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from Brazil – an essential and founding objective of Vibrant – as
well as the necessary intensification of intellectual exchanges via
different media. In a world in which interconnectivity continues
to expand inexorably, homogenizing and (re)inventing
differences of class, race, ethnicity, gender and civilizational
traditions distributed in time and space in a mosaic of
inequalities, stimulated by the spread – and also collapse – of
authoritarian governments around the globe, Brazil’s role as a
centre of training in the discipline, at least in the Americas, and as
a participant in a global dialogical scenario, implies recognizing
that we do so not just from Brazil but between worlds.

In conjunction with our editorial committee, therefore, we
decided to create a new section in Vibrant. Through the dossier
“Anthropology on Latin America and the Caribbean Today: New
Theoretical and Methodological Challenges,” we inaugurate a
new section, Global Anthropological Dialogues, in which we aim
to provide space for international dialogues between the
anthropology made in and on Brazil and other world
anthropologies, recognizing not only the need to overcome 

Fonte: Imperial.ac.uk

In this second year of
the global Covid-19 pan-
demic, a topic to be
covered in the next
issue of Virtual Brazilian
Anthropology, it beca-
me important for us to
rethink the role of the
periodical in the inter-
nationalization of the
anthropology  produced 
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DISSERTAÇÕES TESES

linguistic and hegemonic barriers, but also pointing to the contemporary reality of the product
of our intense labour with and through relations with colleagues from all around the world,
working to overcome asymmetries. This new section could not have a better launch. In it we
explore the theoretical and methodological challenges faced in the context of Latin America and
the Caribbean. Organised by Laura R. Valladares and Rebecca Lemos Igreja, the dossier
contains 13 excellent articles that, adopting an interdisciplinary perspective, approach central
topics like nationalisms, race, indigenous issues, feminism, gender, and political dynamics. [...]
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Artigo publicado na Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology, v. 18, 2021. 
Continue lendo clicando aqui. 

Antonio Carlos de Souza Lima (UFRJ) ORCID
Andréa de Souza Lobo (UnB) ORCID 

TESES E DISSERTAÇÕES RECENTEMENTE INCLUÍDAS NA BASE MINERVA

Título: Fazer “parcerias”, atuar em “re-
de”: uma etnografia de práticas de po-
der a partir de uma clínica jurídica para
refugiados e imigrantes no estado do
Rio de Janeiro

Pesquisador: Lucas Odilon dos Anjos Noel
da Silva
Orientador: Antonio Carlos de Souza Lima
Acesse aqui.

Título: Imaginando desertos, produzindo
soberanias trincadas: eletricidade e o
caso nuclear no Arquivo Geisel

Pesquisadora: Laura Lorena de Souza Car-
valho
Orientadora: Orientador: Adriana de Re-
sende Barreto Vianna
Acesse aqui.

Título: O retorno dos parentes: mobili-
zação e recuperação territorial entre os
Tupinambá da Serra do Padeiro, sul da
Bahia

Pesquisadora: Daniela Fernandes Alarcon
Orientador: João Pacheco de Oliveira Filho
Acesse aqui.

Título: Nas redes do batidão: técnica,
produção e circulação musical no funk
carioca

Pesquisador: Dennis Novaes
Orientadora: Adriana Facina
Acesse aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.scielo.br/j/vb/a/zSjngRjmZzTCtdfqVmBzSNs/?format=pdf&lang=en
https://orcid.org/0000-0001-5260-236X
https://orcid.org/0000-0001-7525-1953
http://objdig.ufrj.br/72/teses/907215.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/906612.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/906568.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/907497.pdf


Natural de Brusque, Santa Catarina,
Giralda Seyferth graduou-se em História
da Universidade Federal de Santa
Catarina e, em 1966, mudou-se para o
Rio de Janeiro, dedicando-se inicialmente
a estudos de antropologia física. Foi
aluna de uma das primeiras turmas do
Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social do Museu Nacional
(PPGAS-MN-UFRJ). Em 1973, ela defen-
deu sua dissertação de mestrado A
Colonização Alemã no Vale do Itajai-Mirim,
orientada pelo prof. Luiz de Castro
Farias.
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GIRALDA SEYFERTH  01/04/1943 - 06/04/2017

Três anos depois, já como professora do PPGAS, defendia sua Tese de
Doutorado Nacionalismo e Identidade Étnica, desenvolvida no
Programa de Doutoramento em Ciências Humanas da USP, sob a
orientação de Ruth Cardoso.

