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dade e da articulação de diferenças, o convertido aparece como
o personagem da ruptura - ambos dotados da autonomia
pressuposta pela forma de vida baseada no individualismo
moderno liberal. Por mais antigo e clássico que seja o tema da
conversão como metanoia - desde o texto bíblico na narração de
Paulo a caminho de Damasco até Agostinho em Confissões -,
Hervieu-Leger chama atenção para a dimensão sócio-histórica do
fenômeno, apontando para a singularidade e os contornos que
ele assume no mundo contemporâneo.

De uma perspectiva geral, portanto, a ideia de uma conversão
religiosa na modernidade produz certo fascínio sobre as pessoas 

Imagem: A conversão de São Paulo (Caravaggio)
Fonte: Wikiart

Há pouco mais de 20 anos,
a socióloga francesa Daniè-
le Hervieu-Leger nos alerta-
va sobre a existência de
uma modernidade religiosa,
desinstitucionalizada e indi-
vidualista, que poderia ser
capturada com base em
dois grandes personagens
típico-ideais: o peregrino - o
produtor de bricolagens
religiosas - e o convertido -
aquele que escolhe por si
integrar-se à outra orienta-
ção religiosa. Enquanto a
figura do peregrino traz à
tona a temática da continui-
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justamente porque ela se tornou um arquétipo da mudança de vida (Rambo 2003). A conversão
religiosa tematiza algo caro ao mundo moderno: uma espécie de mobilidade existencial
voluntariamente dirigida, deixando sempre em aberto a presença potencial de outra vida
possível (Duarte e Giumbelli 1995).
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Religião e sociedade. jan./abr. 2021, v. 41, n.1
Continue lendo clicando aqui. 

Lívia Reis (PPGAS/MN/UFRJ) 
Cesar Pinheiro Teixeira (UVV)
Christina Vital-da-Cunha (UFF) 
Diogo Silva Corrêa  (UVV)

TESES E DISSERTAÇÕES RECENTEMENTE INCLUÍDAS NA BASE MINERVA

Título: A antropologia no labirinto de
espelhos: notas acerca da produção de
conhecimento antropológico sobre rela-
ções étnico-raciais feita no brasil em 5
PPGAS (1968-2000)

Pesquisador: Zwanga Nyack
Orientadora: María Elvira Díaz-Benítez
Acesse aqui.

Título: Aquelas que contam a história :
literatura, violências e persistências nar-
rativas do genocídio ruandês  

Pesquisador: Caroline de Oliveira Mendon-
ça
Orientadora: María Elvira Díaz-Benítez
Acesse aqui.
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Título: Islã e devoção entre mulheres
xiitas em São Paulo: gênero, família e
mobilidades

Pesquisadora: Julia Escobar Chaise
Orientadora: María Elvira Díaz-Benítez
Coorientador: Marco Julián Martínez-More-
no
Acesse aqui.

Título: Desencantamento e redenção, a
partir da consideração intermediária de
Max Weber (1920)

Pesquisador: Bruno César Cunha Cruz
Orientador: Luiz Fernando Dias Duarte
Acesse aqui.
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https://periodicos.ufrn.br/equatorial/index
https://www.scielo.br/j/rs/a/m478TJkQJvLDDxHCfWcqcCJ/?lang=pt
https://orcid.org/0000-0003-3696-762X
https://orcid.org/0000-0003-4867-1500
http://objdig.ufrj.br/72/teses/920044.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/920051.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/920048.pdf
http://objdig.ufrj.br/72/teses/920243.pdf
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NOVA BFK

BFK EM CASA, A. 3, N. 52, OUT.,  2022.

No dia 14 de outubro aconteceu uma reu-
nião presencial no escritório de arquitetura
Gávea para a apresentação do primeiro
modelo das futuras instalações e design da
Nova BFK.

O projeto contempla o design espacial da
biblioteca visando gerenciar a colocação das
estantes, mesas para estudo, estações de
trabalho dos funcionários, assim como
administrar a parte da elétrica e iluminação.

O projeto apresentado é preliminar e irá
passar pelo acréscimo das perspectivas e
opiniões de outros professores do progra-
ma. Através desse processo coletivo, a Nova
BFK será construída para ser um espaço de
encontro e estudo de toda a comunidade.

 

INFORMES

A Biblioteca Alberto Nepomuceno,
da Escola de Música, elabora o
Boletim Informativo BAN e lançou
a edição do mês de agosto. Clique
aqui para acessar.

A antropóloga Lívia Reis (PPGAS-
MN/UFRJ) participou do podcast Café da
manhã no episódio Eleição e conflito
político dentro das igrejas evangélicas.
Clique aqui para escutar. 

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://drive.google.com/file/d/15z962eMBbUGtkqG3kIyGfaBRz4emext0/view
https://open.spotify.com/episode/0JyRkoJO8GfkixGeOYzrrP
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PANORAMA SIBI
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O SiBI acaba de disponibilizar em seu site o panorama do SiBI que apresenta os dados
referentes a acervo, usuários, produtos e serviços, instalações físicas e movimento das 43
bibliotecas e 1 Centro de Documentação da UFRJ.

