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Equipe Responsável pelos Atendimentos

Alcione Teresinha de Freitas- Administração
Cássia Roberta Benko – Psicologia
Claudia Bussorano- Estagiária de Psicologia

Daniel Serafim – Psiquiatria
Flávia Maria de Paula Soares- Psicologia
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Iara Del Padre Iarama - Musicoterapia
Ingrid Fabian Cadore –Brinquedoteca – Serviço Social

Jandira Sant Ana Taborda- Enfermagem

Jocélia Quintas Augusto- Psicologia

Leonardo Grilo - Fisioterapia

Lucio C. de Mello - Filosofia

Luiz Bravi – Administração Financeira
Maíra Marchi Gomes - Psicologia
Maria Augusta de Mendonça Guimarães - Psicologia
Maria Carolina Oliveira Serafim – Psiquiatria
Maria Celina Inácio Molinari – Terapia Ocupacional
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Marisa Parzianello – Psicologia

Patrícia Costa Oliveira Cervellini – Psicologia

Priscila Helena Lemos Cruz - Estagiária de Psicologia
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Sueli Maria Antunes Hadich– Psicologia

Suzy Azevedo Fortis - Psicologia
Verônica Álvares Cançado – Psicólogia
Verônica Fleith – Psicologia
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Descrição das Atividades
Atendimento às crianças e aos adolescentes
A equipe interdisciplinar durante o ano de 2003, prestou atendimentos às
crianças e famílias, recebendo os encaminhamentos provenientes principalmente
das escolas de ensino regular, do ensino especial, como também, de profissionais
da área de saúde ligados às Instituições que prestam atendimento à crianças e
adolescentes .
Os atendimentos tanto para a criança como para seus familiares, foram
semanais.
Do inicio das atividades em 10 de março deste ano até19 de dezembro,
período de início das férias coletivas, foram agendados:
- 1.778 atendimentos individuais nas diversas áreas especializadas.
- 858 atendimentos na brinquedoteca, com educadores brinquedistas e
voluntários.
- Uma oficina semanal de restauro de bonecos, com as mães em sala de
espera.
Atendimento às demandas de interlocuções dos educadores.

Atividades em grupo
Dois grupos semanais de RPG dirigido às crianças e adolescentes,
coordenado por Lucio C. de Mello.
Dois grupos semanais dirigido às mães, coordenado pela advogada Dra.
Greicy Patrizzi enfocando uma escuta e orientação das questões referentes às
organizações e estruturações familiares.

Organizações de eventos
Programação da semana da Páscoa, com atividades lúdicas e
confraternização com os pais que acompanham a criança.
Programação da semana da Criança, com atividades diarias, assim como o
trabalho de integração com a família. Para esta semana foram recebidos doações
de R$ 1.000,00 dos profissionais do SEBRAE.
Festa do Encerramento e comemoração do Natal, com programações de
atividades dirigidas as crianças, os adolescentes e seus familiares. Festa
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subsidiada com a ajuda dos funcionários do SEBRAE que doaram brinquedos, e
R$ 1.000,00 para a aquisição de alimentos e materiais específicos para esta
organização festiva. Nesta oportunidade a SERPIA contou com o talento de
recreacionistas voluntários.
Festa de Confraternização de final de ano e Celebração do Natal com a
equipe e colaboradores da SERPIÁ.

Programa da família
- Atendimento individualizado às mães e/ou pais.
- Atendimento em grupos de orientação.
- Atendimento em grupo terapêutico.
- Participação em oficinas lúdicas.
- Atividades de auxílio na manutenção da casa.
- Atividades de auxilio na organização do acervo da brinquedoteca
- Participação nas organizações dos eventos.

Principais Transtornos na infância atendidos neste período
-

Dificuldades escolares
Transtornos depressivos
Transtornos Globais do desenvolvimento
Transtornos de Conduta
Criança que tem os seus direitos violados e sofrem maus tratos.
Transtornos de linguagem
Transtornos de ansiedade.
Outros problemas que dificultam o desenvolvimento da criança.

Atividades de Coordenação Geral
Durante este ano, a equipe esteve trabalhando em diversos encontros,
aspectos importantes para a estruturação do serviço, com levantamento de
situações e apoios para a sustentação e ampliação dos atendimentos.
Foram realizadas quatro reuniões participando dirigentes da Associação,
com coordenadores, e dirigentes de outras instituições objetivando esta
ampliação da rede de apoio e parcerias institucionais.
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Coordenação da Equipe Interdisciplinar
Reuniões semanais administrativas.
Reuniões quinzenais do Conselho Interdisciplinar de estudos de casos.
Reuniões quinzenais do Fórum Interdisciplinar de debates, abertas à profissionais
da comunidade científica.
Reuniões quinzenais dos núcleos de pesquisas.

