
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Teorias da Narrativa IV 

A Unidade Curricular dá continuidade à U
abordagem ao estudo da Personagem e Construção de Personagem, tocando questões 
como a interioridade, tempo e espaço 
estudados focam nas teorias, perspectivas de diversos escrito
torno da escrita para ficção, em concreto
trabalho é complementada com o visionamento de filmes adequados às temáticas 
teoricamente abordadas, com vista a amplicar o debate, análise das mesmas
proporcionar instrumentos para os estudantes escreverem os seus próprios trabalhos, 
nomeadamente argumentos cinematográficos
 
CURRICULAR UNIT   

Narrative Theories IV 

This Curricular Unit continues the reflectionstarted in
developing the study of Character and Character Construction
interiority, subjective space and time, as the collective hero in fiction. The studies texts 
are centered in the theories and perspectives of various writers on fiction writing, 
specifically of script writing. The working proposal are complemented with film 
screenings related with the mentioned issues, aiming a wider debate and analysis on 
the theories of narratives, as giving students tools do writer their scripts and other 
criative texts. 

 

UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

CURRICULAR  - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

A Unidade Curricular dá continuidade à U.C. de Teorias da Narrativa III, na 
abordagem ao estudo da Personagem e Construção de Personagem, tocando questões 
como a interioridade, tempo e espaço subjectivos, e personagem colectiva. Os textos 

nas teorias, perspectivas de diversos escritores e argumentistas em 
, em concreto à escrita cinematográfica. A proposta de 

trabalho é complementada com o visionamento de filmes adequados às temáticas 
teoricamente abordadas, com vista a amplicar o debate, análise das mesmas, bem como 
proporcionar instrumentos para os estudantes escreverem os seus próprios trabalhos, 
nomeadamente argumentos cinematográficos. 

   - 3ECTS CREDITS 
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