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RESUMO 
O propósito deste artigo é analisar a idéia de "unidade latino-americana" através da 

representação das cidades nos filmes latino-americanos do final da década de 90 e da 
década de 2000. Sempre com a perspectiva de estabelecer elos entre o fílmico (modos de 
representar essas cidades através do cinema, ou uma estética de representação urbana no 
cinema latino-americano contemporâneo) e o cinematográfico (contextos nos quais os 
filmes são produzidos e consumidos; maneiras pelas quais os filmes se constituem também 
como documentos históricos).  

Vai-se pontuar a discussão sobre a existência das cidades latino-americanas 
cinematográficas e sua relação com as cidades reais. Vamos contrastar as cidades mais 
"idílicas" ou nostálgicas de certos filmes de ficção com as cidades dos documentários e dos 
filmes mais realistas, para através de suas diferenças, mas, sobretudo, de suas semelhanças, 
entender como se processa a experiência urbana no cinema latino -americano das duas 
últimas décadas.   
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 As cidades latino-americanas sempre buscaram modelos de urbanidade e de 

modernidade. É muito óbvio que as referências eram sempre as grandes metrópoles 

mundiais e muitas vezes, Madri e Lisboa (como referências principais da cultura ibérica 

que originou essa “civilização” latino-americana).  

 Mas é também evidente que logo as cidades latino-americanas se tornaram elas 

próprias modelos, referências, não apenas para as cidades menores dos seus países, mas 

também vieram a ser padrão de um outro tipo de urbanidade, transformaram-se em modelos 

de uma urbanidade periférica e alternativa. Muitas vezes até instituindo novas formas de 

olhar e pensar a cidade.  

 Esse movimento constante (de busca de referências nas grandes metrópoles 

mundiais, de incessante procura de adequação a padrões – de certo modo impossíveis – de 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Comunicaçao e culturas urbanas, do VI Encontro de Núcleos de Pesquisa da 
Intercom. 



 2 

modernização internacional e, simultaneamente, de estabelecimento de um novo 

cosmopolitismo síntese, de consolidação de um modelo alternativo e híbrido de cidade) faz 

do contexto latino-americano um local privilegiado de análise (como objeto e como ponto 

de vista) do contemporâneo, faz da produção cultural latino-americana um foco muito rico 

e cheio de nuances para a compreensão da cultura do século XXI. 

 Dentre as mais diversas possibilidades de escolha nessa produção cultural, diante 

dos mais variados objetos possíveis de estudo, o nosso olhar recaiu sobre aquele que talvez 

revele de modo mais imediato, mais visível esse movimento rumo a uma urbanidade 

híbrida, periférica e tão peculiarmente cosmopolita: o cinema 2.   

 O cinema latino-americano tem emergido nos últimos anos como uma espécie de 

moda cultural dos grandes centros. Ou seja, está quase garantido um lugar de destaque, está 

quase que automaticamente preservado o “direito de exibição” por essa “denominação de 

origem”3. Esse lugar de destaque – conquistado sobretudo a partir do final da década de 90 

com filmes como Central do Brasil (Brasil, 1998), Amores Brutos (Amores Perros, 

México, 1999) e Nove Rainhas (Nueve Reinas, Argentina, 1999) – não é definido por uma 

unidade estética ou temática (embora se possa agrupar algumas recorrências, 

evidentemente, ao longo das  duas últimas décadas), mas sim por essa possibilidade de 

resgate de uma idéia  de unidade geográfica. A mídia internacional tentou (de modo apenas 

superficialmente bem-sucedido) alcunhar essa idéia através do rótulo Buena Onda 4, que 

explicitamente faz menção ao passado (à Novelle Vague francesa e aos diversos “cinemas 

novos” das décadas de 60 e 70), mas que aponta para essa singularidade geográfica do 

subcontinente, pois “buena onda” é uma expressão muito mais utilizada pelo espanhol da 

                                                 
2 “É enquanto representação de representação viva que o cinema nos convida a refletir sobre o 

imaginário da realidade e sobre a realidade do imaginário”. (MORIN, 1997, 16) É neste sentido que este 
trabalho afirma a necessidade de  se analisar o cinema a partir de sua materialidade, mas sobretudo a partir 
das leituras que ele oferece da realidade e dos impactos que ele tem sobre o real. Ou seja, a proposta deste 
artigo é apresentar um olhar interdisciplinar que mescla a história discursiva da América Latina com a análise 
material de alguns dos filmes mencionados, combina a estrutura conceitual dos Estudos Culturais com a 
análise cinematográfica, é analisar o cinema latino-americano recente que reelabora a questão urbana, que 
tematiza os problemas da cidade.   
3 É notável, por exemplo,  a presença dos filmes argentinos, uruguaios e mexicanos nas prateleiras de vendas 
de DVDs na Europa, quase sempre sob a égide de “cinema de autor” ou “World cinema”.   
 
