
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Teorias da Narrativa III 

Através de vários textos e com exemplos de filmes de várias cinematografias e 
aUnidade Curricular pretende aprofundar o estudo da Personagem e construção da 
Personagem em ficção, nomeadamente 
a relação desta temática central com outros núcleos fundamentais das teorias 
narrativas: relação com o espaço narrativo, tempo, memória, tema, ideia, entre outros.
 
CURRICULAR UNIT   

Narrative Theories III 

With various theorical texts and film screenings from various authors and 
cinematographies, the Curricular aims to develop the study od Character and 
Character Construction in fiction 
subject develop, analise and discuss the relation between charater(s) and narrative 
space, time, memory, and also theme, ideia in cinema.

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS  3 

través de vários textos e com exemplos de filmes de várias cinematografias e 
urricular pretende aprofundar o estudo da Personagem e construção da 

Personagem em ficção, nomeadamente na escrita de ficção para cinema, aprofundando 
a relação desta temática central com outros núcleos fundamentais das teorias 

s: relação com o espaço narrativo, tempo, memória, tema, ideia, entre outros.

   -  3ECTS CREDITS 

With various theorical texts and film screenings from various authors and 
cinematographies, the Curricular aims to develop the study od Character and 
Character Construction in fiction writing , specifically in cinematografic fiction. The 
subject develop, analise and discuss the relation between charater(s) and narrative 
space, time, memory, and also theme, ideia in cinema. 
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SYNOPSIS 

través de vários textos e com exemplos de filmes de várias cinematografias e autores, 
urricular pretende aprofundar o estudo da Personagem e construção da 

na escrita de ficção para cinema, aprofundando 
a relação desta temática central com outros núcleos fundamentais das teorias 

s: relação com o espaço narrativo, tempo, memória, tema, ideia, entre outros. 

With various theorical texts and film screenings from various authors and 
cinematographies, the Curricular aims to develop the study od Character and 

writing , specifically in cinematografic fiction. The 
subject develop, analise and discuss the relation between charater(s) and narrative 


