
     

 

“Nossa proposta é 

criar espaços de 

troca que 

favoreçam a 

ampliação do 

potencial criativo 

das crianças e de 

seus cuidadores e a 

construção de um 

ambiente favorável 

ao desenvolvimento 

infantil.” 
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No dia 23 de março, a 

equipe de profissionais se 

reuniu para mais uma 

exibição do Cine Clube 

da Casa da Árvore. Essa 

ação consta em nosso 

calendário anual de 

atividades e tem por 

objetivo oferecer um 

espaço de troca e 

reflexão acerca de temas 

relevantes para os 

diferentes projetos 

desenvolvidos pela 

instituição. O filme exibido 

foi “Capitão Fantástico”, 

em seguida realizamos um              

debate. A história ocorre 

nas florestas do estado de 

Washington, onde um pai 

cria seus seis filhos longe 

da civilização, em uma 

rígida rotina de aventuras. 

Ele é forçado a deixar o 

isolamento e leva sua 

Cine Clube Casa da Árvore 

 
família para encarar o 

mundo, desafiando sua 

ideia do que significa ser 

pai. As experiências vividas 

pela família trouxeram à 

tona discussões sobre o 

que é importante ao se 

criar e educar crianças, o 

modo de lidar com as 

“verdades” nas relações 

intrafamiliar e a educação 

fora da escola. 
 

“Desde 2001, 

contribuindo 

com as 

Infâncias do 

Estado do Rio de 

Janeiro”. 

 

Projeto de 

Atenção à 

Infância e 

aos seus 

Cuidadores 

em Favelas 

do Rio de 

Janeiro 



 

 

 
 

    

       
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                          

  

 

 

 

   

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

     

 

Seleção de Estagiário  

 

Projeto Espaço de Convivência 
Ilha da Conceição 

Especialmente nesse ano, temos ampliado nossas ações pra 

além dos muros da CDA na Ilha da Conceição. A equipe tem 

ocupado os espaços públicos e privados e realizado uma 

circulação com as crianças que tem permitido ampliar a rede 

de atenção à infância nesse território. Destacamos: idas ao 

Posto de Saúde, com objetivo de acompanhar às crianças que 

necessitavam de atendimento e solicitavam a companhia dos 

profissionais, visita à biblioteca – como pedido de uma das 

crianças, além de algumas visitas à quadra de futebol e ao 

comércio local para aquisição de materiais para algumas 

atividades na  CDA. Acreditamos ser bastante importante a 

circulação dos profissionais na comunidade local, 

principalmente quando isso se faz associado às crianças – tal 

movimento permite o estabelecimento de uma relação com o 

território, com os moradores e com os equipamentos sociais.  

Dentre os principais temas trazidos pelas crianças durante os 

plantões, destacamos violência, religião, escola e sexualidade. 

Os temas foram trabalhados à medida que apareceram e as 

crianças tiveram a possibilidade de elaborar os afetos gerados a 

partir do contato os mesmos. 

No primeiro semestre, foram realizados através desse projeto 

cerca de 894 atendimentos à crianças, 64 atendimentos à 

responsáveis, 41 atendimentos de 1ª vez, durante 112 plantões.  

Projeto Sala de Espera  

 

a importância dos cuidados com a criança, sejam eles realizados por pais, responsáveis, cuidadores ou 

profissionais. Neste semestre a equipe que está à frente da Campanha se reuniu com diversas 

instituições e atores da Ilha da Conceição no intuito de fortalecer a rede local (creches, escolas, posto 

de saúde, biblioteca e Associação de Moradores e pais) e criar uma reflexão coletiva acerca da 

infância. Esta primeira etapa do projeto foi intitulada TRILHA – Trabalho da rede da infância na Ilha. 

Como ação estratégica para a Campanha, definiu-se a realização da Festa Junina de Valorização da 

Criança da Ilha da Conceição que será realizada no dia 1 de julho de 2017.            

Destacamos que essas ações objetivam a construção e o fortalecimento de parcerias, de forma a 

possibilitar uma atuação mais integrada no local onde estamos inseridos.  

Os recursos para a realização da Campanha de Valorização da Infância na Ilha da Conceição são 

oriundos da Campanha #TEAMRIO – uma iniciativa da BrazilFoundation criada em 2009, quando o Rio 

foi anunciado como cidade sede dos jogos. A partir dessa campanha, criou-se um fundo dedicado à 

cidade que já mobilizou recursos para 53 iniciativas, dentre eles a Casa da Árvore. 

Deixamos aqui a nossa gratidão a todos os formadores de opinião e pessoas que amam o Rio, que 

contribuíram para criação desse fundo e garantiram a realização de ações e projetos que deixarão 

sem dúvida, um legado social positivo para cidade! #TeamRio  

Na próxima edição do Boletim da CDA tratemos mais informações sobre a realizaçCampanha de 

Valorização da Infância na Ilha da Conceição. 

 

Preparativos para Campanha de Valorização da Infância 
na Ilha da Conceição 

A equipe da Casa da Árvore dá início aos preparativos para a 

Campanha de Valorização da Infância na Ilha da Conceição. 

Essa iniciativa já percorreu algumas comunidades do Rio de 

Janeiro e seu objetivo principal é fortalecer os vínculos e valorizar  
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Para iniciar as atividades nesse ano 

(2017), realizamos uma ação interna de 

formação, na qual os profissionais da 

instituição se dividiram em subgrupos, 

de acordo com as equipes de trabalho, 

com o objetivo de fazer uma auto-

avaliação do processo de trabalho 

desenvolvido em 2016 e afinar as 

principais questões para as ações que 

serão desenvolvidas nesse novo ano de 

trabalho. Ao final deste exercício, toda 

a equipe se reuniu para expor e trocar 

acerca dos pontos levantados, o que 

proporcionou uma reflexão sobre os 

principais desafios do trabalho 

desenvolvido pela instituição como um 

todo. 
 