4 Várias revistas e veículos do mercado cultural europeu reúnem diretores de origem diversa como Fernando 
Meirelles, Pablo Trapero, Fabián Belinsky, Walter Salles, etc, sob a égide de cinema Buena Onda. Buena 
Onda é também o nome de uma das produtoras associadas do filme Família Rodante (Argentina, 2004), de 
Pablo Trapero, entre outros.  



 3 

América, trazendo à tona um sentido bem marcado de “malemolência” latina, de “alegria” e 

de “simpatia” que emanariam naturalmente dessa cultura.  

 O nosso objetivo, pois, é dar conta das diferenças inseridas nessa idéia, nessa 

pretensa singularidade (de certo modo, seria também, portanto, definir as singularidades 

dentro das singularidades contidas na Buena Onda), através justamente da representação 

das cidades – ou da representação da ausência de cidades em alguns casos – nos filmes 

latino-americanos do final da década de 90 e da década de 2000. Sempre com a perspectiva 

de estabelecer elos entre o fílmico (modos de representar essas cidades através do cinema, 

ou uma estética de representação urbana no cinema latino-americano contemporâneo) e o 

cinematográfico (contextos nos quais os filmes são produzidos e consumidos; maneiras 

pelas quais os filmes se constituem também como documentos históricos).  

 

 

 

Unidade latino-americana 

 

 A pretensa unidade latino-americana é certamente uma ilusão, ou mais do que isso, 

é uma aspiração a um certo destino comum. Ela pode ser vista também com resignação: o 

destino comum seria mera fatalidade comum. Desmontar essa estrutura de unidade, ou 

demonstrar simplesmente o quão ilusória ela é, contudo, não significa se desfazer 

totalmente da idéia de unidade, já que ela é indispensável para o entendimento do conjunto 

das produções culturais latino -americanas desde a época da colonização, especialmente na 

América espanhola, na qual a formulação de uma identidade latino-americana encontra 

ecos ainda mais profundos que no Brasil.  

  Podemos fazer algumas perguntas em relação à idéia de unidade latino -americana 

na sua vinculação com o cinema. A primeira delas sendo precisamente: como o cinema 

latino-americano recente tem representado a idéia de unidade? Depois, é também 

necessário questionar se essa idéia de unidade é algo que emana dos filmes na sua 

organicidade ou se é a conseqüência da avaliação crítica de um conjunto de filmes. É 

importante também investigar se há uma especificidade em cada país para a formulação 

dessa idéia, dizendo melhor, se cada país (ou cada “cinema nacional”) expressa de modo 
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claramente distinto essa identidade, essa unidade. Resumindo, a grande dúvida no momento 

de se analisar o cinema latino-americano contemporâneo é: existem idéias de unidade 

singulares?  Ou, cada país tem a sua “ilusão” própria  de “América Latina”?   

 É um conjunto de perguntas que só devem e podem ser respondidas de modo 

gradual, cuidadoso, a partir de cada filme, de cada grupo de filmes, porém de modo não tão 

sistemático de forma a apreender todas as nuances das possíveis respostas. Admite-se, 

então, aqui uma certa dispersão e um pouco de desapego cronológico (necessário s a uma 

pesquisa dessa natureza: ensaística, com uma ampla gama de objetos, com um variado 

escopo temático, temporal e geográfico) 5.  

 Neste trabalho especificamente, o propósito é pontuar a discussão sobre a 

existência das cidades latino-americanas midiáticas  e sua relação com as cidades reais.  

Um das hipóteses é que as cidades visíveis no cinema latino-americano contemporâneo não 

são necessariamente um reflexo do real, não correspondem a simulacros exatos do real, mas 

muitas vezes transformam o real, modificam o real. Visamos também investigar como se dá 

a relação entre a memória urbana midiática e a experiência concreta. Vamos contrastar as 

cidades mais “idílicas” ou nostálgicas de certos filmes de ficção com as cidades dos 

documentários e dos filmes ma is realistas, para através de suas diferenças, mas, sobretudo, 

de suas semelhanças, entender como se processa a experiência urbana no cinema latino-

americano das duas últimas décadas.   

 

Efeitos do (ir)real 

 

Nosso contato com o real, com a experiência  do real é cada vez mais limitado, cada 

vez mais mediado.  Os media parecem ser a principal via de acesso a essa experiência. 

