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2. EMENTA
Estudo dos processos de desenvolvimento da televisão e do vídeo, nos contextos nacional e
internacional. A disciplina busca compreender as histórias da televisão e do vídeo do ponto de vista da
evolução tecnológica, dos aspectos relativos à linguagem, em suas singularidades e convergências, e de
questões de gênero e de recepção. A abordagem do meio contempla também uma visão sobre os
determinantes econômicos, sociais e políticos no desenvolvimento da TV e do vídeo e, por fim, busca
estabelecer as diretrizes dos meios na definição de uma cultura audiovisual. 

3. OBJETIVOS
O objetivo da disciplina é oferecer um panorama da história da televisão e do vídeo, bem como
instrumentalizar os alunos  teórico-criticamente para o  estudo da linguagem dos meios, levando-se em
conta a rede de influências prévias, os diálogos e as suas singularidades. Além dos aspectos contextuais,
tecnológicos  e  de  linguagem,  a  disciplina  também  trata,  de  forma  introdutória,  das  relações  entre
marcadores de gênero, nação e de raça na programação televisiva e na obra de artistas ligados ao vídeo.
As  relações  subjetivas,  de  poder,  e  de  violência  estão  nas  tramas  desses  dispositivos.  Devido  à
abrangência dos produtos televisivos, serão enfocados, sobretudo, a teledramaturgia e o documentário,
esse recorte vale também para a produção videográfica, sobretudo a brasileira. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação da disciplina – 15/03

Aula 1 – O pensamento de Raymond Williams sobre Televisão – 22/03
Leitura: WILLIAMS, R. Televisão: tecnologia e forma cultural. Belo Horizonte: Boitempo, 2016.

Aula 2 – Pierre Bourdieu e a televisão - 29/03
Leitura: BOURDIEU, P. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996.

Aula 3 - Características gerais e conceituais da programação televisiva: a grade televisiva, gêneros e 
formatos – 05/04
Leituras:
Verbetes do livro Television Studies: the key concepts: SCHEDULING, GENRE, CONVERGENCE
Filme: Um dia na vida (Eduardo Coutinho, 2004)

Aula 4 –Brasil: modernidade tardia e o estabelecimento da indústria cultural: cinema, televisão e 
publicidade  - 12/04
Leituras: RAMOS, José Mario Ortiz. Cinema, televisão e cinema publicitário. São Paulo: Annablume, 
2004. 

Aula 5 – Sobre a Rede Globo de Televisão  - 19/04
Texto: RIBEIRO, A.P.G. A renovação estética na TV, In: RIBEIRO, A.P.G. Et al. História da televisão 
no Brasil: do início aos dias de hoje. São Paulo: Contexto, 2010. 
Texto complementar:
A teledramaturgia brasileira: telenovela
Leitura: Telenovelas e interpretações do Brasil, artigo de Esther Hamburger, Lua Nova, São Paulo, 82: 
61-86, 2011,  http://www.scielo.br/pdf/ln/n82/a04n82.pdf, disponível na web.

http://www.scielo.br/pdf/ln/n82/a04n82.pdf


Aula 6 – Autoria, experimentação e televisão: os unitários e as minisséries - 26/04
Leitura: O debate sobre a qualidade da televisão no Brasil: da trama dos discursos à tessitura das 
práticas, João Freire Filho, Parte I, Capítulo 01 do livro Discursos e práticas de qualidade na televisão, 
Gabriela Borges. 

Aula 7 – As séries televisivas – 03/05
Leitura: Produção das séries, Capítulo 3 do livro “As séries televisivas”, Jean Pierre Esquenazi.

Aula 8 – Os domínios do documentário na televisão e no vídeo – 10/05
Leituras: Que tipos de documentários existem? Como os documentários têm tratado as questões sociais e
políticas?, Capítulo 07, Introdução ao documentário, Bill Nichols.  

Aula 9 -  O documentário moderno e a programação televisiva brasileira: o Globo Repórter dos cineastas
– 17/05
Leitura: Telas em mutação: da memória da TV às memórias dos sertões, Gilberto Alexandre Sobrinho
http://www.doc.ubi.pt/15/artigos_gilberto_sobrinho.pdf

Aula 10 - O vídeo: história, estética e linguagem – 24/05
Leitura: NEWMAN, M. Video revolutions: on the history of a médium. 

Aula 11 - O vídeo no Brasil: práticas audiovisuais artísticas e engajadas – 07/06
Leitura: Videoarte, Capítulo 02, do livro Novas Mídias na Arte Contemporânea, de Michael Rush.
Videoartistas brasileiros

Aula 12: O vídeo no Brasil: práticas audiovisuais politicamente engajadas – 14/06
Leituras: Vídeo e televisão independentes no Brasil e a realização de documentários e As imagens 
indisciplinadas do documentário em vídeo: panorama do analógico ao digital, ambos de Gilberto 
Alexandre Sobrinho, links: https://lumina.ufjf.emnuvens.com.br/lumina/article/view/360 e 
https://lumina.ufjf.emnuvens.com.br/lumina/article/view/642

Aula 13 - Televisão, violência, subjetividade e relações de poder: o pensamento de Muniz Sodré – 21/06
Leitura: Sociedade, mídia e violência, livro de Muniz Sodré. 
Filmes: Notícias de uma guerra particular (João Moreira Salles e Kátia Lund, 1999), Onibus 174 (José 
Padilha, 2002) e O prisioneiro da grade de ferro (Paulo Sacramento, 2003)

Aula 14 – Avaliação final – 28/06

5. METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivas, visionamento e análise de material audiovisual e orientações de alunos.
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7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Atividades de leitura, presença nas discussões em sala de aula, provas escritas no meio e no final do
curso. 


	PROGRAMA DE DISCIPLINA

