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O FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO DO PASSE 
1 . Lista dos passadores.  
Essa lista é estabelecida em cada dispositivo pelas comissões locais responsáveis pela 
garantia que a transmitem ao CIG, o qual conserva a lista de todos os passadores com a 
menção do analista e data de sua indicação. 
  
2 . Etapas do funcionamento do dispositivo 
       As demandas de passe são recebidas a nível local pelos secretariados das  
comissões ad hoc, que estabelecem  a lista de passadores. 
O candidato é recebido por um membro da comissão local de garantia, que comunica, em 
seguida, a toda a comissão, a qual aceita ou declina a demanda. O secretariado transmite a 
resposta da comissão ao candidato e, se for o caso, lhe propõe tirar por sorteio os nomes 
dos passadores.  
No que concerne a AL-Norte e a AL-Sul, vinculadas aos dispositivos do Brasil, em função 
da distância, cada candidato é recebido por duas pessoas : o membro da CIG da zona 
linguística em questão e o membro da CIG anterior dessa mesma zona.  
Um passante pode, se quiser, recusar um passador e tirar por sorteio um outro nome. 
Quando seu testemunho terminar, o passante informa à comissão ou a seu secretário. 
  
Os Secretariados do passe transmitem aos Secretários do CIG :   
- a lista das demandas de passe;  
- a lista dos passes que deram início efetivo após a entrevista com um membro da comissão 
local com os candidatos, com o nome dos dois passadores e toda informação necessária 
para o cartel (vide Outras disposições);   
- o anúncio do término de cada passe.  
  
O CIG se incumbe de endereçar os passes para um dos cartéis do passe levando em conta as 
línguas e as incompatibilidades. Convém evitar no cartel a presença do analista do passante, 
de seu supervisor e, se for o caso, do atual analista do passante, assim como a de pessoas 
muito próximas a ele.  
  
O cartel se pronuncia transmitindo sua resposta ao Secretariado do CIG que, por sua vez, 
transmite, por meio de um membro, a resposta ao passante.  
  
O Secretariado do CIG (composto por dois secretários do CIG) mantém um Caderno com 
todas essas etapas anotadas, informa o CIG dos passes a serem estudados, e transmite, em 
relação a cada passe, na ocasião, a respostas do cartel do passe, assim como sua 
composição, ao Secretariado do Dispositivo Local de Escola concernido.  
  
 O CIG transmite o conjunto dessas regras de funcionamento aos diversos secretariados 
locais.  
  
  



  Os cartéis do passe :  
Três cartéis estão constituídos por dois anos para estatuir sobre os passes e trabalhar na 
elaboração esperada. Cada um dos três cartéis compreende um membro da Europa, um 
membro da América do Sul e três (para dois cartéis) ou quatro (para um cartel) membros 
franceses.  
  
4 . Outras disposições :  
 
      Os AME da EPFCL podem propor passadores, como previsto pelo texto « Princípios 
diretivos », no momento que lhes parecer oportuno, para a comissão local encarregada do 
Secretariado do passe de sua zona linguística ou da zona à qual estão vinculados em relação 
aos dispositivos de Escola.  Cada comissão pode também se endereçar aos AME 
(notadamente aos AME dos Fóruns vinculados). 
       Os Secretariados do passe propõem aos passantes  tirar por sorteio o nome de seus 
passadores de uma lista de passadores que não estão em um passe em curso ou, se isso não 
for possível, os que estão em menos passes do que outros.  Os passadores devem 
necessariamente ser da mesma língua que o passante ou de uma língua falada pelo passante, 
mas não necessariamente do mesmo lugar que ele.  
       O mandato de um passador é limitado a quatro passes ou ao período de dois anos.  
       É necessário que as comissões locais se certifiquem que o passante, que tire por sorteio 
os nomes de seus passadores, esteja pronto para começar logo seu testemunho  e velem para 
que o testemunho não se prolongue indefinidamente.  
  
  
A GARANTIA 
 
1 . A composição da Comissão Internacional de Habilitação dos AME 
No segundo ano de seu mandato, o CIG compõe, dentre seus membros, a Comissão 
Internacional de Habilitação.  Sua composição respeita uma certa proporcionalidade em 
relação ao número de membros da Escola em cada zona linguística. A lista de novos AME 
é publicada em junho/julho desse segundo ano.  
  
2 . Funcionamento  
No início de seu funcionamento, o CIG relembra às comissões locais  as tarefas relativas 
aos critérios e modos de recolhimento de informações sobre os possíveis AME 
(notadamente nas zonas linguísticas vinculadas a um dispositivo de Escola).   
As comissões locais de garantia transmitem, a qualquer momento, suas propostas de AME. 
De seu lado, a Comissão Internacional de Habilitação estabelece, uma vez por ano no 
máximo, a nova lista de AME.   
  
