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INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome / Denominação da Entidade: INSTITUTO TOCAR 

Nome Fantasia: INSTITUTO TOCAR 

CNPJ: 04 510 481/0001-36 

Endereço: SGAN - Quadra 914 - Conjunto F - Casa 01 - Asa Norte 

CEP: 70790-146     Telefone: (61) 98172-1901  e-mail: institutotocar@gmail.com 

Natureza Jurídica: OSCIP- Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

Estatuto Social registrado em 13/06/2001 Nº do Registro: 00005939, Livro/Folha: A-12 

Cartório: Marcelo Ribas 

Representante Legal: Roberta Fernandes de Morais Ribeiro  

CPF: 611.151.181-53       RG: 1538.749- Órgão Expedidor: SSP- DF 

Cargo: Diretora Geral        Mandato: 31/ 03/2017  a  10/ 04/2018 

Período do Relatório: 01/01/2017 a  31/12/2017 

 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO E OBJETIVOS INSTITUCIONAIS 

Área de Atuação:  

O instituto tem como missão a promoção, o planejamento e a execução de ações e projetos voltados a 

cultura da paz, ao desenvolvimento sustentável, a promoção da família, a defesa de direitos humanos, em 

especial, crianças e adolescentes, mulheres e idosos, às práticas integrativas de saúde, educação, arte e 

cultura, através da disseminação de conhecimentos, prestação de serviços técnicos e consultoria em 

qualidade de vida. 

Objetivos / Finalidades Estatutárias: 

 

I - Promoção, planejamento e execução de ações e projetos na área de assistência social, proteção à 

família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice ou as pessoas portadoras de deficiência; 

II – Desenvolvimento e execução de projetos e ações nas áreas de saúde, educação, ecologia e meio-

ambiente, arte e cultura, esporte, ciência e tecnologia, assistência social, geração de emprego e renda, 

segurança pública, turismo e cidadania, igualdade racial, ações afirmativas de gênero e de orientação 

sexual; 

III – Formação, treinamento, recrutamento, gerenciamento e seleção de voluntários ou não, destinados a 

função de agente de saúde pública e da cidadania para operarem junto a organizações não governamentais, 

bem como junto ao poder público; 

IV – Promoção de ações e projetos de combate ao analfabetismo, ao trabalho infantil, de orientação 

profissional e vocacional, formação e orientação de professores e alunos em diversas técnicas e matérias;  

V – Desenvolvimento de trabalhos direcionados à criança e ao adolescente em situação de risco, 

especialmente relacionados com drogas e prostituição, com a finalidade de proporcionar-lhes educação 

ambiental, social, cultural e esportiva, esta de acordo com as disposições contidas na denominada “Lei Pelé; 

VI – Promoção de ações e projetos para a prevenção ao uso de drogas e entorpecentes e para a 
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recuperação de dependentes; 

VII – Recuperação social do preso, assistência a família do preso, capacitação para o trabalho do preso e de 

sua família, e promoção de assistência jurídica gratuita; 

VII – Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 

universais; 

IX – Promoção de seminários e grupos de discussão sobre segurança e paz, formação de lideranças para o 

trabalho pela paz social nas comunidades; 

X – Desenvolvimento de ações para o surgimento de uma ética de valorização da vida humana e não 

humana; 

 

  

UNIDADES DE ATENDIMENTO 

UNIDADE DE ATENDIMENTO I: SEDE ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO TOCAR 

Nome Fantasia: INSTITUTO TOCAR 

Endereço: SGAN - Quadra 914 - Conjunto F - Casa 01 - Asa Norte -  Brasília DF - CEP - 70.790-146 

Situação do Imóvel: Cessão de uso com contribuição mensal - R$ 750,00 com contrato de renovação 

anual  

Estrutura Física:  

Casa de 2 pavimentos com espaço de recepção na entrada, um salão de atividades, 4 salas, copa, 3 

banheiros e área de serviço, assim distribuídos: 

1 sala de atividades destinada a palestras e capacitação. 

1 sala para reuniões. 

1 escritório para apoio administrativo. 

2 salas de acolhimento e apoio psicológico. 

1 espaço de convivência e lanches comunitários. 

A acessibilidade para pessoas com necessidades especiais precisa ser melhorada.     
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Tipo de Atendimento ou Serviço Prestado:  

Cursos de Formação Continuada 

Foram realizados três Cursos de Formação Continuada em parceria com Cuidado Essencial Regina Almeida 

para 27 novos Voluntários Tocar, com carga horária de 20 horas cada, totalizando 60, sendo 30 horas de 

teoria e 30 de práticas na modalidade estagio monitorado. Abordando o poder do toque, bem como sobre o 

ato de tocar para o desenvolvimento humano, apresentando as novas pesquisas sobre o poder do toque 

para a saúde, as interações relacionais e atualizações científicas sobre o tema. O curso visou disseminar as 

Práticas Curativas Naturais para a saúde, com foco no desenvolvimento afetivo pessoal e familiar, de modo a 

contribuir para a melhoria da capacidade de interação relacional, na qualidade de inteligência emocional na 

vida pessoal e de grupos socialmente vulneráveis. Na abordagem dos cursos, foram realizadas Vivências 

para o Alicerce do Amor, para autocura com a criança interior, habilidades de comunicação efetiva para 

harmonização nas relações familiares, aprendizado sobre como estabelecer vínculos afetivos por meio da 

terapia do toque e habilidades práticas para apoiar o desenvolvimento na Primeira Infância.  
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Formação de Educadores/Cuidadores para apoiar o Marco da Primeira Infância 
 

Trabalho com grupo de voluntários com o objetivo de elaborar as oficinas a serem aplicadas no contexto das 

ações e projetos para cuidadores/educadores na Rede de Acolhimento e no contexto Educacional com base 

em pesquisas cientificas, viabilização do conteúdo e elaboração de  materiais na linguagem informal. Com 

base nos textos construídos foi estruturado dinâmicas de grupos, práticas integrativas, viabilização de vídeos 

relacionados ao conteúdo das oficinas para melhor disseminar as informações. 
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OFICINAS NAS COMUNIDADES PELO MARCO DA PRIMEIRA INFÂNCIA 

