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ORGANIZAÇÃO 

O Instituto Tocar é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, 

sediado em Brasília/DF, desde o ano de 2001. Desempenha ações orientadas para a 

prestação de serviços em Qualidade de Vida, desenvolvendo atividades de capacitação em 

inteligência emocional, cognitivas e terapêuticas, em especial na conscientização da 

importância da afetividade, do desenvolvimento emocional e da convivência familiar. É 

constituído por um Conselho Executivo e Conselho Fiscal, por número ilimitado de sócios 

efetivos, instituidores, colaboradores e contribuintes.  

O Instituto trabalha na prestação de serviços técnico/operacionais e de consultoria para 

ações, projetos e ou programas inerentes ao desenvolvimento de políticas públicas nas três 

esferas de governo, com vistas à integração entre áreas e sua sustentabilidade, como 

também a empresas estatais, de economia mista e privadas, fundações, entidades de 

classe, organizações sindicais, sociais e internacionais. Os produtos desenvolvidos por 

profissionais capacitados no Instituto Tocar são amplamente reconhecidos não apenas em 

Brasília, mas também no Brasil e no exterior. A instituição tem alavancado suas atividades 

mediante parcerias estratégicas e conta com contribuições financeiras voluntárias, 

participações de sócios colaboradores em atividades administrativas e de natureza técnica.  

O Instituto apoia, capacita, promove e executa suas ações, com profissionais da área 

psicológica, pedagógica, cultura, serviço social e outras áreas, bem como tem em seu banco 

de talentos instrutores técnicos já capacitados no Instituto Tocar.  

MISSÃO 

O instituto tem como missão desenvolver ações em prol do desenvolvimento humano, 

qualidade de vida, transformação, restauração e aprendizado significativo. Suas iniciativas 

estão enraizadas nos conhecimentos milenares e científicos na valorização da vida, na 

cultura da paz, com ênfase na garantia dos direitos da criança e do adolescente e em 

proteção à família. 

VISÃO DE FUTURO 

Ser um instituto de referência na área de desenvolvimento e excelência humana,  na 

qualidade de prestação de seus serviços que promovam a construção de uma sociedade 

mais consciente do cuidado com o ser humano, suas relações, consequências e legado 

social.  

OBJETIVO GERAL 

Promover medidas de conscientização, prevenção e combate  a violência, bem como prestar  

serviços que habilitem as pessoas e instituições em competências emocionais, relacionais, 

cognitivas e terapêuticas, com ênfase no disseminar da cultura da paz, do bem-estar, da 

qualidade de vida, do afeto no desenvolvimento humano e a convivência familiar e social. 
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Por meio de processos de capacitação, vivencias e treinamentos em estratégias e técnicas 

de intervenção terapêuticos a profissionais e instituições que trabalham nas áreas de saúde, 

educação e social; desenvolvimento de processos restaurativos em crianças, adolescentes, 

jovens, adultos, idosos e suas famílias. Assim como assessoramento, direção e orientação 

de instituições de assistência social, educativas e demais direcionadas ao atendimento do 

ser humano.  

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Entidade: Instituto Tocar 

CNPJ : 04.510.481/0001-36 

Endereço: SGAN 914 Conj. F Mod. C Cs 15– Asa Norte – Brasília - DF 

Fone: (61) 81721901  Email: institutotocar@gmail.com 

Representante legal da entidade : Marcos Roberto da Luz 

Cargo: Diretor Geral 

Fone: (61) 99820597  Email: marcosl@metaplan.com.br 

 

INFRAESTRUTURA 

O Instituto Tocar estabelece parcerias com instituições de acolhimento localizadas nas 

comunidades, como também em creches sociais onde se encontram as crianças e suas 

famílias, e tem uma sede de apoio situada na SGAN 914, Conjunto F, casa 15, Asa Norte, 

Brasília, DF com as seguintes especificações. Nesse espaço, contamos com: 

 

ESTRUTURA DA SEDE 

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. 

