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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

2º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

2ND SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 10 

Seminário Aplicado de Narrativas 

1. CURRICULAR UNIT - 10 ECTS CREDITS 

Practical Seminar in Narratives 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Mónica Baptista (30+3h) 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Mónica Baptista (20h+3 in a total of 60+10) 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Maria de Fátima Ribeiro (15+4h) 

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Maria de Fátima Ribeiro (15+4h) 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A uc, pertencente, ainda, ao tronco comum do Curso de Mestrado, visa proporcionar 
aos formandos o enquadramento pedagógico que propicie o desenvolvimento, por cada 
um, de uma monografia relacionada com os conteúdos programáticos abaixo 
enunciados, e destinada a apresentação e discussão em sessão de contacto. Cada aluno 
desenvolve, no seu âmbito, um trabalho que, preferencialmente, está já articulado com 
o seu trabalho final para obtenção do grau de Mestre, constituindo um primeiro passo 
concreto na sua direcção. Os docentes partem de exposições orais apoiadas em 
bibliografia especializada, mas admitem uma considerável diversidade de monografias 
a desenvolver pelos alunos do Curso. Parte das sessões de contacto destinam-se à 
apresentação e discussão dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The cu explores in an applied way the knowledge adquired in Filmic Narratives (1st 

semester). It turns in to the personal projects of each of the students, wich can be a 

practice based dissertation (thesis) or a practice led dissertation (thesis). Students 

must learn how to use teir knowledges and skills in their own projected work. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
A estrutura da uc é modular. 
1º módulo — Poéticas e narratividades no cinema contemporâneo: o módulo apoia-se 
nos testemunhos de realizadores portugueses entrevistados pelo projecto Main Trends 
in Portuguese Contemporary Cinema. Texto de referência: Novas & Velhas 
Tendências no Cinema Português Contemporâneo, Lisboa, Gradiva, 2013. Edição 
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completa disponível na url: <http://biblio.estc.ipl.pt/opac-tmpl/prog/images 
/recortes/novas_velhas_total.pdf>. Essa abordagem é o ponto de partida para uma 
reflexão sobre diferentes formas de narratividade no cinema — uma problemática mais 
vasta do que a que respeita à escrita para o ecrã e ao guionismo. 
2º módulo — Enunciação e reflexividade: anti-ilusionismo e especularidade; 
enunciação reflexiva e auto-reflexividade;  produtos híbridos e mise en abyme de 
enunciação; alegorias cinematográficas puras. 
3º módulo — Imagem e discurso subjectivo indirecto livre: considerações sobre a 
linguagem cinematográfica  a partir de Pier Paolo Pasolini. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Modular structure: 

Module 1. The poetics and the narrativities in contemporary films. Strong reference to 

the "portuguese school" and portuguese films. 

2. Cinema and Thought: auto-reflexivity and meta films. Mise en abîme and story 

within the story. The unreliable narrator and its avatars. Case studies.  

3. Narrativity, voice over, voice off and the teachings of Pier Paolo Pasolini (Cinema 

di Poesia an "free indirect discourse" in cinema today). 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A uc toma como referências, quer trabalhos de investigação contemporânea sobre a 
narratividade cinematográfica, quer bibliografias e filmografias habitualmente citadas 
na área dos Estudos em Cinema, visando oferecer aos formandos uma vasta área de 
reflexão no seio da qual possam identificar e definir os seus interesses e investimentos 
pessoais. São temas de reflexão, entre outros, no que respeita à poética cinematográfica 
contemporânea: a importância do fragmento auto-referencial, o acabamento-
inacabamento da obra, os finais abertos, a desconstrução do plot clássico a favor do 
mini-plot ou do non-plot, o discurso “subjectivo indirecto livre”, o filme-ensaio, o 
filme auto-reflexivo, as experiências de mise-en-abîme. 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

The cu tries to apply a limited number of contemporary cinematic issues to the 

individual projects of the students, on the base of a Problems based Learning. 

Narrative structure, strategy and goals are the main issues of the applied learning. 

Discussion of the diferent works in progress is a central method  in this cu. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A proposta de três enfoques distintos, leccionados por diferentes professores, visa 
oferecer aos formandos uma vasta rede de interesses e de perspectivas de análise da 
narratividade contemporânea, enquadrando a reflexão e investigação pessoal que os 
conduzirá à conclusão dos trabalhos monográficos individuais. A exposição é teórico-
prática, apoiada em estudo de casos. 
Avaliação: cada aluno escolhe o módulo sobre que prefere trabalhar e desenvolve uma 
investigação pessoal em 10 páginas sobre um tema, autor ou cinematografia do seu 
interesse, acertando previamente com o docente titular da uc a sua parametrização. A 
exposição feita no 1ºmódulo (e que visa sobretudo dar a conhecer e discutir o trabalho 
a que cada aluno se dedica) pode, ou não, articular-se com essa investigação pessoal. 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The practice based and the practice led research is kee in the learning within this cu. 
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Each student chooses one of the modules of the syllabus an writes a 6.000 words paper 

about one or more issues, under the orientation of one of the teachers. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia proposta tem-se revelado a mais adequada aos objectivos da uc tal 
como acima descritos. A adopção pelos docentes de exposições abertas à pluralidade 
de abordagens possíveis, e a atribuição de tempo lectivo à apresentação e discussão das 
monografias individuais, aposta na responsabilização individual de cada formando, 
fornecendo-lhes ao mesmo tempo instrumentos de trabalho que os preparam para o 
último semestre do Curso, já centrado na preparação dos trabalhos finais do Curso. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Experience teaches that this method is adequate to the skills that the students are 

expected to appropriate. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

BUCKLAND, Warren (ed). Puzzle Films: Complex Storytelling in Contemporary 
Cinema. Malden (Massachusetts), Oxford e Chichester (UK): Wiley-Blackwell, 2009.   
DÄLLENBACH, Lucien. The Mirror in the Text, trad. Jeremy Whiteley e Emma 
Hughes. Cambridge: Polity Press, 1989 [1977]. 
DELEUZE, Gilles. A Imagem-Tempo – Cinema 2, trad. Rafael Godinho. Lisboa: 
Assírio e Alvim, 2006 [1985]. 
ESQUENAZI, J.-P., Cinema européen, État des lieux, Actes du Colloque de Lyon 
[2002], Paris, L’Harmattan, 2004. 
JAMES. David E. Allegories of Cinema: American Film in the Sixties. Princeton: 
Princeton University Press, 1989. 
MENDES, J.M., Que coisa é o filme e outros textos, Biblioteca da ESTC, 2010, 2011, 
2012. 
MENDES, J.M., (coord), Novas & Velhas Tendências no Cinema Português 
Contemporâneo, Lisboa, Gradiva, 2013. 
METZ, Christian. L’Énonciation impersonnelle, ou, Le site du film. Paris: Méridiens  
Klincksieck, 1991. 
PASOLINI, P. P., Empirismo Eretico, várias edições. 

10. OBSERVAÇÕES 
A duração de cada módulo pode ser ajustada por conveniência de serviço, em função 
da natureza dos conteúdos a leccionar em cada ano lectivo. 

10. GENERAL REMARKS 

      

 


