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INTRODUÇÃO 

 

A Associação Fazenda Renascer tem sua sede na zona rural de Pedro Leopoldo, onde 

o tratamento da dependência química e substâncias psicoativas são realizados. 

Utilizamos como Método o Programa Associado aos Doze Passos, à experiência de 

vida dos Conselheiros em Dependência Química, participação técnica da Psicologia e 

da Assistência Social, participação de momentos Espirituais, Atividades Esportivas, 

Culturais, Cursos Profissionalizantes, parcerias entre a rede Municipal de Saúde e de 

Assistência Social. Trabalhamos a convivência saudável onde se provoca a 

participação plena e o envolvimento do residente na comunidade para que alcance suas 

próprias metas sociais e psicológicas de mudança de vida e de identidade. 

 

A proposta da Comunidade Terapêutica considera que o dependente químico pode se 

desenvolver nas diversas dimensões do ser humano, aprendendo a construir relações 

de honestidade, transparência, autenticidade, além de uma postura madura e 

responsável pela sua vida e história pessoal com os atendimentos e serviços 

especializados, viabilizando tal aprendizado/desenvolvimento, além do interesse e 

disposição pessoal imprescindível para o acolhimento. 

 

Oferecer um ambiente seguro, livre de álcool e outras drogas, de violência e acolhedor, 

que facilite a interiorização e socialização através da busca pelo equilíbrio; faz parte da 

estratégia da Comunidade Terapêutica voltada ao tratamento do dependente químico. 

A transformação biopsicossocial e espiritual proporciona o aprendizado de novos 

valores, comportamentos, capacidades, hábitos e responsabilidades, de modo a 

fornecer os instrumentos necessários para a reinserção social. Essas dinâmicas e 

intervenções buscam incentivar o residente a retomar a atividade profissional, relações 

familiares e o exercício da cidadania, além de ajudá-lo a construir um projeto de vida. 

 

O objetivo específico da Comunidade Terapêutica é trabalhar o transtorno individual, 

ou seja, a desorganização do indivíduo em seus aspectos comportamentais, 

emocionais, de consciência, relações familiares e profissionais. Porém, a sua meta final 
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é proporcionar a transformação no estilo de vida buscando hábitos saudáveis e auxiliar 

na reconstrução de uma identidade cidadã. 

 

Sua estrutura organizacional composta por Coordenadores, Conselheiros em 

Dependência Química, Equipe Interdisciplinar, Estagiários e Profissionais, oferece aos 

residentes acolhidos uma rotina de atividades diária (grupos de autoajuda, reuniões 

especificas, atividades de campo, lazer, etc.) são programadas e projetadas para 

facilitar a reestruturação, a aprendizagem e a promoção das mudanças tendo como 

foco a pessoa por inteiro. 

 

Por meio de uma intervenção interdisciplinar, resgatamos valores como respeito, 

dignidade e trabalho; auxiliamos os residentes também na reestruturação familiar, 

comunitária e financeira. Realizamos atendimento individual e em grupo. Para atingir 

essas finalidades o acolhimento é voltado na prevenção da recaída, na reconstrução 

do projeto de vida, na motivação e no resgate da autoestima. 

 

A nossa proposta psicossocial procura diminuir a distância da equipe de coordenação 

e os acolhidos, criando, assim, uma organização social e democrática. A participação 

ativa e voluntária do residente favorece o clima de comprometimento durante o 

acolhimento.  

 

Por meio da experiência vivenciada pelo residente, na interação individual e de grupo, 

é que identificamos as dificuldades do indivíduo, sejam comportamentais, afetivas e 

espirituais. A Comunidade Terapêutica ajuda o residente a se responsabilizar pelo seu 

próprio processo de crescimento e participar ativamente no processo dos outros 

residentes e da administração do processo terapêutico-educativo da Comunidade como 

um todo. 

 

A metodologia do acolhimento reúne as etapas: desintoxicação, interiorização e 

ressocialização que apoiam o residente para o retorno à família e reinserção social. 

 

O atendimento da Comunidade Terapêutica destina-se aos residentes com as seguintes 
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características: 

Comprometimento para o acolhimento da dependência química; Motivação para a 

convivência em grupo; Assiduidade para a realização das tarefas delegadas; 

Responsabilidade para manter-se em ambiente sem vigilância; Aprovação no processo 

de triagem; Disposição e abertura para cumprir as orientações técnicas, bem como 

seguir as normas estabelecidas pelo Regimento Interno da Comunidade. 

