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Resumo 

 
O presente artigo apresenta uma experiência de vivência, por meio da observação 
participante, no híbrido das cidades concreta e cinemática de Buenos Aires. Trata-se de um 
imaginário urbano que se deu, inicialmente, por meio da representação dos espaços urbanos 
na obra cinematográfica argentina Medianeras: Buenos Aires na Era do Amor Virtual e, em 
seguida, ressignificado por uma investigação, guiada pelo roteiro fílmico, na cidade 
concreta. A partir de Silva (2011) compreende-se o urbano e o imaginário, fazendo uma 
relação direta com os fenômenos que extrapolam o filme e nos conduzem aos complexos 
sócio-culturais. 
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CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

O estudo proposto neste trabalho consiste em uma das etapas em que investiga o 

urbano contemporâneo a partir do filme argentino Medianeras. Para o presente artigo foi 

realizada uma ida a cidade concreta de Buenos Aires quando, como pesquisadora, vivenciei 

as localidades da cidade cinemática representada na obra em questão. Para que isso fosse 

possível, uma metodologia de mapeamento dos espaços urbanos foi desenvolvida em um 

primeiro processo de análise fílmica. 

 “A vivência imaginária do filme aciona sentimentos profundos dos que emergem a 

partir da alteridade ficcional” (SILVA, 2012, p. 20). A imagem compõe o imaginário e o 

imaginário, por sua vez, “absorve imagens e sofre construções impostas pela vida em 
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sociedade, mas é também a condição da abertura, do escape. É fundamental que sua 

produção e produtividade sejam integradas à realidade social humana” (SILVA, 2012, p. 

08). Com base nisso, compreendemos que a cidade visitada nesta pesquisa é não somente a 

capital argentina, mas a capital argentina dotada de um imaginário, construído sob a ótica 

de uma representação fílmica que, por sua vez, foi construída a partir de um imaginário 

urbano e do olhar do diretor Gustavo Taretto sob Buenos Aires. 

“Os diversos complexos de magia, de afetividade, de razão, de real que compõem a 

estrutura molecular dos filmes nos conduzem aos complexos sociais contemporâneos e aos 

seus componentes” (MORIN, 1997, p. 240). De acordo com essa premissa, a proposta do 

trabalho é compreender o universo fílmico em análise como um fenômeno social, cultural, 

estético e que nos remete a representação de uma época atual. Ou seja, aprofundar-se na 

narrativa de Medianeras nos possibilita fazer mais que uma análise cinematográfica. A obra 

argentina, agindo como lugar de representação do real, nos permite enxergar uma discussão 

que permeia as relações entre cidade, comunicação e mídia. Trata-se de compreender o 

filme como uma moldura, em que a construção de sua linguagem discursiva e visual 

consiste em um espaço de representação que, no caso de Medianeras, propicia uma reflexão 

a respeito da subjetividade arquitetônica e dos fluxos das cidades, bem como a respeito das 

relações interpessoais que acontecem no urbano. 

Logo, compreende-se como corpus da pesquisa tanto o próprio filme em análise, 

que traz uma discussão acerca do espaço urbano da representação de Buenos Aires, quanto 

a experiência de uma breve vivência nos espaços apresentados pela cidade de Medianeras.  

 

 

DESVENDANDO MEDIANERAS 

 

O filme Medianeras: Buenos Aires na era do amor virtual, uma produção do cinema 

argentino dirigida por Gustavo Taretto, com direção de fotografia de Leandro Martínez, 

narra a história de Martín (Javier Drolas) e Mariana (Pilar López de Ayala), dois jovens que 

vivem no mesmo quarteirão de Buenos Aires. Apesar de se cruzarem e caminharem pelos 

mesmos lugares, as personagens não se percebem e não vivenciam a experiência de um 

encontro durante grande parte do roteiro. 

É através de recursos da linguagem cinematográfica que o diretor reforça durante 

todo o filme a constante busca por algo que parece perdido nas práticas coletivas do 



 
Intercom  –  Sociedade  Brasileira  de  Estudos  Interdisciplinares  da  Comunicação  
XXXVIII  Congresso  Brasileiro  de  Ciências  da  Comunicação  –  Rio  de  Janeiro,  RJ  –  4  a  7/9/2015 

 
 

 3 

cotidiano das grandes cidades. Desde suas primeiras cenas, Medianeras mostra-se como um 

adensamento de representações simbólicas. Nos primeiros três minutos, o filme se detém 

em apresentar, discursiva e visualmente, as diferenças arquitetônicas da cidade de Buenos 

Aires a partir da narração subjetiva do protagonista, estabelecendo uma relação entre as 

construções urbanas e as pessoas que habitam a cidade. 

