
A família é a base da sociedade 
seus membros.Contraditoriamente
tornam crianças e adolescentes 
horizonte atual das políticas públicas
confundir com terapia psicológica,
forma aprofundada, de modo a 
estereótipos de gênero, raça, classe, sexualidade, t
potencializam situações de risco e a manutenç
Institucional.Apesar da responsabilização criminal ser medida considerada válida, parte
da premissa de que é necessário trabalhar a responsabilização subjetiva pela conduta 
violadora, trazendo à tona a noção de que a escolha
mudançanas contingências das relações familiares

OBJETIVO GERAL: Oferecer grupos reflexivos para famílias e acolhidos
de participação, diálogos, debates e reflexões acerca dos atravessadores geracionais, 
sociais, econômicos e de gênero presentes na expressão das subjetividades, 
desconstrução de práticas atreladas as violações.

PÚBLICO-ALVO: Famílias das crianças e adolescentes 
em cumprimento de medida de Acolhimento Institucional

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER):

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Bairros da RMBH n
das crianças e adolescentes atualmente residentesn

EXECUÇÃO DO PROJETO: 12 meses

VALOR TOTAL DO PROJETO: R$ 620.468,99

ENTIDADE PROPONENTE: AVANTE SOCIAL 
Saúde 

CONTATO DA ENTIDADE: (31) 3295

Site: 

PROJETO CONVIVER 

A família é a base da sociedade e sua principal função éprover proteção e socialização dos 
Contraditoriamente, muitas delas, incapazes de cumprir esta função básica, 

tornam crianças e adolescentes expostas a diversas violações de direitos. Não há 
das políticas públicas proposta de atendimento àfamilia que

confundir com terapia psicológica,oportunize a escuta e a intervenção nas subjetividades de 
de modo a trabalhar em suas principais fragilidades, crenças e 

gênero, raça, classe, sexualidade, território e nacionalidade,
potencializam situações de risco e a manutenção dos filhos no Acolhimento 

pesar da responsabilização criminal ser medida considerada válida, parte
da premissa de que é necessário trabalhar a responsabilização subjetiva pela conduta 
violadora, trazendo à tona a noção de que a escolha é passível de modificação, visando 

as relações familiares. 

Oferecer grupos reflexivos para famílias e acolhidos,por meio de
de participação, diálogos, debates e reflexões acerca dos atravessadores geracionais, 
sociais, econômicos e de gênero presentes na expressão das subjetividades, 

reladas as violações. 

amílias das crianças e adolescentes e os próprios indivíduos 
em cumprimento de medida de Acolhimento Institucional. 

PÚBLICO INDIRETO (SE HOUVER): Não tem. 

airros da RMBH nos quais se encontram a maioria das famílias 
atualmente residentesnas Unidades de Acolhimento

12 meses 

R$ 620.468,99 

AVANTE SOCIAL - Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e 

(31) 3295-5655 

te: www.avantesocial.org.br 

prover proteção e socialização dos 
incapazes de cumprir esta função básica, 

a diversas violações de direitos. Não há no 
familia que, sem se 

escuta e a intervenção nas subjetividades de 
suas principais fragilidades, crenças e 

erritório e nacionalidade, que 
ão dos filhos no Acolhimento 

pesar da responsabilização criminal ser medida considerada válida, parte-se 
da premissa de que é necessário trabalhar a responsabilização subjetiva pela conduta 

é passível de modificação, visando 

,por meio de espaços 
de participação, diálogos, debates e reflexões acerca dos atravessadores geracionais, 
sociais, econômicos e de gênero presentes na expressão das subjetividades, viabilizando 

e os próprios indivíduos que estejam 

s quais se encontram a maioria das famílias 
nidades de Acolhimento. 

Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e 

 