Programação dos Núcleos de Pesquisas
Participam dos núcleos de pesquisas os profissionais que
atendem na SERPIA e profissionais implicados com as questões
relativas à infância e adolescência.
Estes estudos partem de questões emergentes da clínica assim como das
situações que envolvem as crianças os adolescentes em nosso meio sóciocultural.
Os grupos neste ano de 2003 estiveram reunidos quinzenalmente com
algumas apresentações1 nos Fórum Interdisciplinares.
Principais núcleos de pesquisas:
1- Adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social, usuários e
dependentes de drogas. Encontros quinzenais às segundas-feiras.
2- Dificuldades Escolares. Encontros quinzenais às sextas-feiras.

3- Clínica de bebês. Encontros quinzenais às segundas-feiras.
4- Violação dos direitos da criança e do adolescente. Encontros quinzenais às
segundas-feiras.

5- Brinquedoteca – O brincar, suas teorias, suas práticas. Encontros semanais
às segundas-feiras.

1

Em anexo a apresentação de cada grupo e alguns trabalhos apresentados nos Fórum Interdisciplinar
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Trabalhos apresentados nas reuniões do Fórum Interdisciplinar

Primeiro Semestre:
Trabalhos voltados às questões acerca da constituição do sujeito e a
estrutura familiar, tendo como eixo principal os texto “Duas notas sobre a
criança”de Jacques Lacan.

Segundo Semestre:
-

As diferentes concepções acerca da infância – Verônica Fleith

-

Brinquedos, brincadeiras, jogos e celebrações: criação coletiva e
espelhos da humanidade. Ingrid Cadore

-

Do sujeito e da angustia – Maria Aparecida de Luna Pedrosa

-

Discussões sobre os dados do UNICEF sobre a criança. Verônica
Fleith

-

Algumas Reflexões acerca do tratamento do adolescente- Maria
Augusta Guimarães.

-

Sobre o Tratamento ao Adolescente usuário de drogas- Maria
Augusta Lima de Carvalho.

-

Fenomenologia da Violência – Greicy Kerol Patrizzi

-

Os sentidos da violência: para pensar o “homoviolens”- Verônica
Cançado.

-

Reflexões sobre o texto de Freud “Uma criança é espancada” –
Uma contribuição ao estudo da origem das perversões sexuais. –
Sueli A. Hadich.
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Atividades em Parceria
Organização da Conferência “A transferência é amor verdadeiro com o
psicanalista da Universidade de Provence, Aix-Maiseille na França, Dr. Jean
Jacques Rassial no auditório TUCA da PUCPR em parceria com a Associação
Psicanalítica de Curitiba. Em 26 de abril de 2003.
Curso de Extensão Universitária com carga horária de 24 horas, em parceria com
a Coordenação do Curso de Psicologia Dom Bosco, realizado nos dias 26 e 27 de
setembro e 03 e 04 de outubro.
Elaboração do Programa do Curso de Especialização em Pós Graduação,
dirigidos aos profissionais que desejem aprofundar as noções sobre o brincar.
Universidade a ser definida.

Considerações finais
Esta descrição das atividades condensa a implantação do programa em
sua primeira fase, com perspectivas de desdobramentos das atividades na clínica
e nos núcleos de pesquisas.
Observou-se uma grande aceitação das famílias assim como a disposição
de participar com contribuições que puderam viabilizar o projeto neste período.
A implicação dos profissionais envolvidos em todas as ações necessárias
no que tange a parte administrativa como na clínica, ressaltou o sentimento de
colaboração e disponibilidade nos atendimentos que até o momento tem sido
voluntário.
As crianças e adolescentes têm manifestado seus desejos em estar em
atendimento, e segundo informam as mães, não gostam de faltar nos horários
marcados, sendo esta vinculação, importante para o bom desenvolvimento do
processo terapêutico.
Torna-se relevante neste momento destacar a importância desse espaço de
vida e a manutenção da expectativa de todos os setores envolvidos com o
crescimento desse trabalho, que tem sido estruturado pela equipe com a proposta
interdisciplinar, com ênfases na prática da mediação pelo brincar e oficinas
culturais.
A Associação SERPIÁ não dispensa a interlocução com os diversos setores
e áreas afins que possam enriquecer e lhe trazer embasamento ao que lhe é
essencial – A Escuta da Criança.

Maria Carolina Oliveira Serafim
Coordenadora do Programa Terapêutico
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