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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

4º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

4TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Teorias da Narrativa II 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Narrative Theories II 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Marta Filipe de Matos Ribeiro Mendes - Carga Lectiva: 40 horas semestrais 

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

Marta Filipe de Matos Ribeiro Mendes 

Teaching Time: 40 hours per semester 

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) 
A disciplina visa promover os seguintes conhecimentos, aptidões e competências: 
Conhecimentos: 
- Conhecer os conceitos, as teorias e os principais textos abordados durante a unidade 
curricular e saber integrá-los numa reflexão crítica. 
Aptidões: 
- Ser capaz de desenvolver uma reflexão teórica sobre temas abordados, articulando 
aos conhecimentos, capacidade de formulação e desenvolvimento conceptual, bem 
como um ponto de vista crítico. 
Competências: 
- Conduzir o trabalho de leitura, reflexão e análise no âmbito temático da teoria da 
narrativa, focado na unidade curricular. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The course aims to promote the following knowledge, skills and competences: 

 

knowledge: 

- Understand the concepts, theories and key texts covered during the course and learn 

to integrate them into a critical reflection. 

 

skills: 

- Be able to develop a theoretical reflection on topics covered by articulating the 

knowledge, ability to design and conceptual development as well as a critical point of 
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view. 

 

skills: 

- Conduct the work of reading, reflection and analysis in the thematic scope of 

narrative theory, focused on course. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Porque as expressões narrativas são inúmeras e arcaicas na comunicação humana, 
torna-se necessário tentar compreender as conexões entre as formas narrativas 
fundamentais, no sentido de tornar possível uma definição da narratologia 
cinematográfica. O curso terá como fio condutor a definição e delimitação dos 
contornos das narrativas fílmica, escrita e cénica, no sentido de compreender as suas 
interconexões e a especificidade da narratologia fílmica. A distinção entre 
narratologias de expressão e narratologias de conteúdo (Gaudreault), procurando, nas 
origens gregas da ideia de narratologia, as bases que permitem elucidar a comum 
diferenciação contemporânea entre narrativa e drama, servirá de pano de fundo para a 
compreensão dos géneros narrativos em geral e cinematográficos em particular. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Because stories are numerous and archaic expressions in human communication, to 

provide a definition of film narratology, it becomes necessary to try to understand the 

connections between fundamental narrative forms. The course will trace the conditions 

to the definition and delimitation of the boundaries of the film, written and scenic 

narratives in order to understand their interconnections and the specificity of film 

narratology. The distinction between expression and narratologias narratologias 

content (Gaudreault), looking in the Greek origins of the idea of narratology, the 

foundations that allow us to elucidate the common contemporary differentiation 

between narrative and drama, will serve as the backdrop for the understanding of 

narrative genres in general and film in particular. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Os conteúdos programáticos da unidade curricular estão organizados em oito núcleos 
temáticos que subentendem o objectivo geral da unidade curricular, o desenvolvimento 
de conhecimentos, aptidões e competências no âmbito da determinação de uma 
especificidade narratológica cinematográfica, suas definições, tendências teóricas e 
conexões com as restantes artes da narrativa, mais especificamente com o teatro e com 
a literatura. Neste sentido, a exposição de conteúdos é acompanhada pela análise dos 
textos e obras narrativas de referência. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The syllabus of the course are organized into eight thematic units that underlie the 

general objective of the course, the development of knowledge, skills and competencies 

in the determination of a narratological cinematic specificity, their definitions, 

theoretical trends and connections with other arts narrative, more specifically with 

theater and literature. In this sense, the exhibition is accompanied by content analysis 

of narrative texts and reference works. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A exposição dos conteúdos programáticos é acompanhada pela leitura e análise de 
textos e obras narrativas de referência, visionamentos e exercícios de grupo. 
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A avaliação é feita mediante três parâmetros: 1. Trabalho individual de reflexão no 
âmbito temático da disciplina; 2. Exposição oral, para a turma, do trabalho escrito em 
curso; 3. Assiduidade e participação nas aulas, sendo que no 1o parâmetro se avalia 
fundamentalmente a aquisição de conhecimentos, a capacidade de formulação e 
desenvolvimento conceptual escritos e a capacidade crítica e, no 2o parâmetro, o 
interesse e a capacidade de exposição oral do aluno, tendo também por fito expor à 
turma e ao professor o trabalho de campo realizado pelo aluno para a elaboração do 
trabalho escrito. 

