando com o objetivo de fortalecer a futura formação de 

grupos de estudo tanto em Quito quanto em Honduras. 
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