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a outra perspectiva 
do direito social
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Diretoria da Sociedade Alemã de Beneficência, em 1905, uma das três principais etnias de imigrantes da região, com maior número 
de associados e mais antiga. As associações supriam a falta de políticas de seguridade públicas, e continuaram atuando  mesmo 

depois de o Governo de Getúlio Vargas instituir legalmente alguns direitos sociais (Foto: Arquivo do Instituto Teuto-Brasileiro)
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Estudo retrata como associações populares de Juiz de Fora, na Zona da Mata 
Mineira, forjavam direitos sociais inexistentes oficialmente e influenciaram 
futuras iniciativas de seguridade adotadas pelo governo

Bárbara Duque
Repórter

Traçar o perfil das associações de apoio 

mútuo amplo e pluriclassista e suas pos-

síveis influências na sociedade foram os 

objetivos iniciais da dissertação Direitos Sociais 

em perspectiva: seguridade, sociabilidade e 

identidade nas mutuais de imigrantes em Juiz 

de Fora (1872-1930), na Zona da Mata Mineira”. 

O trabalho, defendido em 2013 no programa 

de Pós-Graduação em História da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), pelo pesquisador 

Antonio Gasparetto Júnior, apontou a importân-

cia dessas organizações no sentido de garantir 

direitos sociais aos cidadãos – neste caso, 

especificamente de imigrantes –, regalias que 

ainda não eram instituídas legitimamente pelas 

entidades governamentais. O objetivo das asso-

ciações era manter unidos e seguros os grupos 

de imigrantes que se instalaram na cidade.

 Segundo Gasparetto, este é o primeiro trabalho 

acadêmico extenso sobre associações mutuais, 

que enfoca os grupos de imigrantes de Minas 

Gerais. Outros estudos optaram ou por uma 

abordagem ampla, generalista, sobre o assunto, 

ou por apontamentos muito específicos. Neste 

trabalho de investigação, que teve inicio em 

2008, durante a graduação, quando o autor fazia 

parte do Programa de Iniciação Científica da 

UFJF, a proposta foi analisar o cotidiano dessas 

sociedades, fazendo correlações entre elas, 

detectando pontos afins, e diversos, além da 

influência que exerceram nas futuras normas 

de assistência social implantada pelo Estado. 

Foram identificadas as estratégias usadas por 

essas associações para superar as adversidades 

vividas naquele momento. Tais organizações 

eram alternativas de auxílio para os associados, 

para suprir a ausência de políticas públicas, que 

dessem seguridade aos trabalhadores, principal-

mente, imigrantes. Para a pesquisadora da UFJF 

e orientadora da dissertação, Cláudia Viscardi, 

Gasparetto realizou um trabalho bastante 

maduro, com um volume de pesquisa além do 

habitual e com um texto de excelente qualida-

de. Com destaque para o ineditismo das fontes 

empíricas. “Pelo fato de que o mutualismo 

imigrante sempre foi marginalmente abordado, 

este estudo teve a importância de trazer à luz 

essas organizações associativas entre os estran-

geiros no Brasil. Fato este que mostrou como 

foram fundamentais  não só pela assistência 

pública, mas também por serem espaços de 

criação, recriação e consolidação de identidades 

de grupos.” 

Um ponto importante salientado no trabalho 

foi que, apesar de as associações suprirem de 

certa forma a falta de políticas de seguridade 

públicas, elas continuaram atuando, mesmo 

depois de o Governo de Getúlio Vargas, iniciado 

em 1930, instituir legalmente alguns direitos 

sociais. Somente a partir da década de 40 as 

associações começaram a se fragilizar. Essas or-

ganizações de socorro mútuo eram comuns em 

diversas esferas da sociedade, prioritariamente 

no contexto urbano. Conforme palavras de João 

Massena, fonte do trabalho que foi contem-

porâneo das associações, “esse movimento foi 

fruto de um desequilíbrio ou de uma fraqueza 

social”. Segundo destacado, as associações de 

imigrantes foram mais duradouras tendo em 

vista que os indivíduos comungavam da mesma 

origem cultural em terras distantes das de sua 

proveniência. O reforço das identidades étnicas 

precedeu, inclusive, a proteção social, focadas 

em seguridade, lazer e instrução. Além dos 

planos como o de auxílio médico, aposentadoria 

e falecimento, preocupavam-se com a instru-

ção e a formação moral. Cada sócio contribuía 

com mensalidades e usufruía dos recursos 

necessários nos momentos de carência. Dentre 

as atividades instrutivas, mantinham escolas, 

atividades culturais, contribuindo com o desen-

volvimento moral e intelectual e uma formação 

básica para entrar no mercado de trabalho. 