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

The exposure of the syllabus is accompanied by reading and analyzing texts and 

narratives reference works, screenings and group exercises. 

The evaluation is done by three parameters: 1 Individual work of reflection on the 

thematic scope of the discipline; 2 Oral presentation to the class, the written work in 

progress; 3 Attendance and participation in class, and in the 1st parameter is mainly 

evaluates the acquisition of knowledge, the capacity to formulate and written 

conceptual development and critical capacity and, in the 2nd parameter, the interest 

and the ability of the student's oral presentation, by also taking aim expose the class 

and the teacher fieldwork conducted by the student for the preparation of written work. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A metodologia de ensino utilizada pretende promover o conhecimento, aptidões e 
competências no âmbito temático da disciplina, sendo a exposição e o 
desenvolvimento conceptual dos conteúdos do programa feito pelo docente, 
acompanhado, durante as aulas e em cada núcleo temático do programa, pela leitura de 
textos, visionamento de filmes, exercícios de pequenos grupos e discussões de grande 
grupo para posicionamento de questões e clarificação dos conceitos. As exposições à 
turma dos trabalhos para avaliação feitos pelos alunos complementam também a 
dinâmica de ensino, reforçando-se e partilhando-se aprendizagens. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The teaching methodology used is intended to promote the knowledge, skills and 

competence in the thematic scope of the discipline, and exposure and the development 

of the conceptual content of the program made by the teacher, accompanied, during 

classes and in each thematic core of the program, by reading texts, watching films, 

exercises, small group discussions and large group for positioning issues and 

clarification of concepts. Exposures to the class of work for evaluation made by 

students also complement the dynamic teaching, reinforcing and sharing is learning. 

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

CHARACTERS MAX) 

ARISTÓTELES, « Poética », Tradução, Prefácio e Introdução de Eudoro de Sousa, 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 1998 (5a edição) 
AUMONT,J., BERGALA,A., MARIE,M., VERNET, M., « Esthétique du Film », Ed. 
Fernand Natan, Paris, 1983 ; « L‟Analise des films », Ed. Fernand Natan, Paris (Cap. 
4) GAUDREAULT, A. , « Du Littéraire au filmique », Méridiens Klincksieck, Paris, 
1989 GAUDREAULT A / JOST, F, « Le récit cinématographique », Ed. Nathan, 1990  
ARTAUD, Antonin, « O teatro e o seu duplo » 
BRECHT, « Escritos sobre o teatro » (Écrits sur le théâtre, coll. " Bibliothèque de la 
Pléiade ",Paris (édition, introduction et chronologie J.-M. Valentin, 2000 ) 
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(continuação no nº 10) 

10. OBSERVAÇÕES 
(continuação do nº 9) 
 
MENDES, JM, « Porquê tantas histórias – o lugar do ficcional na aventura humana », 
Minerva, Coimbra, 2001 GENETTE, G., “ Nouveau discours du récit”, 1983, Paris, 
Seuil., 1983 AUMONT, J. & MARIE, M., “ Dicionário Teórico e Crítico de Cinema”, 
Edições texto&grafia CHATMAN, S., “Narrative Structure in fiction film”, Cornell 
University Press, 1980 
MCKEE, R., « Story : Substance, Structure, Style, and the principles of Screenwriting 
», Methuen, 1998, London SÓFOCLES, « Édipo Rei » 

10. GENERAL REMARKS 

      

 


