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Dossiê: Casa, corporalidade e gênero em contextos camponeses e de povos tradicionais 

 

A Revista Tessituras, do Programa de Pós Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas 

(PPGAnt/UFPel), abre chamada para o Dossiê a ser publicado em seu volume 6, número 1 (janeiro-junho de 

2018), tendo por título Casa, corporalidade e gênero em contextos camponeses e de povos tradicionais e 

como organizadoras Graziele Dainese (UNILAB), Ana Carneiro (UFRRJ) e Renata Menasche (UFPel). 

 

A proposta deste dossiê é apresentar um conjunto de etnografias voltadas aos temas casa, corporalidade e 

gênero como dimensões constitutivas da vida coletiva, tendo como referencial empírico tanto contextos 

reconhecidos como camponeses quanto aqueles dos chamados povos tradicionais, aqui incluídos coletivos 

que se aproximam e se particularizam por suas formas de trabalho e de relação com a terra (quilombolas, 

caiçaras, quebradeiras de coco, povos indígenas, entre outros). Serão acolhidos estudos que abordem, por 

exemplo, a cozinha como espaço de criação de aproximações e distanciamentos relacionais (como aquelas 

conectadas às condições masculinas e femininas); as dinâmicas comunitárias e sociocosmológicas 

envolvidas em elaborações sobre o corpo (seja através de práticas de conhecimento implicadas nos 

“remédios do mato” e na oposição “curador” versus “doutor”; seja definindo os ciclos de vida ou as 

divisões de gênero e geração); as moralidades engajadas (seja em prescrições e proibições de 

determinados alimentos, seja em imagens da sexualidade ou em questões e condutas matrimoniais). O 

objetivo é oportunizar um diálogo entre experiências de domesticidade – entendidas a partir dos sentidos 

lógicos e sociológicos atribuídos à casa, de sua construção como espaço que se conecta a modos 

particulares de viver e habitar o mundo –, tendo como foco privilegiado as práticas corporais em suas 

conexões com os acontecimentos dos gêneros. 

 

Prazo para envio de artigos: 31 de março de 2018.  

As submissões devem ser realizadas no site da revista, mediante cadastro como autor/a. Também no site 

poderão ser consultadas as Diretrizes para Autores/as. 
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