 

 

mailto:institutotocar@gmail.com
mailto:marcosl@metaplan.com.br
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RECURSOS HUMANOS 
 

Nome 
 

Cargo/Função Vínculo 
 

Carga 
horária/anual 

Marcos Roberto da Luz Apoio Administrativo voluntário 92 horas 

Raion de Almeida Siqueira Apoio Administrativo voluntário 42 horas 

Raissa de Almeida Sampaio Apoio Administrativo voluntário 48 horas 

Oclísia Gomes dos Santos Apoio Administrativo voluntário 62 horas 

Marisa Yamamoto Apoio Administrativo voluntária 48 horas 

Márcia dos Santos Monte Apoio Administrativo voluntária 37 horas 

Pedro Santos Apoio comunicação voluntário 54 horas 

Andréa Bazzan Apoio comunicação voluntário 
12 horas 

Maria Regina de Almeida 
Coordenadora de ações e 
projetos 

voluntário 
261 horas 

Agda Xavier Carreira Agente Tocar voluntário 
30 horas 

Alice Macedo Ferreira Agente Tocar Coordenadora voluntário 
24 horas 

Ana Flavia Lacerda Agente Tocar voluntário 
4 horas 

Ana Vládia Parente de Pinho Agente Tocar voluntário 
2 horas 

Anabel Losada Cruz Agente Tocar Coordenadora voluntário 
10 horas 

Anne Caroline Fonseca Figueiredo Agente Tocar voluntário 
12 horas 

Bia Ribeiro Agente Tocar voluntário 
2 horas 

Claudimar Soares Nascimento Agente Tocar Coordenadora voluntário 
14 horas 

Cristiane Nunes Barros Agente Tocar Coordenadora voluntário 
8 horas 

Daniela Amaral Agente Tocar voluntário 
6 horas 

Danielle Bernardes Magalhães Agente Tocar Coordenadora voluntário 
24 horas 

Elizabeth Esteves Agente Tocar voluntário 
10 horas 

Ivana Campos Dessen Agente Tocar voluntário 
18 horas 

Juliana Veloso Sá Agente Tocar voluntário 
28 horas 

Livia Cardini Freitas M. de 
Andrade 

Agente Tocar 
voluntário 

28 horas 

Márcia dos Santos Monte Agente Tocar voluntário 
22 horas 

Marcia Esteves Veríssimo Agente Tocar voluntário 
10 horas 

Maria da Glória G.Calisto Agente Tocar voluntário 
4 horas 

Mariana Alves Lopes Agente Tocar voluntário 
2 horas 

Maribel Lousada Agente Tocar voluntário 
2 horas 

Marina Campos Dessen Agente Tocar voluntário 
18 horas 

Massako Miyaji Tazima Agente Tocar voluntário 
16 horas 

Mércia Ramos Lorentz Agente Tocar voluntário 
2 horas 

Natália Junqueira Borges Agente Tocar voluntário 
18 horas 
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Rafaela Helcias Cortes Agente Tocar voluntário 
36 horas 

Raquel Moreira Waslawosky Agente Tocar voluntário 
2 horas 

Renata Honorato Matos Agente Tocar voluntário 
10 horas 

Renata Karen Agente Tocar Coordenadora voluntário 
24 horas 

Romilda Montalvão da Paz Agente Tocar voluntário 
20 horas 

Rosângela Ferreira de Oliveira Agente Tocar voluntário 
8 horas 

Rosimery Brandão Barbosa Agente Tocar voluntário 
12 horas 

Rozeni dos Santos Ferreira Agente Tocar voluntário 
24 horas 

Sandra Cláudia Ribeiro dos 
Santos 

Agente Tocar 
voluntário 

4 horas 

Stella Naira F. Zanel Agente Tocar voluntário 
18 horas 

Tatiana de Souza Leitão 
Rodrigues 

Agente Tocar 
voluntário 

6 horas 

Tatiane Novaes Agente Tocar voluntário 
26 horas 

Thais Maria Ribeiro Agente Tocar voluntário 
14 horas 

Vanessa Barboza Machado Agente Tocar voluntário 
22 horas 

Viviane Pretti Agente Tocar Coordenadora voluntário 
32 horas 

Bruna Moreira Waslawosky Agente Tocar voluntário 
30 horas 

JUSTIFICATIVA 

Desde 2001 atua na implementação e na difusão de terapias do toque, tais como: a técnica 

de massagem Shantala (para bebês e crianças) e Shiatsu Express( crianças a partir de 7 

anos e adolescentes), terapias em grupo e outros métodos integrativos de assistência à 

saúde nas comunidades em situação de risco social. O foco do Tocar, desde sua fundação, 

são as crianças que estão sob medida de proteção em entidades de acolhimento do Distrito 

Federal e creches sociais. O trauma causado pelo abandono ou pela história de vida dessas 

crianças desencadeia uma fragmentação emocional, psíquica e social, dificultando o 

processo de relacionamento dessas com o mundo em sua volta e com os processos 

emocionais futuros. O Projeto Tocar age no processo de reintegração emocional das 

crianças de forma que essas possam se sentir mais confiantes de si, com sua autoestima 

fortalecida e dessa forma consigam superar seus traumas e ter oportunidades de sentir e 

transmitir afeto.  

