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BFK em casa
DESTAQUE
A casa e a invenção da família afro-
americana - vinte e cinco anos depois
John Comerford, Federico Neiburg

Há 25 anos, no dia 13 de dezembro de 1996, realizou-se a defesa
da tese de Louis Herns Marcelin, intitulada A Invenção da Família
Afro-americana. Família, Parentesco e Domesticidade entre os
Negros do Recôncavo da Bahia, Brasil, diante da banca formada
pelo orientador, Moacir Palmeira, e pelos professores Luiz de
Castro Faria, Giralda Seyferth, Maria Azevedo Brandão, e Mariza
Corrêa. A defesa foi pública num sentido pleno: com a sala lota-
da, com direito a questões levantadas no estilo singularmente
polêmico do professor Castro Faria, respondidas enfática e
apaixonadamente pelo examinado, seguidas pelo relato emocio-
nado e emocionante de Marcelin sobre a trágica situação política
haitiana daquele momento e, mais amplamente, sobre o drama
histórico da diáspora negra nas Américas e no Caribe. Ninguém
saiu da sala sem se sentir de alguma forma tocado pela intensi-
dade daquele momento.

Quatro anos antes, em 1992, Marcelin iniciara seu doutorado no
Programa de Pós-Graduação em Antropologia do Museu Nacio-
nal. Era então um dos raros estudantes negros no Museu, na
UFRJ e na pós-graduação brasileira de modo geral. Tanto mais
raro se levarmos em conta sua nacionalidade, numa época em
que, fora dos círculos especializados, o Haiti só havia se tornado
conhecido em função da música de Caetano Veloso e Gilberto
Gil, lançada em 1993, e que declarava que o Haiti é e não é aqui. 
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CHAMADA DE TRABALHOS

Revista Mana

Dossiê "Des-senhorizar a Universidade: 10 anos da Lei 12.711, ação
afirmativa e outras experiências".

Prazo para submissão: 04/03/21. Saiba mais.
 

Poucos lembravam então da presença de intelectuais haitianos de grande destaque no Brasil,
como Jean Casimir, que passaria uma longa temporada exiliado no Rio de Janeiro, enquanto era
pesquisador associado ao Centro Latino-americano de Pesquisas em Ciências Sociais - colega,
naqueles longínquos anos 1970, de Moacir Palmeira, Otávio Velho e Lygia Sigaud, entre outros.
E ninguém podia imaginar, tampouco, naquele momento os múltiplos envolvimentos que anos
depois ocorreriam entre os nossos dois países, com a participação de milhares de militares
brasileiros na Missão das Nações Unidas para a Estabilização de Haiti (MINUSTAH, 2004-2017),
e com a presença de cientistas e ONGs do nosso país na nação caribenha.
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Artigo publicado na Mana, v. 27, n. 2, 2021. Continue lendo clicando aqui. 

Federico Neiburg ORCID (PPGAS/Museu Nacional/UFRJ)
John Comeford ORCID (PPGAS/Museu Nacional/UFRJ)

 

NA MÍDIA

Rede de pesquisadores investiga
como os povos indígenas têm lida-
do com a pandemia. Acesse aqui.

Angola: uma antropologia social e
histórica. Acesse aqui.

A agonia da ciência no Brasil. Aces-
se aqui.

CPI desafia o Brasil a punir Bolso-
naro pela gestão insensível à dor e
às mortes na pandemia. Acesse
aqui.

COMUNIDADE UFRJ

Universidades comprometidas no
enfrentamento dos desafios glo-
bais. Leia aqui.

Instituições federais de educação
recorrem de decisão que obriga
volta às aulas presenciais. Leia
aqui.

http://revista-mana.org/dossie/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.scielo.br/j/mana/a/LqkZMK45KSzSx3q4fLhXsTw/?format=pdf&lang=pt
https://orcid.org/0000-0002-9917-8604
https://orcid.org/0000-0003-2885-2160
https://jornal.usp.br/ciencias/rede-de-pesquisadores-investiga-como-os-povos-indigenas-tem-lidado-com-a-pandemia/
http://www.sopacultural.com/livros/angola-uma-antropologia-social-e-historica/
https://domtotal.com/noticia/1546526/2021/10/a-agonia-da-ciencia-no-brasil/
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-27/cpi-desafia-o-brasil-a-punir-bolsonaro-pela-gestao-insensivel-a-dor-e-as-mortes-na-pandemia.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-10-27/cpi-desafia-o-brasil-a-punir-bolsonaro-pela-gestao-insensivel-a-dor-e-as-mortes-na-pandemia.html
https://conexao.ufrj.br/2021/10/universidades-comprometidas-no-enfrentamento-dos-desafios-globais/
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/10/6263121-instituicoes-de-educacao-federais-vao-recorrer-de-decisao-que-obriga-volta-as-aulas-presenciais.html


LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BFK
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A Biblioteca Francisca Keller
recebeu, até o momento, mais
de 31 mil livros por doações de
todo o Brasil e de vários outros

países. 
 

