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Assembleia 

Comunitária

Um guia para

Comunidades Terapêuticas



O que é uma

Assembleia

Comunitária?
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Assembleia pode ser definida como 

uma reunião entre profissionais e 

acolhidos, tendo como foco expor 

opiniões, debater e tomar 

decisões de forma DEMOCRÁTICA

sobre assuntos da CT.
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Qual objetivo?

Seu principal objetivo é 

promover a Gestão 

Democrática da CT e 

manter a coesão grupal.
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Podem ser abordados 

os seguintes subtemas:



1.Definir as regras básicas 

da CT

Para que as regras possam 

fazer sentido e serem 

seguidas por todos, devem 

ser definidas em conjunto, 

de forma democrática.
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2.Resolver conflitos de

convivência

Não se trata de conflitos 

entre duas pessoas, mas 

de situações que afetem o 

grupo como um todo.

O grupo precisa aprender a 

achar soluções para seus 

problemas.
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3. Propor mudanças e 

melhorias no ambiente

Cada grupo possui um perfil de

funcionamento que exige

constante adaptação.
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4. Programar e organizar

atividades

As atividades serão mais bem 

aceitas e mais terapêuticas se 

forem programadas e 

organizadas em conjunto 

(acolhidos/equipe).
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5. Usar o espaço para

ressaltar as atividades

que estão dando certo e 

tentar descobrir o motivo 

do êxito, para que possa

manter o modelo de

funcionamento.
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Como são

realizadas

as Assembleias

Comunitárias?
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Equipe e acolhidos se 

reúnem de forma 

democrática.

Pode ser mediada por um 

profissional ou por um 

membro do grupo, 

promovendo espaço de fala 

igual a todos.
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Pode ser realizada com o 

grupo inteiro ou com 

subgrupos.
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Sugere-se uma frequência 

semanal, já que um grupo 

maduro sempre terá 

assuntos para discutir e 

melhorar na CT. 
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Deixar claro o objetivo

do grupo:

O profissional esclarece ao

grupo a proposta da

Assembleia e seus

objetivos, para um melhor

funcionamento.
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Regras grupais

Defina com o grupo as regras de

funcionamento, por exemplo:

Pedir a palavra antes de falar.

Respeitar a fala do outro.

Evitar agressões e indiretas.

Procurar sempre ser assertivo nas 

colocações.

Buscar o bem comum acima de 

tudo.

15



Como surgem as mudanças?

As mudanças surgirão com

estratégias elaboradas por 

TODOS.

Somando as experiências dos 

acolhidos e somando os

conhecimentos técnicos da 

equipe, podem ser definidas

mudanças positivas para todos.
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Os temas discutidos e 

as mudanças definidas 

deverão ser 

registrados em Ata e 

reavaliados e 

relembrados nas 

reuniões seguintes, 

caso seja necessário.
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Cuidado
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Este NÃO É um grupo 

para fazer reclamações e 

pedidos!

É um grupo para buscar 

SOLUÇÕES!
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IMPORTANTE
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Ao propor mudanças e

soluções sempre devem 

ser consideradas as 

limitações da CT:

Materiais

Humanas

Geográficas



Seleção dos assuntos 

para discussão

Os assuntos podem ser indicados

pelos acolhidos e pela equipe.

Se forem apresentados vários 

assuntos, o grupo escolhe quais 

são os de maior interesse no 

momento.
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RELEMBRANDO

O GRUPO na CT é composto por 

todos: acolhidos e equipe.
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Acolhidos

Equipe

GRUPO



Implantando a 

Assembleia Comunitária

Se a CT estiver em processo de 

implantação da Assembleia 

Comunitária, sugere-se iniciar com 

um grupo menor de acolhidos

(os que estiverem em estágios mais 

avançados do programa, por 

exemplo) e iniciar com temas 

menos conflituosos, para que o 

grupo possa treinar para depois 

poder envolver todos os acolhidos e 

abordar temas mais complexos.
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Efeitos secundários

É comum que, ao abordar assuntos

mais delicados, surjam emoções como 

estresse, raiva, ansiedade, podendo 

ocasionar falas mais agressivas ou até

mesmo a saída do grupo.

