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Nossa proposta é criar espaços de troca que favoreçam a ampliação do potencial criativo das crianças e de
seus cuidadores, bem como a construção de um ambiente favorável ao desenvolvimento infantil.

REESTRUTURAÇÃO DA ILHA
ILHA DA CONCEIÇÃO - NITERÓI

desta instituição, retomando a perspectiva
do Espaço de Convivência. Lá
aproveitamos o parque infantil e as
instalações de equipamentos de ginástica

A reestruturação do projeto CDA na Ilha da

para adultos, além de duas quadras

Conceição segue acontecendo neste

cobertas que permitem que nosso trabalho

segundo semestre de 2021. Alguns objetivos

possa ser desenvolvido mesmo em dias de

ainda não foram possíveis de se concretizar,

chuva.

como por exemplo a definição de um novo

Com isso e o avanço da vacinação, mais

espaço físico enquanto sede de nossas

crianças e suas famílias começaram a

atividades no território. Mas a busca

chegar e foi necessário que mais

continua e estamos otimistas com a

profissionais viessem compor nossa

possibilidade de conseguirmos definir esta

equipe. Foi assim que Cassiane, Jesiane e

questão ainda no início do próximo ano.

Juliana chegaram e pudemos fixar três

Enquanto isso, seguimos com nossas

períodos de atendimentos coletivos nas

parcerias de uso do espaço de uma sala na

terças, quartas e quintas.

Clínica Comunitária da Família, recebendo

Diariamente estamos nos reinventando

os casos de crianças e adolescentes que

junto às crianças e seus responsáveis,

buscam por atendimento psicológico e

assim como junto às nossas parcerias na

avaliando junto a esta rede de saúde os

rede do bairro e são os acontecimentos

encaminhamentos possíveis para cada caso.

que se dão nesses encontros, através das

Com a reabertura ao uso público do Centro

palavras e brincadeiras, que nos motivam a

Social Urbano, estamos realizando

seguirmos cada vez mais certos de que

atendimentos coletivos no espaço aberto

toda essa reestruturação vale a pena!

Distribuição de cestas básicas encaminhadas
pela Firjan em parceria com a Subsea 7
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Nossas parcerias
LANCHONETE <> LANCHONETE
PARCEIRIA PELA SAÚDE MENTAL NA PEQUENA ÁFRICA
No segundo semestre de 2021, a roda de mulheres se fortaleceu na Lanchonete e foi possível estabelecer vínculos mais estreitos,
tendo como efeito o cuidado das mulheres umas com as outras e consigo mesmas, ampliando e efetivando uma rede de apoio mais
segura. No último encontro do ano, fizemos um piquenique no aterro do Flamengo, foi um momento muito bonito de
confraternização.
A partir de outubro, iniciamos um projeto piloto com
adolescentes em mais uma parceria com a Lanchonete. O
“sextou”, como os adolescentes nomearam, começou a ser
desenhado em julho e teve início em agosto com atividades
propostas pela equipe da Lanchonete. Nós propomos um
trabalho dentro do sextou, mas com o foco na promoção da
saúde mental. Em encontros quinzenais, com propostas
semiestruturadas, iniciamos a construção de um espaço de
acolhimento emocional e expressão corporal. Nossa ideia é
continuar o projeto no próximo ano para que esse espaço possa ir
se estruturando e efetivando construções coletivas de estratégias
em saúde mental.

ESPAÇO CULTURAL FAZENDO ARTE
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA PARA FAMÍLIAS NO TURANO
No Turano conseguimos, ao longo dos últimos meses, fixar nosso espaço
de convivência às terças, em parceria com a ONG Fazendo Arte. Foi um
período de muitas conversas, brincadeiras, trocas e aprendizados. Em
setembro, tivemos um encontro com o CAPSi Mauricio de Souza, em uma
tentativa de fortalecer nosso trabalho com a rede e poder servir de ponte
entre as famílias e os serviços básicos de saúde.
Ao longo deste semestre, tivemos uma grande aproximação das famílias
que foram bem frequentes no espaço. Realizamos 17 encontros, mais de
200 atendimentos, contando com a participação de 20 crianças fixas no
nosso coletivo além de seus 12 responsáveis. Com a pandemia, foi
necessário reduzir o número de famílias participantes do projeto, mas
isso foi fundamental para um aprofundamento nos laços e uma atenção
maior para cada uma das crianças.
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Com o aumento da população vacinada e a diminuição dos
casos graves gerados em decorrência da Covid-19, em
setembro, após mais de 1 ano nos reunindo semanalmente
apenas de forma remota, a equipe da CDA realizou a 1ª

Formação

supervisão presencial desde o início da pandemia. Foi um
momento de muita emoção, no qual pudemos nos reencontrar
e conhecer os novos integrantes que chegaram à equipe nesse
período, inclusive nossa supervisora Vilma Dias, que só
conhecíamos através da tela.

CASA DA ÁRVORE NA UFRJ - PARCERIA
A partir do contato de nossa supervisora Vilma Dias, a CDA começou uma articulação com Mariana Mollica, pós doutoranda do
Programa de Pós Graduação em Teoria Psicanalítica da UFRJ e co-coordenadora da pesquisa "Psicanálise, segregação e violência"
para se tornar um projeto de extensão da universidade. O objetivo é que a CDA possa se tornar campo de pesquisa, trazendo a
experiência da prática para os alunos, e que a proximidade com a universidade possa fomentar ainda mais a formação da equipe
da CDA. Mesmo a parceria não estando ainda formalmente firmada, os profissionais da CDA já puderem participar como ouvintes
da disciplina "Relações étnicos-raciais e subjetividade" oferecida por Mariana à graduação, além do Cartel interestadual que
discute questões raciais na clínica e do grupo de estudos sobre aquilombamento. Esta potente parceira que articula
reflexão/teoria e pratica, vem de encontro com o movimento da CDA de se afirmar como uma instituição antirracista.