1 – Oficina o Poder do Afeto no Desenvolvimento na Primeira Infância 

Proposta voltada para Disseminar informações de forma didática e com orientações práticas, para  

profissionais que formam a rede de proteção da Primeira Infância, a saber quais atitudes, ações e posturas 

podem fazer diferença na vida presente e futura da criança pequena e, consequentemente, interferir 

diretamente em toda a sociedade, cujas bases se formam nos primeiros anos de vida. Motivar as 

competências dos adultos para o desenvolvimento das crianças, com a noção de entendimento, na qual 

mudanças individuais em nível micro podem interferir em macro transformações.  Conscientização sobre as 

prioridades de afeto das crianças no desenvolvimento da primeira infância e como medida de prevenção ao 

estresse tóxico e na qualidade das relações no convívio com as crianças. 

Foram realizadas duas oficinas vivenciais sobre o Poder do Afeto no Desenvolvimento na Primeira Infância, 

com 3 horas de duração, cada oficina, com a participação de monitores e educadores  no dia 18 de maio no 

Centro Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo - Gama com 24 participantes e dia 27 de 

junho na Casa de Ismael Lar da Criança – Asa Norte com 14 participantes. 

 Fotos da oficina no Centro Convivência e Educação Infantil Nossa Senhora do  

Carmo – Gama/DF 
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 Fotos da oficina na Casa de Ismael Lar da Criança – Asa Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Pesquisa sobre a QUALIDADE DE VIDA 

DE CUIDADORES NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

RESUMO 

A proposta desta pesquisa foi avaliar aspectos diversos da vida cotidiana de cuidadores da Educação Infantil 

da Casa de Ismael - Lar da Criança -  SGAN 913, S/N – Asa Norte, Brasília/DF que atendem a mais de 682 

crianças entre 4 meses e 5 anos de idade, incluindo crianças abrigadas, apoiando aproximadamente 452 

famílias de comunidades no contexto de situações de risco e vulnerabilidade social, em 2017. Foram 

aplicados 81 questionários aos cuidadores dentro da perspectiva positivista. A escolha metodológica 

orientou-se no sentido de contemplar a subjetividade do cuidador como eixo primordial no levantamento dos 

dados; daí a opção por instrumentos disponíveis que permitissem aos sujeitos se auto avaliar, a partir de 

suas percepções. Em relação aos instrumentos utilizados para a coleta de dados, prevaleceu à modalidade 

do questionário autoaplicável, com questões que envolvem aspectos diversos da vida cotidiana e abordam 

quatro domínios da qualidade de vida: físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais. Junto ao mesmo 

foi incluído um teste de levantamento do estresse com 21 questões - Adapted from Ayala Pines, Ph.D. and 

http://www.casadeismael.org/
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Elliot Aronson, Ph.D., " Why Managers Burn Out," Sales & marketing management 4 (February 1989):38. E 

complementando ao questionário um teste de autoestima com 15 (quinze) questões, elaborado pela 

psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da Internacional Stress Management Association do Brasil (ISMA-

BR).  No campo da psicologia já restou demonstrado o quanto a trajetória dos adultos e cuidadores impacta 

no desenvolvimento da infância a partir das relações estabelecidas. Esse entendimento é decorrência da 

perspectiva relacional do cuidado e do afeto, que exige um olhar de mão dupla.  A atenção deve estar 

voltada tanto as demandas de desenvolvimento da criança, para que os estímulos sejam adequados à fase 

de desenvolvimento em que se encontra, mas também daqueles que são educadores/cuidadores, na ideia 

de cuidar da qualidade de vida docente e buscar relações de uma saúde integral para uma formação infantil 

de qualidade. 

OBJETIVO  

Avaliar aspectos diversos da vida cotidiana de cuidadores que atuam no desenvolvimento infantil, 

contemplando quatro domínios da qualidade de vida: físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais. 

Bem como, buscar relações com a perpectiva relacional do cuidado e do afeto, de uma saúde integral para 

uma formação infantil de qualidade.  

MÉTODO 

Foi estudada uma amostra de 81 cuidadores da Educação Infantil da Casa de Ismael  - Lar da Criança -  

SGAN 913, S/N – Asa Norte, Brasília/DF que atendem a mais de 682 crianças entre 4 meses e 5 anos de  

idade, incluindo crianças abrigadas, apoiando aproximadamente 452 famílias de comunidades no contexto 

de situações de risco e vulnerabilidade social, em 2017.  Foram aplicados questionários dentro da 

perspectiva positivista. A escolha metodológica orientou-se no sentido de contemplar a subjetividade do 

cuidador como eixo primordial no levantamento dos dados; daí a opção por instrumentos disponíveis que 

permitissem aos sujeitos se auto avaliar, a partir de suas percepções. Em relação aos instrumentos utilizados 

para a coleta de dados, nos 81 estudos prevaleceu à modalidade do questionário autoaplicável, com 

questões que envolvem aspectos diversos da vida cotidiana e abordam quatro domínios da qualidade de 

vida: físico, psicológico, meio ambiente e relações sociais. Estruturado com 5 (cinco) questões fechadas, 

onde o informante escolhe respostas entre duas perguntas, e semiestruturada, com 9 (nove) questões com 

perguntas fechadas, mas que apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do 

mesmo assunto. Junto ao mesmo foi aplicado um teste de levantamento do estresse com 21 questões - 

Adapted from Ayala Pines, Ph.D. and Elliot Aronson, Ph.D., " Why Managers Burn Out," Sales & marketing 

management 4 (February 1989):38. E complementando ao questionário um teste de autoestima com 15 

(quinze) questões, elaborado pela psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da Internacional Stress 

Management Association do Brasil (ISMA-BR). 

