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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

6º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

6TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Teorias da Narrativa IV 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Narrative Theories IV 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Mónica Baptista (30+10h de sessões de contacto) 

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

Mónica Baptista 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) 
Estudo das tendências actuais da narratividade cinematográfica no cinema main 

stream, de autor e independente. Compreensão da geneologia das tendências actuais à 

luz dos momentos de ruptura com o cinema “clássico”: a importância do fragmento 

auto-referencial, da stasis e dos tempos mortos, do mini-plot e do non-plot. No termo 

da uc, destinada a alunos finalistas da Licenciatura, estes últimos devem mostrar 

compreender a diversidade das principais tendências na narratividade cinematográfica 

contemporânea, distinguindo e identificando as suas formas e tipologias. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The cu analyses the main trends in contemporary cinematographies of the world 

cinema, artie and author films, estabilishing their relationship with classical, modern 

and postmodern approaches. Students are supposed to compare diferent goals and 

practices with their one interests and capacities, looking forward to their professional 

work in the cinematica entourage of today. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1. Descrição das tendências actuais 

2. Simplicidade ou complexidade  narrativa 

3. Fragmentos ou totalidades: “o fim do fim” 

4. Exposição sem desenlace (análise de casos) 

5. Digressão a partir de A obra aberta, de Umberto ECO 

6. Hibridismos ficção-documentário (análise de casos) 

7. O real em posição de ficção (a partir de Marc Augé) 
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8. Exemplos de estética “do fluxo”, ou “da fluidez”, ou “líquida” 

9. As políticas da narrativa: every day’s life politics 

10. Conclusões 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1. Contemporary narrative trends — a description. 

2. Narrative simplicity V. complexity. 

3. Totality and fragmentation: a survey. 

4. Exposition without and ending. 

5. Fiction-documentary hybridisms. 

6. Reality and fiction (based on Marc Augé). 

7. "Fluidity" aesthetics in film. 

8. Everyday's life politics and the politics of narrative. 

9. Auto-reflexivity and metafilms: cinema and thought. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A reflexão sobre a importância do fragmento (p. ex. a partir de Novalis), da questão do 

acabamento-inacabamento da obra de arte (a partir de exemplos da pintura, música, 

cinema, escultura) e da “abertura” da obra (na tradição dos estudos de Umberto Eco) 

visa propiciar aos alunos uma maior compreensão das “tradições do novo” que 

marcaram a cultura ocidental desde o romantismo aos diferentes modernismos e à 

situação que hoje designamos por “tardo-moderna” ou por “pós-moderna”, 

designações diferentes para uma contemporaneidade que apresenta diferentes perfis. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

The main themes of the syllabus synthetize some of the main concerns of film making 

authorship today. Narrative goals and strategies are approached in a comparative and 

practice based method, allowing the studentes to understand what choices are beeing 

made by screenwriters and directors in this first years of the 21th century. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A uc apoia-se em exposição oral teórico-prática pela docência e pela análise de autores 

e de obras que exemplificam e ilustram as diferentes questões listadas nos conteúdos 

programáticos. Tratando-se de uma uc da área de Argumento Cinematográfico da 

Licenciatura, o seu enfoque privilegia a articulação das questões abordadas com a 

narratividade do cinema contemporâneo. Os alunos em regime de avaliação contínua 

elaboram um trabalho escrito sobre uma análise de caso pré-acordada com o docente, 

utilizando obrigatoriamente a bibliografia da unidade curricular. Os alunos em 

avaliação final fazem um exame escrito sobre o conjunto da matéria abordada no 

período a ele destinado no calendário escolar. 

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

Practice based research: the cu takes diferent films and compares their narrative 

choices and strategies. Each student writes a 6.000 words paper choosing onde or 

more topics of the cu syllabus. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
Em final de Licenciatura, tem-se mostrado pertinente que os alunos desenvolvam, de 

forma orientada e a partir de exemplos, uma reflexão de síntese sobre as principais 

tendências narrativas da contemporaneidade — trata-se de alunos dessa área de 
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estudos. A metodologia da uc permite a identificação dessas tendências a partir da 

exposição oral teórico-prática apoiada em autores de referência, e a compreensão das 

suas expressões em filmes do mundo actual. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

Procceding by case studies is the best way to understand what is beeing done by artists 

and professional in cinema today. 

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

CHARACTERS MAX) 

Mendes, J. M. (coord.), Novas & Velhas tendências no Cinema Português 

Contemporâneo, Lisboa, Gradiva, 2013. 

 Mendes, J. M., Culturas Narrativas Dominantes — O Caso do Cinema, Lisboa, 

Ediual, 2009. 

BAUMAN, Z., Liquid Modernity, Polity Press, Oxford, UK, 2000. 

BERRY, M. Speaking in Images: Interviews with Contemporary Chinese Filmmakers. 

NY: Columbia Univ. Press, 2005 

BONITZER, P., “Qu'est-ce qu'un plan”, in Le champ aveugle, Essai sur le réalisme au 

cinéma, Petite coll. des Cahiers du Cinéma 

BOUQUET, S., “Plan contre flux”. In: Cahiers du Cinéma, n. 566,  Paris: Março de 

2002. 

DANCYGER, K., and RUSH, J., Alternative Scriptwriting (Fourth Edition), N.Y., 

Focal Press, 2007. 

 DE BAECQUE, A., L’histoire-caméra, Gallimard, 2008. 

 JOYARD, O., “C’est quoi ce plan? (La suite)”. In: Cahiers du Cinéma, n. 580, junho 

de 2003. 

 LALANNE, J.-M., “C’est quoi ce plan?”. In: Cahiers du Cinéma, n. 569, junho de 

2002. 

MURPHY, J.J., Me and You and Memento and Fargo, N.Y., Continuum, 2007. 

10. OBSERVAÇÕES 
A monitorização da aprendizagem pode aconselhar que ao trabalho individual 

destinado a avaliação contínua se junte um teste escrito complementar. 

10. GENERAL REMARKS 

      

 


