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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

3º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

3RD SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Teorias da Narrativa I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Narrative Theories I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Marta Mendes (30+10h de sessões de contacto) 

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

Marta Mendes 40h (30+10) 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
      

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

      

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

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Introdução compreensiva às principais tendências históricas e formas narrativas 
características do cinema. A importância dos mitos, dos ritos de passagem, das sagas 
arquetipais e das jornadas do herói nas definições do “Archplot”. A “revolução” 
narrativa do cinema “moderno” e as metamorfoses do protagonismo e do estilo. 
Extensão do efeito “moderno” e caracterização genérica da situação actual.  No termo 
do leccionamento, os alunos devem ter interiorizado a percepção das diferentes 
tipologias de histórias e respectivas passagens a script que marcaram a história do 
cinema. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

A comprehensive introduction to the main historical and contemprary trends in film 

narrative. Relevance of the Myth, rites of passage, archetypal sagas and heroe's 

journeys.  The Archplot and modern narrative — metamorphoses of narrative goals in 

modern and post-modern films. Studentes are supposed to understant why narrative 

standards and canons changed after the French New Wave, Modern European Cinema 

and the New Hollywood films. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. Relevância da Poética de Aristóteles. 
2. Os ritos de passagem e a sua importância para o estudo das narrativas. Ritos de 
passagem e sagas arquetipais na génese da “canonic story” cinematográfica. 
3. Noção de monomito: o“Archplot” como construct narrativo. 
4. As funções de Propp e as Fairy tales de Bettelheim. As “jornadas do herói”. 
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5. Em torno da ideia de Plot: Fabula e Syhuzet. 
6. A tradição dos três actos e suas variantes. 
7. Estudo de casos. 
8. Plots lineares e multiplots. Linearidade e multilinearidade. 
9. Desconstruções narrativas pelo cinema “moderno”. Exemplos europeus e da New 
Hollywood (anos 60-70 do séc. XX). 
10. Tendências actuais. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. The Poetics of Aristote. 

2. The Rites of passage (A. Van Gennep) and their importance in archetypal narrative 

structures. Their adaptation by Joseph Campbell (The Hero with a Thousand Faces). 

3. Vladimir Propp's Morphology of the Folk Tale and Bettelheim's analysis of the 

Fayry Tales. The narratology of Tzvetan Todorov. 

4. The "Monomyth" and the "Archplot" as narrative constructs. Their important in the 

main stream films. 

5. Notion of "plot": fabula and syhuzet. The author approach. 

6. The "3 acts" tradition in film making. 

7. Narrative deconstructions: 

Linearity, multilinearity and non-linearity. Contemporary "modular narratives". 

8.  How to develop a script — practical methodologies. 

9. Contemporary main narrative trends. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Os conteúdos programáticos constituem uma abordagem introdutória aos conteúdos 
clássicos das ficções para cinema, sua história, organização interna e estruturação, e à 
alteração dos procedimentos e gramática fílmica pelo cinema “moderno”.  Particular 
relevância é atribuída ao confronto entre a estrutura narrativa herdada do studio system 
e do cinema clássico e a emergência do cinema “moderno” europeu, expressa pela 
nouvelle vague francesa, pelos pós-néorealistas italianos e pela diversificação de 
exemplos de cinema “moderno” na Europa dos anos 60-70 do séc. XX, e na New 
Hollywood estadunidense. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The cu is a 3rd semester course within the Cinema BA and offers a survey of the main 

narrative traditions in film making. It is an introduction to a larger series of narrative 

approaches (Narrative Theories II, III and IV) and intends to present the main general 

questions on film narrativity and narrative films. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A uc é estruturada pela exposição docente teórico-prática dos conteúdos programáticos 
e na análise de casos (através de visionamentos) exemplares dos diferentes estilos e 
épocas abordados. Em regime de avaliação contínua, cada aluno prepara um curto 
ensaio de 10 páginas sobre os principais temas abordados, pré-acertado com o docente 
e utilizando obrigatoriamente a bibliografia da unidade curricular.  Em regime de 
avaliação final, os alunos submetem-se a uma prova escrita sobre o conjunto da 
matéria leccionada na uc. 

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

Historical, conceptual and practice based approach to the main narrative traditions 
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concerning film making. Each student writes a 6.000 words paper on one of the topics 

of the syllabus. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Uma uc introdutória como esta deve apoiar-se, por um lado em exposição teórico-
prática, por outro lado em estudos de casos que exemplifiquem os diferentes tipos de 
estruturas narrativas nela abordados. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Theory and practice based analysis mix in the cu, an introductory approach to the 

history of narrative in films. Case studies and conceptual approach help to understand 

the tipology of narrative structures and goals. 

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

CHARACTERS MAX) 

ARISTÓTELES, Poética, várias edições. 
BETTELHEIM, B., A psicanálise dos contos de fadas, disponível na url: 
<http://www.scribd.com/doc/23564841/Bruno-Bettelheim-A-Psicanalise-dos-Contos-
de-Fadas>. Original The Uses of Enchantment,1976. 
BORDWELL, D., Narration in the Fiction Film,[1985], Routledge, London,1988. 
CAMPBELL, J., The Hero With a Thousand Faces, MJF Books, N.Y., & Princeton 
Univ. Press [1949],1995. 
FIELD, Syd., The Screenwriter’s Workbook, NY, Dell Trade Paperback,1984. 
KOVÁCS, A. B., Screening Modernism, European Art Cinema 1950-1980, The Univ. 
of Chicago Press, 2007. 
MCKEE, Story, Methuen, Random House, UK [1987],1988. 
MENDES, J.M. (2009), Culturas narrativas dominantes — o caso do cinema, Lisboa, 
EDIUAL,  2009, 200 pp. 
MENDES, J.M. (2001), Por quê tantas histórias — o lugar do ficcional na aventura 
humana , ed. MinervaCoimbra, Coimbra, 571 pp. 
PROPP, Morfologia do conto [1928], Lisboa, Vega,1978. 
VAN GENNEP, A., Les rites de passage [1909], reimp. Picard, Paris, 1981. 

10. OBSERVAÇÕES 
A monitorização da aprendizagem por parte da docência pode aconselhar, no regime 
de avaliação contínua, a realização adicional de um teste escrito, para apreciação do 
domínio, pelos alunos, do vocabulário técnico das matérias abordadas. 

10. GENERAL REMARKS 

      

 