O Instituto acredita que sem trabalho em rede não há sustentabilidade nas ações. Por isso, 

desenvolveu uma rede de parceiras que colaboram e facilitam as articulações e ações nas 

comunidades. O Instituto age localmente, porque as perguntas e respostas estão na 

comunidade, nas instituições e no grupo onde está se realizando as ações sociais.  É 

bastante clara a demanda das comunidades por trabalhos que valorizem e fortaleçam a 

relação humana, seja no nível  pessoal ou coletivo.  
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Em 2015, o Instituto Tocar promoveu Atividades Integrativas para a Cultura da Paz, o Bem-

Estar e Qualidade de Vida em grupos, Cursos de Formação Continuada em sua sede e o 

Projeto Tocar em Entidades de Acolhimento do DF, sendo estas: Nosso Lar (Núcleo 

Bandeirante), Lar São José (Ceilândia) e Aldeias Infantis – SOS Brasil (Asa Norte). 

Empreendeu uma abordagem atualizada da assistência integrativa a saúde cientificamente 

comprovada para o bem-estar, incluindo a promoção de hábitos preventivos e saudáveis de 

vida, bem como disseminou conhecimentos sobre a Atenção Plena, o Poder do Toque 

Terapêutico e habilidades técnicas da Terapia do Toque para criar vínculos afetivos e 

relacionamentos estáveis com a família.  

Todas as ações e atividades apresentadas neste relatório foram oferecidas gratuitamente 

em sua totalidade. 

 
CURSOS/FORMAÇÃO CONTINUADA 

No propósito da formação continuada foram realizados 2 cursos para novos agentes 

voluntários Tocar – com 16h cada e 1 curso de reciclagem de 5h para 10 voluntários antigos, 

totalizando 37 horas e 41 agentes tocar capacitados. Uma proposta de aprendizagem e 

transformação pessoal e social. Proporcionou ainda, oportunidades de reciclagem para 

aprimorar a equipe técnica que atua em nossas ações e projetos. O curso abordou sobre O 

Poder do Toque, bem como sobre o ato de Tocar no Desenvolvimento Humano com 

comprovações científicas atualizadas. Ofereceu vivências para o alicerce do amor, de 

autocura com a criança interior, habilidades de comunicação efetiva para harmonização nas 

relações familiares e aprendizado de como estabelecer vínculos afetivos pela terapia do 

toque. O curso visou torná-los aptos a disseminar nas instituições credenciadas para o 

Projeto Tocar, ou em suas comunidades, práticas educativas de 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.  

EQUIPE TÉCNICA:  

Maria Regina de Almeida – 52 horas 
Raion de Almeida Siqueira – 12 horas 
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PROJETO TOCAR – EM ENTIDADES DE ACOLHIMENTO  

Esta proposta visa à atuação prática dos voluntários capacitados pelo Instituto Tocar por 

meio da terapia do toque e das dinâmicas psicossociais realizadas em entidades de 

acolhimento, desenvolvendo apoio no processo de integração emocional/social das crianças 

e adolescentes de forma que essas possam se sentir mais confiantes de si, com sua 

autoestima fortalecida, para que consigam superar seus traumas e ter oportunidades de 

sentir e transmitir afeto. O Agente Tocar voluntário representa um instrumento indutor nas 

transformações sociais locais, dotado de condições e habilidades que tornam realidade as 

melhorias comunitárias. 

Seguem os resultados das instituições apoiadas: 

1.  Nosso Lar – Núcleo Bandeirante  

2.  Lar São José – Ceilândia 

3. Aldeias Infantis SOS Brasil  – Asa Norte 
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ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO NOSSO LAR 

No período de 28 de fevereiro a 28 de novembro de 2015, o Instituto Tocar em parceria com 

o NOSSO LAR, realizou o projeto Tocar beneficiando 26 bebês e crianças com a Terapia do 

Toque – Shantala com atendimentos quinzenais. Totalizando 20 encontros, 222 

atendimentos em 40 horas de atuação com a participação de 15 Agentes Tocar voluntários: 

  EQUIPE TÉCNICA:  

