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A Federação Latino-Americana de Psicoterapia foi constituída no ano de 

2000 e, desde então, vimos pautando nossa diretiva pelo favorecimento dos 

pacientes, dos profissionais e da sociedade como um todo, outorgando a cada 

um deles o mesmo grau de importância. 

Ao longo destes dezenove anos de sua história, a Flapsi vem 

promovendo a integração e o diálogo entre os profissionais psicoterapeutas 

representantes das diversas tendências existentes na atualidade, com respeito 

incondicional à diversidade e aos temas pertinentes a seus específicos 

espaços de atuação.  

O intercâmbio de práticas, de experiências clínicas, de conhecimento 

científico e acadêmico tem sido concretizado por meio dos congressos 

promovidos, em diversos países da América Latina e no exterior.  

Estes eventos têm sido ocasiões propícias para se tratar da diversidade 

de interesses teórico-práticos dos participantes, abrangendo a filosofia, a ética, 

a cultura, a mídia, as artes, as políticas públicas, as redes sociais, a formação e 

a investigação no âmbito da Psicoterapia. 

A Federação Latino-Americana de Psicoterapia tem estado sempre 

pronta para garantir que princípios éticos estejam presentes na prática da 

Psicoterapia.  

Propagamos a importância de que a Psicoterapia seja exercida por 

pessoas devidamente preparadas e qualificadas nos domínios teórico, técnico 

e experimental da Psicologia, conformados por parâmetros curriculares 

específicos de uma formação acadêmica de qualidade.   



 
 
 

 

 

Acreditamos que em todo o mundo, profissionais da Medicina também 

praticam com igual competência esta que é, segundo Sigmund Freud “a forma 

mais antiga de terapia existente”. 

Para os psicólogos, a lisura da prática psicoterapêutica, cuja meta é 

promover a saúde mental, propiciando condições para o enfrentamento de 

conflitos e/ou transtornos psíquicos de indivíduos ou grupos, está alicerçada no 

seu Código de Ética Profissional. 

Entretanto, sentimos a necessidade de uma regulação, um 

direcionamento dos diversos referenciais teóricos e das diferentes práticas 

clínicas, para que estas garantias não sejam inoperantes, e para evitar que a 

Psicoterapia se torne “terra de muitos e de ninguém”.   

Sem pretender sermos senhores de um conhecimento que originalmente 

é de todos os que se debruçam sobre ele, é imprescindível não negligenciar as 

implicações éticas e sociais da prática psicoterapêutica. Uma formação 

embasada e contínua, baseada no tripé: conhecimento científico, 

autoconhecimento e supervisão, podem garantir a eficácia da Psicoterapia na 

promoção do bem-estar, da melhoria da qualidade e da saúde integral dos 

nossos semelhantes.  

A boa prática da Psicoterapia passa por um constante aprimoramento do 

profissional psicoterapeuta, dando continuidade e complementariedade à sua 

formação por meio de centros especializados.  

Por tudo isto exposto, a Federação Latino-Americana de Psicoterapia 

tem como meta de curto prazo aumentar os espaços de interlocução entre os 

envolvidos na prática e na pesquisa da Psicoterapia, promovendo a 

aproximação com instituições e ciências afins.  

Pois queremos, acima de tudo, contribuir cada vez mais para o 

desenvolvimento da área da saúde mental, atenuando a angústia existencial, a 



 
 
 

 

 

depressão, a ansiedade epidêmica e tantos outros males que assolam a 

sociedade contemporânea.  

Reafirmamos, então, o empenho e o envolvimento incondicional da 

Federação Latino-Americana de Psicoterapia. 

 Promover o melhor desenvolvimento da Psicoterapia como tratamento, 

ciência e profissão em todo âmbito da América Latina;  

 Atender a formação, as condições de trabalho e as relações entre si dos 

terapeutas de diversas nacionalidades e orientações científicas; e  

 Fomentar a relação entre as associações de cada um dos países-

membros, para um melhor intercâmbio de informação científica e de 

investigação. 