 

EXECUÇÃO 

 

Grupo de Estudo dos Doze Passos – Realizado todas as segundas-feiras das 14:00 

as 16:00 horas pela monitora: Tábata David Oliveira Souza. 

Finalidade: As reuniões dos Doze Passos têm como objetivo ajudar os acolhidos a 

entender melhor o programa e a praticar seus princípios.  

 

Grupo A.A. (Alcoólicos Anônimos) – Realizado na segunda segunda-feira de cada 

mês das 14:00 as 16:00 horas pelo grupo de voluntários. 

Finalidade: Os A.A. é uma Irmandade Mundial de homens e mulheres que se ajudam 

mutuamente a manter a sobriedade. É um método de tratamento do alcoolismo, que os 

membros compartilham entre si suas experiências semelhantes sobre o sofrimento e 

recuperação do alcoolismo. 

 

Grupo N.A. (Narcóticos Anônimos) – Realizado no terceiro sábado de cada mês das 

09:00 as 11:00 horas pelo grupo de voluntários.  

Finalidade: O N.A. é uma Irmandade ou Sociedade sem fins lucrativos, de homens e 

mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. São adictos em 

recuperação, que se reúnem regularmente para ajudar uns aos outros a se manterem 

limpos. 
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Grupo Mão Amiga: Realizado todas as quintas-feiras das 14:00 as 16 horas pelas 

voluntárias Expedita Gregório e Maria Claudina da Silva Duarte da Comunidade 

Católica Verbo Eterno.   

Finalidade: Levar os acolhidos a fazer uma reflexão de seus atos e analisar as 

situações que os levaram a usar drogas. Propõe ações baseadas na fé, proporcionando 

aos acolhidos a terem uma melhor conscientização de seus vícios através de dinâmicas 

de grupos, trabalhos manuais, artísticos e culturais. 

 

Rodas de Terapia Comunitária Integrativa: Realizadas todas as sextas-feiras das 

14:00 as 15:30 horas pelo médico: Boris de Leles Martins.  

Finalidade: Redescobrir e reforçar a confiança em cada indivíduo, diante de sua 

capacidade de evoluir e de se desenvolver como pessoa.  

 

Atendimento Psicológico Individual: Realizado de segunda a sexta-feira das 13:00 

as 19:00 horas pela psicóloga: Mariana Oliveira da Silva. 

Finalidade: Observar todo o processo de dependência química e de conscientização 

do residente ao acolhimento. O objetivo da terapia é ajudar o residente a identificar as 

distorções de pensamento, seus costumes limitadores ou sabotadores e promover uma 

mudança tanto na sua maneira de processar os eventos como na sua maneira de se 

ver, de ver o mundo e as pessoas que o cercam.  

 

Atendimento Social Individual: Realizado de segunda a sexta-feira das 08:00 as 

14:00 horas pelo assistente social: Carlito Aparecido Barbosa. 

Finalidade: Proporcionar atendimento integral aos residentes e familiares, fornecer 

encaminhamento e intermediar suas demandas específicas, priorizar a garantia dos 

direitos, fortalecimento dos vínculos familiares e reinserção social.  

 

Grupo de Sentimentos: Realizado todas as terças-feiras das 14:00 as 16:00 horas 

pela psicóloga: Mariana Oliveira da Silva. 

Finalidade: Auxiliar o residente a desenvolver habilidades de resolução de problemas 

e de analisar uma situação por vários ângulos: aceitação, aprender a dizer não, a 
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receber críticas, etc., através de palestras, filmes terapêuticos, rodas de conversa e 

dinâmicas de grupo.   

 

Folha de Sentimentos Diária Feminina: Realizadas de segunda a sexta-feira as 15:30 

horas pela psicóloga: Mariana Oliveira da Silva. 

Finalidade: Reforçar a dinâmica interna de cada acolhida para que esta possa 

descobrir seus valores, suas potencialidades e tornar-se mais autônoma e menos 

dependente, destacando o fato marcante do dia, seu sentimento, sua meta e seu 

sentimento de recaída.   

 

Folha de Sentimentos Diária Masculina: Realizadas de segunda a sexta-feira as 

11:20 horas pelo assistente social: Carlito Aparecido Barbosa. 

Finalidade: Reforçar a dinâmica interna de cada acolhido para que este possa 

descobrir seus valores, suas potencialidades e tornar-se mais autônomo e menos 

dependente, destacando o fato marcante do dia, seu sentimento, sua meta e seu 

sentimento de recaída. 

