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Resumo: 

As temáticas da participação e do associativismo vêm se constituindo em um dos principais temas do debate acadêmico nacional e internacional.

Esse crescimento e as reflexões que suscitam têm, como macrodeterminação, as novas configurações do capitalismo contemporâneo, como as

mudanças no mundo do trabalho e seus impactos nas organizações e solidariedades classistas e nas redefinições das funções estatais, sob as

diretrizes neoliberais, e seus impactos no aumento da desigualdade. É nesse contexto que as organizações associativas e a participação social vêm

sendo evocadas a partir de objetivos diversos: práticas e representações que sugerem a delegação, à sociedade, de atribuições que devem ser do

Estado; desprestígio de associações tradicionais, como as sindicais e as partidárias e o aumento de mobilizações associativas em que predominam

as afirmações culturais e identitárias, as lutas por direitos específicos, a ação solidária e voluntária local.

É neste sentido que objetivamos pesquisar acerca das características que movem a participação e o associativismo em Juiz de Fora; conhecer a

propensão associativa e a variação das formas de participação da população no território (quais as agendas com maior potencial mobilizador e qual o

perfil das pessoas que participam); aferir a concentração e a vocação territorializada da participação (há diferenças no padrão associativo entre as

regiões da cidade?); constatar, se nas regiões de forte associativismo popular, os canais públicos institucionais participativos são mais inclusivos;

verificar as referências discursivas dos sujeitos que participam de associações e movimentos sociais quanto ao significado da participação.                 

Na fase atual da pesquisa foram concluídos os estudos de duas Regiões Administrativas da cidade - a Sul e a Sudeste.  O foco agora será a Região

Leste. A coleta dos dados será realizada a partir das associações, movimentos e organizações sociais existentes na Região. 

A pesquisa proposta tem um caráter exploratório. É um esforço de sistematizar e apontar questões para uma agenda de pesquisas futuras, em que

serão problematizadas e aprofundadas. Esse campo temático subsidiará as reflexões da linha de pesquisa Serviço Social e Sujeitos Sociais do

Mestrado da Faculdade de Serviço Social da UFJF; subsidiará debates e reflexões das organizações, movimentos sociais, conselhos de direitos e

poder público acerca dos limites e possibilidades da participação e do associativismo no município.