Tanto no mestrado quanto no doutorado, seu lugar de nascimento foi
também seu objeto de estudo. Suas pesquisas etnográficas, realizadas
no Vale do Itajaí-Mirim em Santa Catarina, ofereceram instrumentos
para compreender os processos de constituição, as formas de organi-
zação e as estratégias de reprodução desta socie-dade de imigrantes-camponeses, envolvendo
desde problemas de transmissão de patrimônio e organização societária, até referenciais de
identidade de grupo.

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


Os imigrantes e as “áreas coloniais” se tornaram
objeto de fina reflexão histórica e antropológica,
desconstruindo de modo sutil as teias que
compõem as identidades dos migrantes, mos-
trando a diversidade migratória no heterogêneo
cenário da imigração alemã no Brasil e a criação do
espaço geográfico, político e social denominado
colônia e a identificação destes imigrantes como
colonos.

Tem destaque aí a sua permanente preocupação
com racismo: em escritos e aulas, Giralda Seyferth
constantemente oferecia os meios para
desmantelar, de forma precisa e detalhada, todas
as teorias biodeterministas e essencialistas que
pregavam que as diferenças entre grupos humanos
eram enraizadas “no sangue” ou “na terra”.
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GIRALDA SEYFERTH  01/04/1943 - 06/04/2017

Tendo dedicado boa parte de seus estudos à ideia de que as diferenças
humanas eram criadas historicamente por meio da cultura e da
política, seus estudos se desdobraram em um conjunto grande de
temas que vão da formação do Estado Nacional, até questões sobre
etnicidade, minorias, relações de poder, preconceito e racismo.

A riqueza de suas abordagens inspiraram seus orientandos a levar
também para outras temáticas suas reflexões.

Giralda Seyferth formou inúmeros professores e pesquisadores em
atuação no Brasil e no exterior, coordenou por muitos anos os Grupos
de Trabalho sobre de Migrações Internacionais da Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), da Reunião
Brasileira de Antropologia (RBA) e da Reunião de Antropologia do
Mercosul (RAM), tendo sido cofundadora do Núcleo Interdisciplinar de
Estudos Migratórios (Niem).

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


Entre outros trabalhos, ela é autora dos
livros A colonização alemã no Vale do Itajaí
(Porto Alegre: Ed. Movimento, 2ª. ed.
1999), Nacionalismo e Identidade Étnica
(Florianópolis: FCC, 1982), Imigração e
cultura no Brasil (Brasília: Ed. UnB, 1990), e
coorganizadora de Mundos em Movi-
mento: Ensaios sobre migrações. (Santa
Maria (RS): Editora da UFSM, 2007). Seus
trabalhos ganharam reconhecimento in-
ternacional expressos, entre outros, por
seu artigo Deutsche Einwanderung nach
Brasilien, publicado na coletânea Brasilien
Heute: Geographischer Raum, Politik,
Wirtschaft, Kultur (Frankfurt AM Main:
Vervuert Verlag. 2010).
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GIRALDA SEYFERTH  01/04/1943 - 06/04/2017

Adaptação a partir de texto escrito por Joana Bahia, Miriam de Oliveira Santos, Luis
Edmundo de Moraes, Thaddeus Gregory Blanchette, Maria Catarina Chitolina Zanini e
Patrícia Reinheimer, em artigo coletivo na Carta Capital, em 13/04/17

ACERVO GIRALDA SEYFERTH NA BFK

Como uma das fundadoras de nosso Programa e uma das principais
antropólogas do país, ainda em vida e pouco antes de seu falecimento
em 06/04/2017, a Profª. Giralda expressou o desejo de doar seu
riquíssimo acervo bibliográfico para os novos pesquisadores e para o
PPGAS. Sua coleção reunia obras que tratavam sobre diversos temas,
especialmente etnicidade, raça e migração.