As abordagens de pesquisa se distinguem pelos diferentes pressupostos assumidos. Burrel e Morgan (1979) 

explicam que todas as abordagens da ciência social estão assentadas numa filosofia da ciência e numa 

teoria de sociedade. Cada alternativa de pesquisa, de acordo com Morgan e Smircich (1980), caracteriza-se 

por concepções ontológicas (daquilo que existe) e da natureza humana, como também por uma postura 

epistemológica (como o conhecimento é apreendido). 

Os métodos utilizados nesta pesquisa foram de orientação filosófica positivista ou paradigma sociológico 

funcionalista, considerando que, um projeto de pesquisa quantitativa segue modelos previamente definidos, 

como os que orientam as pesquisas realizadas em moldes positivistas. Isto porque os projetos elaborados 

segundo esta perspectiva enfatizam a formulação clara e precisa do problema, a seleção de amostras 

proporcionais e representativas, a seleção de instrumentos previamente validados para a coleta de dados e 

também a determinação dos procedimentos técnicos a serem adotados com vistas a garantir a objetividade 

na análise dos dados.  

Para a aplicação dos questionários foi organizado um encontro com os cuidadores, com práticas vivenciais 

de acolhimento ao grupo antes da aplicação dos mesmos, como uma proposta inovadora para a coleta 

desse tipo de dado. Nessa pesquisa, o instrumento dominante foi o questionário. No entanto, houve 

http://www.casadeismael.org/
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respostas verbais enunciadas em contexto grupal.  

Apresentação da coleta de dados realizadas 

A análise e a interpretação dos dados buscaram transcrever de forma que sejam reais e significativas, que 

são dois processos da pesquisa que estão estreitamente relacionados conforme classificação apresentada 

por Gil (1999), e diz respeito à interpretação dos dados propriamente dita. 

Na pesquisa de caráter quantitativo geralmente os dados coletados são submetidos à análise estatística, 

com a ajuda de computadores. Na análise quantitativa, como relata Oppenheim (apud Roesch, 1996, p.142), 

podem-se calcular médias, computar percentagens, examinar os dados para verificar se possuem 

significância estatística, podem-se calcular correlações, ou tentar várias formas de análise multivariada, 

como a regressão múltipla ou a análise fatorial. Estas análises permitem “extrair sentido dos dados”, ou seja, 

testar hipóteses, comparar os resultados para vários subgrupos, e assim por diante. 

Não obstante a peculiaridade de cada forma de tratamento, é possível tratar os dados quantitativa e 

qualitativamente ao mesmo tempo. Como exemplo dessa possibilidade menciona-se o uso da estatística 

descritiva para apoiar uma interpretação dita subjetiva.   

Todos os participantes foram informados de que a pesquisa não ofereceria nenhum tipo de risco, tendo sido 

assinado por todos o Termo de Consentimento Informado e Esclarecido pela coordenação da Instituição. 

RESULTADOS   

Foram aplicados 81 questionários para levantamento da Qualidade de Vida de Cuidadores no 

Desenvolvimento Infantil. Como pode ser observado na Tabela 1, em sua maioria, os cuidadores eram do 

sexo feminino, representando 90% dos participantes. Já quanto ao estado civil, 49% se declararam como 

solteiros e 42% como casados. Destaca-se o nível de escolaridade dos participantes, sendo em sua ampla 

maioria, formado por pessoas de nível superior completo (86%). Isso se reflete no fato de 79% exerceram 

funções de instrução, coordenação ou direção em suas ocupações. 

 

Tabela 1 - Classificação dos entrevistados 

Função ocupada   

Coordenação 5% 

Direção 4% 

Instrutor/monitor/professor 
70
% 

Nutricionista 3% 

Ocupações de apoio* 
13
% 

Orientador 1% 
Pedagoga 1% 

Secretária Escolar 1% 
Técnica de enfermagem 1% 

Sexo   

Feminino 
90
% 

Masculino 
10
% 

Estado civil   
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Casado 
42
% 

Divorciado 5% 

Solteiro 
49
% 

União estável 1% 
Viúvo 3% 

Escolaridade   

Fundamental 9% 
Médio 3% 

Superior completo 
86
% 

Superior incompleto 3% 
*Ocupações de apoio: Auxiliar de serviços gerais, porteiro, 

auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, cozinheira 

 

No instrumento de coleta das informações, os entrevistados foram levados a uma reflexão de suas 
interações afetivas. Na tabela 2, esses resultados podem ser observados. Destaca-se o fato de os 
entrevistados nem sempre terem sido abraçados ou tocados com ternura quando criança (69% dos 
entrevistados disseram que experimentaram “às vezes” essa sensação), mas em 89% de suas atuais 

famílias, ou seja, em sua vida adulta, o afeto é expressado de forma disseminada. 

 

Tabela 2 – Reflexão imediata quanto a interação afetiva 

  Sim Às vezes Nunca 

Quando criança você era abraçado e tocado com 
ternura? 

31% 69% 0% 

Quando criança você recebia elogios, encorajamento, 
incentivo? 

67% 28% 5% 

Hoje em sua família existe expressão de afeto? 89% 11% 0% 
Você faz o outro se sentir importante disponibilizando 
sua atenção? 

85% 15% 0% 

Na convivência diária você dá a atenção com qualidade? 61% 39% 0% 

No seu relacionamento familiar você oferece a atenção 
necessária para eles?   

65% 35% 0% 

No seu ambiente profissional você tem dificuldades de 
interação?  

9% 45% 46% 

Você tem vivenciado situações de conflitos?  30% 58% 13% 
 

Para o caso de o entrevistador, de maneira geral, ter respondido “sim” em alguma das reflexões destacadas 
na Tabela 2, ele foi convidado a indicar em qual ambiente que ele vivencia, essa questão está mais 
relacionada. No Gráfico 1, pode-se notar que para 64% dos entrevistados no que se refere a interação 

afetiva, isso era predominantemente presente no ambiente familiar. 

