
FICHA DE UNIDADE 

CURRICULAR [FUC]  

 

1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ESTUDOS DE TELEVISÃO 

TELEVISION STUDIES 

6 ECTS 

 

 

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)       

 Mestrado em Ciências da Comunicação/ 1.º Semestre / 2022-2023 

Master’s in Communication Sciences/First semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Eduardo Cintra Torres 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

24 horas 

24 hours 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

Objectivos: O estudo do vídeo, uma realidade incontornável do século XXI, junta-se ao 

estudo da televisão neste seminário que pretende: promover a reflexão sobre o media 

televisão através da área disciplinar dos Estudos Televisivos; explorar teoria e prática de 

elementos fundamentais dos textos televisivos (construção, narrativa, género, 

representação, recepção); fornecer ferramentas de análise de textos audiovisuais, 

enquadrando-as com as bases teóricas dos Estudos Televisivos e dos Estudos Mediáticos; 

realizar análise prática de textos televisivos, promover o entendimento da TV e do vídeo no 

âmbito institucional e social, tecnológico e histórico; reflectir sobre o vídeo enquanto nova 

expressão do audiovisual; identificar as características do estilo do vídeo. 

Competências: Aprendizagem e uso de ferramentas de análise de textos de TV e de vídeo. 

Aprendizagem dos conceitos fundamentais associados ao media no âmbito dos Estudos 
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Televisivos. Despertar a capacidade crítica de textos televisivos e mediáticos, nas 

perspectivas académica, profissional e quotidiana. Capacitar para o uso das teorias e 

metodologias aprendidas no âmbito académico em trabalho sobre textos mediáticos do 

quotidiano. 

 

Objectives: The study of vídeo, an inevitable reality of the twenty-first century, joins the 

study of television in this seminar wth the following objectives: to promote a reflexion 

about the media through the disciplinary area of Television Studies: to explore theoretically 

and in practice the fundamental elements of television texts (construction, narrative, genre, 

representation, reception); to provide analytic tools for audiovisual texts, framing them 

within the theoretical bases of Television Studies and Media Studies; to practice the 

analysis of television and video texts. To promote the understanting of the media in the 

institutional, social, techonological and historical realms. 

Competences: To learn and use analytic tools for TV and video texts. To learn the 

fundamental concepts associated to the media. To raise the capacity of criticism of media 

and TV texts in academic and professional perspectives. To foster the daily use of theories 

and methods learnt through the practical use of text analysis. To reflect about vídeo as a 

new expression of audiovisual communication. To identify the characteristics of video style. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

A área disciplinar dos Estudos Televisivos e de Vídeo. Definições contemporâneas de 

televisão e de vídeo. Metodologias. Fontes. Contributos disciplinares. Bibliografia. As três 

áreas fundamentais dos Estudos Televisivos: texto, institucionalidade, audiência. Duas 

áreas complementares: tecnologia e história. A análise textual e a análise de conteúdo em 

Estudos Televisivos e de vídeo. Sua aplicação a textos concretos de TV e vídeo. A 

especificidade do texto televisivo quanto a unidade, narrativa, género e representação. A 

televisão no âmbito da “sociedade de massas”, seu enquadramento histórico. A recepção 

polissémica da recepção. Os estudos de recepção como acesso ao conhecimento dos 

indivíduos e da sociedade. O vídeo como nova forma de expressão audiovisual. 

 

The disciplinary field of Television and Video Studies. Contemporary definitions of television and 

video. Methodologies. Sources. Disciplinary contributions to the field. Bibliography. The three 

fundamental áreas of Television and Video Studies: text, agency and audiences. Two 

complementary áreas: technology and history. Textual analysis and content analysis in 

Television and Video Studies. How to use them in specific texts. Specificity of television texts 

regarding unity, narrative, genre and representation. Television from mass media of “mass 

society” to a media of diversity in the 21st century. Polysemic reception of television. Reception 

studies as a way to know individuals and society. Vídeo as a new form of audiovisual expression. 
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7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Ensino expositivo através de diapositivos e observação de segmentos televisivos. Debate 

permanente sobre os temas abordados. 

Os estudantes deverão preparar e debater com o professor em aula e através de media 

interactivos um plano de um trabalho escrito final, o qual deve analisar e debater um 

conteúdo televisivo. Esse plano resultará num trabalho escrito de cerca de 10 a 12 páginas, 

formado por introdução, questão de investigação, desenvolvimento, conclusões e 

bibliografia, a entregar na última sessão do seminário. 

▪ Trabalho escrito:                                 90% 

▪ Presença e participação:                    10%  

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Lectures in class following slides and viewing of television segments. Permanent debate about 

the issues raised. 

Students will have to prepare and debate with the teacher in class and through interactive 

media a plan of a written work, which will have to analyse and debate a television content. That 

plan will result in a written text of about 10-12 pages, with an introduction, research issue, 

development, conclusions and references. The written work will have to be finished by the last 

class of the seminar. 

▪ Written work                         90% 

▪ Presence and participation: 10%  

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   

 

▪ Abercombrie, N., e Brian Longhurst. 1998. Audiences, Londres, SAGE  

▪ Allen, R.C., e A. Hill, eds. 2004. The Television Studies Reader, Londres, Routledge   

▪ Bignell, J. 2004. An Introduction to Television Studies, Londres, Routledge 

▪ Casey, B., et al. 2002. Television Studies, Londres, Routledge  

▪ Creeber, G. 2001. The Television Genre Book, Londres, BFI 

▪ Fiske, John, e John Hartley. 1996. Reading Television, Londres, Routledge 

▪ Geraghty, Ch., e David Lusted. 2002. The Television Studies Book, Londres, Arnold 
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▪ Gray, Jonathan, and Amand D. Lotz. 2012. Television Studies. Cambridge, Polity 

▪ Lang, K., e G. L. Lang. 2002. Television and Politics, Londres, Transaction  

▪ Miller, T., ed. 2002. Television Studies, Londres, BFI 

▪ Newcomb, H. 2000. Television, Oxford, Oxford UP 

▪ Newman, Michael Z. 2014. Video Revolutions. New York, Columbia UP 

▪ Orza, G. 2002. Programación Televisiva, B. Aires, La Crujía 

▪ Torres, E. C. 2011. Televisão e Serviço Público, Lisboa, FFMS 

▪ Torres, Eduardo Cintra. 2018. Televisão do Século XXI. Lisboa, UCE 

 

 


