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Ementa: O universo dos pensamentos mágico e religioso sempre ocupou um lugar central na
reflexão antropológica em razão da importância que as crenças e os rituais, relacionados com o
mundo dos seres ou das forças invisíveis que controlam a vida dos homens, assumem na vida dos
grupos humanos, quer nas pequenas sociedades quer nas grandes civilizações contemporâneas.
Nenhuma teoria antropológica jamais deixou de se preocupar com questões envolvendo magia e
religião e cada uma, a seu modo, buscou construir um arcabouço de conhecimento que desse conta
não apenas da compreensão das práticas mágicas e religiosas do outro, muito distante e diferente do
ocidental cristão, mas também um olhar sobre as vivências religiosas da nossa própria sociedade. O
curso procura resgatar alguns dos fundamentos teóricos das principais correntes antropológicas e
suas contribuições às ciências da religião.
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