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ORGANIZAÇÃO 

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

desde 2001 como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com duração por 

tempo indeterminado com sede, administração e foro em Brasília. É constituído por um 

Conselho Executivo e Conselho Fiscal, por número ilimitado de sócios efetivos, instituidores, 

colaboradores e contribuintes. O instituto foi criado com a missão de desenvolver projetos, 

programas e planos de ação nas áreas de assistência social, cultura, educação, saúde, meio 

ambiente, com ênfase na garantia dos direitos da criança e do adolescente e em proteção à 

família. Suas iniciativas estão enraizadas no desenvolvimento psicossocial, valorização da 

vida e cultura da paz. A visão de futuro insere-se na construção de uma sociedade mais 

consciente do cuidado com o ser humano, suas relações e consequências. O Instituto Tocar 

conta com contribuições financeiras voluntárias e participações de sócios colaboradores  em 

atividades administrativas e de natureza técnica.  

 

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 : Maria Regina de Almeida 

Cargo: Presidente 

Fone: (61)99632986  Email: terapeutaregina@gmail.com  
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JUSTIFICATIVA 

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 contexto pessoal ou coletivo.  

Neste contexto, é propósito ora dimensionado pelo Instituto Tocar, atuar como instrumento 

de apoio às comunidades no desenvolvimento humano e avaliações de estratégias, podendo 

trazer a solução de problemas específicos, bem como, com prestação de serviços em 

qualidade de vida e com atividades de capacitação da inteligência emocional, cognitivas e 

terapêuticas. Em especial trabalhamos para conscientizar sobre a importância da 

afetividade, do desenvolvimento emocional e da convivência familiar. Desde 2001 atuamos 

na implementação e na difusão de terapias do toque (Shantala e shiatsu expresse), 

dinâmicas de grupo e outros métodos integrativos de assistência à saúde nas comunidades 

em situação de risco social. Desde sua fundação, o foco do Tocar tem sido as crianças que 

estão sob medida protetiva de acolhimento nos abrigos do Distrito Federal. 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. 

Em 2014, o Instituto Tocar promoveu Oficinas de atendimentos as Mães 

Sociais/Colaboradores do SOS Aldeias Infantis – Brasília, Atividades Integrativas  e cursos 

na sede do Instituto Tocar e o Projeto Tocar em Entidades de Acolhimento e Creche Social 

do DF. 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 técnicas da Terapia do Toque para criar vínculos afetivos e 

relacionamentos estáveis com a família. Como resultado de impacto fortalecemos, 

qualificamos e motivamos o despertar de uma nova consciência individual e coletiva, com 

destaque para a construção de uma sociedade mais consciente do cuidado com o ser 

humano, suas relações e consequências. E ainda, motivamos a valorização da vida, a 

cultura da paz e do amor incondicional. 

Todas as ações e atividades apresentadas neste relatório são oferecidas gratuitamente em 

sua totalidade. 
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OFICINAS DE ATENDIMENTO AS MÃES SOCIAIS/COLABORADORES 

DO SOS ALDEIAS INFANTIS - BRASÍLIA 

No período de 22 de janeiro a 8 de dezembro, foram realizados 17 encontros quinzenais 

com atendimentos personalizados de 30 minutos, beneficiando 7 Mães 

Sociais/colaboradores, com a técnica de massagem Shiatsu,  baseada na medicina 

tradicional chinesa, atuando na liberação do estresse,  tensões corporais e beneficiando a 

qualidade de vida e o bem-estar emocional. Os colaboradores beneficiados pelas oficinas 

expressaram a cada atendimento um estado de satisfação, por terem um momento para 

serem cuidados, bem como o estado de harmonia e paz interior propiciado pela terapia do 

toque.  

 

      

ATIVIDADES INTEGRATIVAS 

Na sede do Instituto Tocar foram realizadas 5 atividades integrativas com duração de 3 

horas cada, totalizando 15 horas , com 50 participantes. Elas ocorreram nos meses de 

março, julho, agosto e setembro, favorecendo uma interação maior entre os 

voluntários/sócios colaboradores e comunidade. As atividades foram desenvolvidas com 

uma metodologia participativa e vivencial com dinâmicas que auxiliou aos participantes 

abrirem espaço para a transformação das percepções, da autoimagem e possibilitando um 
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entendimento maior de como cada um se vê e sente a comunidade. Oportunizou 

compartilhamento em rodas de conversas e conduziu aos participantes para  uma reflexão 

sobre o legado pessoal  e  participação social. 
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CURSOS 

