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RESUMO

Nas últimas décadas, como decorrência do processo de globalização mundial, a situação de desigualdade social tem afetado grande parte da população. Decorrente

principalmente da má distribuição de renda, as consequências mais graves são a pobreza, a miséria, a desnutrição, a fome, a marginalização e a violência. A gravidade da

situação no Brasil tem ocasionado o surgimento de inúmeras comunidades periféricas de indivíduos com alto risco de vulnerabilidade social. Visando mitigar os impactos da

desigualdade nos contextos social, econômico, cultural e ambiental do município de João Monlevade - MG, o Grupo Esperança atua desde 2015, conhecendo as famílias

carentes da região e seus laços afetivos, na tentativa de entender e explicar a vulnerabilidade social inerente. Para o desenvolvimento do estudo, foi realizada, primeiramente,

uma revisão bibliográfica acerca dos conceitos de vulnerabilidade e risco social, dinâmica e estrutura familiar atual, bem como um levantamento das atividades que poderiam ser

desenvolvidas pelo Grupo Esperança na busca de uma melhor qualidade de vida para as famílias carentes. A parte prática do Projeto, em 2016, consiste em dar continuidade às

atividades de caráter voluntário do Grupo Esperança, levando à população situada nas comunidades periféricas do município e da região do Médio Piracicaba, atividades culturais

e de lazer. Envolvendo os acadêmicos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Estado de Minas Gerais, através de ações sociais, o Projeto Grupo Esperança tem

buscado desenvolver a sociabilidade e o senso de solidariedade ao próximo, despertando a percepção dos acadêmicos de engenharia em relação aos problemas do contexto

social no qual estão inseridos. A partir desses objetivos, o Grupo Esperança espera proporcionar ao maior número possível de famílias carentes da região, um amparo emocional

e oportunidades culturais e de descontração, promovendo a integração das duas comunidades: a periférica e a acadêmica.
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