 

Equipe da CDA se reúne para Avaliação e 

Planejamento. 

 Como parte das ações de formação interna 

dos profissionais da Casa da Árvore, tivemos 

em março mais uma edição do "Ciclo de 

Debates", evento no qual convidamos um 

especialista para ampliar e debater com a 

equipe algum tema que, a partir do 

trabalho de campo, tem gerado 

inquietações e sido recorrente em nossos 

encontros semanais de supervisão. Desta 

vez nossa convidada foi uma pessoa muito 

querida por nós: a psicanalista, ex-professora 

da UERJ e idealizadora da Casa da Árvore, 

Lulli Milman. Lulli, que lançou recentemente 

o livro intitulado "A vida com crianças" 

escrito em parceria com sua filha e atual 

diretora executiva da CDA Julia Milman, 

debateu sobre a especificidade deste 

trabalho de análise de crianças juntamente 

com seus pais em um espaço social e 

coletivo e de como e o que é possível 

realizar a transmição deste trabalho que 

desenvolvemos. 

 

UERJ Sem Muros 

 

 

No período de 24 a 28 de abril, ocorreu a 27ª Edição da 

UERJ SEM MUROS. Trata-se de um grande evento que 

mobiliza toda a Universidade em prol de um objetivo 

comum, apresentar a sociedade a produção 

acadêmica realizada nas diversas áreas do 

conhecimento, envolvendo ensino, pesquisa, extensão e 

cultura. A Casa da Árvore, está inscrita no Instituto de 

Medicina Social e Instituto de Psicologia, mais 

especificamente, no Departamento de Políticas e 

Instituições de Saúde. Nesse evento, a Casa da Árvore 

apresentou as diversas atividades desenvolvidas pela 

equipe, por meio dos seguintes projetos: Projeto Espaço 

de Convivência, Projeto Sala de Espera e Projeto 

Cuidando de Quem Cuida. 

A realização da 27ª Edição da UERJ SEM MUROS, só foi 

possível, devido a retomada as atividades da 

Universidade no dia 10 de abril, após quase 4 meses de 

paralização. A instituição passa por séria e grave crise 

devido à ausência de repasses pelo governo do estado 

do Rio de Janeiro, incluindo pagamento dos servidores 

públicos, bolsas de estudo e empresas que prestam 

serviços de manutenção e limpeza.  

 

Ciclo de debates com Lulli Milman 

 

 

 



 

    

 
 

    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

    

 

 

       
 

 

 
No primeiro semestre recebemos 70 crianças e 48 adultos, sendo realizados um total de 143 

atendimentos. 

 

Seleção de Estagiário 

 

 

       

 

 

 

 

 

  Conheça mais: www.casadaarvore.org.br  

     APOIO:                                             
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Projeto Sala de Espera – Turano – RJ 

 
O projeto Sala de Espera segue recebendo muitos 

encaminhamentos de crianças com demandas específicas de 

atendimento. Somos procurados por famílias preocupadas com 

os sintomas apresentados pelos filhos. Médicos, agentes 

comunitários, professores e diretores de escolas sinalizam que há 

um sofrimento e estes precisam de ajuda.  

As crianças chegam e são recebidas pelos psicólogos. Em geral 

logo se interessam pelos brinquedos oferecidos e, enquanto 

brincam com os outros frequentadores, nos sentamos com os 

pais para compreender a procura. Os responsáveis, mães, avós 

e pais, se unem espontaneamente em grupos de conversa que 

são formados entre eles. Nesse espaço os responsáveis se 

sentem a vontade para falar sobre os filhos, suas dificuldades e 

preocupações. As crianças circulam pela sala, se relacionam 

entre si, com os pais e com os psicólogos. Sabendo de cada 

história e demanda, os psicólogos atuam calmamente na 

dinâmica das crianças com seus pais e com os outros 

frequentadores. O plantão acontece de forma fluida e todos 

são acolhidos num ambiente em que a palavra circula.  

Nos últimos meses a equipe tem trazido hipóteses mais claras 

sobre alguns casos e, com isso, algumas propostas de atividades 

mais "dirigidas". Construções de narrativas sobre a história de 

cada um, árvores genealógicas das famílias, pinturas, argilas e 

atividades capazes de abordar as questões dos que nos 

procuram. 

O projeto com sua dinâmica multidisciplinar exige que os 

psicólogos se insiram em outros espaços. Realizamos reuniões 

com diretores de escolas, médicos, pais e dispositivos da área na 

busca por discutir e solucionar os casos que acompanhamos.  

Nesse semestre recebemos também a visita de estudantes de 

psicologia da Unisuam e de medicina da faculdade Estácio de 

Sá que procuravam conhecer melhor o trabalho e o 

atendimento oferecido as crianças.  

 

Acreditando na proposta de formação profissional, a Casa da Árvore, que mantém desde sua 

fundação o vínculo de Projeto de Extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

através do Instituto de Medicina Social (IMS), em parceria com o Instituto de Psicologia (IP), 

selecionou uma estudante de psicologia como estagiária bolsista para compor a equipe de 

trabalho durante 01 ano.  

Além de participar dos plantões nos Projetos Espaço de Convivência e Sala de Espera, a estagiária 

participa das reuniões de supervisão e do grupo de estudos. 

 

http://www.casadaarvore.org.br/

