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O curso tem como tema central discutir o documentário na televisão da década de 1980 

e a emergência da imagem como paisagem. Analisar de que modos os programas 

veiculados introduzem o tema da paisagem, que ideias tais paisagens televisivas 

perpetuam e como determinadas práticas culturais e estéticas atuam na consolidação do 

tema da paisagem. O recorte privilegia a década de 1980 sem no entanto limitar-se a ela. 

Interessa pensar, a partir da televisão, a questão da “mobilidade” na relação com os 

espaços urbanos para além do pensamento específico das cidades. Considerar outros 

“espaços” igualmente (in)formados pela ideia de  transitoriedade/mobilidade na 

produção documental. As mudanças no contexto histórico-cultural, especificamente no 

Brasil, associadas às mudanças tecnológicas - o aparecimento do vídeo nos anos 1980 – 

apontam para novas formas de pensar a imagem, o documentário, a paisagem e, ainda, 

os espaços urbanos.   

 

Interessa investigar de que modo o documentário - para além das questões contextuais 

ligadas aos “retratos do real” possíveis à época – deixa-se contaminar pelo amplo 

repertório de imagens e práticas disponíveis para mostrar as propriedades afetivas e 

dinâmicas dos espaços urbanos. O curso pretende dialogar finalmente com a produção 

documental contemporânea que retoma imagens do passado para evocar a história e a 

memória da cidade. Algumas questões conduzem nosso recorte: como se dá a relação 

entre os modos narrativos, a montagem e as representações da paisagem urbana na 

televisão? O que apontam essas imagens no modo como constróem a paisagem e os 

imaginários urbanos? De que modo a retomada de imagens do passado contribui para 

criar experiências afetivas, simbólicas e materiais da cidade?  
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