Gráfico 1 – Ambiente predominante da interação afetiva positiva percebida em seu cotidiano
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Em um determinado trecho do levantamento, os entrevistados foram convidados a darem maiores 
informações de seu perfil. Os gráficos de 2 a 6, trazem os resultados dessas informações, onde deve ser 
destacado que em sua grande maioria há uma prática religiosa e boa parte também tem algum tipo de 
atividade de autocuidado, como alongamento, caminhada, meditação e/ou relaxamento. 

 

 

Gráfico 2 – Prática de atividade religiosa 

Gráfico 3 – Limitação física 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não 
pratica 

22% 

Pratica 
78% 

51% 

7% 

11% 

29% 

2% 
Católica
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Evangélica

Umbandista
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Gráfico 3 – Limitação física 

 

 

Gráfico 4 – Prática de alguma atividade de autocuidado 

 

Os participantes também foram questionados quanto a possíveis queixas ou sintomas que pudessem estar 
sentindo ultimamente. As dores de cabeça (63%) e musculares (51%), juntamente com a queda de cabelo 
(43%) foram as queixas mais citadas. No outro extremo, temos taquicardia, prurido, falta de ar (5% cada) e 
dor de coluna (1%) como as que foram menos citadas. Um detalhamento das assinalações dessas queixas 
ou sintomas pode ser observado no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – Queixas ou sintomas apresentados 
A soma dos percentuais ultrapassa 100%, em virtude de possibilidade de marcação de múltiplas respostas. 

  

Foi aplicado um teste para identificar os níveis de estresse dos cuidadores. Os entrevistados informaram 
estarem felizes, sentirem-se otimistas e que tem um bom dia, no entanto,  também sentem-se exaustos, 
ansiosos e preocupados. Detaca-se também que sensações mais associadas ao pessimismo e à baixa 
autoestima tiveram menores percepções. Uma visão detalhada de como o estresse afeta os cuidadores pode 
ser vista na Tabela 3. 

Tabela 3 – Teste de estresse 

     
% de respostas válidas 

 
  1 2 3 4 5 6 7 

  Indicador Nunca 

Muito 
Rara-

mente 
Rara-

mente Ás vezes 
Muitas 
vezes 

Habitual- 
mente Sempre 

Estar cansado já de 
manhã 

3,20 17% 17% 16% 36% 6% 6% 1% 

Sentir-se deprimido 3,46 15% 22% 10% 28% 10% 10% 5% 
Ter um bom dia 5,11 2% 4% 5% 16% 25% 38% 10% 

Estar fisicamente 
exausto 

3,93 7% 17% 9% 31% 21% 7% 7% 

Estar 
emocionalmente 
exausto 

3,68 14% 12% 20% 27% 10% 9% 9% 
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Estar feliz 5,52 1% 4% 2% 10% 26% 31% 26% 
Estar arrasado 2,56 28% 29% 14% 24% 4% 1% 1% 

Não aguentar mais 2,48 41% 20% 12% 12% 10% 2% 2% 
Estar infeliz 2,38 44% 21% 10% 15% 1% 6% 3% 

Sentir-se esgotado 3,15 21% 20% 12% 28% 10% 6% 2% 
Sentir-se 
encurralado 

2,30 44% 19% 14% 16% 2% 4% 1% 

Sentir-se sem 
mérito 

2,51 38% 20% 9% 25% 5% 2% 1% 

Sentir-se sem forças 2,93 23% 20% 18% 28% 8% 5% 0% 
Estar preocupado 4,50 6% 9% 6% 33% 16% 14% 16% 

Sentir-se desiludido 
e rancoroso 

2,50 34% 30% 9% 16% 6% 1% 4% 

Estar fraco e 
suscetível a doenças 

2,37 39% 25% 15% 10% 4% 3% 4% 

Sentir-se sem 
esperança 

2,23 53% 18% 8% 13% 3% 3% 5% 

Sentir-se rejeitado 2,46 36% 28% 6% 23% 3% 1% 4% 
Sentir-se otimista 5,44 0% 3% 4% 16% 29% 23% 26% 

Sentir-se enérgico 4,76 3% 3% 13% 28% 25% 11% 18% 
Sentir-se ansioso 5,00 1% 11% 5% 20% 19% 16% 27% 

Fonte: Adapted from Ayala Pines, Ph.D. and Elliot Aronson, Ph.D., " Why Managers Burn Out," Sales & marketing management 4 (February 1989):38. 

Com base nas assinalações dos entrevistados, foi criado um indicador, por meio de uma média ponderada 
das respostas válidas, podendo ele variar de 1 a 7. Quanto mais próximo de 1 ele estiver, menos o indivíduo 
experimenta a sensação descrita e quanto mais próximo de 7 estiver, com maior frequência ele experimenta 
a sensação descrita. 

Tal indicador auxilia na identificação das sensações mais e menos percebidas pelos cuidadores quanto 
submetidos ao teste de estresse e podem ser observadas no Gráfico 6. 

Gráfico 6 – Indicador de sensações percebida no teste de estresse 
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Também foi aplicado um outro teste aos cuidadores onde eles assinalavam “Sempre”, “Às vezes” ou 
“Raramente” diante de situações cotidianas que refletem sua autoestima no momento do levantamento.  

Na Tabela 4, podem ser observados o resultado desse levantamento associado à autoestima, mas percebe-
se uma predominância de assinalações associadas a elevada autoestima, evidenciada por raramente os 
indivíduos despertarem o sentimento de inveja ou de dificuldade de relacionamento interpessoal, ou ainda 
pela menor percepção de que são um fracasso. 

Tabela 4 – Teste de autoestima % de respostas válidas 

 

Raramente Às vezes Sempre 

Fico ofendido ao receber críticas 59% 41% 0% 

Quando passo por períodos de stress, minha saúde fica 

debilitada e acabo doente 

59% 30% 10% 

Faço coisas contra a minha vontade para agradar aos outros e 

ser aceito no grupo 

58% 33% 9% 

Costumo exagerar meus defeitos e minimizar minhas 

qualidades 

52% 38% 10% 

Ao conhecer alguém bem-sucedido, fico pensando: "Por que 

não sou assim?" 

