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Curso  Desporto Ano letivo 2015/16 

Unidade Curricular Sociologia do Desporto ECTS 4 

Regime Obrigatório 

Ano 3º Semestre 2º  Horas de trabalho globais 

Docente (s) Nuno Miguel Lourenço Serra 

Nelson Clemente Santos Dias Oliveira 

Total 108 Contacto 45 

Responsável/ 

Coordenador 

Carolina Vila Chã 

 

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Facultar os conteúdos teóricos que possibilitem compreender a abordagem, o pensamento e 
os métodos da sociologia.   

Identificar os mecanismos sociais que reproduzem as múltiplas formas de desigualdade 
social, classe, raça, entre outros. 

Conhecer os principais conceitos, metodologias, modelos e teorias explicativas da atividade e 
comportamento dos indivíduos e grupos. 

Reconhecer a importância da sociologia do desporto no desenvolvimento e compreensão do 
fenómeno desportivo. 

Refletir sobre o desporto atual enquanto facto social total. 

Analisar criticamente as relações entre a ética e o desporto e detetar as situações desviantes 
no domínio das atividades físicas e desportivas. 

 

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I - Sociologia Geral – 1. Objeto, métodos e técnicas da sociologia. 2. Noções e processos 
socioculturais. 3. Instituições Sociais: Estrutura e organização social 4. Sociologias 
especializadas. 5.Teorias sociológicas 

II - Sociologia Do Desporto 

1- O desporto e a sociologia 
2- O desporto como um jogo transformado. A dificuldade em definir jogo e desporto. A génese 

do desporto moderno. Dos jogos aos desportos 
3- As funções do desporto 
4- O desporto como fenómeno complexo e plural: desporto formação, desporto recreação e 

desporto espetáculo 
5- Os usos sociais do corpo. O corpo, ícone moderno 
6- O desporto e a criação de mitos. O herói desportivo. O desporto e a publicidade 
7- O desporto e a formação de grupos; Desporto e status; Desporto de elite e desporto de 

massas. 
8- A ética e o desporto. A necessidade da formação axiológica dos técnicos desportivos. A 

violência no desporto. O hooliganismo. A fraude no desporto. O doping. 
9- Desporto, economia, turismo e comunicação social. O fenómeno do Euro 2004 em Portugal. 

GFUC Previsto 



 

 

 
GUIA DE FUNCIONAMENTO DA 

UNIDADE CURRICULAR 

 
 
 
 

MODELO 
PED.007.02 

 

P á g i n a  | 2 

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM 

OS OBJETIVOS DA UC 

A unidade curricular – Sociologia do Desporto - visa proporcionar aos formandos uma visão 
global e coerente do contributo da perspetiva sociológica no desenvolvimento e 
compreensão do fenómeno desportivo. Procura-se, desde o início, criar uma sensibilidade 
crítica e de problematização constante face ao conhecimento e vivências quotidianas numa 
perspetiva científica da realidade social. Deste modo, apresentam-se, em primeiro lugar, os 
conceitos e abordagens sociológicas pertinentes para o campo do desporto. De seguida, 
aborda-se, na dupla perspetiva de observatório e de laboratório, e das metodologias 
utilizadas para o efeito, o desporto enquanto fenómeno complexo e pluridimensional. 
Paralelamente, discute-se a relação entre a ética e o desporto e examinam-se as situações 
desviantes no domínio das atividades físicas e desportivas. 

 

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Obrigatória 

Almeida, J. F. (coord.) (1995). Introdução à sociologia. Lisboa: Universidade Aberta. 

Defrance, J. (2011). Sociologie du Sport. Paris: La Découvert. 

Duret,P. (2008). Sociologie du Sport. Paris: PUF. 

Giddens, A. (1997) Sociologia, Lisboa, Fundação Caloust Gulbenkian. 

Marivoet, S. (2002). Aspectos Sociológicos do Desporto. Lisboa: Livros Horizonte  

 

Opcional 

Ferreira, J. C. et al. (1995). Sociologia. Lisboa: McGraw-Hill. 

Murphy, P; Williams, J; Dunning. E. (1994). O Futebol no Banco dos Réus. Oeiras: Celta. 

 

 

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO) 

A metodologia central a aplicar visa introduzir os alunos nas dimensões teórico-práticas das 
questões a tratar, incutindo uma visão global e coerente do conhecimento no âmbito da 
Sociologia do Desporto. Incentivaremos a intervenção e iniciativa individual, bem como a 
reflexão coletiva. Entre as metodologias utilizadas destacamos: lições expositivas/interativas, 
trabalho individual e de grupo, fomentando a pesquisa e leitura individual e coletiva da 
documentação disponível sobre os conteúdos propostos. Utilizaremos como meios de 
aprendizagem: projeção de diapositivos, suportes multimédia, textos de origem diversa para 
reflexão e discussão. 

A dimensão sumativa da avaliação contínua define-se através de: a) 1 Prova escrita, onde 
serão avaliadas sumativamente as componentes teóricas e práticas da unidade curricular 
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(60%); b) Trabalho de investigação bibliográfica, realizado em grupo, com apresentação e 
discussão do mesmo (40 %). 

 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR 

Através da exposição dos conteúdos da unidade curricular efetuada pelo docente, dos 
resultados da pesquisa e análise em diversas fontes e da respetiva reflexão individual e 
coletiva sobre os mesmos no decurso das sessões letivas (horas de contato), os 
formandos adquirem e desenvolvem as capacidades de integração, análise crítica e 
mobilização do conjunto de informações e conhecimento disponível para a 
compreensão do fenómeno desportivo na sua complexidade e pluridimensionalidade 
Por intermédio do trabalho em grupo, procura-se ao mesmo tempo que os formandos 
aperfeiçoem as suas competências cooperativas, comunicacionais, interrogativas e 
argumentativas, indispensáveis a uma efetiva apropriação do acervo de produção na 
sociologia do desporto e à formação dos futuros licenciados em desporto. 

 

7. REGIME DE ASSIDUIDADE 

De acordo com o estipulado pelo Conselho Técnico Científico da ESECD, na unidade 
Sociologia do Desporto vigorara a obrigatoriedade de 2/3 de presenças para os alunos 
que optarem pelo processo de avaliação contínua. 

 

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Docentes: 

Nuno Miguel Lourenço Serra, nserra@ipg.pt, Gabinete 1.8 

Horário de Atendimento 

Dia segunda-feira Terça-feira 

Horas 11:00 – 13:00 11:30 – 12:30 

 

Nelson Oliveira, nelsonoliveira@ipg.pt Gabinete: 1.1  

Horário de Atendimento 

Dia Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira 

Horas 10:00-11:00 11:00 – 12:00 11:30 – 12:30 

 

 

mailto:nserra@ipg.pt
mailto:nelsonoliveira@ipg.pt
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Guarda, Março de 2016. 

A Coordenadora da Área Científica de Desporto 

 

 

______________________________________________________________ 
(Professora Adjunta Carolina Vila Chã) 

 

 
Docentes 

 
 
 

________________________________________________________________ 
(Professor Adjunto Nuno Miguel Lourenço Serra) 

 
 
 

________________________________________________________________ 
(Equiparado a Assistente do 2º Triénio Nelson Oliveira) 