 

Grupos Terapêuticos: Realizado todas as quartas-feiras das 10:00 as 11:00 horas, de 

11:00 as 12:00 horas e de 14:00 as 15:00 horas pelo psicanalista: Johannes H. Dousi. 

Finalidade: Discutir e propor ações em grupo, com a escuta da exposição dos 

residentes e propor as ações que levam a reflexão e a mudança de comportamento dos 

acolhidos.        

 

Atividades Recreativas: A Fazenda Renascer possui uma quadra poliesportiva, onde 

os acolhidos sob supervisão dos monitores desenvolvem práticas esportivas de vôlei, 

peteca, futebol de salão, basquete e musculação no horário de lazer. 

Finalidade: Estimular o lazer por meio da prática de atividades esportivas promovendo 

sensações de bem-estar sem associação ao uso de substâncias psicoativas. 
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Oficina de Oração e Vida: Realizada todas as terças-feiras das 07:15 as 09:15 horas 

pelo casal de voluntários: José Aparecido Correia da Cruz e Maria de Fátima Santos 

Cruz. 

Finalidade: Aproximar as pessoas com Deus através da oração e do estudo bíblico. 

 

Atendimento Psicossocial: Realizado quando necessário pelo assistente social: 

Carlito Aparecido Barbosa e pela psicóloga: Mariana Oliveira da Silva. 

Finalidade: Dar suporte individualizado aos acolhidos e seus familiares, avaliar as 

necessidades específicas de cada residente, acompanhar a adesão ao projeto 

terapêutico e motivá-lo, intermediar todo relacionamento do residente com a rede 

socioassistencial, estar atento às mudanças e necessidades do residente, dar suporte 

à recuperação do acolhido na instituição, visando prever e minimizar futuras 

dificuldades. 

 

Espiritualidade: Realizada todos os dias das 07:15 as 07:45 horas e das 18:00 as 18:30 

horas pelo residente que assume como capelão da semana.  

Finalidade: Sensibilizar e conscientizar o residente para a prática da espiritualidade. 

Busca caminhos que fortalecem o espírito na luta contra a dependência química. Desperta 

e desenvolve o lado pessoal, o espírito coletivo e o relacionamento com o ser superior: 

“DEUS”. 

 

Atividades Celebrativas: Realizadas mensalmente pela equipe no lanche da tarde. 

Finalidade: Comemorar aniversários e outras datas comemorativas (Natal, Ano Novo), 

a fim de resgatar a autoestima e proporcionar um melhor convívio entre os residentes. 
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Manutenção: As atividades de manutenção são realizadas de segunda a sábado com 

a participação dos residentes de acordo com a escala semanal, aprovada em 

assembleia geral. 

Finalidade: Ocupar a mente de nossos acolhidos, a fim de afastar a desocupação e 

outros problemas gerados pelo tédio e pelo ócio, através de afazeres diários, unidos a 

uma rotina, contribuindo com o desenvolvimento de habilidades com as atividades 

realizadas, objetivando resgatar a dignidade e a reabilitação física do ser através da 

participação nos serviços de jardinagem, horticultura, limpeza, cozinha, conservação 

de alguns pontos da Fazenda e outros serviços gerais. 

 

Assembleia Geral: Realizada todos os sábados as 11:45 horas pelo coordenador 

administrativo: Belisário Gomes Pena e acolhidos. 

Finalidade: Programar as atividades de acordo com as características de cada 

residente e suas potencialidades, buscando uma participação ativa na rotina da 

Comunidade Terapêutica.  

 

Dia da Beleza: Realizado todos os sábados as 14:00 horas pelos acolhidos. 

Finalidade: Oportunizar o embelezamento dos acolhidos, para contribuir com o resgate 

e elevação da autoestima e empoderamento, para que eles se sintam cada vez 

melhores em todos os sentidos. 

 

Acolhida, atendimento e reuniões psicossociais aos familiares: Realizadas no 

segundo domingo de cada mês durante o horário do programa familiar na instituição 

pelos técnicos de Psicologia e Assistência Social. 

Finalidade: Orientar os familiares sobre as normas e regras da instituição.  Abordar 

assuntos referentes à dependência química, à vida dentro da Comunidade Terapêutica, 

realizar dinâmicas familiares, orientar as famílias sobre a importância do 

acompanhamento psicológico e a participarem de reunião de acompanhamento familiar 

como: Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, etc., a fim de otimizar a participação no 

processo terapêutico do acolhido.  
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Atividades de capacitação, de promoção de aprendizagem, de formação e 

atividades práticas inclusivas: Realizadas trimestralmente em parceria com o 

Sindicato Rural de Pedro Leopoldo/MG e SENAR. 

