Formação de Capacitadores do
Claves Brasil 2018

Brincando Nos Fortalecemos
Para Enfrentar Situações Difíceis
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Não sabemos ainda como seria o mundo
se uma geração inteira fosse criada sem violência.

Organização: Claves Uruguai - JPC em parceria com o Claves Brasil.

Brasil

Organiza
buentrato para la vida

Reconhecimento e certiﬁcação:
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Apoio:

O que é Claves?
O Claves Uruguai conta com 22 anos de experiência proﬁssional na prevenção da violência contra
crianças e adolescentes através da promoção dos bons tratos. Desenvolvemos metodologias criativas
de intervenção e produzimos materiais didáticos que têm sido aplicados e reconhecidos em 19 países
da América Latina. O Claves Brasil desde 2005 tem traduzido e adaptado os materiais didáticos ao
Brasil, assim como promovido centenas de oﬁcinas nestas metodologias.
O Claves Brasil integra a Rede Mãos Dadas e trabalha em parceria com a Editora Esperança para a
produção de materiais didáticos.

NOSSA MISSÃO

NOSSA VISÃO

Identiﬁcar e promover capacidades fortalecedoras
e promotoras dos bons tratos na infância e
adolescência diante da violência.
Marco referencial:

Que cada criança e adolescente desfrute de uma
vida plena e seja respeitado/a em sua dignidade
e direitos.

Antropologia Cristã.
Missão integral.
Direitos das crianças e adolescentes.
Perspectiva de gênero e gerações.
Resiliências.
Perspectiva sistêmica.
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O que é “Brincando Nos Fortalecemos

Oﬁcinas com crianças e adolescentes
Brincando nos Fortalecemos é uma proposta metodológica de prevenção à
violência sexual contra crianças e adolescentes. É implementada através
de uma série de oﬁcinas lúdicas grupais desenvolvidas em instituições de
referência por educadores capacitados.
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Ao brincar, crianças e adolescentes desenvolvem fortalezas cognitivas,
afetivas e relacionais que contribuem para o enfrentamento da violência
sexual. As oﬁcinas oferecem uma aproximação progressiva à temática de
uma maneira positiva, utilizando um kit de jogos didáticos.

¿

Para Enfrentar Situações Difíceis”

Curso Básico: Brincando Nos Fortalecemos (BNF)
O Curso Básico prepara educadores, educadoras e outros proﬁssionais para realizar oﬁcinas BNF com
crianças e adolescentes com os quais trabalham habitualmente em diferentes ambientes como escolas,
igrejas, ONG's, centros comunitários, etc. Também capacita em aspectos teóricos, metodológicos e
vivenciais da proposta na modalidade participativa, com espaços para reﬂexão, intercâmbio e
incorporação da metodologia. O curso básico não habilita o/a participante a formar outros educadores/as
na metodologia.
Duração: 24 horas de capacitação presencial
Temáticas abordadas:
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Ÿ Violência sexual no contexto das violências contra crianças e
adolescentes;
Ÿ Modelos teóricos de compreensão;
Ÿ Desenvolvimento sexual infantil;
Ÿ Prevenção como política de proteção;
Ÿ Contribuição da resiliência e do brincar para a prevenção das
violências sexuais;
Ÿ Desenvolvimento de fatores de fortalecimento em crianças e
adolescentes;
Ÿ Conhecimento prático de ferramentas lúdicas para a prevenção.

Enfoques da proposta:
Ÿ O enfoque preventivo: Pode ser implementada com qualquer grupo de

crianças e adolescentes, já que busca atuar antes que a violência apareça e
fomentar sua detecção precoce.
Ÿ O enfoque do direito: Reconhece o direito da criança e do adolescente de ser

bem tratado/a; seu direito sobre seu corpo; seu direito de ser uma criança
saudável e plena.
Ÿ O enfoque da resiliência: Busca fortalecer a resiliência das crianças e

adolescentes por meio do desenvolvimento de fatores protetores.
Ÿ O enfoque comunitário: Reconhece o poder de ter uma comunidade

sensibilizada e capacitada para proteger as crianças e adolescentes;
metodologia de educação comunitária, trabalhando em grupos para
promover um aprendizado coletivo, reconhecendo o valor e enriquecimento
proporcionado.
Ÿ O enfoque participativo: Conduz as crianças e adolescentes a um papel de
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protagonismo em relação ao desenvolvimento de suas fortalezas e
capacidades.

