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OPORTUNIDADE DE FORMAÇÃO DE CAPACITADORES 

 "BONS TRATOS EM FAMÍLIA" 

 

Ainda não sabemos como seria o mundo se uma geração 

inteira fosse criada sem violência 
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 Apoio: 

 

 

Convocação: 
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Claves convida para formação na proposta metodológica  

"Bons Tratos em Família" 

As famílias são os núcleos básicos de criança e convivência dos seres humanos. É na 

família, nesse organismo vivo, onde nos fazemos humanos. A família, biológica e social, 

tem a dupla potencialidade de ser, por um lado, o âmbito mais seguro para crescer e 

se desenvolver, e por outro, o lugar onde mais são vulnerados os direitos de crianças e 

adolescentes.  

 

Segundo Jorge Barudy, "O desenvolvimento saudável de uma criança é a consequência 

do predomínio das experiências de bons tratos que haja conhecido na sua infância"11 

 

Para que isto aconteça, não só a criança deve receber bons tratos de seu núcleo 

familiar, é preciso também que existam recursos comunitários que ajudem a pais e 

mães a cumprir essa tarefa e satisfazer as necessidades das crianças.  

 

A proposta metodológica 'Bons Tratos em Família" surge da necessidade de oferecer 

ferramentas práticas às famílias e aos educadores que com elas trabalham.  

 

Ainda, busca aportar uma serie de ferramentas desde um olhar enfatiza as 

possibilidades e as capacidades das famílias, com a convicção de que são muitas as 

famílias que desejam cumprir melhor sua função cada dia.  

 

Por meio da formação teórica, metodológica e vivencial, busca-se refletir sobre as 

modalidades de relacionamento intrafamiliar com o propósito de promover uma 

comunicação mais efetiva, a expressão do amor na família, a resolução de conflitos de 

forma pacífica, o reconhecimento e a aceitação das diferenças, e uma convivência mais 

harmônica. O aumento destas habilidades favorece o crescimento e desenvolvimento 

de todos os integrantes da família. O brincar como chave de fortalecimento é o 

mediador central na proposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Jorge Barudy, “Promover el buen trato y los recursos resilientes como bases de la prevención y 

tratamiento de las consecuencias de la violencia humana”, www.peretarres.org 
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Formação de Capacitadores "Bons Tratos em Família" no Brasil: 

 

A fim de multiplicar a oficina de "Bons Tratos em Família" no Brasil convidamos 

profissionais que desejem se formar como capacitadores nesta metodologia.  

 

Esta formação habilita o participante para ditar a oficina básica de Bons Tratos em 

Família para educadores e outros referentes comunitários.  

 

Estrutura do curso: 

 

O curso tem um módulo presencial e três módulos virtuais de 6 semanas de duração 

cada um*.  

 

*Quem já aprovou o módulo 'Desenvolvimento de crianças e adolescentes' na 

formação virtual do Brincando nos "Fortalecemos para enfrentar situações difíceis" do 

Claves, não terá que fazer este módulo de novo.   

  

MÓDULOS DURAÇÃO  DATA  LOCAL  CUSTO   

Módulo 1 presencial:  

Formação teórica,metodológica 

e vivencial na proposta Bons 

Tratos em Família.   

4 dias  

(Três dias de 

curso + reunião 

de consultores) 

4 - 7 de março 

de 2015.  

Belo 

Horizonte, 

MG. Brasil.  

R$ 1326 

Módulo 2 virtual:  

Família, Ontem e hoje.   

6 semanas 23 de março -  

3 de maio 

Virtual  R$ 468 

Módulo 3 virtual:  

Promoção de espaços 

emocionalmente seguros.   

6 semanas  25 de maio -  

5 de julho 

Virtual  R$ 468 

Módulo 4 virtual:  

Desenvolvimento de Crianças e 

adolescentes.  

6 semanas  3 de agosto -  

13 de 

setembro 

Virtual  R$ 468 

 

Os participantes que completarem satisfatoriamente o módulo presencial e os 

módulos virtuais poderão ser convidados para ditar a Oficina de "Bons Tratos em 

Família", supervisado por um docente. Aprovada esta etapa, será certificado para 

facilitar a Oficina "Bons Tratos em Família".  

 

O objetivo da oficina básica é treinar educadores para desenvolver a proposta 

metodológica com famílias, pais, mães, ou outros referentes familiares com os quais 
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trabalham em diferentes âmbitos: escolar, igrejas, ONG, centros comunitários, 

aprofundando nas realidades das famílias e promovendo melhores relacionamentos de 

convivência.  

 

Temáticas que aborda a oficina básica: 

 Famílias: formas e funções 

 Ser família hoje  

 Resiliências familiares 

 Desenvolvimento de fortalezas para os bons tratos 

 A educação da sexualidade na família 

 Normas e limites com bons tratos  

 

Materiais didáticos da proposta: 

 Aqui Bons Tratos  

 Pasos y Masos - Ser e conhecer  

 Lotelímites 

 

Estes materiais estão sendo adaptados e produzidos no Brasil pela Editora Esperança, e 

ficarão prontos a meados em 2015.  

 

Coordenação pedagógica do curso:  

 

 Alicia Casas: Doutora em Medicina. Especialista em Psiquiatria. Sexóloga clínica. 

Coordenadora do Programa CLAVES Uruguai. Criadora da metodologia 

“Brincando nos Fortalecemos para Enfrentar situações difíceis”e "Bons Tratos 

em Família".  

 Haverá uma equipe de docentes brasileiros.  
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Perfil dos participantes da Formação de Capacitadores BTF: 

 

Opção A: 

 Ser consultor do programa Claves ou ter feito a Formação de Capacitadores 

(FOCA BNF) no ano de 2014, e estar em processo de conclusão.  

 

Opção B:  

 Ter afinidade com o marco referencial do Claves: antropologia cristã, missão 
integral, direitos de crianças e adolescentes, perspectiva de gênero e gerações, 
resiliência.  

 Formação universitária ou técnica na área das Ciências Humanas e/ou Saúde. 
(A formação pode ser em outra área quando a pessoa demonstre cumprir com 
os outros requisitos do perfil).  

 Demonstrar capacidade docente com adultos, adolescentes e crianças.  

 Apoio institucional (organização ou igreja) para desenvolver um trabalho de 
capacitação de educadores no médio e longo prazo (3 anos). A instituição 
deverá facilitar e acompanhar o processo de formação e garantir que a 
experiência seja transferida através de cursos locais de capacitação a 
educadores para alcançar mais famílias com a proposta.  
 

Requisitos para todos os participantes:  

 Acesso cotidiano a internet  

 Disponibilidade para participar do curso presencial em Belo Horizonte 

 Disponibilidade de 10 horas semanais de dedicação durante a formação virtual.  

 Compromisso pessoal e/ou institucional de cobrir os custos do curso. Existe um 

fundo para bolsas parciais que serão outorgadas segundo estudo de cada caso, 

e darão prioridade aos consultores do Claves (opção A).   

 

Para fazer inscrição solicitamos que preencha o formulário online: 

Link: http://goo.gl/forms/HGHfBVNLtc 

Neste mesmo formulário poderá solicitar bolsa. 

 

Meios de pagamento: 

 Transferência bancaria para Uruguai  

 Paypal (com cartão de crédito internacional) 

 Em dinheiro no curso presencial em Belo Horizonte 

 

Informação de contato: 

Luciana Noya: luciananoya@claves.org.uy / skype: luciana.noya 

Telefone: (31) 84462950 / (31) 25594472 


