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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

5º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

5TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Tipologias da Narrativa 1 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Narrative Types I 

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 unidade curricular tem por objectivo que os estudantes sejam capazes de 
desenvolver os seguintes conhecimentos, aptidões e competências: 
 
Conhecimentos: 
- Definir conceitos chave da unidade curricular e saber integrá-los numa reflexão 
crítica. 
- Conhecer as principais linhas de força do pensamento dos cineastas estudados, no 
âmbito temático da unidade curricular. 
 
Aptidões: 
- Articular as obras fílmicas trabalhadas na disciplina aos problemas cinematográficos, 
literários e conceptuais específicos, nomeadamente relacionando-os com as ideias 
concretas desenvolvidas durante as aulas. 
- 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 de textos e de visionamento de filmes. 
- Ser capaz de reflexão, interpretação e elaboração crítica conceptual, no âmbito 
temático da unidade curricular. 
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4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

- The course aims to promote and provide the following knowledge, skills and 

competences: 

 

knowledge: 

- To define key concepts of the course and learn how to integrate them into a critical 

reflection. 

- To know the main characteristics of each case study on the context of narrative 

typologie. 

 

skills: 

- To articulate the focused film works with the specific cinematic, literary and 

conceptual issues of the course, particularly relating them with concrete ideas 

developed during lessons. 

- To 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 

view. 

 

Competences: 

- Conduct the work of reading texts and viewing films. 

- Be capable of reflection, interpretation, critical and conceptual elaboration on the 

thematic scope of the course. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
Estará em foco o conceito de multilinearidade narrativa, através de uma análise e 
classificação de narrativas cinematográficas, cuja estrutura se enquadre, ou não, 
naquilo a que se chamou, a partir de Robert Mckee, 'multiplot', a partir do 
visionamento de filmes. O 'multiplot', ainda que apareça já no início do cinema (o 
Intolerance de Griffith, por exemplo), desenvolveu-se fundamentalmente a partir dos 
anos 80, surgindo claramente como alternativa à estrutura narrativa clássica fechada e 
tendendo cada vez mais para uma estrutura aberta. O seu principal traço – rompimento 
com unidade de um plot principal, colocando ao mesmo nível um conjunto de plots 
que se relacionam entre si, numa rede de conexões não necessariamente causais e não 
necessariamente hierárquicas – pode apresentar-se com características estruturais 
muito diversas: veremos algumas delas. Paralelamente, explorar-se-ão alguns casos de 
multilinearidade literária, suas afinidades e conexões com os filmes. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

This course focuses on the concept of narrative multilinearity, enphasizing on the  

analysis and classification of cinematographic narratives whose structure fits in what 

Robert Mckee called a 'multiplot structure'. Although the possibilities of multiplot in 

telling film stories are allready known at least since D.W. Griffith, multiplot structured 

films were particulary developed from the 80s forward, clearly emerging as an 

alternative to the classic narrative structure and increasingly tending to an open 

structure. Multiplots main feature - breaking with a main plot and placing at the same 

level a set of plots - can show quite a variety of structural characteristics that will 

occupy our study, concerning character construction, time and space-structure, mise-

en-scène; open structure motives. In parallel, we will explore some case studies of 

literary multilinearity in modern novel. 
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6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
A unidade curricular tem como grande objectivo o desenvolvimento de conhecimentos, 
aptidões e competências dos discentes perante a narrativa de estrutura multilinear em 
geral, fílmica e literária, sendo que os conteúdos programáticos da mesma se focam 
neste objectivo, apresentando um conjunto referencial de obras com estas 
características narrativas para análise e reflexão. É dada especial atenção ao multiplot 
cinematográfico e suas características estruturais específicas e à estrutura do romance 
moderno, suas linhas estruturais e estilísticas, tendo como principal referência neste 
âmbito a obra ficcional e ensaística de Virginia Woolf. As análises focadas na estrutura 
narrativa articulam a exposição dos conteúdos teóricos fundamentados na bibliografia 
de referência da unidade curricular com visionamentos, leituras e discussões das obras. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

Being the curricular unit objectives to develop the students knowledge, skills and 

competencies on filmic and literary multilinear narrative features, the syllabus focuses 

precisely this goal by proposing and presenting the students a set of reference works 

with these characteristics. 

