
XIV Colóquio do LEPSI
VI Congresso da Rede INFEIES

X Colóquio RUEPSY

Os nomes da criança: Infância$, 
alteridade e inclusão

Mesa 1: Formação e trabalho de profissionais da 
infância
Coordenadora: Fernanda Arantes

Contribuições da teoria psicanalítica para a 
atuação do psicólogo nas redes básicas de 
ensino
Isabelle Emerick da Rocha

A atuação do psicanalista em instituições de 
educação infantil
Flavia Nahon
Thaysa Silva dos Santos
Lila Tatiana Queiroz de Carvalho Souza

As entrevistas com os professores no APEGI: 
uma leitura de sua função e de seus efeitos
Ana Lúcia Branco Novo
Maycon Andrade Fraga

Narrativas, histórias e contos infantis: suas 
consequências estruturantes para bebês e 
pequenas crianças em contexto de educação 
infantil
Mariana Carvalho de Oliveira Rodriguez
Cíntia Mercaldi Galina
Emanuelle de Sousa Santos Wada

Infancia y crianza: ¿recursos agotados?
María Leticia Pucineri 
María Gabriela Cabral

Entre a queixa e o desejo na formação de 
professores
Fernanda Arantes

Um novo laço entre psicanálise e educação?
Camille Apolinario Gavioli

Mesa 2: Formação e trabalho de profissionais da 
infância
Coordenadora: Marise Bartolozzi Bastos

Inclusão escolar e formação de professores: 
pela inclusão da noção de sujeito
Marise Bartolozzi Bastos

Formación psicopedagógica para la inclusión de 
las infancias
Angela Rosa Catrambone

Formação docente e a relação com o saber: do 
professor sabe-tudo à possibilidade de 
implicação do professor em sua formação
Maria Gabriela Guidugli Pedreira

Formação Inicial no Contexto Inclusivo: uma 
experiência de mediadores de alunos com 
deficiência
Felícia Maria Pereira dos Santos
Mônica Rahme

Criação de oficina de Arte no Lugar de Vida
Luisa Torkomian de Campos
Maria Eugênia Pesaro

A canção do desejo: uma escuta do acalanto na 
creche
Elisangela Maria da Silva

O desejo em questão na formação de 
professores de Português como Língua de 
Acolhimento (PLAc) para imigrantes
Arabela Vieira dos Santos Silva e Franco

Mesas de comunicação de pesquisa: 19 de novembro (13h30-15h30) e 20 de novembro (8h30-10h)
Os links para acesso às salas estarão disponíveis no site do evento.
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Mesa 3: Infância, juventude e clínica
Coordenadora: Paula Fontana

A medicalização nas infâncias
Raquel Nascimento Pinheiro

Infância e medicalização: as lentes diagnósticas
Larissa Costa Beber Scherer
Karin Muller

Grupo interativo pais-bebê na creche: os vários sentidos 
do “limite” no desenvolvimento infantil e a função do 
semelhante
Fabiana Sampaio Pellicciari
Patricia Moratti

Freud e a educação das crianças pequenas – A 
especificidade das meninas
Luiza Holmes
Ariana Lucero

A holófrase na psicose infantil e suas relações com a 
debilidade
Lara Batista Belfi
Ariana Lucero

A tirania das crianças
Albert Ciccone

Autismo da criança e luto parental: alguns destinos, 
alguns sentidos
Kelly Macedo Alcantara

Considerações psicanalíticas acerca de função do 
semelhante e o laço entre as crianças na escola
Cristine Lacet
Paula Fontana Fonseca
Josca Ailine Baroukh

A recusa seletiva oral através da fala e da comida na 
infância e adolescência
Mylla Freitas Alves Firmo De Lima

“Agora eu era o herói e meu cavalo só falava inglês”: a 
escuta da criança
Ludmila Mourão

Mesa 4: Infância, juventude e clínica
Coordenadora: Izabel Abreu

Incluir pela nomeação, enlaçar pela libido: contribuições da 
clínica psicanalítica à educação inclusiva de crianças 
autistas e esquizofrênicas
Frederico Santos Alencar
Luis Achilles Rodrigues Furtado
Maria de Fátima do Nascimento Rodrigues

Incidências da patologização no sujeito adolescente
Mauro Vassoler Junior
Ariana Lucero

“Faltava abandonar a velha escola…” - O fim do tempo 
escolar e os riscos da infantilização da loucura.
Izabel Abreu; Daniel Amiro Basilio Gonçalves
João Pedro Padula; Marina Akkerman

