DOSSIÊ TEMÁTICO
Antropologias e Deficiências
Reflexões sobre “deficiência” ainda são recentes na antropologia mundial e brasileira.
Antropólogos cada vez mais vêm se interessando na discussão sobre a temática e vêm
estabelecendo relações com áreas já consolidadas, como antropologia do corpo,
antropologia da saúde, gênero e sexualidade, antropologia urbana, movimentos
sociais, antropologia da ciência e técnica, entre outros. Os contornos que a
“deficiência” assume em diferentes contextos nacionais, as relações entre natureza e
cultura, bem como a produção de convenções corporais em torno daquilo que a
biomedicina define como lesões, patologias incapacitantes e transtornos psíquicos,
têm sido alvo de um importante investimento etnográfico. Ao mesmo tempo, a
problematização das tecnologias, dos recursos biomédicos e das concepções de
normalidade/ anormalidade por eles engendradas vêm reorientando os movimentos
políticos de pessoas com deficiência na reivindicação de direitos e chamando a atenção
de antropólogos no Brasil e no mundo. Além disso, a necessidade de dar respostas à
epidemias e as consequências destas na organização do fazer científico no país e na
vida de sujeitos específicos, entre outras intersecções, estão adentrando a agenda da
antropologia internacional. Acreditamos que as discussões sobre deficiência podem
contribuir com aprofundamento da reflexão antropológica sobre diferença e
alteridade, além de promover a ampliação da interlocução entre o conhecimento
antropológico e os demais campos de saber, a sociedade em geral e as políticas
públicas.
Convidamos a todas para submeter artigos para compor um dossiê especial a ser
publicado na Anuário Antropológico. Os artigos serão, primeiro, triados pelas
organizadoras do dossiê e, em seguida, encaminhados ao periódico para a revisão por
pares em regime de duplo-cego.
•
•
•

Prazo de submissão dos artigos: 31/01/2019.
O artigo deve seguir o padrão do periódico, com até 8.000 palavras (incluindo
notas e bibliografia).
Enviar o artigo para o email: dossiedeficienciaanuario@gmail.com

Organizadores do dossiê:
Éverton Luís Pereira: Graduado em Ciências Sociais pela UFSM. Mestre e doutor em
Antropologia Social pela UFSC. Atualmente é professor do Departamento de Saúde
Coletiva (DSC), do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (PPGSC-MP) e do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – Estudos Comparados sobre as
Américas (PPG-ECsA) da Universidade de Brasília (UnB). Autor da tese “Fazendo cena
na cidade dos mudos: surdez, práticas sociais e uso da língua em uma localidade no
sertão do Piauí”. Membro do Comitê Deficiência e Acessibilidade da ABA e coordenador
do Comitê Deficiência e Acessibilidade da ABRASCO. Coordena pesquisas sobre
deficiência e possui trabalhos publicados sobre a temática. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5197309393076747

Nadia Elisa Meinerz: Graduada em Ciências Sociais pela UFSM. Mestre e doutora em
Antropologia Social pela UFRGS. Atualmente professora do Programa de PósGraduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
e integrante do Mandacaru, Núcleo de Pesquisas em Gênero Saúde e Direitos
Humanos. Desenvolve pesquisas sobre deficiência em articulação com as linhas
“Corpo, saúde e geração”; “Família, sexualidade e políticas públicas”. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/0833029650495523
Clarice Rios: Graduada em Psicologia pela PUC-Rio. Mestre em Ciências Sociais pela
University of Chicago e Doutora em Antropologia Sociocultural pela University of
California, Los Angeles (UCLA). Atualmente é professora substituta do Departamento
de Psicologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Co-editou, com
Elizabeth Fein, o livro “Autism in Translation: an Intercultural Conversation on Autism
Spectrum Conditions”. Desenvolve pesquisa etnográfica e publica sobre o tema do
autismo a partir da perspectiva dos Estudos sobre Deficiência. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6531819412432340
***
SPECIAL ISSUE
Anthropologies and Disabilities
“Disability” is a recent topic for anthropology, both in Brazil and worldwide.
Anthropologists are increasingly taking interest in this theme as they establish
connections with other well-established fields of research, such as anthropology of the
body, medical anthropology, gender and sexuality, urban anthropology, social
movements, anthropology of science and technology, among others. Ethnographic
research on disability addresses issues such as the ways in which different national
contexts shape “disability”, the relation between nature and culture, as well as the
production of consensus around what biomedicine defines as impairment, disabling
pathologies and psychiatric disorders. Meanwhile, the problematization of
technologies, of biomedical resources and of notions of normality/anormality raised by
these ethnographers, is now informing the political movement of people with disability
in their claims for rights. Moreover, research agenda in anthropology must also
consider the need to respond to epidemics and its impacts on scientific work and in
people’s lives. We believe that discussions about disability can contribute to the
anthropological theorization on difference and alterity, and further promote the
dialogue between anthropological knowledge and other fields of knowledge, society in
general and public policies.
We invite all interested in these topics to submit articles to compose a special issue to
be published by the journal Anuário Antropológico. Articles will be, firstly, pre-selected
by the Issue’s organizers and, then, submitted to the journal for double-blind review.
•

Deadline for submissions: 01/31/2019.

•
•

The article must follow the journal’s pattern, up to 8.000 words (including
endnotes and references).
E-mail for submissions: dossiedeficienciaanuario@gmail.com

About the organizers:
Éverton Luís Pereira has a bachelor’s degree in Social Sciences from UFSM, master’s and
doctorate’s degree in Social Anthropology from UFSC. He is currently a professor at the
Department of Public Health (DSC) and at the graduate program of Public Health
(PPGSC-MP) and Social Science – Comparative Studies on the Americas (PPG-ECsA) of
the University of Brasília (UnB). He is the author of the dissertation “Hanging out in the
city of mutes: deafness, social practices and language use in as small town in Piauí”.
Member of the Committee on Disability and Accessibility of ABA and coordinator of the
Committee on Disability and Accessibility of ABRASCO. Éverton coordinates research
projects on disability and has published papers on this topic. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5197309393076747
Nadia Elisa Meinerz has a bachelor’s degree in Social Sciences from UFSM, master’s and
doctorate’s degree in Social Anthropology from UFRGS. She is currently a professor at
the graduate program of Social Anthropology (PPGAS) of the Federal University of
Alagoas (UFAL) and is a member of Mandacaru, a Research Group on Gender, Health
and Human Rights. Nadia conducts research on disability in articulation with “Body,
health and generation”; “Family, sexuality and public policies”. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/0833029650495523
Clarice Rios has a bachelor’s degree in Psychology from PUC-Rio, master’s degree in
Social Sciences from University of Chicago and a doctorate’s degree in Sociocultural
Anthropology from University of California, Los Angeles (UCLA). She is currently a
lecturer in the Department of Social Psychology of the Federal University of Rio de
Janeiro (UFRJ). She has co-organized with Elizabeth Fein the book “Autism in
Translation: An Intercultural Conversation on Autism Spectrum Conditions”. Clarice
conducted ethnographic research and published several papers on autism, drawing
from
the
perspective
of
Disability
Studies.
Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6531819412432340