Agda Xavier Carreira - 30 horas 
Bia Ribeiro - 2 horas 
Juliana Veloso Sá - 28 horas 
Livia Cardini Freitas M. de Andrade - 28 horas 
Márcia dos Santos Monte - 2 horas 
Marcia Esteves Veríssimo - 22 horas 
Maria Regina de Almeida - 4 horas 
Massako Miyaji Tazima - 18 horas 
Natália Junqueira Borges - 2 horas 
Renata Karen -10 horas 
Romilda Montalvão da Paz - 24 horas 
Rosângela Ferreira de Oliveira - 20 horas 
Rosimery Brandão Barbosa - 8 horas 
Tatiana de Souza Leitão Rodrigues - 18 horas 
Viviane Pretti - 22 horas 
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ATENDIMENTO AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR 

SÃO JOSÉ 

No período de 01 de março a 23 de novembro de 2015, o Instituto Tocar em parceria com o 

Lar São José, realizou o projeto Tocar beneficiando 57 crianças/adolescentes com a Terapia 

do Toque – Shantala para as crianças e Shiatsu Express para os adolescentes com 

atendimentos quinzenais. Totalizando 17 encontros, 245 atendimentos em 34 horas de 

atuação com a participação de 17 Agentes Tocar voluntários. 

EQUIPE TÉCNICA: 

Alice Macedo Ferreira  -  24 horas 
Ana Flavia Lacerda  -  4 horas 
Ana Vládia Parente de Pinho  -  2 horas 
Anabel Losada Cruz  -  8 horas 
Anne Caroline Fonseca Figueiredo  -  12 horas 
Claudimar Soares Nascimento  -  14 horas 
Ivana Campos Dessen  -  18 horas 
Maria da Glória G.Calisto  -  10 horas 
Maria Regina de Almeida  -  6 horas 
Maribel Lousada  -  2 horas 
Marina Campos Dessen  -  2 horas 
Mércia Ramos Lorentz  -  16 horas 
Rafaela Helcias Cortes  -  18 horas 
Raissa de A. Sampaio  -  6 horas 
Renata Honorato Matos - 2 horas 
Sandra Cláudia Ribeiro dos Santos - 24 horas 
Stella Naira F. Zanel  -  4 horas 
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ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NAS  ALDEIAS INFANTIS 

SOS BRASIL - BRASÍLIA 

No período de 8 de fevereiro a 6 de dezembro de 2015, o Instituto Tocar em parceria com as 

Aldeias Infantis SOS Brasil, realizou o projeto Tocar beneficiando 23 crianças/adolescentes 

com a Terapia do Toque – Shantala nas crianças e Shiatsu Express nos adolescentes com 

atendimentos quinzenais. Foram realizados 22 encontros, totalizando 141 atendimentos em 

44 horas de atuação com a participação de 12 Agentes Tocar voluntários.   

EQUIPE TÉCNICA: 

Anabel Losada Cruz  -  2 horas 
Andréa Bazzan  -  4 horas 
Bruna Moreira Waslawosky  -  32 horas 
Cristiane Nunes Barros -  8 horas 
Danielle Bernardes Magalhães  -  24 horas 
Elizabeth Esteves -  10 horas 
Maria Regina de Almeida  -  18 horas 
Mariana Alves Lopes  -  4 horas 
Raquel Moreira Waslawosky  -  36 horas 
Rozeni dos Santos Ferreira  -  12 horas 
Thais Maria Ribeiro  -  26 horas 
Vanessa Barboza Machado  -  14 horas 
 

 

    

ATIVIDADES INTEGRATIVAS - CULTURA DA PAZ 

Atividades  para disseminar a cultura da paz, da afetividade, do bem-estar e da qualidade de 

vida favorecendo uma interação maior entre os beneficiários do Projeto Tocar, 

voluntários/sócios colaboradores e comunidade.  Metodologia participativa e vivencial com 

dinâmicas que auxiliaram aos participantes abrirem espaço para a transformação das 

percepções, da autoimagem e possibilitando um entendimento maior de como cada um se 

vê e sente a comunidade. Foram utilizadas dinâmicas culturais com danças e expressividade 

do corpo pelos adolescentes,  técnicas de comunicação eficaz afetivas, bem como valores 

sobre a espontaneidade do amor próprio e o fortalecimento de virtudes como a cooperação 
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nas relações familiares e sociais. Oportunizou celebração a vida, compartilhamento em 

rodas de conversas e conduziu aos participantes para uma reflexão sobre o legado pessoal  

e  participação social. Foram realizadas quatro atividades integrativas: Uma no parque da 

cidade em abril no evento Pikinik com duração de 6 horas com 19 participantes; 

  

Duas na sede do TOCAR e espaço de atividade no SOS ALDEIAS – Asa Norte, com 

duração de 5 horas cada, nos meses de maio e dezembro totalizando 10 horas, com 80 

participantes. 