A função estruturante da dor na constituição subjetiva
Marina Bezerra Werneck
Ariana Lucero

A palavra que faz borda à angústia
Helena Greco
Nádia Laguárdia de Lima

Cortes corporais: adolescência e automutilação.
Elen Alves dos Santos

Rosine Lefort e o desejo do analista: caminhos para uma 
práxis que aposta no sujeito
Annael Lucas Gomes Bezerra
Frederico Santos Alencar
Luis Achilles Rodrigues Furtado

Considerações sobre o uso do APEGI pelo professor para 
uma “leitura qualificada” do aluno-sujeito
Izabella Barros
Cristiane Palmeira de Oliveira Barreto

Considerações teóricas sobre o eixo presença e 
reconhecimento do instrumental APEGI
Larissa J. R. Paula Cagnani
Sabrina Vicentin Plothow

A importância do brincar e o instrumental IRDI
Larissa J. R. Paula Cagnani

Mesas de comunicação de pesquisa: 19 de novembro (13h30-15h30) e 20 de novembro (8h30-10h)
Os links para acesso às salas estarão disponíveis no site do evento.
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Mesa 5: Educação especial e educação inclusiva 
Coordenadora: Candice Marques de Lima

…el lazo y lo Uno en inclusión escolar.
Pablo Llanque Nieto

O ensino para o aluno com deficiência como sintoma de 
uma educação para o aluno ideal
Klebia Souza Araujo

Uma leitura da nova Política Nacional de Educação 
Especial: a pseudoeducação de pessoas com deficiência
Elaine Cristina Mourão

Fiando a palavra: com fio no conto
Paula Gus Gomes
Sofia Tessler de Sousa
Lívia Dávalos
Eduarda Xavier

Práticas de comunicação alternativa em consonância 
com os recursos da educação terapêutica
Rosana Nascimento de Sousa
Cristina Keiko Inafuku de Merletti

A relação transferencial entre professor e alunos ditos 
com deficiência: impasses e possibilidades
Candice Marques de Lima

A Educação Infantil na perspectiva da Educação Inclusiva 
em revistas para professores da infância
Candice Marques de Lima
Juliana dos Reis Domingues

O PROTODIZER DE UM PROTOSUJEITO: a função 
maternante do professor e a inclusão do pequeno infans 
a partir do IRDI
Oneli de Fátima Teixeira Gonçalves

Um estudo de caso sobre a inclusão nas aulas de Artes
Clarissa Pimentel Portugal
Inês Maria Marques Zanforlin Pires de Almeida

Encontros com crianças da Educação Infantil no Entre do 
Instituto Benjamin Constant
Daiana Pilar Andrade de Freitas Silva
Débora de Souza Santos Madeira

Mesa 6: Educação especial e educação inclusiva 
Coordenadora: Julia Maria Borges Anacleto

Aprendizagem terapêutica de crianças com autismo
Lidiane Ingrid Horta
Cristina Keiko Inafuku de Merletti

Acompanhamento de escolarização: da educação 
especializada a uma educação “comum” e seus 
efeitos singulares
Julia Maria Borges Anacleto

Autismo e inclusão escolar a partir do 
estranho-familiar freudiano.
Mariana Sica

El encuentro entre los jóvenes autistas y sus 
universidades
Marlon Cortes

Mediação escolar com alunos autistas: uma prática 
construída a partir do encontro com o sujeito
Nathália Lopes Machado
Mônica Rahme

Afinal, o que possibilita a uma criança ocupar o 
lugar de aluno? Fragmentos do trabalho de 
acompanhamento terapêutico de uma criança 
autista em seu percurso escolar.
Silvia Bicudo

O (des)apropriado lugar da criança na educação 
especial
Nathachy Twane Gomes de Arruda

Inclusão e suposição de sujeito: reflexões a partir do 
discurso de professoras.
Marcos Abraão Borges Santos
Júlia Maciel

Contribuições da psicanálise para compreensão das 
psicoses na adolescência e para a inclusão do 
sujeito psicótico
Andréa Garcia da Rocha

Mesas de comunicação de pesquisa: 19 de novembro (13h30-15h30) e 20 de novembro (8h30-10h)
Os links para acesso às salas estarão disponíveis no site do evento.
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Mesa 7: Educação especial e educação inclusiva
Coordenador: Eric Ferdinando Kanai Passone