Promoviam também atividades recreativas para 

os associados, e criaram robustas bibliotecas.

 

ITALIANOS, 
ALEMãES E 
PORTUGUESES
A Sociedade Alemã de Beneficência (1872), a 

Sociedade Italiana de Beneficência e Mútuo So-

corro Umberto I (1887) e a Sociedade Auxiliadora 

Portuguesa (1891) foram os objetos do estudo, 

pois representavam as três principais etnias 

de imigrantes da região, com maior número de 

associados e mais longevas. “Arquivos impor-

tantes, até então inexplorados, serviram de 

base para um trabalho detalhado e inédito. A 

Casa D’Itália – prédio hoje tombado, localizado 

no Centro de Juiz de Fora –, por exemplo, possui 

um acervo vastíssimo ao qual quase ninguém 

havia tido acesso até então. Para completar 

esse mosaico de informações, foi necessário um 

trabalho de garimpo, recorrendo  às notícias de 

jornais da época, visto que as fontes originais 

nem sempre respondiam a todas as dúvidas”, 

afirma Gasparetto.

O resultado do trabalho salienta ainda a 

importância da influência dos imigrantes na 

cultura de Juiz de Fora. Ressalta as lastimáveis 

perdas, inclusive patrimonial, que esses povos 

tiveram durante os anos seguintes. Os primeiros 

imigrantes chegaram a Juiz de Fora na segunda 

metade do século XIX para a construção da 

estrada União Indústria, que ligava a cidade 

ao Rio de Janeiro. O trabalho descrito procurou 

paralelamente fazer também um resgate dessas 

memórias.

Seus líderes, por exemplo, eram os mais letra-

dos, e com mais posses, podendo, dessa forma, 

dedicar, sem precisar de remuneração, a esse 

tipo de atividade, além de ter maiores influên-

cias na sociedade. Havia muito investimento 

humano e financeiro para manter as mutuais. A 

orientadora destaca que, pelos levantamentos, 

o saber técnico foi fundamental. “Era necessário 
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tempo para dedicar à gestão, visto que quase 

todos os cargos eram voluntários. Os líderes 

empenhavam recursos para evitar as falências. 

Só assim elas proliferaram.”

 

O PROCESSO
Gasparetto iniciou a pesquisa na graduação, 

quando recebeu apoio da Fundação de Amparo 

à Pesquisa de Minas (Fapemig) e o prêmio de 

melhor trabalho em Ciências Humanas do ano de 

2010, no Seminário de Iniciação Científica orga-

nizado pela UFJF. No mesmo ano entrou para o 

programa de pós-graduação em História e, para 

dar continuidade às investigações, contou com 

suporte da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes).

Iniciando a contribuição científica do trabalho, 

foi publicado, além de artigos em revistas es-

pecializadas e participações em congressos, um 

capítulo do livro “às margens do Caminho Novo”, 

com parcerias, que mostra a cidade por meio de 

grupos excluídos da sociedade, escrevendo sobre 

os imigrantes e suas associações. O livro e um 

CD paradidático também desenvolvido por Gas-

paretto, sobre a história de Juiz de Fora, foram 

lançados no final de 2011. 

A dissertação foi contemplada pela Lei Murilo 

Mendes (da Prefeitura de Juiz de Fora)  e será 

publicada em formato de livro em março de 

2014.

Sede da Sociedade Italiana de Beneficência e Mútuo Socorro Umberto I. A entidade,  criada em 1887, e que influenciou a cultura de Juiz de Fora, tinha como líderes 
os homens mais letrados e com mais posses, o que os possibilitava se dedicar sem precisar de remuneração (Foto: reprodução da “Revista Em Voga”- 2001)