Este pode ser um momento de

“válvula escape”, onde os picos de

conflito podem ser utilizados de forma

terapêutica. 

Por isso é importante a presença de 

membros da equipe que possam atuar 

como mediadores, principalmente 

durante o período de implantação.
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Exemplos de assuntos

1. Definir as regras básicas da CT
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✓ Discussão das Normas de Moradia.

✓ Criação de novas regras de 

convivência.

✓ Alteração de regras existentes.

✓ Extinção de regras existentes.

➢ Há muitas regras sem função nas 

CTs. 

➢ Precisa haver um mecanismo para 

eliminar as regras que atrapalham 

o funcionamento grupal.

➢ Esse mecanismo é a Assembleia 

Comunitária.



Exemplos de assuntos

1. Definir as regras básicas da CT
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✓ Horário das atividades

✓ Horário de lazer

✓ Vestimenta

✓ Corte de cabelo

✓ Uso de acessórios

✓ Ligações telefônicas

✓ Proibições em geral

✓ Sanções

Quais regras podem ser 

discutidas?

TODAS!!



Exemplos de assuntos
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2. Resolver problemas de convivência

✓ Programação da TV e filmes

✓ Acesso aos quartos durante o horário 

de descanso

✓ Problemas durante as refeições e 

reuniões

✓ Problemas durante as atividades 

esportivas e de lazer

✓ Empréstimos entre acolhidos

✓ Acesso aos quartos alheios

✓ Comportamentos agressivos e 

ameaçadores

ATENÇÃO: devem 

ser problemas que 

afetem o grupo todo 

ou uma parte do 

mesmo.



Exemplos de assuntos
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3. Propor mudanças e melhorias no 

ambiente

✓ Reformas e manutenção do espaço 

físico

✓ Conserto de utensílios (camas, 

beliches, armários, etc.)

✓ Criação de novos espaços, como 

jardins, quadras, etc.

✓ Melhora no cardápio

ATENÇÃO: não podem 

ser ignoradas as 

limitações materiais e 

humanas da CT.



Exemplos de assuntos
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4. Programar e organizar atividades

✓ Atividades esportivas: gincanas, 

campeonatos, etc.

✓ Programação de filmes e TV

✓ Saídas para grupos de apoio, 

religiosos, etc.

✓ Saídas para atividades culturais e de 

lazer

✓ Comemorações

✓ Distribuição das atividades 

domésticas diárias da CT (cozinha, 

limpeza, horta, granja, etc.)

ATENÇÃO: não podem 

ser ignoradas as 

limitações materiais, 

humanas e 

geográficas da CT.



ATENÇÃO
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Todos os membros do GRUPO são 
responsáveis pela implementação das 
mudanças e melhorias propostas na 

Assembleia Comunitária.

Por isso, quando alguém apresentar um 
problema deve-se apresentar também 

uma possível solução, assim como 
especificar qual seria a sua contribuição 

pessoal para que essa melhoria 
aconteça.



Tomada de decisão
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As decisões na Assembleia não 

devem ser definidas unicamente por 

VOTAÇÃO!

A DELIBERAÇÃO é muito mais 

importante que a VOTAÇÃO!

Bons argumentos devem orientar a 

tomada de decisão.



O que deve ser evitado?
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✓ Postura autoritária por parte da equipe.

✓ Postura inflexível por parte dos 

acolhidos.

✓ Postura agressiva. 

✓ Apontar problemas sem apontar 

soluções.

✓ Apontar soluções sem fazer parte das 

mesmas.

✓ Exigir coisas que claramente a CT não 

tem condições materiais ou humanas 

para realizar.
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