A singularidade na inclusão: entre o inominável e o 
excesso de nomes
Mariana Inés Garbarino

Formação inicial de professores e educação inclusiva: 
reflexões a partir de um experiência de escuta
Sâmara Gurgel Aguiar

La déficience mentale à l'école: un éclairage 
psychanalytique sur l'éducation spéciale. Le cas de la 
France.
Floriana Baldassi D'arrigo

Inclusão: pequenos avanços, grandes desafios.
Tatiana Lins Serra Cattapan

Atendimento do profissional de apoio junto a aluna com 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
Cedna Maria Silva Lellis
Eliane da Silva Santos
Jessika Dias Cerqueira

Educação para todos e para cada um
Marcelo Gava

Responsabilização escolar e a exclusão dos alunos com 
deficiência
Eric Ferdinando Kanai Passone

A singularidade na educação inclusiva: nem meio, nem 
fim
Tiago de Moraes Tavares de Lima

Quando a escola sai de cena: o professor bem 
posicionado e a função do semelhante.
Fabiana Sampaio Pellicciari
Daniela Taulois

Mesa 8: Infância, juventude, diversidade e políticas 
públicas
Coordenadora: Lilian Cristine Ribeiro Nascimento

O grupo de apoio multifamiliar à adoção: um compromisso social 
e educativo
Luana da Silva Castilho

As vicissitudes da constituição subjetiva de uma criança surda
Lilian Cristine Ribeiro Nascimento

Da imitação à identificação: observações sobre a função do 
semelhante no acompanhamento APEGI realizado em escolas.
Luiza Pires Vaz Camarano
Luciana Resende Lima
Cristina Keiko Inafuku de Merletti

Infancia, educación y políticas de alteridad. Gestualidades 
mínimas para otro por-venir.
Carina Rattero

O impossível de educar e incluir: desafios para um serviço de 
acolhimento institucional infantil em Vitória – ES
Gabriela Morais Machado

Aluno-sujeito protagonista: o trabalho transdisciplinar de 
projetos em uma escola inclusiva e o enfrentamento dos 
impasses escolares
Marianna da Gama e Silva

A cidade, o bairro: território e desenvolvimento na Primeira 
Infância
Jessica Helena Vaz Malaquias

Centros especializados para autistas: questões para o laço social
Leticia Vier Machado
Adriana Marcondes Machado
Leandro de Lajonquière

O livro é a voz de alguém: uma experiência de oficinas de contos 
para crianças em situação de vulnerabilidade
Paula Gus Gomes; Camila Terra da Rosa
Rafaela Pereira Cohen; Leandro Peratz Gomes

Segregação e dominação das infâncias institucionalizadas: a 
racionalidade educativa nos abrigos analisada a partir da teoria 
dos discursos de Lacan
Thais Cristina de Lima

Mesas de comunicação de pesquisa: 19 de novembro (13h30-15h30) e 20 de novembro (8h30-10h)
Os links para acesso às salas estarão disponíveis no site do evento.
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Mesa 9: Mal-estar contemporâneo, juventude e políticas 
públicas
Coordenadora: Maralice Neves

Conversações psicanalíticas online com gestoras de escolas da 
rede municipal de belo horizonte
Maralice de Souza Neves; Andressa Raiana Nunes de Araujo

Adolescentes que escorregam de nossas mãos
Glaucia da Costa Neves; Marília Etienne Arreguy

De los impases en la educación a la construcción de trayectorias 
singulares: indagando experiencias de adolescentes en su 
tránsito por la escuela secundaria.
Cristina Ronchese; Ana Bloj

Mal-estar contemporâneo de jovens universitários: uma leitura 
psicanalítica a partir da urgência subjetiva.
Regis Albuquerque Henrique; Nádia Laguárdia de Lima

Mal-estar e sofrimento psíquico de jovens: a sociedade do 
cansaço e os impasses na educação
Aline Azevedo; Beatriz Morais Adler; Eduardo Pacheco; Auanna 
Marques Silva

Suicídio entre jovens e a escola
Maísa Moura Chaves de Oliveira; Pedro Castilho

Concepções de grupo e práticas de bullying: a escola como palco 
dos sintomas sociais
Camila Iolanda Frias Medeiros; Pedro Castilho

Três reflexões iniciais sobre educação, violência e sociedade
Pablo Henrique Teodoro de Lima; Marcelo Ricardo Pereira