Entende-se, com isso, que o poder de persuasão das imagens em movimento nos 

aproxima constantemente de questões cotidianas. "As imagens das cidades no cinema 

teriam, sobretudo, a função primordial de levar a aceitar como real (ou pelo menos com 

proximidade do real) o ficcional, de promover uma certa aparência de realidade" 

(PRYSTHON, 2006, p. 260). 

Compreendendo que a ficção nos propõe pensar esse diálogo entre representação e 

realidade, percebe-se que o filme em questão nos apresenta uma reflexão sobre a ideia de 

uma cultura urbana midiática e traz consigo novos cenários para a comunicação e para a 

própria organização social. O surgimento de novas mídias cria um ambiente de trocas, 

produz uma mediação alicerçada nas relações vinculativas. Falamos também de linguagem, 

dos sentidos provocados pelos vínculos, pelos signos, um processo que supera o tecnicismo 

e nos coloca diante de uma comunicação que altera a percepção espaço-temporal e altera 

também as relações nas grandes cidades. 

A arquitetura de Buenos Aires, a partir de Medianeras, revela uma cidade em 

expansão, uma cidade alterada pela nova dinâmica de um cotidiano midiático. O 

crescimento aleatório dos edifícios reflete as irregularidades e os paradoxos das práticas do 

indivíduo contemporâneo, em sua necessidade de receber informações de maneira quase 

compulsiva e, ao mesmo tempo, se manter em relativo isolamento por causa dessas relações 

alocadas no espaço virtual. Aqui pensamos também a própria ideia das medianeras, as 

fachadas cegas dos prédios que são constantemente quebradas pelos moradores da cidade e 

se apresentam como pontos de fuga.  

Diante do exposto, compreende-se que objeto deste estudo concentra-se nas 

vivências, nas relações, ou ainda na ressignificação das relações no urbano nas grandes 

cidades. Busca-se criar um panorama que apresenta a própria cidade como personagem que, 

inserida no plano do imagético, remete a uma representação de nós, indivíduos 

contemporâneos. Também a arquitetura torna-se representação de como podemos encarar as 

experiências nos espaços urbanos, ou seja, torna-se exemplo físico das relações humanas 

expostas em Medianeras. 
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Essas relações, a individualidade e as subjetividades contemporâneas expressas na 

comunicação urbana estão nas ruas das cidades e estão também representadas no filme 

argentino. 

 

 

CIDADE E IMAGINÁRIO URBANO 

 

Compreenderemos o urbano como “um efeito imaginário sobre tudo que nos afeta e 

nos concebe para fazer-nos cidadãos do mundo: os meios de comunicação, a internet, os 

sistemas vários, as ciências, a arte e, enfim, as tecnologias” (SILVA, 2011, p. x). Essa 

conceituação do urbano nos permite uma aproximação do cenário exposto no filme 

Medianeras. Trata-se não da cidade, não do cidadão, não do urbanismo, mas de uma 

estética resultante do hibridismo desse sistema complexo. 

As formas urbanas que fazem a cidade sempre estiveram ligadas à realidade técnica 

e social de seus tempos. Como a própria comunicação, a cidade é um organismo vivo, 

dinâmico, que se move de acordo com os fluxos materiais e sociais, com as redes políticas, 

econômicas e comunicacionais. 

Entende-se portanto que as pessoas, os edifícios, as ruas, as avenidas, as 

publicidades, os sistemas de comunicação, os monumentos arquitetônicos estão 

configurados de forma a construir uma realidade simbólica do seu próprio contexto urbano. 

Esses elementos, quando vistos como um todo, possibilitam uma primeira reflexão sobre os 

hábitos e vivências de uma determinada cidade. 

Uma cidade então, do ponto de vista da construção imaginária do que 
representa, deve responder, ao menos, por condições físicas naturais e 
físicas construídas; por alguns usos sociais; por algumas modalidades de 
expressão; por um tipo especial de cidadão em relação com os de outros 
contextos, nacionais, continentais ou internacionais; uma cidade se faz 
uma mentalidade urbana que lhe é própria. (SILVA, 2011, p. xxv). 

 

Tal dinâmica presente nas cidades não se restringe, portanto, a imagem física dos 

espaços urbanos. Percebemos que a construção de uma percepção urbana passa pelas 

práticas culturais, pelas vivências cotidianas e pelo fluxo das relações que se sucedem nos 

espaços. 