OFICINA: BRINCAR DE PALAVRA (2ª EDIÇÃO)
No mês de outubro deste ano tivemos mais uma edição da oficina
“Brincar de Palavra”. Foram quatro encontros cheios de vida e criação
com uma turma de 8 pessoas mediados pelas poetas e psicólogas Luisa
Benevides e Melissa Bottrel. Em cada encontro, além da troca sobre os
textos e materiais, muito se conversou sobre poesia, literatura e a forma
de escutar crianças. Em formato também de oficina, no final de cada
encontro, foram produzidos textos a partir de provocações de escrita
propostas pelas oficineiras.

ENCONTRO INTERNO
No dia 02/12 a equipe da CDA se reuniu presencialmente
para realizar mais um Encontro Interno, atividade que
faz parte do Núcleo Formação e tem como objetivo
fomentar a produção de reflexão sobre a prática. Para o
Encontro, foram produzidos e apresentados 4 textos:
Espaço

de

convivência

do

Turano

em

período

TROCAS EXTERNAS: PUC-SP

pandêmico: da ponta para a ponte; A Casa da Árvore na

Em setembro, a convite da professora Teresa Endo e da aluna Roberta

Ilha da Conceição; Quando a cor muda de lugar; Sobre a

Vianna, ambas da PUC-SP, fizemos um encontro online para conversar

(não) racialização da equipe: feitos e efeitos. De forma a

sobre a Casa da Árvore, nossa história e metodologia de trabalho.

tornar esse momento ainda mais rico, contamos com a

Falamos sobre a fundação da Casa da Àrvore, as influências teóricas, a

presença de Geisa de Assis (psicanalista, mestranda da

constante reformulação de nossa atuação e os desafios que se

UERJ e ex-integrante da CDA) e Mariana Mollica

apresentam a cada momento. Ao compartilhar sobre nosso saber-fazer,

(psicanalista, pós doutoranda UFRJ) como debatedoras

aprendemos mais sobre a forma com que atuamos, afirmando que nosso

convidadas para comentar os trabalhos.

trabalho é clínico e político, e nosso cuidado se faz a partir de uma éticaestética psicanalítica implicada.
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Outras ações
ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS
ILHA DA CONCEIÇÃO E TURANO
Nesse semestre conseguimos realizar duas ações de doação de 60 cestas básicas para as famílias participantes dos projetos que
atuam na nossa ONG parceira, a Fazendo Arte - nos meses de outubro e dezembro. As famílias beneficiadas são aquelas que
frequentam o espaço tanto para o coletivo da Casa da Árvore mas também das que participam das aulas de robótica e inglês com
cidadania. Essa doação foi financiada, mais uma vez, pela ONG francesa Terre Sans Frontières!
Realizamos ainda, no final de novembro, a entrega de 100 cestas básicas para as famílias moradoras da Ilha da Conceição, através
de uma doação encaminhada pela Firjan em parceria com a Subsea7.

PARTICIPAÇÃO NA RÁDIO ANTENA 1

DOAÇÃO DO FLAMENGO - CALIFLA

PROGRAMA IMPACTA RIO

SETEMBRO AMARELO

No mês de agosto, fomos contatadas pela equipe do

Em setembro, fomos convidadas pela Embaixada do

programa Impacta Rio na rádio Antena 1 Rio para um curto

Flamengo na Califórnia para uma campanha social de

programa no qual contamos um pouco da nossa história e

prevenção ao suicídio do Setembro Amarelo. Ao longo

do nosso trabalho. Foi um encontro muito interessante

do mês, foi realizada a venda de camisas especiais para

com o jornalista Pedro Paulo Chagas e o áudio do

a ação e o valor arrecadado foi todo revertido para

programa é possível ser ouvido aqui:

apoiar nossos projetos com as crianças. Mais um golaço

https://open.spotify.com/episode/4THfjARqLoHVCeLUib2Dj

do mengão! Agradecemos imensamente o apoio e

5?si=JSDMAAriTSuBWYODIzq2Vg

confiança.

REFORMULAÇÃO DO SITE DA CDA
WWW.CASADAARVORE.ORG.BR
Seguindo os diversos movimentos de reformulação da CDA como um todo, também
estamos em processo de reconstrução do nosso site. A atenção às redes sociais vem se
apresentando cada vez mais necessária e assim, apesar de nossa equipe não ter
formação específica nesse sentido, estamos tendo que nos esforçar para nos reinventar
a partir de mais essa perspectiva. Visite nossas redes e acompanhe esse processo!

NOVO FINANCIAMENTO: CONFITEC
Neste segundo semestre a CONFITEC, empresa do ramo da tecnologia e informação,
passou a ser a mais nova apoiadora do trabalho da CDA, financiando os projetos Roda
de Mulheres e Sextou!, desenvolvidos na Lanchonete <> Lanchonete. Agradecemos a
CONFITEC pela confiança! Estamos muito felizes com esta nova parceria!

Financiamento:
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