70% 22% 8% 

Sinto que não posso contar com meus amigos, porque nossa 

amizade é superficial 

68% 27% 5% 

Sou perfeccionista e exijo muito mais de mim mesmo que dos 

outros 

19% 42% 39% 

Relacionar-me com outras pessoas é uma tarefa árdua, que 

exige um enorme esforço 

76% 13% 11% 

Antes de apresentar algum trabalho ou projeto, sinto que vou 

fracassar 

57% 35% 8% 

Evito criar intimidade com outras pessoas 62% 32% 5% 

Sinto-me inseguro ao encarar um novo desafio 39% 44% 16% 

Culpo-me quando as coisas não saem como o planejado 23% 39% 38% 

Quando meu sucesso é reconhecido, desconfio dos elogios 67% 23% 10% 

Acho que pedir ajuda diante de um problema é sinal de 

fraqueza 

82% 13% 5% 

Antes de um compromisso social, tomo bebida alcoólica ou 

algum calmante para me sentir mais seguro 

93% 4% 3% 

Fonte: Teste acima foi elaborado pela psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da Internacional Stress Management 

Association do Brasil (ISMA-BR) 

Na perspectiva de se vislumbrar a qualidade de vida de cuidadores no desenvolvimento infantil, 

destaca-se o nível de escolaridade dos participantes, sendo em sua ampla maioria, formado por 

pessoas de nível superior completo (86%). Isso se reflete no fato de 79% exerceram funções de 

instrução, coordenação ou direção em suas ocupações. Este é um aspecto muito positivo visto que a 

ideia de que estes profissionais da primeira infância devam ser bem formados é uma evidência, e um 

fato incontestável. 

Os entrevistados foram levados a uma reflexão de suas interações afetivas, onde na (Tabela 2), esses 

resultados podem ser observados. Destaca-se o fato de os entrevistados nem sempre terem sido 

abraçados ou tocados com ternura quando criança (69% dos entrevistados disseram que 

experimentaram “às vezes” essa sensação), mas em 89% de suas atuais famílias, ou seja, em sua vida 

adulta, o afeto é expressado de forma disseminada, este índice reflete uma boa disposição para as 
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interações relacionais. 

No que se refere no teste aplicado para identificar os níveis de estresse dos cuidadores (Tabela 3), os 

entrevistados informaram estarem felizes(26%), sentirem-se otimistas(26%), no entanto, também 

sentem-se sempre emocionalmente exaustos(9%), ansiosos(27%) e preocupados(16%). Detaca-se 

também no teste de autoestima(Tabela 4) na resposta “sou perfecçionista e exigo muito mais de mim 

mesmos que dos outros”(39%), como também na resposta “culpo-me quando as coisas não saem 

como planejado”(38%). Podem ser ainda observado assinalações associadas a elevada autoestima, 

evidenciada por raramente os indivíduos despertarem o sentimento de inveja ou de dificuldade de 

relacionamento interpessoal, ou ainda pela menor percepção de que são um fracasso. 

As informações levantadas são importantes como indicadores,  podendo servir de referência para 

futuras investigações, bem como a partir de sua análise podem ser implementadas melhorias. Com 

base nas respostas dos entrevistados, com o escore encontrado que mostra uma percepção 

contraditória  que convoca uma atenção nos resultados é importante considerar estratégias para 

acolhimento e elaboração psicoemocional dos cuidadores no intuito de evitar adoecimento psiquico. 

A avaliação do escore é que indica a probabilidade de a pessoa ter problemas de saúde, dependendo 

da soma dos valores dos itens obtidos na avaliação e com os fatores relacionados a um estilo de vida 

saudável, segundo o Dr. Richard Rahe, presidente da ISMA-USA, que é médico especialista em 

Medicina Interna e Psiquiatria.  

Fotos das atividades de sensibilização antes da pesquisa na Casa de Ismael 
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Fotos dos Educadores e Cuidadores que participaram da pesquisa 

 

 

Nº Total de Sócios Contribuintes atuando no ano 2017: 

Nº de Diretores Remunerados: nenhum 

Nº de Diretores Não Remunerados: 3 



 

Sede Administrativa Instituto Tocar  – SGAN 914 Conjunto “F” casa 01 – Asa Norte- Brasília – DF 
CEP: 70.790-146  fone: 61- 9 81721901   E-mail: institutotocar@gmail.com 