Os elementos móveis de uma cidade e, em especial, as pessoas e suas 
atividades, são tão importantes quanto as partes físicas estacionárias. Não 
somos meros observadores desse espetáculo, mas parte dele; 
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compartilhamos o mesmo palco com outros participantes (LYNCH, 1997, 
p. 01-02). 
 

Nessa mesma perspeciva, Canevacci (2004) reforça o conceito de que não somos 

apenas espectadores urbanos, mas atores em constante diálogo com o espaço arquitetônico e 

com a cidade em si. Trata-se de um universo urbano que se define por suas expressões, sua 

arquitetura, seus cidadãos, seus visitantes. 

O cenário exposto no filme em questão explora essa cidade como sistema complexo. 

O arco narrativo de Medianeras, durante todo o roteiro fímico, gira em torno da ligação 

entre as relações sociais das personagens em cena e o sentido da arquitetura como um 

reflexo de uma cultura contemporânea, urbana e midiática. As falas dos protagonistas nos 

inserem nesse perspectiva de que um nova experiência de espaço e de tempo são 

vivenciadas nessa ambiência urbana de Buenos Aires. 

É a partir dessa Buenos Aires cinemática que o primeiro olhar sobre o urbano da 

capital argentina se constrói.  Ou seja, com a análise da produção audiovisual inicia-se 

também a construção de um imaginário urbano que extrapola os limites do filme e se insere 

no plano dos desejos, das expectativas e de um sensação de conhecimento que se forma a 

partir da proximidade com a representação da cidade filmada. 

 

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

“Um roteiro é uma planta baixa de um grande edifício feito de luz e imagem em 

movimento” (BAHIANA, 2012, p. 64). Fazendo uma analogia ao que Bahiana (2012) 

explicita ao falar do roteiro cinematográfico, construí, a partir de um mapa da região central 

de Buenos Aires, um roteiro para as caminhadas pela cidade concreta e outrora representada 

em Medianeras. O resultado (figura 01) foi também uma espécie de planta baixa de um 

grande edifício, que, além da luz e  da imagem, era dotado de imaginário. 

Pensando essa fronteira entre o perceber individual e os estados coletivos identifica-

se a noção de construtos imaginários que, de acordo com Silva (2011), é um dos termos 

usados para assinalar o encontro dos fantasmas coletivos com os  sentidos sobre os saberes 

sociais. Isso visto que “os imaginários apontam preferencialmente, para uma categoria 

cognitiva, melhor dizendo, para a experiência humana de construir percepções a partir de 
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onde somos sociais, não somente por conveniência, mas por desejos, anseios e frustrações” 

(SILVA, 2011, p. xi). 

 

 
Figura 01: Fotografia de parte do mapa utilizado para localizar os espaços visitados. 

 

Destaca-se, portanto, uma abordagem de Medianeras que extrapola o limite espacial 

e temporal da filme argentino, que busca compreender tanto a composição da obra 

cinematográfica quanto a abordagem temática e conceitual apontada no roteiro. Logo, 

entende-se que "a análise fílmica  parte do fílmico, mas leva com frequência a uma reflexão 

mais amplas sobre o fenômeno cinematográfico" (AUMONT; MARIE, 2011, p. 15).  

Compreendemos ainda que esse entendimento nos aproxima ainda mais do objeto 

que encontra-se inserido na narrativa de Medianeras, ou seja, da cidade e das vivências em 

seus espaços urbanos. 

Quando um determinado contexto de pesquisa (em campo ou não) 
exprime uma multiplicidade de mensagens e de fontes, se deve 
desenvolver um método adequado, isto é, que multiplique os pontos de 
vista, de observação, levantamento e transcrição do objeto 
(CANEVACCI, 2013, p. 76). 

 

Com isso, Canevacci (2013) nos permite uma reflexão que vai além da comunicação 

urbana. O autor nos permite pensar também a polifonia dos métodos adotados em uma 

pesquisa científica, escapando da rigidez e do engessamento.  

Para chegar a esta etapa de identificação de quais locais seriam visitados em Buenos 

Aires (figura 01), foi realizada uma análise fílmica inicial em que foram coletados frames 
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com imagens da cidade construída pela narrativa fílmica. Os lugares escolhidos aparecem 

em Medianeras tanto por meio do discurso visual quanto pelo discurso verbal, na fala das 

personagens. A partir desse panorama traçado, foram priorizados os lugares em que a maior 

parte do roteiro se desenvolve. Trata-se de uma região central da cidade de Buenos Aires, 

no entorno da Plaza San Martin e da avenida Santa Fé. 

 

   
Figura 02 e 03: Frames retirados de Medianeras. Endereço das personagens Martin e Mariana. 
 

