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Como escrever um filme de Ficção Científica, das teorias da narrativa 

ao género 

Luís Henrique Duarte Teixeira                                                                                     

Escola Superior de Comunicação Social 

 

Resumo: Neste projecto, a que denominámos “Como escrever um filme de Ficção 

Científica, das teorias da narrativa ao género.”, estudou-se as várias facetas do género 

da Ficção Científica, desde as suas origens na literatura, até à sua introdução no cinema, 

tanto nos Estados Unidos, como no Japão, França e Reino Unido. Procurou-se também 

estudar a narrativa, começando na obra de Platão, Republic/República, continuando com 

a obra de Aristóteles, Poetics/Poética e terminando com os estudos de Christopher 

Vogler, Writer’s Journey/Jornada do Escritor – ela própria baseada na matriz criada 

por Joseph Campbell, na sua obra, The Hero with a Thousand Faces/O Herói de Mil 

Faces  – e de Robert Mckee, Story.  

Toda a pesquisa realizada permitiu obter a informação necessária para responder à 

questão de partida, como escrever um filme de Ficção Científica. Após a recolha de 

informação, seguiu-se a escrita do argumento, enquadrado no género, e com os 

princípios das teorias da narrativa aplicados no mesmo. 

 

Palavras-chave: Argumento Cinematográfico, Ficção Científica, Teorias da Narrativa, 

Saga do Herói, Triângulo de Possibilidades Formais. 

 

Abstract: In this project, that we called “How to write a Science Fiction Movie, from 

narrative theory to the genre”, we studied the various aspects of the Science Fiction 

genre, from its origins – upon which a consensus can’t be found among scholars – in 

literature, to its introduction in cinema in the United States, as well as in Japan, France 

and the United Kingdom. We also researched on narrative theory, starting in Plato’s 

Republic, moving to Aristotle’s Poetics and ending with works from Christopher 

Vogler, Writer’s Journey – based on Joseph Campbell’s work, The Hero with a 

Thousand Faces – and Robert Mckee, Story. 

 

Keywords: Movie Script, Science Fiction, Narrative Theories, The Hero’s Journey, 

Triangle of Formal Possibilities 

 

 

 