SITE: www.tocar.org.br  

19 

Diretora Geral: Roberta Fernandes de Morais Ribeiro 

Diretor Administrativo: Raion de Almeida Siqueira 

Diretor Financeiro: Victor Hugo da Silva Uchoa  

Nº de Voluntários: 32 

Nº Voluntário Atuação na Instituição 
Carga  
Horária/D
ia 

Carga 
Horário 

Total 

1 Alda de Almeida Melo Nosso Lar/Terapia 4 40 

2 Amanda Monteiro de Oliveira Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 18 

3 Amanda Silva de Morais Nosso Lar/ Apoio Operacional 4 32 

4 Ana Luisa Galvan Nuevo Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 21 

5 Cecília de Moraes Paniago Nosso Lar/ Apoio Operacional 4 32 

6 Cristiane Fernanda dos S.Assis Instituto Tocar/ Apoio Operacional 4 76 

7 Cyntia Dutra Menezes Instituto Tocar/ Apoio Com.Market. 3 66 

8 Dalyssa Gomes Santos Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 27 

9 Danielle Bernardes Magalhães Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 4 40 

10 Gisele Maria de Almeida Brum Nosso Lar/ Apoio Operacional 4 32 

11 Gustavo Campelo Leopoldo Nosso Lar/ Apoio Operacional 4 32 

12 Ingrid Fernandes dos Santos Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 4 36 

13 Isabella de Azevedo Levino Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 21 

14 Joyce Meirelles Maia Nosso Lar/Terapia 4 4 

15 Júlia Gouveia de Mattos Leme Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 27 

16 Juliana Bruna Sousa Santos Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 4 28 

17 Ladyane Ramos dos Santos Nosso Lar/Terapia 4 12 

18 Lara de Queiroz Ladeia Nosso Lar/Terapia 4 40 

19 Luiza Martins  Silva Guimarães Nosso Lar/ Apoio Operacional 4 32 

20 Mara Aparecida Peixoto Nosso Lar/Terapia 4 8 

21 Marcia Esteves Veríssimo Nosso Lar/Terapia 4 12 

22 Maria Isabel Klautau Guimarães Nosso Lar/Terapia 4 28 

23 Maria Regina de Almeida Instituto Tocar/ Ação Social 3 126 

 24 Marina Carricatti Rodrigues Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 21 

25 Mariza Yamamoto Instituto Tocar/ Administrativo 3 42 

26 Nicolly Papacidero Magrin Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 4 4 

27 Rafael Figueiredo Castro Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 18 

28 Renata Musa Lacerda Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 4 36 

29 Sarah Torres Teixeira de Mello Nosso Lar/ Apoio Operacional 4 32 

30 Tatiana Gonçalves Dias Ferreira Nosso Lar/Terapia 4 28 

31 Thais Maria Tosto Cuoco Nosso Lar/Terapia 4 28 

32 Viviane Pretti Nosso Lar/Terapia 4 44 

1043 

 

Esclarecemos que um total de 1043 horas de honorários gratuitos realizados pelo sócios 

contribuintes vinculados com termos de adesão voluntária, sendo 234h destinados em trabalhos de 

coordenação, atividades administrativas e realização curso de formação e palestras nas 

comunidades. 809 horas foram destinadas a atuação em instituições parceiras, Aldeias Infantis e 
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Nosso Lar, em forma de atendimento personalizados para bebês, crianças e adolescente e horas 

operacionais visando melhoria das ações por meio de observação e pesquisa para desenvolvimento 

de projetos.  
 

 

Nº Total de Beneficiados / Atendidos, no ano 2017: 

Foram beneficiadas pelas atividades do Instituto Tocar 49 Crianças e adolescentes. Na realização do 

projeto Tocar totalizado 281 atendimentos individuais nas crianças/adolescentes, nas instituições: 

Nosso Lar e Aldeias Infantis SOS Brasil( conforme tabelas abaixo), com a participação de 32 

colaboradores voluntários do Projeto Tocar. Foram ainda beneficiados pelas atividades em prol do 

Marco da Primeira Infância 119 profissionais/cuidadores, das instituições: Centro Convivência e 

Educação Infantil Nossa Senhora do Carmo - Gama com 24 participantes e  Casa de Ismael Lar da 

Criança – Asa Norte com 95 participantes. 

 

O Instituto Tocar tem apresentado vários projetos em editais para conseguir o financiamento que possibilite a 

realização de sua missão e ampliar o número de beneficiários nas ações sociais em Brasília. Todas as ações 

e atividades apresentadas neste relatório foram oferecidas gratuitamente em sua totalidade. 

 

Instituições 
Quant. 

Voluntários 
Tocar 

Dias de 
Atuação 

Quant. de 
Crianças / 
atendidas 

(Média) 

Número  
de 

Atendimentos  

Nosso Lar - Núcleo Bandeirante 16 14 30 150 

Aldeias Infantis SOS Brasil - Asa 
Norte 

13 11 19 131 

Instituto Tocar - Sede 3 3 0 0 

TOTAL 32 28 49 281 

 

TRABALHO PELO MARCO DA PRIMEIRA INFANCIA 

INSTITUIÇÃO 
OFICINA e 
Pesquisa 

CIDADE PARTICIPANTE DATA 

Casa de Ismael Lar 
da Criança 

Poder do Afeto 
no 

Desenvolvimento 
na Primeira 

Infância 

Asa Norte /DF 14 18/05/2017 

Centro Convivência 
e Educação Infantil 
Nossa Senhora do 
Carmo 

Gama/DF 24 27/06/2017 

Casa de Ismael Lar 
da Criança 

Projeto de 
pesquisa – 

Asa Norte /DF 81 07/10/2017 
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PROJETO TOCAR ESSENCIAL EM ENTIDADES DE ACOLHIMENTO 

PROJETO / ATIVIDADE 1: PROJETO TOCAR  NA INSTITUIÇÃO NOSSO LAR 

Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sul - Bloco C - Lote 29 - Núcleo Bandeirante. Tel: 3301-1120 

Responsável: Nilce dos Passos Serafini 

Descrição / Objeto: 

Promover a nutrição emocional por meio do entendimento e prática da terapia do toque responsável como 

elemento fundamental para o desenvolvimento psicossocial e afetivo dos participantes, bem como promover 

a qualidade de vida. 

 Apoiar o processo de reintegração emocional, familiar e social das crianças que estão sob 

medidas protetivas em abrigos, por meio da terapia do toque para superar traumas e ter 

oportunidade de sentir e transmitir afeto; 

 Prestar atendimento individual aos acolhidos das instituições parceiras e por meio da 

terapia do toque; 

 Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e 

ruptura de vínculos; 

 Promover os vínculos dos bebês e das crianças e em grupos e atividades saudáveis, 

incentivar o sentir, pensar e o realizar de atitudes saudáveis no âmbito da família e da 

sociedade; 

 Desenvolver a autoestima e as potencialidades das crianças. 

Meta: 

Beneficiar 30 bebês e crianças com a terapia do toque: Shantala, com atendimentos quinzenais aos 

Sábados, totalizando 14 encontros e 42 horas de atuação. com a participação de16 voluntários coordenados 

pelo Instituto Tocar. 

 

Período de realização: 29/04/2017 a 25/11/2017 

Resultados obtidos:  

Percebe-se nítida melhoria do estado dos bebês e das crianças após a terapia do toque. Sintomas como 

agitação, apatia, choro, resistência, tensão e queixa de dores tiveram diminuição significativa depois que as 

crianças receberam a terapia, ao mesmo tempo em que foi possível observar aumento da vitalidade, alegria, 

relaxamento, estabilidade emocional e tranquilidade, bem como apresentaram uma melhor interação 

Qualidade de 
Vida de 
Cuidadores no 
Desenvolvimento 
Infantil 

Total  119   
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relacional.  