Recursos do teatro como dispositivo na metodologia da 
Conversação com jovens que apresentam impasses com a escola
Bárbara Oliveira Batista; Libéria Neves

A educação derruba governos: os movimentos de resistência a 
partir das ocupações de 2015 e 2016
João Ulisses de Sousa Viturino; Marília Etienne Arreguy

Transições educativas e travessias na adolescência
Vládia Jamile dos Santos Jucá; Lys Maria Vinhaes Dantas; Olivia 
Maria Costa Silveira

Escutas sensíveis: um dispositivo de cuidado em saúde mental 
no Centro Cultural do Bom Jardim
Vládia Jamile dos Santos Jucá; João Paulo Pereira Barros; Rafael 
Soares Cavalcante; Renan Braga Alves

Mesa 10: Mal-estar contemporâneo e impasses na educação
Coordenadora: Maria Eugênia Pesaro

A relação transferencial no ensino remoto
Victória Giacomin Reali

Autoridade: obstáculos no ciberespaço
Gian Eligio Soliman Ruschel; Franciele da Silva dos Anjos 
Strohhecker; Sirei Rigodanzo

Construção de um espaço de escuta para vestibulandos 
durante a pandemia de COVID-19
Claudia Braga de Andrade; Perla Klautau

Formação de professores no Ensino Remoto: tempos para/de 
aprendizagens
Simone Bicca Charczuk

Impactos da pandemia na educação e a psicanálise como 
baluarte do sujeito
Maurício Walter Moura

Um Olhar Psicanalítico Sobre o Desenvolvimento Infantil no 
Contexto de Isolamento Social.
Yasmin Costa Pereira; Margarete dos Santos Marques

Educando e ensinando na pandemia e pós-pandemia: O 
pequeno infante escolar quinze anos depois
Roberta Ecleide de Oliveira Gomes Kelly

O ensino remoto na pandemia: limites e possibilidades a 
partir da escuta dos professores
Patricia da Silva Gomes; Juliana Tassara Berni; Márcio Rimet 
Nobre; Helena Greco

“Estamos na live”: O trabalho com jovens e adolescentes 
autistas e psicóticos durante a pandemia. O que podemos 
inventar?
Letícia Gonçalves Loback Siqueira

Atendimento psicanalítico via online: possibilidades de escuta 
de crianças e adolescentes em situação de distanciamento 
social
Karen Graziele Tavares; Lisiane Fachinetto

Lugar de Vida em tempos de pandemia: a continuidade das 
invenções e a sustentação de dispositivos remotos para a 
promoção do laço social
Maria Eugênia Pesaro; Mariana Trenche de Oliveira

Mesas de comunicação de pesquisa: 19 de novembro (13h30-15h30) e 20 de novembro (8h30-10h)
Os links para acesso às salas estarão disponíveis no site do evento.
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Mesa 11: Mal-estar contemporâneo e impasses na 
educação
Coordenadora: Carla Jatobá

'Você vai lembrar da fúria?'' Nomeações em um 
acompanhamento escolar
Fernanda Bonilha
João Pedro Padula

Medicalização escolar: qual o lugar ocupado pela criança em 
fase de escolarização?
Débora Thyara Ferreira
Carla Mercês da Rocha Jatobá Ferreira

O impacto psíquico da idealização educacional em estudantes 
pobres
Luciana Santos
Marília Etienne Arreguy

El niño objeto, un desafío para los educadores
Amelia Haydée Imbriano

O discurso da BNCC entre o transmitir e o aprender: a 
dialética que virou dilemática
Lia Silva Fonteles Serra
Rinaldo Voltolini

Parentalidade e transmissão na contemporaneidade: o dilema 
entre liberdade x autonomia
Lia Silva Fonteles Serra

Quando medicar é não dizer: a subjetivação tamponada no 
mal-estar docente.
Roberta Freire
Paula Porto Barbosa

Diagnóstico Médico e Medicalização na Infância: o discurso 
médico na escola
Laura Carrasqueira Bechara

Medicalização da infância na fase escolar: um debate à luz 
das categorias poder e resistência?
Jackeline da Silva Souza
Carla Mercês da Rocha Jatobá Ferreira

Propostas Anti-Medicalizantes: Interface Brasil e Argentina
Paula Porto Barbosa
Livia Teixeira
Mariana Scrinzi

Mesa 12: Mal-estar contemporâneo e impasses na 
educação
Coordenadora: Caroline Fanizzi