    

       



 

          Sede Administrativa Instituto Tocar  – SGAN 914 Conjunto “F” casa 15 – Asa Norte- Brasília – DF 
            CEP: 70.790-146  fone: 61-81721901   E-mail: institutotocar@gmail.com   -  SITE: www.tocar.org.br                               

    12 
 

 

  E no Lar São José – Ceilândia em dezembro com duração de 3 horas com 55 participantes 

  

 

GRUPO DE MEDITAÇÃO E AUTOCURA 

Esta proposta visou integrar outras pessoas da comunidade disseminando o bem-estar, a 

qualidade de vida e para  sensibilizá-las a participarem nas ações de responsabilidade 

social. Atividade realizada na sede do Instituto Tocar, no período de 26 de fevereiro a 10 de 

dezembro. Foram realizados 40 encontros com duração de 2 horas, beneficiando 279 

participantes entre jovens e adultos, totalizando 82 horas atuação.  

Nos encontros foram abordado os benefícios da meditação comprovados cientificamente,  

as práticas e o aprendizado da meditação, do relaxamento, de técnicas de respiração para 

liberar tensões, estresse e ansiedade. Os participantes receberam conhecimentos milenares 

para reflexão pessoal e em grupo da Oneness University – Indía, orientações de como 

aplicar a atenção plena, os ensinamentos e as técnicas no cotidiano, bem como promover a 

cultura da paz pelas mudanças emocionais e mentais.  

EQUIPE TÉCNICA:  

Maria Regina de Almeida – 122 horas 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em referência ao trabalho nas entidades de acolhimento, foi observado ao longo dos 

encontros em 2015 a evolução na qualidade emocional e relacional das 

crianças/adolescentes, expressando mais afetividade, refletindo-a numa interação e 

socialização nas atividades propostas. Foi observado um fluxo de rotatividade nos acolhidos 

no Lar São José, minimizando os benéficios do Projeto Tocar pela falta de regularidade dos 

mesmos. 

Os objetivos do plano de trabalho foram alcançados por propiciar a troca de experiências e 

vivências dos participantes, melhorando a qualidade de convivência familiar e comunitária e  

por fortalecer seus vínculos afetivos e sociais. 

Verificou-se a necessidade de expansão do 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, nos marcos da 

cultura da paz e tolerância mútua, para empoderamento no autocuidado, gerenciamento do 

estresse emocional e consciência relacional. 

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 prevenir o amor destrutivo, na 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 580 beneficiários com atuação de 49 voluntários/ colaboradores  

em 2015. 

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 
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tocada por esta consciência realiza seu papel, pequeno, mas parte integrante de um grupo 

como atores sociais para um despertar coletivo.   

Agradecemos a participação dos 41  voluntários/colaboradores nas ações, a equipe de 8 

voluntários de apoio administrativo/comunicação que viabilizaram a continuidade de nossas 

ações nas comunidades do DF. Agradecemos ainda, aos parceiros institucionais que nos 

fortalece como uma rede solidária. 

 

Atenciosamente, 

 

Marcos Roberto da Luz 

Diretor Geral Instituto Tocar 

 

NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS DIRETAMENTE PELAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO TOCAR:  
 

Atividade Carga 
horária 

Adultos Crianças e 
Adolescentes 

Total Participantes 

Cursos  37 41 0 41 

Atividades Integrativas 
Cultura da Paz 

19        75 79 154 

Grupo de Meditação e 
Autocura 

82 240 39 279 

TOTAL 138 356 118 474 

 

INSTITUIÇÕES APOIADAS PELOS AGENTES VOLUNTÁRIOS TOCAR: 
 

1.  Nosso Lar – Núcleo Bandeirante  

2.  Lar São José – Ceilândia 

3. Aldeias Infantis SOS Brasil – Asa Norte 
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Instituição Agentes 
Tocar 

Dias de 
Atuaçã
o 

Crianças / 
atendidas
* 

Atendimentos  Horas 
Atuação 

 Nosso Lar 15 20      26 222    40 

 Lar São José 17 17      57 245    34 

Aldeias Infantis SOS 
Brasil 

12 22      23 141    44 

TOTAL 44 59         106 608   118 
* Quantidade de crianças/adolescentes atendidas pelo menos uma vez. 

 

 

 

CRONOGRAMA DAS AÇÕES TOCAR 2015 
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