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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

LINGUAGEM, CULTURA E PENSAMENTO 5 ECTS 

LANGUAGE, CULTURE AND MIND 
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Línguas Estrangeiras Aplicadas / 1º Semestre / 2020-2021 

Undergraduate Degree in Applied Foreign Languages / 1st Semester / 2020-2021 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Nuno Amado         

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

A Unidade Curricular orienta-se em função dos seguintes objectivos específicos: 

 compreender o impacto de processos culturais e cognitivos na linguagem 

 relacionar manifestações culturais e artísticas de índole diferente com diferentes 

modos de realização linguística. 

 familiarizar os alunos com um conjunto de tópicos muito diferenciados, 

provenientes de contextos culturais e épocas diferentes. 

 estimular e desenvolver a curiosidade, as competências críticas e a capacidade de 

argumentação dos alunos  
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The curricular unit has the following specific objectives: 

 understand the impact of cultural and cognitive processes in language 

 relate different culture and artistic manifestations with different ways of linguistic 

production 

 get the students acquainted with a diversified set of topics, from different cultural 

contexts and different periods 

 stimulate and develop the students curiosity, critical skills and reasoning abilities 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

A Unidade Curricular propõe a análise e discussão de textos (literários, filosóficos, 

ensaísticos) de proveniência cultural diversa nos quais a relação entre língua, cultura e 

pensamento possa ser problematizada, e divide-se em três módulos: 

 No primeiro módulo, estudar-se-ão alguns textos da tradição clássica 

(centralmente, a Oresteia de Ésquilo) e discutir-se-á em particular uma mudança 

de paradigma social. 

 O segundo módulo recuperará e problematizará essa mudança de paradigma 

partindo da leitura de um conto de Gustave Flaubert sobre um episódio bíblico, 

“Herodíade”, e de passagens do Velho e do Novo Testamento (sobretudo do 

Génesis e dos Evangelhos). 

 No terceiro módulo, transportar-se-á a questão para a época moderna dando 

especial atenção a dois acontecimentos sociais decisivos, a Reforma Protestante e 

a Revolução Francesa. Entre outros textos, ler-se-ão com atenção A Ética 

Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, e o drama A Morte de 

Danton, de Georg Büchner, que servirão de base a uma discussão mais alargada 

sobre a tolerância e a liberdade de expressão no pensamento ocidental 

contemporâneo. 

  

The curricular unit proposes the analysis and discussion of a group of texts (literary, 

philosophical, essays) from different cultural backgrounds in which the relation between 

language, culture and mind can be examined, and it is divided in three modules: 

 In the first module, we will study some classical texts (centrally Aeschyllus’ Oresteia) 

and we will discuss in particular a social paradigm shift. 

 In the second module, we will put that same paradigm shift under inquiry by 

approaching a short story about a biblical episode, Gustave Flaubert’s “Hérodias”, and 

some passages from The Old and The New Testament (mainly Genesis and The 

Gospels) 
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 In the third module, the issue will be brought unto modern times, specially paying 

attention to two decisive social moments, the Protestant Reformation and The French 

Revolution. Among other texts, the reading of Max Weber’s The Protestant Ethic and 

the Spirit of Capitalism and Georg Büchner’s drama Danton’s Death will provide the 

basis for a broader discussion about tolerance and freedom of speech on 

contemporary western thought.  

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

As aulas serão teórico-práticas, alternando a exposição teórica com a discussão de textos 

relevantes e apresentação de trabalhos práticos de análise. 

A avaliação da unidade é contínua, contemplando os seguintes elementos: 

 Participação nas aulas (10%) 

 2 mini-testes intercalares de consolidação de conhecimentos, no final de cada um 

dos dois primeiros módulos (25% + 25%) 

 Teste final (40%) 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Classes will be theoretical and practical, alternating presentation of theoretical issues, discussion 

of key texts and the presentation of practical analyses. 

Continuous assessment will be adopted and includes the following elements:  

 Participation in classroom activities (10%) 

 2 short midterm tests, consolidation of theoretical knowledge (25% + 25%) 

 Final test (40%) 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

 Nova BÍBLIA dos Capuchinhos (1998). Lisboa/Fátima: Difusora Bíblica. 

 BÜCHNER, Georg (2012). A Morte de Danton (trad. Maria Adélia Silva Melo e Jorge 

Silva Melo). Lisboa: Bicho do Mato. 

 Ésquilo (1998). Oresteia (trad. Manuel de Oliveira Pulquério). Lisboa: Edições 70.  

 FLAUBERT, Gustave (2005). “Herodíade”, Três Contos. Lisboa: Relógio d’Água. 
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 WALZER, Michael (1973). The Revolution of the Saints: a study in the origin of Radical 

Politics. New York: Atheneum. 

 WEBER, Max (2015). A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Lisboa: Editorial 

Presença. 

 

Nota: Esta lista bibliográfica não exclui outras referências que poderão ser indicadas no 

decurso das aulas. 

Note: It is not excluded from this bibliography any further bibliographic references that may be 

indicated throughout the course. 

 

 

 