A criança-escolar: liberdade entre iguais
Janaina Klinko

A ''função parental'' entre o pacto sexual e o pacto 
social: uma direção para abordar a crise na educação
Fábio Henrique Silva
Allisson Vasconselos

A escola como “espaço comum”: algumas reflexões 
sobre a experiência escolar
Patrícia Lavinas Santos
Maria Celina Peixoto Lima

Considerações acerca dos efeitos de segregação no 
espaço escolar
Fábio Henrique Silva

Da Pátria à Fratria: Mal-estar, Autoridade e Educação
Patrícia Feiten Pinto
Vânia Lisa Fischer Cossetin

Escola e Democracia: o conceito de educação escolar 
como sendo a pertinência do aprender com o ensinar
Rogério Rodrigues

O professor como sujeito e o sonho de uma escola 
para todos e todas
Jonas Tabacof Waks

Inibição e cansaço na sociedade do desempenho: a 
escuta de sintomas contemporâneos na formação de 
um educador-psicanalista
Marcelo Bafica Coelho
Marília Etienne Arreguy

O impossível sonho da fabricação: a docência 
ameaçada pelo ninguém
Caroline Fanizzi

Mesas de comunicação de pesquisa: 19 de novembro (13h30-15h30) e 20 de novembro (8h30-10h)
Os links para acesso às salas estarão disponíveis no site do evento.
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Mesa 13: Mal-estar contemporâneo e impasses na 
educação
Coordenadora: Vanessa Cardoso Cezário

O mal-estar do docente de língua inglesa: impasses 
e saídas
Natália Costa Leite

Escola não-toda: estilo que opera o encontro do 
desejo de ensinar e aprender
Áquila Thalita Sampaio Costa
Maria de Lourdes Soares Ornellas

Uma ficção de criança autônoma
Vanessa Cardoso Cezário

Estranhamento e mal-estar na relação com crianças 
andinas: algumas pistas e impasses na 
escolarização de crianças migrantes
Joana Sampaio Primo

A escuta em grupo na Educação: uma aposta na 
circulação da palavra
Talita Rodrigues da Silva
Cristiane Ferrao Lazarini Campos
Maria Aparecida Rocha Silva

Mal-estar docente na pós-modernidade: impasses e 
saídas subjetivas
Natália Costa Leite
Hermínia Maria Martins Lima Silveira

O infantil em Freud e em Benjamin: construindo 
caminhos para a melancolia no laço social
Luísa Puricelli Pires
Simone Zanon Moschen

Refugiados na escola: o campo transferencial na 
sala de aula em tempos de guerra e as 
contribuições da Psicanálise para o manejo docente
Adriana Doyle Portugal

(In)disciplina: uma questão fora de moda?
Vanessa Cardoso Cezário

Mesa 14: Mal-estar contemporâneo e impasses na 
educação
Coordenadora: Luisa Moscalco

A Angústia Frente Ao Não Saber: Professores e 
Alunos-Já-Professores Entre Impasses no 
Ensinar-Aprender
Silvano Messias dos Santos
Inês Maria Marques Zanforlin Pires de Almeida

A docência como prática não-toda e a possibilidade de 
transmissões de saberes autorais
Lucas Eduardo Souza Assunção Lopes
Margareth Diniz

A função socializadora da educação escolar: o que um 
professor faz acerca do seu compromisso com o laço 
social?
Flávia Buechler Tridapalli
Claudia Maria Perrone

A psicanálise vai à escola: diálogos e impasses de 
professores dos anos finais do Ensino Fundamental de 
uma escola pública em Guarulhos
Lígia Pinheiro Paganini

Do discurso do especialista a autorização do professor
Luisa Bottiglieri Moscalco

Mal-estar docente diante da estratégia do mercado da 
formação universitária
Isael de Jesus Sena

O mal-estar docente é real: ressonâncias no tornar e 
manter-se professor(a)
Silvano Messias dos Santos
Inês Maria Marques Zanforlin Pires de Almeida

O que faz um professor? Sobre um lugar de palavra 
nos sonhos da nação.
Andressa Mattos Salgado Sampaio

Os desafios do enlace: o professor e a formação do 
grupo
Nana Corrêa Navarro

Mesas de comunicação de pesquisa: 19 de novembro (13h30-15h30) e 20 de novembro (8h30-10h)
Os links para acesso às salas estarão disponíveis no site do evento.