Finalidade: Formação e inclusão dos acolhidos. O SENAR é sintonizado com as 

necessidades de homens e mulheres do campo e é preparado para levar ao produtor 

inovação e tecnologia que o auxilie na lida do campo. Os cursos ministrados pelo 

SENAR na Fazenda Renascer são: 

Trabalhador Agrícola na Olericultura; 

Cultivo Convencional; 

Trabalhador de apoio à Agricultura/Cerqueiro – arame farpado e liso; 

Planejamento de Cardápios; 

Jardineiro; 

Produção Artesanal de Alimentos; 

Bombeiro Civil; 

Primeiros Socorros, atendimento básico e prevenção contra incêndio. 

 

Orientações das fases do tratamento: desintoxicação, interiorização, 

ressocialização. Realizadas diariamente pela equipe multidisciplinar e terapêutica: 

Carlito Aparecido Barbosa – Assistente Social, Mariana Oliveira da Silva – Psicóloga, 

Johannes H. Dousi – Psicanalista, Belisário Gomes Pena – Coordenador 

Administrativo.  

Finalidade: Realizar orientações e intervenções pertinentes a cada fase do projeto 

terapêutico singular. 
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AS TRÊS FASES DE TRATAMENTO 

 

1ª FASE: DESINTOXICAÇÃO 

 

Esta é a fase de adaptação à rotina da Comunidade Terapêutica. Objetiva-se levar a 

redução da sintomatologia da abstinência e dos sintomas de ansiedade relacionados 

ao não uso das drogas através de atendimento psicossocial, atividades que priorizam 

a conscientização do problema com a droga, acolhida espiritual e definição do 

Planejamento Terapêutico Singular (PTS). 

 

2ª FASE: INTERIORIZAÇÃO 

 

O objetivo desta proposta acontece durante todo o processo terapêutico e visam: 

Manter a adesão do residente ao programa terapêutico; 

Transmitir informações com relação ao uso de substância psicoativas; 

Desenvolver autoestima; 

Acompanhar o contato sócio-familiar; 

Oferecer estratégias para um novo estilo de vida; 

Trabalhar estratégias de Prevenção da Recaída. 

 

3ª FASE: RESSOCIALIZAÇÃO 

 

Destina-se à preparação para o retorno do residente ao convívio social, familiar e a 

comunidade de origem. 

São organizadas saídas temporárias para convívio com a família e a comunidade, de 

acordo com o residente e sua rede de apoio/família, conforme protocolo abaixo: 

1º saída – a partir do 6º mês de acolhimento – 4 dias. 

2º saída – a partir do 7º mês – 4 dias. 

3º saída – a partir do 8º mês – 4 dias. 

Após a última saída temporária, o residente permanecerá por mais 30 dias na 

Comunidade Terapêutica, quando encerrará o seu processo de acolhimento. 
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PLANO PEDAGÓGICO 

 

A proposta pedagógica da Comunidade Terapêutica estimula a educação de uma forma 

lúdica, construtiva e agradável, sendo uma constante preocupação da equipe técnica 

que privilegia o ensino supletivo e o ensino fundamental, quanto à construção do 

conhecimento. O desenvolvimento pleno das potencialidades do residente e sua 

inserção no ambiente social utilizando para isso material como apostilas, livros, filmes 

terapêuticos, atividades transversais: esporte, música, horta e jardinagem, oficinas de 

espiritualidade, visando à execução das seguintes metas: 

Corresponsabilidade pela vida social como compromisso individual e coletivo; 

Aquisição de leitura e escrita e o uso competente de tais habilidades; 

Compreensão de deveres e direitos de cidadania; 

Possibilitar o desenvolvimento efetivo da autonomia dos residentes; 

Estimular a cooperação partindo das atividades de ensino aprendizagem 

transcendendo-as a sua vida cotidiana. 

