
1. Nome da unidade curricular 

Tópicos em Estudos de Cultura I - Estudos Ingleses e Americanos II: Teorias da Cultura 

 

 2. Ciclo de estudos 

 

3º ciclo – Curso de Estudos de Cultura  e Curso de Estudos Ingleses e Americanos  

Semestre 1, 2018/19 
 

3. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular 

(preencher o nome completo) 

Adelaide Meira Serras – 24h,5 

  

 

4. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular 

Teresa de Ataíde Malafaia – 24h,5 

 

5. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a 

desenvolver pelos estudantes) 

O presente seminário visa o estudo de teorias na área das culturas e respectivas 

dinâmicas, destacando as interacções entre a tradição cultural e a negociação na 

diversidade, nomeadamente no domínio da visualidade. Serão também consideradas 

as perspectivas  diacronónica e sincrónica, associadas às noções de lugar e mobilidade. 

Favorecendo a abordagem transdisciplinar, serão estudadas teorias da cultura e 

respectivos conceitos e métodos aplicados às temáticas a serem investigadas pelos 

doutorandos. 

Fomentar-se-á o desenvolvimento de projectos interdisciplinares de análise cultural. 

 

 

5. Learning outcomes of the curricular unit 

This course aims to develop the study of the theories in the field of cultures and their 

respective dynamics. Topics such as the interactions between cultural tradition and 

negotiation within the diversity of cultures, namely in the sphere of the visual 

representations, will be approached. Diachronic and synchronic perspectives will also 

be assessed in connection to the notions of place and mobility. 

Theories of culture as well as their respective concepts, and the methods to be applied 

to the themes chosen by the students for their research  

Interdisciplinary projects of cultural analysis will be encouraged.   

 

  

6. Conteúdos programáticos 

1 - Abordagem exploratória do conceito de cultura: estudos de cultura; estudos 



culturais; história das ideias.  

2 -  Representações culturais. 

3 - Culturas, espaços e mobilidade. 

4 - Cultura e ideologia. 

5 - Cultura e arte. 

6 - Cultura e cidade. 

 

6. Syllabus 

1 - Exploratory approach of the concept of culture: studies of culture; cultural studies; 

history of ideas. 

2 - Cultural representations. 

3 - Cultures, spaces and mobility. 

4 - Culture and ideology. 

5 - Culture and art. 

6 - Cultures and the city. 

 

7. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de 

aprendizagem da unidade curricular 

 

A exploração do conceito de cultura materializa-se no estudo de várias propostas de 

definição e perspectivas: sociológica, histórica, ideativa, consoante  escolas distintas: o 

estudo da cultura e os estudos culturais e suas associações inter-disciplinares. As 

representações culturais, escritas, e imagéticas são analisadas segundo os parâmetros 

teóricos adoptados. Ensaios como os de Eliot, Steiner, Williams, Eagleton, Augé ou 

Berlin permitem detectar focalizações ideológicas e de diversidade conceptual. Textos 

de Hobsbawm promovem o debate sobre o mundo contemporâneo e o papel das artes 

e de questões como a globalização e sua relação com unidades culturais mais restritas, 

ou menos abastadas. A contemporaneidade é também estudada quanto à 

comunicação e as delimitações e identificações dos espaços nos modelos de 

sociedades multiculturais. O debate desenvolvido promove o exercício dos métodos de 

análise e investigação cultural a serem trabalhados pelos estudantes de forma 

progressivamente mais autónoma. 

  

7. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives 

 

The concept of culture is explored through the study of several definitions and 

perspectives: the sociological, historical, and ideal one, according to distinct schools, 

the study of culture school, cultural studies, and their inter-disciplinary associations. 

The cultural representations, in writing or image, are analyzed within the adopted 

theoretical frame. Essays by Eliot, Steiner, Williams, Eagleton, Augé or Berlin for 

instance, pave the way to detect different ideological perspectives and the conceptual 



diversity of culture. Texts by Hobsbawm promote the debate on the contemporary 

world, and the role of arts, and issues such as globalization and its relationship with 

more restrict, or poorer cultural units. Contemporaneity is also studied focusing on 

communication and delimitation and identification of spaces, according to the models 

of multicultural societies. The ongoing debate promotes the exercise of analysis and 

research methods for the students to work on in a more and more autonomous way. 