Ÿ A dimensão espiritual: A inspiração deste projeto vem do enfoque na

antropologia cristã, que nos impulsiona a ter esperança em inﬂuenciar
positivamente a qualidade de vida das crianças, adolescentes e suas famílias.
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O enfoque de gênero, gerações, etnias e classes: Reconhece as diferenças de
Ÿ poder e valor às quais nossas sociedades submetem os mais pobres,
crianças, mulheres, idosos, deﬁcientes, tornando-os mais vulneráveis à
violência.

Materiais pedagógicos e ferramentas
desenvolvidas para a metodologia:
Ÿ Manual para educadores/as “Brincando Nos Fortalecemos: Oﬁcinas para

enfrentar situações difíceis” que explica em detalhes cada técnica.
Ÿ Quebra-cabeças da menina e do menino (corpo e roupa)
Ÿ Colocando os pingos nos 'is': Pôsteres de ﬁguras anatômicas femininas

e masculinas (corpo e roupa).
Ÿ Dominó das emoções.
Ÿ Jogo das decisões (jogo de mesa com tabuleiro e cartões com perguntas).
Ÿ 19 lâminas.
Ÿ Conto “Alguns segredos devem ser contados”
Ÿ Cartões 'emoções e sensações’
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Ÿ Download de canções e contos (disponível no site da Editora Esperança)

Como me preparo para ministrar o Curso Básico?
Curso de Formação de Capacitadores (FO.CA BNF)
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Proﬁssionais são convocados/as para se formarem como Capacitadores/as na metodologia “Brincando
nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis”, por meio de uma capacitação semi-presencial. Esta
formação os/as habilita a ministrar o curso básico BNF dirigido a educadores/as e outros referentes
comunitários.

Perﬁl dos alunos e alunas:
Ÿ Aﬁnidade com o marco referencial do Claves.
Ÿ Formação universitária ou técnica, preferencialmente nas áreas de educação, saúde, assistência e
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

desenvolvimento social.
Preferencialmente ter participado do Curso Básico “Brincando nos fortalecemos para enfrentar
situações difíceis” e ter aplicado oﬁcinas com crianças e adolescentes.
Apoio institucional para ministrar a capacitação para educadores posteriormente.
Experiência em educação com adultos, adolescentes e crianças.
Acesso à Internet.
Disponibilidade para participar do curso presencial durante 5 dias consecutivos em Recife/PE.
Disponibilidade de 10 horas semanais de dedicação durante a formação a distância.
Compromisso pessoal e/ou institucional de cobrir os custos do curso. Existe um fundo de bolsas
parciais que serão concedidas segundo estudo de casos particulares.

Processo Seletivo:
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Ÿ Prazo: 31 de Dezembro de 2017
Ÿ Inscrições e solicitações bolsas: Formulário online
Ÿ Entrevista virtual (a ser agendada)

Cronograma:
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*Inclui hospedagem, alimentação e materiais didáticos. Hospedagem simples compartilhada.

Certiﬁcação:
Os participantes que completarem satisfatoriamente o módulo presencial e os quatro módulos virtuais
poderão ser convidados para realizar a etapa ﬁnal da acreditação na metodologia: ministrar um curso
básico (24 horas/aula) 'Brincando Nos Fortalecemos Para Enfrentar Situações Difíceis' em conjunto com
outro aluno, supervisionado por um docente da equipe técnica do Claves.
Aprovada esta etapa, receberá o certiﬁcado e será acreditado como capacitador/a para ministrar o Curso
Básico “Brincando nos Fortalecemos para Enfrentar Situações Difíceis”.
Esta Formação de Capacitadores conta com o respaldo e a certiﬁcação do Center for Scholarship and
Global Engagement de Nyack College (EUA) através do Instituto Paz y Esperanza¹.

Center for Scholarship and Global Engagement,
Nyack College (EEUU)

Instituto Paz y Esperanza

Brasil

¹"A capacitação é um curso livre. Apesar de ter a chancela de uma universidade dos EUA, não é validado pelo MEC"
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Informação de contato:
Claves Brasil
Web: www.clavesbrasil.org
Email: contato@clavesbrasil.org

