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Unidade Curricular | Course Unit 

Tópicos de Cultura e Comunicação I. Tópicos de Análise e Teorias da Cultura |  
 
ECTS | Credits 

12 ECTS 

 
Ciclo de Estudos | Degree  

2.º Ciclo | Master's 

 
Semestre | Semester 

2.º Semestre | Spring Semester 

 
Docente(s) | Faculty  

Ana Cristina Mendes 

 
Língua de ensino | Language of instruction 

Português 

 
Programa (na língua de ensino) | Course description (in the language of instruction) 

Englobando diferentes abordagens teórico-metodológicas, o primeiro momento do programa 
contempla o estudo de contributos teóricos selecionados, de Raymond Williams e Stuart Hall até 
Mieke Bal. Destaca-se, ainda, o contributo téorico de W.J.T. Mitchell para a análise das expressões 
diárias da cultura visual, nomeadamente no desenvolvimento de percursos de análise 
interdisciplinares.  Num segundo momento, discutem-se abordagens teóricas e metodológicas 
propostas por Jacques Rancière, Seyla Benhabib e Judith Butler, o que ampliará o enquadramento 
conceptual e metodológico proposto no primeiro momento do programa. Ilustrando diferentes 
modos de perspetivar a relação entre culturas e sociedades em contextos históricos e geopolíticos 
específicos, as análises de Rancière, Benhabib e Butler versam práticas significativas que moldam 
experiências contemporâneas de emancipação (por exemplo, através do consumo da imagem), 
igualdade e diversidade, e violência e precariedade. Será também dada especial atenção às 
metodologias de análise e de investigação na área da análise cultural, nomeadamente as práticas de 
interpretação e de redação no âmbito de um discurso científico. 

 
Avaliação (na língua de ensino) | Grading and Assessment (in the language of instruction) 

O desempenho dos estudantes, em particular a aquisição gradual de competências e 
conhecimentos que lhes permita selecionar, hierarquizar, relacionar e produzir sentidos, é 
avaliado pelos 1) diálogo e questionação regulares nas aulas; 2) cumprimento de vários trabalhos 
de pequena dimensão, quer individuais quer em pares/grupo (incluindo apresentações orais), que 
vão aferindo dos progressos alcançados; e 3) realização de um ensaio crítico final. A avaliação será 
realizada em duas vertentes: 1) assiduidade e participação ativa nas sessões; e 2) conhecimentos, 
aptidões e competências desenvolvidos. Como elementos de avaliação, são consideradas duas 
apresentações orais em aula sobre temas do programa (25%+25%), uma delas correspondendo à 
recensão de um artigo, e um ensaio crítico com 2,000—3,000 palavras (50%), sendo valorizado o 
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desenvolvimento das capacidades analíticas e argumentativas e o confronto crítico com posições 
teóricas 
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