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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

CULTURA ALEMÃ 5 ECTS 

GERMAN CULTURE 
 

 

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 2º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Applied Foreign Languages / 2nd Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Peter Hanenberg 

 

 

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)                

  

Objectivos:  

▪ Conhecer melhor a cultura alemã no seu contexto histórico  

▪ Identificar contributos específicos da cultura alemã na Europa e no mundo 

Competências:  

▪ Perceber os desafios na definição do conceito de cultura nacional  

▪ Ler textos literários e outros artefactos e analisar o seu significado cultural  

▪ Explorar competências interculturais  
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Objectives: 

▪ To know better what German Culture means in its historical context  

▪ To identify special contributions of German Culture for European and global 

development 

Skills: 

▪ To understand the challenges in the concept of national culture  

▪ To read literary texts and other artifacts and analyze their cultural meaning  

▪ Explore intercultural competencies 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

O que é cultura alemã? Uma resposta possível é dizer que a cultura alemã se exprime em 

língua alemã. Mas as 95 teses de Lutero – uma das peças fundadoras de cultura alemã – 

foram escritas em latim. Ou a famosa palestra de Goethe sobre Shakespeare: dita em 

alemão mas com uma reminiscência profunda à cultura inglesa. Ou o poema A Pantera de 

Rilke que exprime a sua beleza tanto no original como na tradução portuguesa de Vasco 

Graça Moura. E não será que existe cultura alemã fora de textos escritos? Na pintura? Na 

música? Mas pode a música ser alemã? Ou pintura? E em que sentido?  

Dividir as culturas em culturas nacionais é um hábito – um mau hábito – herdado do 

século XIX e transformado em guerra no século XX. No século XXI trata-se de refletir sobre 

os perigos desta herança – sem ignorar o enorme interesse em conhecer expressões e 

experiências na riqueza da sua diversidade. É para isso que o estudo de textos e peças 

oriundos do contexto histórico alemão pode servir.  

Neste sentido, o presente programa de Cultura Alemã parte de um regresso: do regresso 

às palavras. O percurso será como um pêndulo: do presente ao passado, do passado ao 

futuro. Seis palavras abrem o espaço para um movimento entre história e imaginação: ler, 

crer, pensar, sentir, lutar e recordar. As leituras (em língua alemã com o apoio de 

propostas de tradução) serão suportadas por imagens e pontualmente por sons. Um 

reader com textos e imagens será fornecido em formato pdf.  

 

What is German Culture? A possible answer could be that German Culture expresses itself in 

German language. But Luther’s 95 theses – one of the founding pieces of German Culture – are 

written in Latin. Or the famous speech on Shakespeare given by Goethe, spoken in German but 

as a strong reminiscence to English culture. Or the poem “The Panther” by Rilke which expresses 

its beauty in the translated version as well as in its original. And is there no German culture but 

in written texts? E.g. in paintings? In music? But can music be German? And if yes, in which 

sense?  
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To distinguish cultures by nations is a habit – a bad habit – brought up in the 19th century and 

transformed into war in the 20th. In the 21st century it seems urgent to reflect on this tradition – 

without ignoring the interest in understanding expressions and experiences in their richness and 

diversity. That is what the study of texts and artifacts from the German historical context can be 

good for. 

In this sense, the present program starts by a return, a return to words. The course will be a kind 

of pendulum: from present to past, from past to future. Six words will open the space for a 

movement between history and imagination: to read, to believe, to think, to feel, to fight and to 

remember. The readings (in German with support in translations) will be accompanied by 

images and selected sounds. A reader with texts and images will be offered in pdf.  

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Ensino: O ensino será teórico-prático. No centro da aprendizagem estará a/o aluna/o que 

encontra diferentes formas de aquisição de conhecimentos (leituras, apresentações e 

debates) e de desenvolvimento de competências (exercícios e estudos de caso).  

Avaliação:  

▪ Exercícios escritos, apresentação oral e outros trabalhos de casa (30 %) 

▪ Participação em debates (20%) 

▪ Teste (50%) 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Teaching: Teaching will be based on theoretical reflection and practical experience. The student 

will be at the center of the process. S/he will be offered different ways of knowledge acquirement 

(readings, presentations and debates) and for the development of competencies (exercises and 

case studies). 

Evaluation:  

▪ Written exercises, oral presentation and other homework (30%) 

▪ participation in debates (20%) 

▪ test (50%) 

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.  
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