 

A cultura continuada da Terapia do Toque e a potencialização de relações mais conscientes e acolhedoras 

resultou melhoras em relação à saúde e à convivência dos beneficiários no contexto do acolhimento. Em 

relação a este último aspecto a melhoria nas relações interpessoais foi gradativamente se apresentando 

como fator positivo entre profissionais/cuidadores e acolhidos, ampliando a interação afetiva e social. 

Público-alvo: Bebês e  Crianças  

 

Unidade de Atendimento em que foi desenvolvido: INSTITUIÇÃO NOSSO LAR 

Nº de Beneficiados / Atendidos de forma gratuita, no ano: 30 bebês e crianças totalizando 150 atendimentos  

Jan.:0 atd/mês Fev.:0 atd/mês Mar.: 0 atd/mês Abr.:13 atd/mês Maio:17 atd/mês Jun.:17 atd/mês 

Jul.: 8 atd/mês Ago.31 atd/mês Set.: 37 atd/mês Out.:12atd/mês Nov.:22 atd/mês Dez.: 0 atd/mês 
 

Nº de Voluntários Vinculados: 16 voluntários  

VOLUNTÁRIOS EM 2017 QUE ATUARAM   COM APOIO OPERACIONAL COM PESQUISAS, 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO  NOSSO LAR  

Nº Voluntário Atuação na Instituição 
Carga  

Horária/
Dia 

Carga 
Horário 

Total 

1 
Alda de Almeida Melo Nosso Lar/Terapia 4 40 

2 
Amanda Silva de Morais Nosso Lar/ Apoio Operacional 4 32 

3 
Cecília de Moraes Paniago Nosso Lar/ Apoio Operacional 4 32 

4 
Gisele Maria de Almeida Brum Nosso Lar/ Apoio Operacional 4 32 

5 
Gustavo Campelo Leopoldo Nosso Lar/ Apoio Operacional 4 32 

6 
Joyce Meirelles Maia Nosso Lar/Terapia 4 4 

7 
Ladyane Ramos dos Santos Nosso Lar/Terapia 4 12 

8 
Lara de Queiroz Ladeia Nosso Lar/Terapia 4 40 

9 
Luiza Martins  Silva Guimarães Nosso Lar/ Apoio Operacional 4 32 

10 
Mara Aparecida Peixoto Nosso Lar/Terapia 4 8 

11 
Marcia Esteves Veríssimo Nosso Lar/Terapia 4 12 

12 
Maria Isabel Klautau Guimarães Nosso Lar/Terapia 4 28 

13 
Sarah Torres Teixeira de Mello Nosso Lar/ Apoio Operacional 4 32 

14 
Tatiana Gonçalves Dias Ferreira Nosso Lar/Terapia 4 28 

15 
Thais Maria Tosto Cuoco Nosso Lar/Terapia 4 28 
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16 
Viviane Pretti Nosso Lar/Terapia 4 44 

TOTAL DE HORAS ANUAL CUMPRIDAS PELOS VOLUNTÁRIOS 436 
 

 

Fotos atendimentos realizados na Instituição Nosso Lar 
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PROJETO/ATIVIDADE 2: PROJETO TOCAR  NA INSTITUIÇÃO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 

Endereço: SGAN Quadra 914, Conjunto F, Asa Norte Brasília - DF -CEP: 70.790-140  

Tel: 61- 3272-3482 

CNPJ: 35.797.364/0004-71 

Responsável: Patrícia Andrade S. S. Mello  

Descrição (Objeto): 

Promover a Convivência Institucional de crianças e adolescentes abrigados, por meio de atendimento e 

prática da terapia do toque responsável como elemento fundamental para o desenvolvimento psicossocial e 

afetivo dos participantes, bem como promover a qualidade de vida.  

 Apoiar o processo de reintegração emocional, familiar e social das crianças que estão sob 

medidas protetivas em abrigos, por meio da terapia do toque para superar traumas e ter 

oportunidade de sentir e transmitir afeto;    

 Prestar atendimento individual aos acolhidos e profissionais das instituições parceiras e por 

meio da terapia do toque; 

 Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e 

ruptura de vínculos; 

 Promover os vínculos das crianças e adolescentes em grupos e atividades saudáveis, 

incentivar o sentir, pensar e o realizar de atitudes saudáveis no âmbito da família e da 

sociedade; 

 Desenvolver a autoestima e as potencialidades das crianças e adolescentes objetivando 

torná-los fortalecidos na sua capacidade emocional e relacional; 

 Propiciar a troca de experiências e vivências dos participantes, melhorando a qualidade de 

convivência familiar e comunitária, fortalecendo seus vínculos afetivos e sociais. 

Meta:  

Beneficiar 19 crianças/adolescentes com a terapia  Zen Shiatsu, com atendimentos quinzenais, 

totalizando 11 encontros e 33 horas de atuação, com a participação de. 13 voluntários coordenados 

pelo Instituto Tocar. 

Período de realização: 06/09/2017 a 22/11/2017 

Resultados obtidos:  

Percebe-se nítida melhoria do estado das crianças e adolescentes após a terapia do toque. Sintomas como 

agitação, ansiedade, apatia, disputa por competitividade, resistência, tensão e queixa de dores tiveram 

diminuição significativa depois que as crianças/adolescentes receberam a terapia, ao mesmo tempo em que 

foi possível observar aumento da vitalidade, alegria, relaxamento, estabilidade emocional e tranquilidade, 

bem como melhor qualidade de vida, estados de satisfação e bem-estar, o aumento da resiliência, 

fortalecimento do dialogo e interação no cotidiano. 

