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Resumo:
Associações Mutualistas e filantrópicas são fenômenos associativos existentes, e comumente
encontrados no Brasil em fins do século XIX e inicio do Século XX. São dois modelos associativos
diferentes; o mutualismo é o conjunto de associações cujo objetivo é o socorro dos próprios
associados enquanto a filantropia é conjunto de ações altruístas, solidárias.As instituições
filantrópicas oferecem ajuda as pessoas sem cobrar nada em troca, enquanto, de um modo geral
as mutuais se sustentam pela contribuição dos próprios associados, que serão os
socorridos.Ambas os fenômenos associativos permanecem até os dias de hoje, mas foram mais
largamente difundidos no período escolhido para estudo, sobretudo pela ausência de políticas
sociais estatais abrangentes, cuja consolidação guarda uma profunda relação com a formação e
ação desses fenômenos associativos e outros que não abordamos nessa pesquisa como os
sindicatos.O presente trabalho tem por objetivo apresentar o resultado da pesquisa desenvolvida
em 2008/2009, sobre as associações mutualistas e filantrópicas. Este trabalho se deterá nos
estudos realizados com as fontes das associações de Juiz de Fora – MG, cidade que reuniu
condições para a existência de diversas associações, por ter sido um pólo urbano de uma região
cafeicultora, que atraiu um grande numero de trabalhadores livres, propiciando o surgimento de
uma indústria têxtil e alimentícia, alem de ter recebido uma imensa quantidade de imigrantes,
vindos de diferentes períodos.A situação gerada com essa grande quantidade de trabalhadores
livres presentes na cidade foi a da proliferação do desemprego, da pobreza, do aumento do índice
de criminalidade e etc. Somada a uma forte presença de necessidade de auto afirmação cultural
dos povos que migraram para Juiz de fora.Isso também gerou uma grande quantidade de
associações filantrópicas como abrigos para mendigos, Hospitais, escolas, além de associações
de socorro mutuo.O estudo dessas associações torna-se fundamental para explicar o
desenvolvimento da sociedade de Juiz de Fora, assim como torna-se parte da compreensão da
sociedade brasileira, dos mecanismos desenvolvidos pelas elites para permanecer no poder,
ganhar prestigio, e também tem relação direta com a formação da classe trabalhadora brasileira.
Para a pesquisa foi utilizado o levantamento geral das associações do município de Juiz de Fora,
que ajudam a conferir um panorama geral do quadro de associações existentes, além de uma
consulta e de levantamento de dados específicos das quais já se dispõe da documentação, como
a Sociedade Irmãos Artistas por exemplo.O numero de associações em Juiz de Fora era
realmente muito alto, ainda mais levando em consideração a população geral do município e é por
isso que é possível identificar uma grande importância dessas sociedades para Juiz de Fora –
MG.O estudo dessas associações torna-se fundamental para explicar o desenvolvimento da

sociedade de Juiz de Fora, assim como torna-se parte da compreensão da sociedade brasileira,
dos mecanismos desenvolvidos pelas elites para permanecer no poder, ganhar prestigio, e
também tem relação direta com a formação da classe trabalhadora brasileira.

