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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 

Analisar o papel da religião na construção social da realidade. 
Compreender a relação do social no religioso e vice-versa. 
Estudar os bens simbólicos e religiosos que a religião produz. 
Conhecer os precursores e as respetivas teorias da sociologia da religião. 
Proporcionar uma reflexão sobre as grandes questões que a religião suscita na contemporaneidade. 
 
 

Learning outcomes of the curricular unit  

Examine the role of religion in the social cons truction of reality. 
Understanding the social link on the religious and vice versa. 
Studying the symbolic and religious goods that religion produ ces. 
Knowing the precursors and the respective theories of the sociolo gy of religion. 
Provide a reflection on the major issues that religion raises nowadays. 
 
 

 

Conteúdos programáticos 

1. A construção social da religião: 1.1. A pluridimensionalidade do real social e a produção dos factos religiosos. 2. 
Definições sociológicas da religião: 2.1. Perspetiva substantiva, Perspetiva funcionalista, Perspetiva materialista. 3. O 
fenómeno religioso na ordem social: 3.1. Religião, economia e modos de produção. 4. A emergência da sociologia das 
religiões no panorama científico internacional: Sociologia do Judaísmo. Sociologia do Islamismo. Sociologia do Budismo. 
Sociologia do Hinduísmo. 4.1. Religião e identidade coletiva. Dimensões sociopolíticas da religião. 5. Sociologia do 
Cristianismo: 5.1. O cristianismo como fenómeno religioso. 6. A religião na sociedade moderna: 6.1. A emancipação da 
razão. Os metarrelatos do progresso técnico-científico. A secularização como paradigma sociológico. “Retorno” do 
religioso. 7. O religioso na pós-modernidade: 7 8. Abordagens sociológicas do religioso em Portugal: 
 
 

Syllabus 

 
1. The social construction of religion: 1.1. The multidimensionality of the social reality and the production of religious 
facts. 2. sociological definitions of religion: 2.1. Substantive perspective, functionalist perspective, materialistic 
perspective. 3. The religious phenomenon in the social order: 3.1. Religion, economy and production modes. 4. The 
emergence of the sociology of religions in the international scientific panorama: Judaism Sociology. Islam sociology. 
Buddhism sociology. Sociology of Hinduism. 4.1. Religion and collective identity. Socio-political dimensions of religion. 5. 
Sociology of Christianity: 5.1. Christianity as a religious phenomenon. 6. Religion in modern society: 6.1. The 
emancipation of reason. The metanarratives of technical and scientific progress. Secularization as a sociological 
paradigm. "Return" of the religious. 7. Religious in postmodernity: 8. sociological religious approaches in Portugal: . 
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Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

O fenómeno religioso, ao longo dos tempos, tem vindo a ser objeto de particular atenção. Tem sido constantemente 
redefinido perante as suas circunstâncias históricas e sociais. É inegável que, com a modernidade, se assiste a um 
progressivo desgaste dos referentes procedentes dos costumes, bem como a uma perda de influência da 
institucionalidade religiosa na sociedade. O fenómeno da secularização não só produziu grandes mudanças sociais e 
religiosas, como também criou novas sociabilidades, novas estruturas de sentido e novos grupos de pertença. Nesta UC 
procurar-se-á auscultar a forma como a religião tem dialogado com a cultura do seu tempo, bem como descobrir as 
novas formas do religioso na sociedade contemporânea. 
 
 

Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

The religious phenomenon, over time, has been the object of particular attention. It has been constantly redefined 
before its historical and social circumstances. It is undeniable that, with modernity, we are witnessing a progressive wear 
of the referents coming from customs, as well as a loss of influence of religious institutions in society. The phenomenon 
of secularization not only produced great social and religious changes, but also created new sociability, new structures of 
sense, and new ownership groups. In this UC we intend will auscultate how religion has conferred with the culture of his 
time as well as discover new forms of religion in contemporary society. 
 
 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

Recurso ao método expositivo e ativo-participativo de forma a comprometer o aluno na aula. Valoriza-se a participação 
e interação dos alunos. 
Procurar-se-á apresentar e discutir em sala de aula um conjunto de temas relacionados com a problemática da 
sociologia da religião. Estas atividades serão levadas a cabo individualmente ou em grupo. 
A avaliação será contínua e contempla três momentos: prova de avaliação individual (com um peso de 60% na nota 
final), ficha de leitura (com um peso de 30%) e participação e interação na aula (10% na nota final). 
 
 

Teaching methodogies (including evalution)  

We will seek the active and the lecture-participatory approach in order to compromise the student in class. Appreciates 
the participation and interaction among students. 
We try to present and discuss in class a set of issues related to sociology of religion These activities will be carried out 
individually or in groups. 
The evaluation will be continuous and includes three moments: individual assessment test (with a 60% of the final 
grade), reading form (with a weight of 30%) and participation and interaction in class (10% of the final grade). 
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Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

O método é o caminho que nos propomos percorrer, de forma a levar o aluno a compreender e a assimilar os conteúdos 
lecionados. 
Desta forma, propomos um método expositivo e ativo-participativo, por forma a que os alunos possam reelaborar, 
individualmente e em grupo, os conteúdos expostos pelo docente. Assim, este método, além de levar a que cada aluno 
se mantenha atento às aulas, faz com que ele assimile, de forma crítica, os conteúdos. Por isso, o aluno será convidado a 
participar na construção das aulas, partilhando as suas dúvidas ou simples comentários com toda a turma. O trabalho 
em grupo será uma forma de desenvolver capacidades individuais e grupais sobre a matéria em causa. 
 
 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the leraning outcomes 

The method is the way we propose to go in order to bring the student to understand and assimilate the content taught. 
Thus, we propose an expository and active-participatory approach, so that students can rework, individually and in 
groups, the contents set by the teacher. Thus, this method, as well as lead to each student stays attentive to lessons, 
makes him assimilate, critically content. Therefore, the student will be invited to participate in the construction of 
classes, sharing their questions or simple comments with the entire class. The working group aims to be a way to 
develop individual and group skills about the matter in question. 
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