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Curso de formação/reflexão: Proteção e práticas de cuidado? 
Pensando projetos de vida de crianças e adolescentes. 

 

Procurando responder a algumas solicitações que nos têm chegado, de diversos 
parceiros, governamentais e não governamentais, de diferentes cidades e regiões do RS, e 
tendo em vista nosso enquadramento enquanto instituição de Assistência Social que deve 
produzir processos continuados de formação, a AMENCAR convida para o “Curso de 
formação/reflexão: Proteção e práticas de cuidado? Pensando projetos de vida de crianças e 
adolescentes.”. 

 O curso busca possibilitar um momento concentrado de reflexão sobre práticas de 
cuidado e proteção, buscando refletir sobre as mesmas para os diversos locais destinados ao 
cuidado, com ênfase nas agências protetivas: Acolhimento, Institucional e Familiar, 
CRAS/CREAS/CAPS, Escola, Conselho Tutelar e Instituições Socioeducativas. 

Informações gerais: 

Quando? 13 e 14 de maio de 2015 (8h30min às 20h, dia 13/5; e 8h30min às 18h, dia 14/5) 
Onde? Rua Sete de Setembro, 723 – 4º Andar (Porto Alegre/Centro) 
Vagas? Limite de 50  |  Carga horária? 20 horas, certificadas 
Inscrição/Informações? dialogos@amencar.org.br (após pagamento, com cópia do depósito) 
Investimento? R$ 170,00 (Centro e setenta reais) 
Forma de pagamento? Depósito bancário (Banco do Brasil – Ag. 185-6; CC: 5668-5), em favor 
de Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente – AMENCAR. 

 

P R O G R A M A – Curso de formação/reflexão: Proteção e práticas de cuidado? 
Pensando projetos de vida de crianças e adolescentes. 

 

Justificativa/Do que nos move: 

Nas tramas do cotidiano, profissionais de diferentes áreas se deparam com a aridez 
dos fazeres múltiplos que engolem e subtraem espaços de reflexão e troca em nome das 
urgências destes tempos de desigualdades explícitas. A paralisia, a queixa, a frustração de 
trabalhos que se esvaziam de sentido nos tomam a alegria de estar/fazer e é a partir disto que 
propomos conversar e pensar saídas mais plenas de vida e sentidos no trabalho, bem como 
colocar em análise nossas práticas e nos apropriarmos do fazer/sentir destas.  A proposta 
deste encontro não é transitar entre dicotomias certo/errado, bem e mal, e sim, olhar 
contextos, possíveis e refazer caminhos nos sentindo pessoas proponentes de outras lógicas, 
alargando olhares e trocando para perceber diferentes miradas. 

Nos campos de trabalho com crianças, adolescentes e jovens, andamos por territórios 
intensos, de muita transitoriedade que nos colocam a dúvida como possibilidade e, por vezes 
nos aloca na impossibilidade dos limites institucionais. Que não seja este nosso fator limitante 
de aprender e inventar é o grande desafio sobre o qual propomos conversar. 

Público Alvo/Quem se sente convocado: 

Profissionais que atuem nos campos de trabalho com crianças, adolescentes e jovens, 
implicados com práticas de cuidado e proteção nas diversas áreas sociais. 

http://www.amencar.org.br/
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Objetivos/ Expectativas de construção: 

1. Pensar a proteção e o cuidado de crianças e adolescentes numa perspectiva de tessitura de 
projetos de vida. 

 2. Produzir reflexões sobre práticas de trabalho, colocando em análise os fazeres cotidianos, 
para, coletivamente pensarmos questões envolvidas e tecer aberturas possíveis. 

3. Compreender este trabalho a partir da potência de encontros de sujeitos que podem 
construir saídas criativas de vida, em diálogo com a Lei e o Estado, mas para além desses 
marcadores. 

4. Analisar processos de formação de sujeitos trabalhadores/as e de sujeitos usuários/as e as 
relações de poder que operam nestas construções. 

Cronograma/Caminhada reflexiva: 

Quarta feira 

 Roda de Apresentações  

 Contextualizando Cuidado e Proteção (Gênese, como operamos, diferenças de contextos)  

 Ética, Moral, Lei, Estado e suas agências (Escola, Conselho Tutelar e outras). Que diálogos 
são possíveis e necessários? (limites e possibilidades destes enquadres) 

 Discussão de casos/cenas 

Noite: Vídeo/Debate 

Quinta feira 

 Redes: Conceito ampliado e localização de sujeitos 

 PIA – PTS: tecendo possibilidades e produção de sentidos nas proteções sociais, 
estabelecidas a partir de medidas previstas no ECA e no SINASE, em diálogo com as práticas de 
cuidado em saúde (destacadamente de Saúde Mental) 

 Encerramento com propostas de redes 

 
Docentes/Facilitadores/as: 

Stelamaris Glück Tinoco – Trabalhadora em Saúde Mental no RS, com experiência em 
supervisão e assessoria institucional e trabalho em redes. Com conhecimentos e práticas em 
ações de acompanhamento terapêutico e desinstitucionalização. Autora de trabalhos na área 
da infância e em saúde mental. Doutoranda em Educação/UFRGS. Especialista em Educação, 
Sexualidade e Relações de Gênero. 

José Carlos Sturza de Moraes – Professor. Mestrando em Educação/UFRGS. Especialista em 
Ética e Educação em Direitos Humanos, Especialista em Educação de Jovens e Adultos e 
Educação de Privados de Liberdade. Consultor, supervisor e assessor nos temas em foco, que 
dizem respeito a contexto de crianças e adolescentes em educação, acolhimento e submetidos 
a medidas protetivas e socioeducativas. Ex-professor da Escola de Conselhos do Rio Grande do 
Sul. Coordenador do Projeto Promoção do Protagonismo de Crianças e Adolescentes no RS 
(AMENCAR). 

http://www.amencar.org.br/