No propósito da formação continuada foi realizado 5 novos cursos de capacitação com 19h 

cada,  para  55 participantes totalizando 95 horas. Proporcionou ainda, oportunidades de 

reciclagem e aprendizado de novas técnicas terapêuticas para aprimorar a equipe técnica 

que atua em nossas ações e projetos. O curso abordou sobre o Ato de Tocar e o 

Desenvolvimento Humano, com vivências de autocura com a criança interior, harmonização 

com as relações familiares e aprendizado de como estabelecer vínculos afetivos pela terapia 

do toque. O curso visa 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 

qualidade de vida pessoal e de grupos socialmente vulneráveis.  
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GRUPO DE MEDITAÇÃO 
 
GRUPO DE MEDITAÇÃO E AUTOCURA 

Esta proposta visa integrar outras pessoas da comunidade para que possamos sensibilizá-

las a participarem nas ações de responsabilidade social. No período de 20 de março a 12 de 

dezembro foram realizados 31 encontros semanais, na sede do Instituto Tocar, beneficiando 

146 adultos e 20 adolescentes, totalizando 48 horas de atuação.  

Nos encontros foram abordado os benefícios da meditação comprovados cientificamente,  

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

relaxterapia para liberar tensões, estresse e ansiedade. Os participantes receberam 

orientações de como aplicar as técnicas no cotidiano, bem como promover mudanças 

emocionais e mentais.  

.                   

PROJETO TOCAR – EM ENTIDADES DE ACOLHIMENTO E 

CRECHES SOCIAIS DO DF 
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Esta proposta visa na atuação prática dos voluntários capacitados pelo Instituto Tocar  por 

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

acolhimento e creches sociais, desenvolvendo apoio no processo de integração 

emocional/social das crianças de forma que essas possam se sentir mais confiantes de si, 

com sua autoestima fortalecida e no caso das crianças em situação de acolhimento 

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. Segue  

os resultados das instituições apoiadas : 

 

1.  Nosso Lar – Núcleo Bandeirante  

2.  Lar São José – Ceilândia 

3. Centro Social Tia Angelina – Varjão 

4. SOS Aldeias Infantis – Asa Norte 

 

ATENDIMENTO AS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO NOSSO LAR 

No período de 15 de março a 06 de dezembro de 2014, o Instituto Tocar em parceria com o 

NOSSO LAR, realizou o projeto Tocar beneficiando 29 crianças com a Terapia do Toque – 

Shantala com atendimentos quinzenais. Totalizando 17 encontros, 202 atendimentos em 34 

horas de atuação com a participação de 8 Agentes Tocar voluntários. 
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ATENDIMENTO AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES 

ACOLHIDOS NO LAR SÃO JOSÉ 

No período de 15 de março a 09 de novembro DE 2014, o Instituto Tocar em parceria com o  

LAR SÃO JOSÉ, realizou o projeto Tocar beneficiando 36 crianças/adolescentes com a 

Terapia do Toque – Shantala para as crianças e shiatsu expresse para os adolescentes com 

atendimentos quinzenais. Totalizando 14 encontros, 257 atendimentos em 28 horas de 

atuação com a participação de 11 Agentes Tocar voluntários. 

 

    

    

 
ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO CENTRO SOCIAL TIA 

ANGELINA 

No período de 11 de março a 28 de novembro de 2014, o Instituto Tocar em parceria com o 

Centro Social Tia Angelina, realizou o projeto Tocar beneficiando 240 crianças com a 



 

 

Sede Administrativa Instituto Tocar  – SGAN 914 Conjunto “F” casa 15 – Asa Norte- Brasília – DF 

Cep 70.790-146  fone: 81721901   E-mail: institutotocar@gmail.com                                      10 

 

Terapia do Toque – Shantala com atendimentos quinzenais. Totalizando 18 encontros, 2091 

atendimentos em 36 horas de atuação com a participação de 36 Agentes Tocar voluntários.  

 

 

 

OFICINA O ATO DE TOCAR EM FAMÍLIA NO CENTRO 

SOCIAL TIA ANGELINA 

No dia 6 de setembro das 9h às 12h foi realizado na comunidade do varjão uma oficina “O   

Ato de Tocar em Família” com a participação  de 33 pais e 36 crianças.   