 

ESTRATÉGIAS DE ARTICULAÇÃO COM AS REDES 

 

A articulação da rede socioassistencial viabiliza o acesso efetivo dos residentes aos 

serviços, benefícios e projetos de assistência social, bem como articulação permanente 

com a rede setorial da Estratégia Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família, Pronto Atendimento, articulação junto a Educação e trabalho, através de 

execução de programas e projetos de preparação para o trabalho e de inclusão 

produtiva, bem como serviço de coleta de resíduos sólidos; serviço de limpeza de fossa 

séptica, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Pedro 

Leopoldo/MG e articulação junto à rede intersetorial visando à reinserção social do 

acolhido e acompanhamento após o desligamento da entidade no município de origem.  
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REGISTRO DE ATENDIMENTOS 

 

ATIVIDADE ATENDIMENTO / MÊS ATENDIMENTO / ANO 

 

Grupo de Estudo dos 

Doze Passos: 

 

 

04  

 

48 

 

Grupo A.A. (Alcoólicos 

Anônimos): 

 

 

01 

 

12 

 

Grupo N.A. (Narcóticos 

Anônimos): 

 

 

01 

 

12 

 

Grupo Mão Amiga: 

 

 

04  

 

48 

 

Rodas de Terapia 

Comunitária Integrativa: 

 

 

05 

 

05 

 

Atendimento 

Psicológico Individual: 

 

 

80 

 

960 

 

Atendimento Social 

Individual: 

 

 

80 

 

960 
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Atendimento 

Psicossocial: 

 

 

04 

 

48 

 

Grupo de Sentimentos: 

 

 

04  

 

48 

 

Folha de Sentimentos 

Diária Feminina: 

 

 

 

20 

 

 

240 

 

Folha de Sentimentos 

Diária Masculina: 

 

 

 

20 

 

 

240 

 

Grupos Terapêuticos: 

 

 

12 

 

144 

 

Oficina de Oração e 

Vida: 

 

 

 

04  

 

 

48 

 

Atividades de 

Capacitação: 

 

 

03 

 

03 

 

Residentes Acolhidos 

 

 

25 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sec.fazendarenascer@yahoo.com.br


ASSOCIAÇÃO FAZENDA RENASCER 

RELATÓRIO 2018 
                                               

Escritório Administrativo: Rua: Além Paraíba, 208 – Sala 212   

Bairro: Lagoinha – Belo Horizonte/MG / CEP. 31.210-120 
Telefone: (31) 3273-8802   (31) 3273-1325   ou  (31) 9.8623-7830  
E-mail: sec.fazendarenascer@yahoo.com.br 

Ressocialização 

Familiar: 

 

13 36 

 

Atendimento aos 

familiares: 

 

 

125 

 

4440 

 

 

CONCLUSÃO 

  

O Programa Terapêutico adotado para o tratamento da dependência química é 

embasado no modelo psicossocial, em que a convivência entre os pares é o principal 

instrumento terapêutico, tendo por finalidade resgatar a cidadania dos residentes 

através de reabilitação psicológica, física e social.  

 

A linha de tratamento busca resgatar o residente em todos os aspectos da vida, 

realizando intervenções emocionais, nas práticas de interações e reinserindo-os 

socialmente. Por meio de uma intervenção interdisciplinar; além de resgatarmos valores 

como respeito, dignidade e trabalho; auxiliamos os residentes também na 

reestruturação familiar, comunitária e financeira.  

 

A proposta de acolhimento para 2019 é de 120 residentes/por ano, baseado nos dados 

apresentados em 2018, conforme exposto acima.  
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ILUSTRAÇÃO 

 

 

Dinâmica: Fábrica dos Barquinhos 

 

 

 

Primeira Eucaristia das residentes: Jéssica e Claudia.  
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Visita do Secretário de Segurança Pública e equipe da SUPOD. 

 

 

Datas Comemorativas 
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Confecção de lembrancinha para o Dia dos Pais 

 

 

 

Roda de Terapia Comunitária 

mailto:sec.fazendarenascer@yahoo.com.br


ASSOCIAÇÃO FAZENDA RENASCER 

RELATÓRIO 2018 
                                               

Escritório Administrativo: Rua: Além Paraíba, 208 – Sala 212   

Bairro: Lagoinha – Belo Horizonte/MG / CEP. 31.210-120 
Telefone: (31) 3273-8802   (31) 3273-1325   ou  (31) 9.8623-7830  
E-mail: sec.fazendarenascer@yahoo.com.br 

 

Gincana  

 

 

Reunião de Fortalecimento dos Vínculos Familiares 
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Festa Junina 

 

 

Visita dos residentes a Arena Independência 
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Constelação Familiar e Fortalecimento dos Vínculos Familiares 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo, 20 de dezembro de 2018. 

 

 

 

___________________________ 

Belisário Gomes Pena 

Coordenador Administrativo 
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