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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.

RETOMADA DAS ATIVIDADES
PRESENCIAIS
ILHA DA CONCEIÇÃO - NITERÓI
O projeto da CDA que acontece no bairro da
Ilha da Conceição/Niterói está passando por
um período de reestruturação de todas
nossas atividades. Com a continuidade da
pandemia e a impossibilidade de exercer os
trabalhos em grupos com as famílias em
espaços fechados, temos feito
semanalmente encontros em diferentes
lugares do bairro. Esses encontros são préagendados e contamos com uma caixa de
recursos lúdicos que auxiliam o acesso ao
brincar. Tem sido um desafio retomar os
encontros presencias sem ainda termos o
novo espaço físico definido, mas a chegada
crescente das famílias vem confirmando a
importância do nosso retorno.
Durante esse semestre fizemos um
importante trabalho de reaproximação com
as instituições de nossa rede no território. O
Centro Social Urbano (CSU), com as institui-
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ções de nossa rede no território. O Centro
Social Urbano (CSU), desde o início do ano,
vem se colocando à disposição para ajudar
na busca de um espaço. A Clínica
Comunitária da Família, nos cedeu uma
sala para atendimentos e podemos receber
encaminhamentos das crianças
acompanhadas pelo serviço público de
saúde do bairro. A UMEI Prof. Irio Molinari
também está muito presente e disponível
nesse processo de nossa retomada e
pudemos iniciar um trabalho de
acompanhamento e acolhimento com toda
a equipe, discutindo questões referentes
ao retorno do trabalho presencial bem
como trocando informações sobre as
demandas das crianças neste momento.
Nosso trabalho na Ilha da Conceição já
soma 17 anos de história e é cada vez
maior a certeza de que esse projeto é de
grande relevância para as famílias e para a
rede deste território, se mostrando ainda
mais necessária no atual momento
histórico a importância de seguirmos
juntes!
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Novas parcerias
LANCHONETE <> LANCHONETE
PARCEIRIA PELA SAÚDE MENTAL NA PEQUENA ÁFRICA
A parceria entre a CDA e a L<>L surgiu na segunda metade do fatídico ano de 2020, em meio à pandemia de COVID-19, como uma
tentativa de apoio às famílias da região, que se encontravam em uma situação ainda mais grave de vulnerabilidade social, pois
muitas delas haviam perdido suas principais fontes de renda, além do apoio das escolas no cuidado com as crianças. Com as
medidas de isolamento social, as crianças e mulheres-cuidadoras perderam a maior parte do suporte que tinham, financeiro e
psíquico, ficando ainda mais solitárias no cuidado com as crianças. Com isso, a Casa da Árvore se juntou ao projeto L<>L assumindo
as ações do eixo Saúde Mental. Assim, foram construídas coletivamente algumas ações de apoio no cuidado com crianças, suas
cuidadoras e a equipe de educadores da L<>L: a Roda de Mulheres, o Grupo de Apoio - cuidando de quem cuida, e Atendimento
individual online à crianças.
A Roda de Mulheres é um grupo terapêutico que visa promover a saúde mental da mulher cuidadora através de um espaço de
acolhimento e troca entre mulheres. As principais vias de trabalho são: a palavra, o silêncio, o movimento e o corpo. O Grupo de
Apoio objetiva constituir um campo de cuidado, escuta, apoio e interlocução entre todas/os implicadas/os no organismo L<>L a
partir da construção de um “lugar” onde educadoras e educadores possam parar sentir, pensar, falar e (se) escutar, trazendo
angústias e não saberes sobre o seu fazer. Já o Atendimento Individual online à crianças se estruturou a partir de uma demanda da
equipe de educadores, das mulheres cuidadoras e das próprias crianças e tem como objetivo ofertar à criança um espaço de
acolhimento ao sofrimento emocional decorrente dos efeitos da pandemia em suas vidas. Após algum tempo os atendimentos
individuais foram sendo concluídos, com algumas exceções que ainda estão em acompanhamento. Com o retorno gradual das
atividades presenciais, estamos estruturando, em lugar dos atendimentos individuais, um trabalho de acompanhamento
terapêutico presencial das crianças durante as atividades artístico-educativas promovidas pela L<>L. E seguimos com a roda de
mulheres e o grupo de apoio, aquecendo e fortalecendo essa parceria que tem nos proporcionado muito aprendizado!