Esta atividade visa à conscientização da importância da afetividade na primeira infância e 

oportuniza o aprendizado da técnica de massagem Shantala para criar vínculos e uma 

atmosfera especial de apoio no relacionamento familiar harmônico. Os pais receberam 
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orientações sobre o ato de tocar e sua influência no desenvolvimento e aprendizado da 

criança no período escolar, resultados  estabelecidos pelo afeto parental. 
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ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO 

SOS ALDEIAS INFANTIS – BRASÍLIA 

No período de 12 de janeiro a 07 de dezembro de 2014, o Instituto Tocar em parceria com o 

SOS ALDEIAS INFANTIS, realizou o projeto Tocar beneficiando 18 crianças/adolescentes 

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

atendimentos quinzenais. Foram realizados 19 encontros, totalizando 252 atendimentos em 

38 horas de atuação com a participação de 11 Agentes Tocar voluntários. 

     

    

    



 

 

Sede Administrativa Instituto Tocar  – SGAN 914 Conjunto “F” casa 15 – Asa Norte- Brasília – DF 

Cep 70.790-146  fone: 81721901   E-mail: institutotocar@gmail.com                                      13 

 

Os encontros constituíram-se de atendimentos personalizados e dinâmicas da Terapia do 

Toque em grupo com as mães sociais, as crianças/adolescentes, promovendo interação 

saudável e com novas perspectivas afetivas e sociais. 

       

     

 
 
OFICINA  DE DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL PARA 

ADOLESCENTES/CUIDADORES NO SOS ALDEIAS INFANTIS – 

BRASÍLIA 

No dia 7 de dezembro de 2014 das 16h às 20h no centro de atividades do SOS ALDEIAS 

INFANTIS foi realizado esta oficina beneficiando 20 adolescentes e 26 voluntários/ mães 

sociais promovendo uma interação social. Foram utilizadas dinâmicas afetivas, técnicas de 

desenvolvimento da autoestima, bem como valores sobre a espontaneidade do amor próprio 

e propósitos pessoais, o fortalecimento de virtudes como a cooperação  nas relações 

familiares e sociais. 
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O Projeto foi encerrado com a festa de confraternização, na qual as crianças, os 

adolescentes e os voluntários participaram de dinâmicas de celebração do natal . No final 

das atividades todas as crianças/adolescentes receberam presentes. 
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Cursos CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

encontros em 2014 a evolução na qualidade emocional e relacional das 

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

outras crianças e com os voluntários após cada atendimento.  

 Verificou-se a necessidade de expansão do projeto para  instrumentalizar as mães 

sócias/colaboradores por meio de técnicas integrativas de qualidade de vida para 

empoderamento no autocuidado e gerenciamento do estresse; 

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 

fortalecer seus vínculos afetivos e sociais. 

 

Atenciosamente, 

Regina Almeida 

Presidente Instituto Tocar 
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NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS DIRETA E INDIRETAMENTE PELAS 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO TOCAR:  

Atividade Carga 
horária 

Adultos Crianças e 
Adolescentes 

Total 
Participantes 

Oficinas Mães Sociais / 
Colaboradores 

51 07 0 07 

Cursos  95 55 0 55 

Oficina o Ato de Tocar 
em Família 

3h 33 36 69 

Atividades Integrativas 15   50 0 50 

Grupo de Meditação e 
Autocura 

48 146 20 166 

Oficina Psicossocial para 
Adolescentes/Cuidadores  

4h 20 26 46 

TOTAL 217 311 82 393 

 

INSTITUIÇÕES APOIADAS PELOS AGENTES TOCAR:  
1.  Nosso Lar – Núcleo Bandeirante  

2.  Lar São José – Ceilândia 

3. Centro Social Tia Angelina – Varjão 

4. SOS Aldeias Infantis – Asa Norte 

RESULTADOS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM ENTIDADES DE 

ACOLHIMENTO E CRECHE SOCIAL DO DF: 

Instituição Agentes 
Tocar 

Dias de 
Atuaçã
o 

Crianças / 
atendidas
* 

Atendimentos  Horas 
Atuação 

 Nosso Lar 8 17 29 202 34 

 Lar São José 11 14 36 257 28 

Centro Social Tia 
Angelina 

38 18 240 2091 36 

SOS Aldeias 
Infantis** 

11 19 18 252 38 

TOTAL 68 83 323 2802 136 
* Quantidade de crianças/adolescentes atendidas pelo menos uma vez. 

** Inclusos atendimentos de mães sociais/colaboradores 
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CRONOGRAMA DAS AÇÕES TOCAR 2014 

  Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
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