 

8. Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

 

O trabalho das sessões semanais de 3horas divide-se, numa primeira fase, na 

apresentação de enquadramento teórico e/ou contextual pela docente, seguido de um 

período de questionação e debate conjunto baseado na(s) leitura(s) e/ou visulaizações 

indicadas para cada sessão. Numa segunda fase, os estudantes realizam apresentações 

orais, (cerca de 20 m) cingidas a tópicos específicos, seguidas de debate e apreciação 

conjunta; a docente complementará e direccionará as abordagens. Cada estudante 

prepara um trabalho escrito final, sobre tema da sua escolha, aprovado pela docente, 

no âmbito do programa do seminário e dos seus objectivos de investigação. 

Atendimento semanal de 2 horas para orientação do estudo individual e 

acompanhamento dos trabalhos em curso. Os estudantes são incentivados a participar 

nas iniciativas dos Centros de Investigação. Trabalho escrito (8.000 a 10.000 palavras): 

36%; trabalho oral: 24%; recensão crítica: 18%; motivação de discussão teórica: 12%; 

assiduidade e participação: 10%. 

8. Teaching methodologies (including evaluation) 

 

The work to be develop along the weekly 3 hours sessions is divided, at a first stage, in 

a theoretical and contextual presentation by the professor , followed by a period of 

joint discussion and debate based on the readings and/or visualisations scheduled for 

each session. At a second stage, students do their 20 m oral presentations on specific 

topics, followed by the group’s critical appreciation and debate. The professor 

complements and guides the ongoing debate in order to keep it focused on the most 

relevant aspects. Each student prepares a final written essay on a theme of his/her 

choice, approved by the professor, within the scope of the programme. Students can 

attend a 2 h tutorial session per week to receive individual guidance on their study and 

work in course. Students are also encouraged to participate in initiatives promoted by 

the research centres. Written work (8 000 - 10 000 words): 36%; oral work: 24%; 

review: 18%;theoretical motivation and discussion: 12%; assiduity and 

participation:10%. 

 

 



9. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de 

aprendizagem da unidade curricular 

 

A metodologia adoptada permite que os alunos tomem conhecimento das correntes 

teóricas dominantes na área em estudo e estabeleçam uma dialéctica entre o quadro 

de referência teórico e os diversos elementos de estudo. O contacto com diferentes 

objectos de análise – ensaios, obras de ficção, representações pictóricas, fotográficas, 

arquitectónicas ou outras – e o constante diálogo sobre os mesmos garante a 

compreensão dos tópicos e a sua complexidade e exercita a reflexão individual, bem 

como a capacidade argumentativa de cada um. As exposições orais e escritas sobre 

tópicos delimitados e integrados no âmbito do programa asseguram os hábitos da boa 

expressão e a disciplina no desenvolvimento dos argumentos de forma coesa e lógica, 

preparando os formandos para futuros trabalhos, tendo em vista a sua publicação em 

periódicos da especialidade, e, em especial, para a elaboração das respectivas teses. 

 

9. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the 

learning outcomes 

 

The adopted methodology allows the students to know the main theoretical schools in 

this field and establish a dialectical process between its theoretical reference frame 

and the multiple objects of study. The contact with different objects of analysis -   

essays, fictional works, paintings, photographs, architectural plans, or others -  and the 

ongoing dialogue in class about them ensures the students’ understanding of the 

issues and also prepares them to develop their individual reflection, as well as their 

argumentative skills. The written expositions on limited topics within the programme 

frame also ensures habits of good written expression and discipline when developing 

their arguments in a consistent and logic way, thus preparing them for future and 

more demanding works (to be published in specialised periodicals), especially the 

writings of their respective thesis. 
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