A cultura continuada da Terapia do Toque e a potencialização de relações mais conscientes e acolhedoras 

resultou melhoras em relação à saúde e à convivência dos beneficiários no contexto do acolhimento. Em 
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relação a este último aspecto a melhoria nas relações interpessoais foi gradativamente se apresentando 

como fator positivo entre os acolhidos, ampliando a interação afetiva e social. 

Público alvo: Crianças e adolescentes  

Unidade de Atendimento em que foi desenvolvido: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 

Nº Total de Beneficiados / Atendidos de forma gratuita, no ano: 19 crianças/adolescentes totalizando 131 

atendimentos  

Jan.:0 atd/mês Fev.:0 atd/mês Mar.: 0 atd/mês Abr.:0 atd/mês Maio:0 atd/mês Jun.:0 atd/mês 

Jul.: 0 atd/mês Ago. 0 atd/mês Set.: 64 atd/mês Out.:35 atd/mês Nov.:32 atd/mês Dez.: 0 atd/mês 
 

Nº de Voluntários Vinculados: 13 
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 VOLUNTÁRIOS EM 2017 QUE ATUARAM  NA SEDE COM APOIO OPERACIONAL COM 
PESQUISAS, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO 

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 

Nº Voluntário Atuação na Instituição 
Carga  

Horária/
Dia 

Carga 
Horário 

Total 

1 Amanda Monteiro de Oliveira Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 18 

2 Ana Luisa Galvan Nuevo Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 21 

3 Cristiane Fernanda dos S.Assis Instituto Tocar/ Apoio Operacional 4 76 

4 Dalyssa Gomes Santos Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 27 

5 Danielle Bernardes Magalhães Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 4 40 

6 Ingrid Fernandes dos Santos Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 4 36 

7 Isabella de Azevedo Levino Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 21 

8 Júlia Gouveia de Mattos Leme Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 27 

9 Juliana Bruna Sousa Santos Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 4 28 

10 Marina Carricatti Rodrigues Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 21 

11 Nicolly Papacidero Magrin Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 4 4 

12 Rafael Figueiredo Castro Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 3 18 

13 Renata Musa Lacerda Instituto Tocar/ Apoio Operacional. 4 36 

TOTAL DE HORAS ANUAL CUMPRIDAS PELOS VOLUNTÁRIOS 373 
 

 

Fotos do encerramento das atividades em 2017 na sede do Instituto Tocar com a participação dos 

voluntários, cuidadores/profissionais, crianças e adolescentes. 
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GRATUIDADES CONCEDIDAS NO EXERCÍCIO 

-Horas técnicas em serviços de atendimentos pelos 

Associados colaboradores e voluntários  

 

-Contribuições de Associados financeiros e doações 

anônimas 

 

- Valor Totalizando R$ 42.525,00 (quarenta e dois mil, 

quinhentos e vinte e cinco reais) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido a falta de recursos os objetivos do plano de trabalho não foram alcançados em sua abrangência. 

Agradecemos a participação dos 32 voluntários/colaboradores que nos apoiaram para a continuidade de 

algumas ações nas comunidades do DF, e ainda, aos parceiros institucionais - Rede Solidária Anjos do 

Amanhã, Rede Nacional da Primeira Infância, Cuidado Essencial Regina Almeida, Rede 

Consciência, Red Cultural GFU, Aldeias Infantis SOS Brasil, Nosso Lar e Casa de Ismael que nos 

fortalece como uma rede solidária e que também viabilizou a realização de nosso Plano de Trabalho. 

Mesmo sem termos conseguido recursos financeiros em 2017 e diante de nossas limitações foi possível 

propiciar a troca de experiências e vivências dos participantes, melhorando a qualidade de convivência 

familiar e comunitária e fortalecer seus vínculos afetivos e sociais. 

 

Nas oficinas os profissionais e cuidadoras foram motivados a desenvolverem suas potencialidades 

afetivas e foram habilitados em formas mais adequadas de interação. A terapia do toque aplicada em 

cada encontro fundamentou, por meio da própria experiência corporal, a cultura de atendimento com 

afetividade, atenção e capacidade relacional. A afetividade nesse contexto refere-se ao vínculo 

necessário para que a criança/adolescente se perceba acolhido, confiante e seguro emocionalmente. 
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 As informações levantadas no projeto de pesquisa – Qualidade de Vida de Cuidadores no 

Desenvolvimento Infantil são importantes como indicadores, verificou-se a necessidade do 

desenvolvimento de um projeto para uma formação continuada como forma de instrumentalizar os 

adolescentes, por meio de técnicas para o desenvolvimento da autoestima, fortalecimento dos talentos, 

para uma comunicação  eficaz e tolerância mútua, para empoderamento no autocuidado, gerenciamento 

do estresse emocional, consciência relacional e propósito de vida. 

 

Como resultado de impacto conscientizamos, fortalecemos, qualificamos e motivamos o despertar de 

uma nova consciência no que tange a saúde física e emocional, numa proposta de reconstrução da 

afetividade e convivência familiar, com destaque na capacidade empática nas relações e suas 

consequências. E ainda, motivamos a valorização da vida, a cultura da paz, a cidadania pela doação 

pessoal para um legado social. Totalizamos 217 beneficiários em nossas atividades, com atuação de 32 

voluntários/ colaboradores em 2017. 

 

Trabalhar conscientemente para o bem do todo significa por em prática propostas especificas em nossa 

comunidade. O desafio atual da humanidade é criar um refinamento social individual e coletivamente 

para o potencial humano, para a cooperação que nos leva a um novo paradigma da Unidade e 

compartilhar de uma visão comum. Cada pessoa que é tocada por esta consciência realiza seu papel, 

pequeno, mas parte integrante de um grupo como atores sociais para um despertar coletivo.   

 

 

Atenciosamente, 

 

Declaro que são verdadeiras as informações acima. 

 

Atenciosamente, 

 

Brasília, 15 de janeiro de 2018    

                                                                                                   

 

                                                                                                         ______________________________ 

                                                                                                       Roberta  Fernandes de Morais Ribeiro 

Diretora Geral do Instituto Tocar 
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PARCEIROS 

              

    

 

 

 

       

       

            