ESPAÇO CULTURAL FAZENDO ARTE
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA PARA FAMÍLIAS NO TURANO
O início de 2021 foi marcado por um grande desejo da equipe pelo retorno
dos encontros coletivos com as famílias do território. Diante da
impossibilidade de retorno do nosso espaço de convivência na Clínica da
Família Estácio de Sá (devido a continuidade da pandemia), encontramos
no Espaço Cultural Fazendo Arte, uma grande parceria para essa
retomada. O espaço funciona também como uma ONG, desde 1992,
realizando diversas ações de apoio ao território, oferecendo para as
crianças oficinas das mais variadas formas de expressão artística, além de
realizarem também aulas de reforço escolar.
Essa nova parceria nos possibilitou assim, em junho, a retomada dos nos
encontros presenciais coletivos com algumas famílias do território. Por
hora, enquanto durar a pandemia, atuamos com um numero restrito de
crianças e famílias, além de ser obrigatório o uso de máscaras durante
todo o encontro. As famílias participantes foram convidadas a participar
do projeto após um mapeamento realizado ao longo dos últimos meses,
contando com famílias que já frequentavam nosso espaço antes da
pandemia e algumas novas famílias.
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As questões do desenvolvimento estão intrinsecamente
ligadas às constantes mudanças de cenários políticos e sociais,

Formação

que por sua vez se relacionam de maneira transdisciplinar a
diversas áreas de conhecimento. Entendemos que as questões
teóricas e clínicas são dinâmicas, vivas e complexas e que toda
atuação que incorre em uma prática e estética deve perpassar
por uma atualização ética e formativa. Por isso, para nós é
imprescindível mantermos atividades que visem processos de
formação constante entre nossa equipe e que possam
contribuir para que outras pessoas interessadas tenham
acesso a estes processos, recursos e saberes que nos
produzem e que produzimos reciprocamente.

SUPERVISÃO CLÍNICA E INSTITUCIONAL

"Obrigada por proporcionarem
esses momentos com meus filhos e
por não desistirem deles"
MENSAGEM DE UMA MÃE PARA A EQUIPE DA CDA

Após um período que experimentamos o funcionamento da metodologia de intervisão, entendemos que seria de grande
importância repensarmos a possibilidade de contarmos com uma profissional especificamente para o espaço de supervisão. E
diante das mudanças institucionais que estamos apostando nos últimos anos, buscamos que este espaço fosse ocupado por uma
mulher, negra, que atuasse na perspectiva clínica e institucional. Foi a partir desse foco de busca que nos encontramos com Vilma
Dias e pudemos iniciar mais uma parceria que vem sendo de grande riqueza e aprendizado!

FORMAÇÃO INTERNA - GRUPO DE ESTUDOS
A partir da retomada dos trabalhos de grupo, iniciamos um grupo de
estudos sobre a abordagem psicanalítica de grupos. Temos nos reunido
semanalmente para ler e discutir um livro lançado recentemente
intitulado "Clínica de grupos de inspiração psicanalítica - teoria, prática e
pesquisa", de diversos autores.

