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Objetivos de aprendizagem  

 

1. Compreender a religião na sua dimensão de prática social e como produto e produtora de relações sociais. 

2. Enfatizando a rutura epistemológica com explicações de tipo ideológica, individualista, naturalista e etnocentrista, 

promover o desenvolvimento de atitudes de compreensão e respeito pelas diferenças entre as culturas. 

3. Sensibilizar para a investigação social e para a necessidade de fundamentar as práticas de intervenção no estudo 

da realidade social – conhecer para agir. 

4. Contribuir para o desenvolvimento de uma “curiosidade sociológica” que permita aos alunos começar a “pensar 

sociologicamente”. 

 

 

Conteúdos programáticos 

1. Ciências Sociais e Sociologia. 

− O campo das Ciências Sociais. 

− A Sociologia: obstáculos, construções e fronteiras. 

− Metodologia da pesquisa empírica. 

− Conceitos elementares. 

2. Introdução à Sociologia da Religião. 

− Definição de Religião. 

− A Religião como um fenómeno de grupo. 

−  Tradições de Investigação. 

3. A Religião e os efeitos sociais da Modernidade. 

− Secularização como paradigma sociológico. 

− Religião e dinâmica social. 

4. As identidades religiosas em Portugal 

− Atitudes, práticas e sociabilidades religiosas 

 

 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

− Metodologias ativas que envolvam a participação dos alunos na construção do saber. 

− Metodologia expositiva para apresentar informação de forma sistematizada com recurso aos conhecimentos e 

experiências de vida dos alunos. 

− Desenvolvimento de Projetos. 

− Orientação tutorial dos projetos. 

− Apresentação dos projetos realizados seguida de discussão. 
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Avaliação | Época Normal 

− Prova escrita (60%). Nota mínima para aprovação: 10 valores. 

− Apresentação oral e escrita de um trabalho pesquisa de campo individual ou em grupo (30%). Sujeito à gestão da 

nota em caso de trabalho de grupo. Nota mínima para aprovação: 10 valores. 

− Participação nas aulas e nos tempos de tutoria (presencial ou à distância) do trabalho de pesquisa de campo (10%). 

Número mínimo de presenças em sessões de tutoria: 3. Nota mínima para aprovação: 10 valores. 

 

Avaliação | Época de Recurso 

− Prova escrita (60%). Nota mínima para aprovação: 10 valores. 

− Apresentação escrita e oral de um trabalho individual ou de grupo de pesquisa de campo (40%). Nota mínima para 

aprovação: 10 valores.  
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Nota: outra bibliografia será aconselhada ao longo do curso. 

 


