
Quarta-sociológica/Workshop: “Assistência e 

Religião: articulações e liminaridades”
9h-12h (Local: Auditório da Licenciatura em Educação Especial)

Carly Barboza Machado (UFRJ)

Título da apresentação: “Dependências” nas margens do estado: comunidades terapêuticas,

governamentalidade, religião e o “dispositivo das drogas” no governo de populações
Resumo: As Comunidades Terapêuticas fomentam um campo de questões de imbricações morais particulares se pensarmos sobre o governo de

populações, especialmente das populações pobres brasileiras. Enquanto um dos elementos da política nacional sobre drogas e, mais além, um

elemento importante do "dispositivo das drogas" no Brasil, em torno das Comunidades Terapêuticas brasileiras realizam-se intensas disputas

políticas, morais, econômicas e simbólicas que articulam os campos das políticas públicas, da justiça, da saúde e da religião. Interessa-me nesta

apresentação analisar o modo como a categoria "religião" provoca efeitos particulares neste cenário da construção moral do "problema das

drogas" no país, e suas soluções.

Mini-CV: Professora de Antropologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, desenvolve pesquisa no campo que envolve as

temáticas de religião, mídia, política e cidade. Atua no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRRJ. É doutora em Ciências

Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2006), possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

(1997), e mestrado em Psicossociologia da Comunidades e Ecologia Social também pela UFRJ (2000). Coordena, com Patricia Birman, o grupo

de pesquisa Distúrbio / UERJ - Dispositivos, tramas urbanas, ordens e resistências. É pesquisadora do Observatório Fluminense / UFRRJ.

André Ricardo de Souza (UFSCar)

Título da apresentação: Feições e questões do trabalho assistencial cristão
Resumo: O trabalho assistencial está presente em muitas vertentes religiosas, sobremaneira as cristãs, através de diversas práticas que vão da

simples doação de alimentos à meticulosa articulação de instituições. Está imerso no bastante amplo e heterogêneo campo das atividades sem fins

lucrativos. Bastante antigo, o trabalho assistencial cristão se desdobra e contribui significativamente para a legitimação social de determinados

grupos que foram ou ainda são discriminados devido a questões culturais ou contradições internas. Entre algumas organizações assistenciais

cristãs há disputas por reconhecimento público e também recursos financeiros, algo com controvertidas implicações políticos-eleitorais. Serão

apresentados alguns aspectos, relevantes e também intrigantes, dessa faceta do cenário religioso brasileiro.

Mini-CV: Doutor em sociologia pela USP, com pós-doutorado pela PUC-SP e professor do Programa de Pós-Graduação e do Departamento de

Sociologia da UFSCar. Dirige o Núcleo de Estudos de Religião, Economia e Política (NEREP) e a Associação Brasileira de Pesquisadores de

Economia Solidária (ABPES), além de ser membro do Laboratório Misto Internacional LMI-SAGEMM.

Natália Máximo e Melo (UFSCar)

Título da apresentação: Formas de "ajuda" para pessoas que vivem nas ruas.
Resumo: A vida na rua produz iniciativas diversas, tanto produz ajudas humanitárias de voluntários ou instituições, quanto políticas públicas de

assistência social e saúde em âmbitos nacional e local. Com o objetivo o entendimento de uma gestão da vida na rua em âmbito local, foi

realizada pesquisa empírica no município de São Carlos em instituições de assistência a pessoas que vivem nas ruas - sejam elas: Centro-Pop,

Albergue Noturno e Comunidade religiosa. A partir dela, pretende-se aqui destacar e refletir acerca da noção de "ajuda" como um dos

operadores de uma gestão da vida na rua.

Mini-CV: Doutora em Sociologia pelo PPGS-UFSCar. Atualmente, professora substituta no Departamento de Sociologia - UFSCar e membro do

Laboratório Misto Internacional LMI-SAGEMM.

14h-17h (Local: Auditório da Licenciatura em Educação Especial)

Workshop de discussão de pesquisas de alunos vinculados ao LMI-SAGEMM

Endereço: Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Rodovia Washington Luís, s/n, São Carlos - SP, 13565-905

Quarta-feira, 

07 de Junho de 2017