 

The analyzes of literary and filmic exemples will be articulated with the exposition of 

theoretical concepts based on the course main bibliography. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A metodologia pedagógica é estruturada a partir da exposição de conteúdos pelo 
docente e do visionamento de filmes e leitura de textos, privilegiando-se o trabalho em 
grupo na leitura e análise de textos e a participação activa dos alunos na análise das 
obras fílmicas de referência no programa da unidade curricular. 
A avaliação é feita mediante três parâmetros: 
1. Trabalho individual final de avaliação de conhecimentos (final do semester); 
2. Pequenos trabalhos individuais escritos, realizados continuamente e integrados na 
dinâmica de trabalho das aulas (ao longo do semestre); 
3. Assiduidade e participação nas aulas. 

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

Teaching methods are based on the screening of films and on the critical reading of 

texts and their subsequent analyses. 

 

There will be a writing assignment at the end of the semester and an oral presentation 

during the semester that focus on developing ideas concerned with multiplot film story 

structure: character construction, time and space-structure, mise-en-scène; open 

structure motives. 

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 tornar possível o desenvolvimento de 
conhecimentos, aptidões e competências no âmbito temático da disciplina, 
nomeadamente distinguindo entre as fases distintas: leitura e visionamento dos textos e 
das obras (1), sua reflexão (2) e, por fim, crítica (3). Assim, para além da exposição e 
transmissão de conteúdos, a aprendizagem assenta no tabalho de análise que é feito 
durante as aulas, visando promover a discussão aberta no sentido da formulação de 
questões que sejam pertinentes e o domínio dos alunos nas diferente etapas da análise 



 

4/4 
 

de filme e de textos. Pretende-se, desta forma, incentivar a pesquisa, reflexão e análise 
individuais no âmbito temático da unidade curricular. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The teaching methodology of the course based on the screening of films and on the 

critical reading of texts and subsequent discussion, interpretation and analyses, aims 

to promote knowledge, skills and competencies in the field of both filmic and literary 

multilinear and multiplot narrative structure and promotes the students following 

issues: 

-  To Recognize, distinguish and define the different narrative structures viewed and its 

particular features. 

- To be able to read and interpretate both film and literary narrative structure with a 

theoretically based point of view. 

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

CHARACTERS MAX) 

WOOLF, Virginia, The Waves, Penguin Modern Classics, Wordsworth Edition, 2000, 
Tradução portuguesa As Ondas, Tradução de Francisco Vale, Relógio d'Água editora, 
To the Lighthouse, Oxford World's Classics; " Character in Fiction ", Essays of 
Virginia Woolf, ed. Andrew Mcneillie 
BORGES, Jorge Luis, 
CALVINO, Italo, Propostas 
AUERBACH, Erich, "Mimesis " - LA REPRESENTATION DE LA REALITE 
DANS LA LITTERATURE OCCIDENTALE , Gallimard - TEL 
BARTHES, Roland, Introduction à l'analyse structurale des récits (1966), In: Barthes, 
"Oeuvres Complètes", Tome 2, 1966-1973, Seuil BORDWELL, David, "The way 
Hollywood Tells it ", University of California Press, 2006 
DELEUZE & GUATTARI, " Rizoma "(introdução de Mille Plateaux, editado em 
versão autónoma, traduzido em português...) 
MCKEE, Robert, "STORY – substance, structure, style and the principles of 
screenwriting", Methuen, 1998 
CHATMAN, Seymour, "Story and Discourse: Narrative structure in fiction and film", 
Ithaca: Cornell University Press, 1978 
* 

10. OBSERVAÇÕES 
* 
FILMOGRAFIA BASE: 
“Rashomon” (1950) – Akira KUROSAWA 
 “Mystery Train” (1989) ; "Night on Earth" (1991) - Jim JARMUSCH 
“Short Cuts” (1994) - Robert ALTMAN 
“After hours” (1985) – Martin SCORSESE 
"Smoking, No Smoking(1993) - Alain RESNAIS 
" Les Rendez-Vous de Paris" (1995) – Eric ROHMER  

10. GENERAL REMARKS 

      

 