Mesmo com as limitações do
trabalho remoto, continuamos

realizando a catalogação
desses livros. 

 
Nesta seção, apresentaremos
alguns títulos doados que já
passaram pelo tratamento

técnico completo e 
estarão disponíveis para

empréstimo quando a
biblioteca for reaberta.

Comendo como gente: formas do
canibalismo wari

Autor: Vilaça, Aparecida.
Rio de Janeiro: Mauad X, 1992.

Doadora: Bruna de Brito Elia

O negro no mundo dos brancos

Autor: Fernandes, Florestan. 
São Paulo: Difel,1972.

Doadora: Estante virtual/ Livraria
Beta de Aquarius

Aprender antropologia

Autor: Laplantine, François.
São Paulo: Brasiliense, 2000.

Doadora: Ana Lúcia Merege Correia

Reversing the lens: ethnicity, race, gender, and
sexuality through film

Editores: Xing, Jun; Hirabayashi, Lane Ryo.
Boulder: University Press of Colorado, 2003.

Doador: University Press of Colorado

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/


Anales de Antropología
v.55, n.2, 2021.
Acesse aqui.

Radis
Ed. 228, set. 2021.
Acesse aqui.

Social compass
v.68, n.3, 2021.
Acesse aqui.

Sociologia
problemas e práticas
n.97, 2021.
Acesse aqui.  

Tensões Mundiais
v.17, n.34, 2021.
Acesse aqui.

The Cambridge Journal 
of Anthropology 
v.39, n.2, 2021.
Acesse aqui.
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http://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia/issue/view/5876
https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/todas-as-edicoes/228/
https://journals.sagepub.com/toc/SCP/current
http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/index
https://revistas.uece.br/index.php/tensoesmundiais/issue/view/385
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/cja/cja-overview.xml?tab_body=latestIssueToc-4516
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/cja/cja-overview.xml?tab_body=latestIssueToc-4516
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/


DOI significa Digital Object
Identifier, ou seja, Identificador de
Objeto Digital. 

É um padrão para identificação de
documentos em redes digitais.
Composto por números e letras, é
atribuído a um objeto digital para
que este seja identificado de
forma única e persistente no
ambiente Web. 

O DOI originou-se de uma  iniciati-
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O Pantheon, repositório institucio-
nal da UFRJ tem o objetivo de
coletar, preservar e divulgar a
produção acadêmica digital da
universidade. 

São os ativos do repositório, além
de teses e dissertações da
UFRJ,Trabalhos de Conclusão de
Curso de Graduação, Trabalhos de
Conclusão de Curso de
Especialização, artigos científicos,
livros  eletrônicos, capítulos  de  li-

vros e trabalhos apresentados em eventos por professores, pesquisadores, funcionários
administrativos e alunos de mestrado e doutorado.

Para conhecer o repositório institucional e saber mais, clique aqui.

va conjunta de três associações comerciais na indústria editorial (International Publishers
Association; International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers; e
Association of American Publishers) como uma estrutura genérica para a gestão de
identificação de conteúdos através de redes digitais, considerando a tendência para a
convergência digital e a crescente disponibilidade de multimídias (International DOI
Foundation, 2014).

Saiba mais sobre o DOI aqui. 

https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://pantheon.ufrj.br/
https://www.sibi.ufrj.br/index.php/inicio/517-apoio-a-pesquisa-o-que-e-o-doi


 

#RECOMPÕE - MUSEU NACIONAL
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O Museu Nacional/UFRJ está planejando
as suas futuras exposições e elas serão
compostas por 4 circuitos expositivos.

1. Circuito Histórico 

2. Circuito Universo e Vida

3. Circuito Ambientes do Brasil 

4. Diversidade Cultural 

Cada um desses circuitos demandam
um acervo específico e estimasse preci-
sar de um total de 10.000 exemplares.

A campanha #Recompõe busca
sensibilizar museus, instituições de
pesquisa, diferentes coletividades repre-
sentativas da nossa sociedade e colecio-
nadores de todo o mundo a doarem pe-
ças originais ao Museu Nacional.

Para saber mais sobre a campanha, acesse: recompoe.mn.ufrj.br/

Compartilhe!
 

 #Recompõe
 

O MUSEU NACIONAL VIVE!

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.instagram.com/explore/tags/recomp%C3%B5e/
https://recompoe.mn.ufrj.br/