  
CIG 2008/2010 
10 membros do Dispositivo francês e a ele vinculados : 
 - Jacques Adam , Sidi Askofaré,  Sol Aparicio, Michel Bousseyroux, Jean-Pierre Drapier, 
Jean-Jacques Gorog, Martine Menès, Colette Sepel, Danièle Silvestre, Colette Soler  
3 membros da   Espanha : 



- Maria Eugenia Lisman (EPFCL-FOE de Barcelona-F.P.Galicia), Josep Monseny Bonifasi 
(EPFCL-FFCLE), Clotilde Pascual  (EPFCL-FFCLE) 
3 membres da América do Sul   
 - Antonio Quinet (Brasil) , Florencia Farias (AL-Sul), Trinidad Sanchez de Lander (AL-
Norte) 
  
SECRETARIADO 2008/2010 : 
Florencia Farias pela América do Sul (Brasil, AL-Norte e AL- Sul) 
Colette Soler pela Europa 
  
COMPOSÃO DOS CARTÉIS DO  PASSE 2008/2010 :  
Três cartéis, compostos por escolha mútua : 
1. Jacques Adam, Sol Aparicio, Martine Mnenés (França), José Monseny (Espanha) 
Antonio Quinet ( Brasil), Colette Soler (França) 
2. Sidi Askofaré, Michel Bousseyroux, Danièle Silvestre, (França), Clotilde Pascuale 
(Espanha) et Trinidada de Lander (AL-Norte) 
3. Jean Pierre Drapier, Jean-Jacques Gorog, Colette Sepel (França), Maria Eugenia Lisman 
(Espanha), Florencia Farias (AL-Sul) 
  
 COMISSÕES LOCAIS DE ESCOLA 2008/2010 
  
1. França 
Duas  Comissões :  
Commission de l'accueil et de la Garantie (CAG) pour l'admission des membres et la 
garantie (passe et AME) :  
Patrick Barillot, Maria Vitoria Bittencourt, Luis Izcovich, Albert Nguyen, Mireille 
Scemama, Patricia Zarowsky. Secrétaire : Patrick Barillot. 
Commission de l'Option épistémique, COE :  
Marc Strauss, Bernard Nomine, Patricia Zarowsky.  
  
2 . Espanha  
1. D.E.L de la Asociación EPFCL-Forum Opció Escola (F.O.E de Barcelona) y el Foro 
Psicoanalítico de Galicia. 
Comisión Epistémica y de Admisión: 
- Rosa Escapa, Ma. Jesús Pedrido, José Sánchez 
 Comisión Local de la Garantía 
- Viviana Bordenave, Ana Canedo, Manuela Valcárcel 
2 . DEL 7 :  
Comisión de Admisión y Garantia: 
- Xavier Campamà, MªLuisa de la Oliva, y Rithee Cevasco (Secretariado del Pase) 
Comisión Epistémica: 
- Begoña Alegria (encargada de carteles), Pilar Dasi, Manel Rebollo, Coordinador del DEL: 
Manel Rebollo 
  
 
 
 



 3 . Itália 
DEL : 
Moreno BLASCOVICH (Pres), Paolo GOMARASCA    (Secr Epist), Marina SEVERINI, 
Renato  GERBAUDO, Fulvio MARONE (Secr Accueil), Annalisa DAVANZO, Mario 
BINASCO, Maria Teresa MAIOCCHI 
  
3 . América Latina - Norte 
1.Comisión de Acogida y Recepción Local : 
- Medellín: Juan Guillermo Uribe, Puerto Rico: Silvia Arosemena, Venezuela: Ana 
Mercedes Tortolero 
2. Comisión de la Opcdión Epistémica Local : 
- Medellín: Juan Manuel uribe, puerto Rico: Dhyalma Avila, Venezuela: Gioconda Espina 
  
4 . America Latina - Sul 
1. Comisión de admisión y recepción local: 
- Juan Ventoso (Foro Analítico del Río de la Plata),  Anibal Dreyzin (Foro Psicoanalítico 
de Buenos Aires), Ana Diaz Patrón (Foro Salta- Tucumán), Stella López (Foro de La 
Plata), Mario Uribe ( Foro de Chile) 
2 . Comisión Epistémica local 
- Silvia Migdalek(FARP), Viviana Gómez (FPBA), Gladys Mattalia (Foro Salta-Tucumán), 
Alfredo Sclani (Foro de La Plata) 
- Mónica Gabler (Foro de Chile) 
 
5. Brasil 
Comissão Local de Escola de Acolhimento e Garantia (CLEAG): Ana Laura Prates, Andrea 
Bruneto, Ida Freitas e Vera Pollo. 
 