Não apenas como um gesto de respeito à pessoa que ela foi para o Programa e ao quanto
significou para nós, como em respeito à importância de sua obra para futuras gerações, foi
providenciado junto à família o translado do material organizado cuidadosamente por ela, em
um dos cômodos de sua residência.

Foram cerca de 3.000 volumes entre livros, periódicos, folhetos e manuscritos, transportados
para o prédio do Palácio e armazenados na sala das Teses e Dissertações da Biblioteca. Os
manuscritos ficaram aos cuidados do SEMEAR. Lamentavelmente, no ano seguinte, essa
preciosa coleção foi totalmente perdida, em decorrência do incêndio que destruiu comple-
tamente a coleção da Biblioteca e do SEMEAR. 

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/morre-giralda-seyferth-antropologa-que-estudou-colonizacao-e-racismo-no-sul-do-brasil-1/


NA MÍDIA 
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Estudos Avançados
v.36, n.104, 2022.
Acesse aqui.

Estudos de Sociologia
v. 27, esp.1, 2022.
Acesse aqui.

Habitus
v. 22, n. 1, 2022.
Acesse aqui.  

Mana
v. 28, n.1, 2022.
Acesse aqui.

Migration and Society 
v. 5, n.1, 2022.
Acesse aqui.

Pesquisa FAPESP
ed. 314, 2022.
Acesse aqui.

ReVista
Harvard review of Latin
America
v.21, n.3, 2022.
Acesse aqui.

REBEP
Revista brasileira de estudos
de população  
v.39,2022.
Acesse aqui.

Tempo Social
v. 34 n. 1, 2022.
Acesse aqui.

PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS

NA MÍDIA

COMUNIDADE UFRJ 

Barco de 4 mil anos é redes-
coberto em região que abrigou
o povo sumério. Leia aqui.

Especialistas do Rijksmuseum, o
Museu Nacional de Arte e Histó-
ria da Holanda, selecionam 10
peças para serem incluídas em
jogo. Leia aqui.

Pesquisadores publicam novo
estudo na revista Nature suge-
rindo que Pterossaurus tinham
penas coloridas. Leia aqui. 

O CCS produziu um guia com o
passo a passo detalhado para
gerar o Passaporte Minerva,
para comprovar a imunização
contra a covid-19. Leia aqui.
 
A chapa esquentou, cria! Curso
do Fórum de Ciência e Cultura
tem como objetivo capacitar
jovens que desejam atuar como
líderes locais em temas rela-
cionados à mudança climática.
Leia aqui!
 
Inauguração do Laboratório de
Inovação em Saúde Pública
(Lisp) permitirá detecção e tra-
tamento de doenças graves em
mais de 8 mil recém-nascidos
por mês. Leia aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.revistas.usp.br/eav/index
https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/issue/view/876
https://revistas.ufrj.br/index.php/habitus/issue/view/2117
http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/index
https://www.scielo.br/j/mana/i/2022.v28n1/
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/migration-and-society/migration-and-society-overview.xml
https://revistapesquisa.fapesp.br/revista/ver-edicao-editorias/?e=314
https://revista.drclas.harvard.edu/current-issue/
https://rebep.org.br/revista/issue/view/76
https://www.revistas.usp.br/ts/index
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/barco-de-4-mil-anos-e-redescoberto-na-mesopotamia.phtml
https://blog.br.playstation.com/2022/04/06/preservando-a-arte-pelo-cofre-de-tilda-em-horizon-forbidden-west/
https://revistapesquisa.fapesp.br/estudo-com-fossil-do-araripe-repatriado-sugere-que-pterossauros-tinham-penas-coloridas/
http://passaporteminerva.ufrj.br/assets/docs/guia.pdf
https://conexao.ufrj.br/2022/04/meio-ambiente-novas-praticas-e-novas-liderancas/
https://conexao.ufrj.br/2022/04/mais-testes-do-pezinho/
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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.