Os dados são extraídos da Base Gerencial (BAGER) que é organizada pela Divisão de
Desenvolvimento de Bibliotecas (DDB) e é preenchido semestralmente por todas as
bibliotecas. 

Veja abaixo os dados condensados sobre os serviços ao usuário da BFK em 2021.

Aqui você pode consultar os dados de todas as bibliotecas da UFRJ.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://sibi.ufrj.br/index.php/o-sibi/panorama-estatisticas/panorama-2021
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Anales de Antropología
v. 56, n.2, 2022.
Acesse aqui.

Anthropological Journal of 
European Cultures
v.31, n.1, 2022.
Acesse aqui.

Anthropology in action
 v.29, n.2, 2022.
Acesse aqui.

Estudios atacameños 
Arqueología y Antropologia 
Surandinas
n. 68, 2022.
Acesse aqui.

Etnográfica
v. 26, n.2, 2022.
Acesse aqui. 

Estudos: sociedade e 
agricultura
v.30, n.2, 2022.
Acesse aqui.

REF
Revista de estudos feministas
v.30, n.2, 2022.
Acesse aqui.

Revista Espaço Ameríndio
v.16, n.2, 2022.
Acesse aqui.
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PERIÓDICOS - NOVOS NÚMEROS

COMUNIDADE UFRJ 

UFRJ cria kit que consegue
diferenciar a maconha ilícita da
cannabis medicinal. Leia aqui 

A lenda da nuvem do Farol:
cultuada pelos antigos nativos,
nuvem na ilha mais alta de
Arraial do Cabo será alvo de
pesquisa em uma parceria en-
volvendo a UFRJ e a UENF. Leia
aqui.

As inscrições para a Semana de
Integração Acadêmica (Siac),
edição de 2023, encerram dia
16 de novembro de 2022. Para
ler o edital, acesse o site do
evento clicando aqui.
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NA MÍDIA 

O espetáculo "Museu Nacional –
Todas as Vozes do Fogo" está
em cartaz em São Paulo. Leia
aqui.

Antropólogo lança livro sobre a
prática xamânica entre os yano-
mami. Leia aqui.

Aumenta a criação de filhos
sem gênero. Leia aqui!

Antropologia do Álcool é o
curso de antropologia mais po-
pular dos EUA. Leia aqui.

https://ppgas.museunacional.ufrj.br/
https://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia/issue/view/6020
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/ajec/ajec-overview.xml?tab_body=latestissuetoc-4643
http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/index
http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/index
https://periodicos.uff.br/antropolitica/issue/view/2690
https://www.berghahnjournals.com/viehttps:/www.berghahnjournals.com/view/journals/aia/aia-overview.xmlw/journals/aia/aia-overview.xml
https://revistas.ucn.cl/index.php/estudios-atacamenos/issue/view/335
https://journals.openedition.org/etnografica/
https://revistaesa.com/ojs/index.php/esa
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref
https://seer.ufrgs.br/index.php/EspacoAmerindio/issue/view/4700
https://www.parque.ufrj.br/cannabis-medicinal-ufrj-desenvolve-kit-para-auxiliar-pacientes-que-fazem-uso-terapeutico-do-canabidiol/
https://diariodorio.com/rio-de-janeiro-tem-uma-nuvem-que-se-encontra-no-mesmo-lugar-ha-seculos-e-que-ja-atrapalhou-planos-do-antigo-imperio/
https://conexao.ufrj.br/2022/10/inscricoes-para-a-siac-2023-comecam-em-25-10/
https://www.sescsp.org.br/programacao/museu-nacional-todas-as-vozes-do-fogo/
https://www.jcam.com.br/noticias/livro-vai-fundo-na-experiencia-xamanica-dos-yanomamis/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-63162913
https://www.statecollege.com/town-and-gown/booze-culture-psu-prof-serves-up-shots-of-anthropology/
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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, apresentamos alguns títulos doados que já passaram pelo tratamento técnico completo e 

estarão disponíveis para empréstimo quando a biblioteca for reaberta.

Notícias da América: 
comparações, deslumbramen-
tos,  surpresas e reflexões  so- 
bre os Estados Unidos

DaMatta, Roberto.

Rocco, 2012.

Construção de estados:
governo e organização no
século XXI.

Fukuyama, Francis.

Rocco, 2005.

Brasileirismos: além do 
jornalismo, aquém da 
Antropologia e quase ficção

DaMatta, Roberto.

Rocco, 2015.

História da Filosofia grega: de 
Sócrates aos neoplatônicos.

De Crescenzo, Luciano.

Rocco, 2005.

História das prisões no Brasil: 
volume 1

Maia, Clarissa Nunes et al.

Rocco, 2009.

História das prisões no Brasil:
volume 2

Maia, Clarissa Nunes et al.

Rocco, 2017.

LIVROS CATALOGADOS NO NOVO ACERVO DA BFK 
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Estas obras são parte da doação realizada pela Editora Rocco.
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