   
Figura 04 e 05: Frames retirados de Medianeras. Edifício Kavanag e Pasaje Kavanagh. 

 

   
Figura 06 e 07: Frames retirados de Medianeras. Medianeras dos edifícios. 

 

    
Figura 08 e 09: Frames retirados de Medianeras. Irregularidade nos estilos arquitetônicos. 
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Dentro dessa seleção inicial de locais a serem observados alguns espaços chamaram 

a atenção dentro da dinâmica da cidade concreta. Essa fase de exploração da cidade foi 

realizada junto a uma construção visual através do registro fotográfico dos espaços urbanos 

de Buenos Aires representados em Medianeras. 

A primeira impressão ao vivenciar a face do urbano de Buenos Aires é a de uma 

cidade complexa em sua própria construção e organização arquitetônica. Além das 

irregularidades nos edifícios explicitadas em Medianeras (figuras 08 e 09), é perceptível o 

paradoxo entre a grandiosidade dos prédios governamentais e institucionais frente aos 

prédios residenciais. Buenos Aires concreta apresenta-se dotada de um adensamento 

simbólico que reverbera uma memória, uma história e uma cultura única. Símbolos que 

formam uma língua, uma identidade que não aquela que os visitantes imaginam conhecer. 

Nessa lógica se inserem também as próprias medianeras, visíveis em cada uma das 

ruas da cidade (figuras 12 e 13). Trata-se da palavra que dá nome ao filme e que, por vezes, 

torna-se personagem do próprio roteiro. A medianera refere-se à parede lateral dos edifícios 

em Buenos Aires que normalmente são inutilizadas do ponto de vista arquitetônico, mas 

comumente convertidas em espaço para exposição de anúncios publicitários. Na cidade 

cinemática a  medianera aparece como ponto de fuga e como solução para os problemas dos 

protagonistas ao final do roteiro. Na cidade concreta o ponto de fuga parece também existir, 

já que essas as fachadas cegas dos prédios são constantemente quebradas pelos moradores 

da cidade. 

 

   
Figura 10 e 11: Registro fotográfico. Irregularidades arquitetônicas na cidade concreta. 
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Figura 12 e 13: Registro fotográfico. Medianeras por toda Buenos Aires. 
 

   
Figura 14 e 15: Registro fotográfico. Local equivalente ao endereço de Martin. 

 

      
Figura 16 e 17: Registro fotográfico. Os espaços da história de Kavanagh. 

 
Outro aspecto pontuado pelo roteiro fílmico e observado em campo diz respeito a 

intervenção urbana por meio de uma construção arquitetônica. No filme, Mariana apresenta 

a história do edifício Kavanagh, segundo a personagem, o arranha-céu mais bonito da 

cidade e a maior estrutura de concreto do mundo nos anos 1930.  O edifício tem uma 

história peculiar e faz parte da construção de uma importate região de Buenos Aires. No 

entanto, não há nada que o defina dessa forma em loco, não há resquícios de sua história 

expostos aos visitantes. Há apenas um passado registrado nas memórias, escondido nas 

paredes, nas calçadas, nas placas. 
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A cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas da mão, 
escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das 
escadas, nas antenas dos para-raios, nos mastros das bandeiras, cada 
segmento riscado por arranhões, serradelas, entalhes, esfolduras 
(CALVINO, 1990, p. 14-15). 

 

A experiência de ver o edífico Kavanagh, a Basílica do Santíssimo Sacramento e o 

Palácio dos Anchorenas me foi marcante devido ao imaginário já criado pela descrição 

histórica posta em cena em Medianeras. Caso contrário, distante culturalmente do que 

simboliza o Kavanagh, a vivência diante desses espaços urbanos não seria o mesmo. Isso se 

repete diante de toda Buenos Aires. Os espaços foram ressignificados. 

Medianeras foi, nessa etapa inicial, uma espécie de vitrine de Buenos Aires, uma 

janela urbana construída para que os espectadores olhem a capital argentina através dela. 

Podemos compreender essa vitrine como um jogo de olhares que adquire conteúdos 

simbólicos e que “excita a imaginação e, simultanemanete, gera frustração” (SILVA, 2011, 

p. 27). Buenos Aires frustrou, despertou emoções, curiosidades, apresentou um pouco do 

que havia sido mostrado pelo filme e extrapolou por diversas vezes o que está posto na 

narrativa.  Nosta-se, com isso, que a construção do presente artigo possibilitou iniciar uma 

reflexão sobre o filme como espaço de representação e seu processo de ressignificação 

dentro e fora do contexto audiovisual por meio dos imaginários urbanos. 
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