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Objetivos
A unidade curricular de Escrita Criativa propõe uma abordagem às principais estruturasnarrativas e imagéticas
como dispositivos de criação de histórias. As técnicas de criatividadeabordadas assentam em exercícios
exemplares de constrangimento e desterritorialização daexpressividade habitual, abrindo caminho para uma
despersonalização do autor de modo aque possam ser despoletadas novas expressividades criativas. É pretendido
que os discentescompreendam, reflectiam e consigam explicitar os procedimentos utilizados na produçãotextual
dessas novas expressividades.

Resultados da Aprendizagem
Além a produção textual criativa, espera-se um discurso crítico, ou seja, um discurso outro,para lá da própria
produção textual que explicite e defenda, argumentando, a génese dacomposição e os recursos estilísticos
empregues ou preteridos. Saber elaborar diversostextos em géneros narrativos ou poéticos e fazê-los acompanhar
de uma consideraçãocrítica, genética e estética implica o conhecimento básico de alguns pressupostos na área
daestrutura do conto. Assim, as competências a adquirir centrar-se-ão nas principais técnicasde escrita criativa,
passando por autores exemplares como Jorge Luís Borges, o colectivoOulipo, Marcel Duchamp, Charles
Baudelaire, Arthur Rimbaud, Italo Calvino, Georges Perec,Alberto Pimenta, Egar Allan Poe, até ao pensamento de
teóricos contemporâneos. Espera-seque, no final da Unidade Curricular, os discentes dominem os traços grais
destastextualidades e consigam utilizar as ferramentas para, na prática, produzirem umaexpressividade própria
liberta dos constrangimentos involuntários, redutores decriatividade.

Conteúdos Programáticos
Terão especial incidência as teorias de produção textual baseadas nas estruturasconvencionais do texto narrativo e
dos seus géneros, do texto dramático e dos seus géneros,do texto poético e dos seus géneros, bem como a
estrutura narrativa do conto; a descriçãodo ponto de vista físico ou afectivo, a descrição de personagens do ponto
de vista físico epsicológico, a descrição de paisagens e ambientes; a narração e os elementoscircunstanciais, os
pontos de vista narrativos, a exposição, complicação, clímax e desfecho; oproblema, conflito e solução; o mapa das
histórias; os diálogos; a ficcionalidade, realidade ediversidade. Serão ainda trabalhadas as categorias e elementos
de um texto narrativo,designadamente: a acção, as personagens, o narrador, o espaço, o tempo, o ritmo e os
tiposde texto narrativo. Serão ainda abordados áreas criativas conexas à escrita como a relaçãoentre poesia e
ilustração, contos (de autor e tradicionais) e ilustração, narrativas/ romancese ilustração, teatro e ilustração.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os conteúdos programáticos visam dar ao aluno autonomia para saber produzir textoscriativos de diversos géneros
e saber como integrar e gerir o seu próprio procedimentocriativo textual no contexto desejado. As aulas teóricas de
proximidade permitem oacompanhamento individual e de grupo no que toca à evolução conceptual e a
suapassagem para a produção prática no âmbito da temática da unidade curricular. Osconteúdos expostos
permitem fornecer uma amostra representativa dos procedimentos deescrita criativa tradicionais e contemporâneos.
Métodos de Avaliação
- A avaliação é contínua e respeita o calendário programado.
- Prevê o cumprimento dos objectivos da disciplina, assim como o método e estratégiasutilizados para o seu
desenvolvimento e concretização.
- Avalia-se a capacidade de organização e sistematização, a componente conceptual e ointeresse na aplicação
prática dos recursos teóricos e técnicos expostos ao longo das aulas.
- São elementos importantes para avaliação a assiduidade, o cumprimento dos prazospropostos, a participação do
aluno às solicitações feitas pelo docente durante a aula e aintervenção crítica e proactiva em prol do melhor
funcionamento do grupo.
Avaliação final com base nos trabalhos em sala, no trabalho final e na apresentação crítica eleitura.

Apresentação crítica oral do trabalho e leitura do texto.
(O trabalho final pode ser acompanhado de uma, ou várias, ilustrações: regime facultativo).