CHEGADAS E SAÍDAS
A Casa da Árvore, desde sua fundação, é marcada
pela fluidez de sua equipe. Esse processo é
fundamental para manter nosso grupo maleável,
pulsante e com uma plasticidade que é própria do
nosso trabalho. Porém, nesse percurso torna-se
necessário também se despedir de pessoas muito
importantes da nossa equipe. Deixamos aqui
registrado nosso agradecimento a todas e todos
profissionais que já cruzaram nosso caminho,

FORMAÇÃO EXTERNA - OFICINAS
Iniciamos uma proposta de oferecer ao público oficinas temáticas
baseadas na experiência de alguns integrantes da Casa da Árvore. A
primeira oficina, chamada "A Palavra e a Brincadeira", foi proposta por
Luisa Benevides e Melissa Brottel e teve como fio condutor a escuta da
criança e a presença da palavra na brincadeira, através da potência da
poesia, da literatura e das diversas invenções de diferentes linguagens. As
oficineiras, partindo do pressuposto de que escritores usam a linguagem
tal qual a criança, através do brincar, propuseram ler poesia e livros
ilustrados, impulsionando a escrita e a conversa sobre as possibilidades
da clínica com crianças.

principalmente a Deborah Pech, Luísa Benevides e
Juliana Souza, de quem nos despedimos nesse
semestre. Seguimos na torcida por grandes voos!
Felizmente, mudanças de ciclo trazem junto novos
ares! Recebemos na nossa equipe neste semestre três
novas integrantes: Liandra Carvalho, Cassiane Talita,
Juliana do Nascimento. Bem-vindas!
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Ações na pandemia
A pandemia do COVID-19 perpassou de diferentes maneiras a cada um de nós e a CDA desde o início vem se atentando às demandas
específicas decorrentes dessa situação que se relacionam diretamente às famílias que atendemos. Nesse sentido, buscamos articular
ações que estivessem ao nosso alcance de maneira que púdessemos comunicar a nossa disponibilidade, parceria e perspectiva de
cuidado e afeto às crianças participantes de nossos projetos!

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS
COMPLEXO DO TURANO
Em maio, realizamos uma grande ação de entrega de cestas básicas para
80 famílias moradoras da favela do Turano, em parceria com a ONG
Fazendo Arte. A compra das cestas foi financiada pela ONG Terre Sans
Frontière, nossa colaboradora de muitos anos no trabalho neste
território. Junto com articuladores locais de diversos pontos da
comunidade, realizamos um mapeamento das famílias mais necessitadas
e promovemos uma entrega rápida, organizada e segura.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS
GAMBOA/RJ - LANCHONETE <> LANCHONETE
Durante os meses de agravamento da pandemia e impossibilidade de realizar os encontros presenciais coletivos que já
havíamos começado, buscamos algumas alternativas para possibilitar o cuidado das famílias do território por nossa equipe.
Criamos a Sala de Cuidado no espaço físico do projeto, onde inicialmente recebemos, através do intermédio da equipe da
Lanchonete, as crianças para atendimentos online com os profissionais de nossa equipe, num segundo momento oferecemos
a escuta individual presencialmente a casos de crianças que apresentavam uma urgência e necessidade e também às
mulheres que vinham participando ativamente da Roda de Mulheres, que precisou ser suspensa no final do mês de março.

EFEITO SANDUICHE
GAMBOA/RJ - LANCHONETE <> LANCHONETE
Em maio, unimos dois grandes parceiros da CDA: a Lanchonete <> Lanchonete e
o Efeito Sanduíche! Ficamos muito felizes de poder contribuir na distribuição
de sanduíches e bebidas para as famílias do território da Gamboa.
“Buscamos 7 caixas de sanduíche ao 12h30 na Gávea e Nina comprou 13 caixas
de guaravita na central. Deu cerca de 300 sandubas. Nos encontramos na
Lanchonete as 14h, colocamos os guaravita pra gelar no bar da Kris e
combinamos com a criançada para virem buscar na praça as 16h. (…) Ao final
as jovens e crianças estavam felizíssimes por terem participado de todo rolê,
batemos na mão de cada um como novos militantes do movimento.
Avante galera ❤ valeuu”
Depoimento da Lila, parente da família Lanchonete

Financiamento:
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