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O conhecimento histórico também é feito por narrativas e essas narrativas podem ser 

percebidas em plataformas comunicacionais como o rádio, a televisão e em linguagens como 

o cinema e a música. Martin-Barbero (2003) recorre a Habermas para observar que a 

comunicação se tornou o a matriz central das sociedades do século XX e não mais o 

trabalho. Williams (1984) considera que a televisão como forma cultural é um produto 

importante para compreender as sociedades modernas. O cinema pode ser compreendido na 

sua associação com a história e, portanto, o drama cinematográfico como fonte, 

representação, discurso (BARROS, NÓVOA, 2012) e (RAMOS; SILVA, 2011).  

Esse seminário temático se propõe a reunir pesquisadores que estejam 

desenvolvendo trabalhos, sobre como a produção audiovisual no século XX contribuiu para a 

construção de historiografias, pela dramaturgia televisiva e seu desdobramento nas 

telenovelas, seriados, minisséries e outros tipos de teledramaturgia e também pelo cinema, 

especificamente no Brasil. A televisão e seus produtos, nesse caso, a dramaturgia ocupou 

(ocupa) um espaço importante com consumo cultural, informativo e de entretenimento de 

uma parcela considerável da população. (HAMBURGER, 2005), (BORELLI, 2000) 

(LOPES, 2003). 

Objetiva, portanto, discutir interdisciplinarmente a produção de narrativas 

audiovisuais, a partir de adaptações da literatura, do teatro e outros tipos de narrativas que são 

produzidas para televisão e para o cinema e contribuem para analisar a relação entre indústria 

cultural e conhecimento histórico.  
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