 

 

Presidente Emilia Afrange e Junta Diretiva de FLAPSI 
Federação Latino-Americana de Psicoterapia  
(gestão 2016-2018 e 2018-2020) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

CONGRESSOS REALIZADOS 

 

 País Sede 
y Fecha 

   Ciudad Nombre del Congreso  

Argentina 
1999 

Buenos Aires 
 I Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Organización de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia 

Chile 
2000 

Santiago 

 II Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Psicoterapia en América Latina, Desafíos clínicos y necesidades de 
formación 

Ecuador 
2001 

Quito  III Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Venezuela 
2003 

Caracas 
 IV Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Psicoterapia en tiempos de caos 

Brasil 
2004 

Porto Alegre 
 V Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

El Desarrollo de la Psicoterapia y sus interfaces 

Panamá 
2006 

Ciudad de  VI Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Panamá 
Los psicoterapeutas: formación, intereses, acuerdos, desacuerdos y 

visión de futuro 

Uruguay 
2007 

Montevideo 
 

  VII Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

La psicoterapia: un derecho universal 

Brasil 
2008 

San Paulo 

 VIII Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

La psicoterapia en nuestro mundo traumatizado: desafíos y 
posibilidades 



 
 
 

 

 

Perú 
2009 

Lima 
 IX Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Psicoterapia y sentido de vida 

Ecuador 
2013 

Quito 
 X Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Desafíos de la Psicoterapia. Ciencia y arte 

Brasil 
2015 

Sao Paulo 
 XI Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Psicoterapia en el siglo XXI: posibilidades, nuevas perspectivas desafíos 

México 
2018 

Monterrey 
 Congreso Latinoamericano de Psicoterapia

Psicoterapia sin fronteras  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congressos realizados 

Data País Cidade Congresso 

1999 Argentina Buenos Aires I    Congresso    Latinoamericano de Psicoterapia 

2000 Chile Santiago II   Congresso    Latinoamericano de  Psicoterapia 

2001 Equador Quito III  Congresso    Latinoamericano de  Psicoterapia 

2003 Venezuela Caracas IV  Congresso    Latinoamericano de  Psicoterapia 

2004 Brasil Porto Alegre V   Congresso    Latinoamericano de  Psicoterapia 

2006 Panamá Cidade do Panamá VI  Congresso    Latinoamericano de  Psicoterapia 

2007 Uruguai Montevideo VII  Congresso   Latinoamericano de  Psicoterapia 

2008 Brasil São Paulo VIII Congresso   Latinoamericano de  Psicoterapia 

2009 Peru Lima IX   Congresso   Latinoamericano de  Psicoterapia 

2013 Equador Quito X    Congresso   Latinoamericano de  Psicoterapia 

2015 Brasil São Paulo XI   Congresso   Latinoamericano de  Psicoterapia 

2018 México Monterrey XII  Congresso   Latinoamericano de  Psicoterapia 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui eu gostaria de preencher com os nomes dos congressos 

Congresso 

I    Congresso    Latinoamericano de Psicoterapia 

Organización de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia 

II   Congresso    Latinoamericano de  Psicoterapia 

Psicoterapia en América Latina, “Desafíos clínicos y necesidades de formación” 

III  Congresso    Latinoamericano de  Psicoterapia 

??? 

IV  Congresso    Latinoamericano de  Psicoterapia 

Psicoterapia “En tiempo de caos” 

V   Congresso    Latinoamericano de  Psicoterapia 

O Desenvolvimento da Psicoterapia e suas interfaces 

VI  Congresso    Latinoamericano de  Psicoterapia 

“Los psicoterapeutas: formación, intereses, acuerdos, desacuerdos  y visión de futuro” 



 
 
 

 

 

VII  Congresso   Latinoamericano de  Psicoterapia 

“La psicoterapia: un derecho universal” 

VIII Congresso   Latinoamericano de  Psicoterapia 

“La psicoterapia en nuestro mundo traumatizado: desafíos y posibilidades” 

IX   Congresso   Latinoamericano de  Psicoterapia 

Psicoterapia y Sentido de Vida 

X    Congresso   Latinoamericano de  Psicoterapia 

Desafíos de la Psicoterapia. Ciencia Arte 

XI   Congresso   Latinoamericano de  Psicoterapia 

Psicoterapia no século XXI: possibilidades, novas perspectivas, desafios 

XII  Congresso   Latinoamericano de  Psicoterapia 

Psicoterapia sin fronteras 

 

 

 

 