Conformismo e resistência: 
aspectos da cultura popular 
no Brasil 

Marilena Chauí, 

Brasiliense, 1986

A cor do medo: homicídios e
relações raciais no Brasil 

Edmund Leach

Ed. UnB, 1998

O crisântemo e a espada: 
padrões da cultura japonesa

 Ruth Benedict

Perspectiva, 1972

Representações sociais:
investigações em psicologia
social 

 Serge Moscovici

Vozes, 2005

Making sex: body and gender
from the greeks to Freud

 Thomas Laqueur

Harvard University Press, 1990

Como falam os brasileiros 

Yonne Leite

J. Zahar, 2002

LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BFK

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


As bibliotecas da UFRJ voltaram a realizar
atendimento presencial e empréstimos a
partir do dia (28.03). Assim, você já pode
pegar o livro que precisa e fazer devolu-
ções.

Mas fique atento!

Ainda é importante respeitar as políticas
sanitárias e procedimentos adotados por
cada biblioteca.

A BFK segue realizando apenas
atendimento virtual por conta do
andamento das obras do prédio do
Horto.
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INFORMES

RETORNO DO EMPRÉSTIMO DOMICILIAR NAS BIBLIOTECAS DA UFRJ

Devoluções de livros da BFK

As obras estão avançando e, caso você precise realizar alguma devolução de um livro de
nosso acervo, é só entrar em contato que combinamos um dia e horário para que a devolução
seja realizada.

Catálogo online - Base Minerva

Pesquise o livro que você precisa no catálogo online da UFRJ e confira qual biblioteca pode
fazer o empréstimo para você na Base Minerva 
 
Bibliotecas da UFRJ

Veja aqui o endereço e contato de todas as bibliotecas da UFRJ
 

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://minerva.ufrj.br/F
https://www.sibi.ufrj.br/index.php/bibliotecas/todas-as-bibliotecas


O empréstimo entre bibliotecas é um
serviço destinado aos usuários inscritos
na BFK que necessitem realizar emprés-
timo de obras do acervos de outras
instituições.

Esse serviço é permitido apenas nos
casos do título desejado não existir no
acervo da BFK ou de qualquer outra
biblioteca da UFRJ.

No caso de a BFK ou nenhuma outra
biblioteca da UFRJ não possuir a
publicação desejada, o usuário poderá
solicitar o empréstimo de obras perten-
centes a outras bibliotecas do Rio de
Janeiro e municípios próximos, desde
que sejam conveniadas com a UFRJ. 
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INFORMES

O usuário deve preencher o formulário de EEB com os dados da obra e da biblioteca onde
deseja realizar o empréstimo. Apresentar o formulário de EEB à BFK para verificação,
assinatura e carimbo da/o bibliotecária/o. De posse do formulário, o usuário poderá se dirigir à
biblioteca que possui a obra desejada. 

O usuário deve retirar os livros solicitados na biblioteca cedente em até 10 dias corridos a
contar a partir da data que tivermos enviado o formulário.

O prazo e todas as normas de empréstimo se darão de acordo com as normas da biblioteca
cedente.

É de responsabilidade do usuário informar à BFK a data de devolução assim que realizar o
empréstimo.

Se necessária a renovação do empréstimo (quando esta for prevista pelas normas da biblioteca
cedente) deve ser comunicada pelo usuário com antecedência à equipe da BFK para que esta
entre em contato com a biblioteca cedente.

Entre em contato com a gente 
para saber quais são as bibliotecas conveniadas onde você pode realizar empréstimos

domiciliares 

EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://docs.google.com/document/d/1G2_raIW-WEiFMyx7ufjDIA-4CugCBsSS/edit