Adauto Novaes, na introdução de Rede Imaginária, uma coletânea de artigos sobre 

televisão e democracia, afirma que: 

                                                 
5 A proposta aproxima -se, pois, do trabalho empreendido por Ella Shohat e Robert Stam em 
Multiculturalismo, cine y medios de comunicación: “Mientras reconocemos la especificidad del cine-medios 
de comunicación, también nos concedemos la libertad típica de los estúdios culturales para deambular por 
disciplinas, textos o discursos, ya sean antiguos o modernos, de la cultura alta o de la baja. Como un híbrido 
en cuanto a disciplinas, el libro desarolla una metodología sincrética, hasta canibalista.”  (26, 2002)    
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“(...) a representação triunfa sobre o que é representado; as imagens perdem 

a força e o sentido originais e são produzidas apenas para o prazer dos olhos 

(...).” (NOVAES, 1991, 9) 

A idéia do empobrecimento da experiência a partir da proliferação das instâncias de 

mediação na cultura talvez seja  o cerne do contemporâneo.  Como se o real se visse 

lacerado pelos infinitos simulacros midiáticos.  Gilles Deleuze, em “Platão e o simulacro” 

(1969), já caracterizava a modernidade como a substituição do platonismo pela exacerbação 

do simulacro. 

O argumento pode ser estendido até a própria dissolução da realidade a partir dessa 

interferência midiática: se o simulacro é aparentemente superior (ou pelo menos mais 

atraente, mais cintilante, mais luminoso) ao real, ao original, a conseqüência lógica é a 

supressão desse real.  Jean Baudrillard, em seu livro A ilusão vital,  fala de um assassinato 

do Real, onde o referente, o sujeito e o objeto desaparecem num mundo virtual: 

“Em termos mais gerais, todas as funções tradicionais – a crítica, a política, a 

sexual, as funções sociais – tornam-se inúteis num mundo virtual. Ou elas 

sobrevivem apenas numa simulação, como na musculação ou numa cultura 

desencarnada, como funções falsas ou álibis.” (2001, 71)  

 Do ponto de vista das relações entre cidade e media, através do cinema, podemos 

ver as representações urbanas servindo, normalmente, como “pormenor supérfluo” em 

relação à narrativa, à estrutura, no sentido em que Barthes descreve os “enchimentos” 

literários, as minuciosas descrições realistas (BARTHES, 1984).  Teríamos nessa inclusão 

de “detalhes urbanos” sem nenhum sentido aparente dentro da trama a tentativa de obter a 

representação pura e simples do real, nos termos barthesianos, o efeito de real:  

“por outras palavras, a própria carência do significado, em proveito 

exclusivo do referente, torna-se o próprio significante do realismo: produz-se 

um efeito de real (...).”  

 Nesse sentido, podemos ver nas imagens de Buenos Aires que aparecem em 

Esperando o Messias (2000) ou  O Abraço Partido (2004), ambos de Daniel Burman, esse 

propósito de proporciona r aos espectadores a sensação de que os filmes mostram a vida de 

pessoas que moram no bairro do Once.  Ou nas cenas urbanas de Y tu mamá también 

(2002), de Alfonso Cuarón,  retratando bairros periféricos da Cidade do México, um 
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contraponto importante à trama de iniciação sexual dos dois adolescentes de classe média.  

Em Taxi para tres (2001), de Orlando Lübbert, a cidade de Santiago é mostrada através do 

seqüestro de um taxista por dois ladrões. Em Bossa Nova (1998), o Rio de Janeiro é parte 

fundamental da narrativa, não só ilustrando os trajetos dos personagens, mas também sendo 

motor dos seus atos.  As imagens das cidades no cinema teriam, sobretudo, a função 

primordial de levar a aceitar como real (ou pelo menos como proximidade do real) o 

ficcional, de promover uma certa  aparência de realidade.  

  Porém, como falar em “efeito de real”, se em geral as cidades do cinema  são muitas 

vezes marcadas por uma aura de irrealidade? Essas imagens, mesmo quando apreensões 

diretas do real (captações de cidades realmente existentes), mesmo quando guardam a 

exatidão de um referente indicial, remetem a uma fantasia de cidade. Muitas vezes se trata 

do estereótipo, do clichê: não são Buenos Aires, Santiago, Cidade do México ou Rio de 

Janeiro que estão realmente em jogo nessas representações, mas as imagens dessas cidades 

que convêm às expectativas médias de uma idealização urbana. A representação urbana 

midiática é muitas vezes o resultado de um mosaico de postais já esperados (especialmente 

na televisão, através de novelas e seriados).  

“a representação de uma cidade também é construída dos fragmentos de seus 

ícones mais conhecidos: o Ibirapuera, a avenida Paulista, a obra de Tomie 

Oktake junto ao Centro Cultural e mais uma ou outra imagem significam 

São Paulo.”  (BALOGH, 2002, 76) 

O mosaico corresponderia, então, a uma cidade imaginária, só existente nesse plano 

representacional. Penso que é até possível delimitar algumas fronteiras entre as cidades de 

um ou outro filme. O Rio de Janeiro, por exemplo, de Avassaladoras (2002), de Mara 

Mourão, sendo absolutamente diferente do Rio de Cidade de Deus (2002), que por sua vez 

é distinto do Rio de Madame Satã (2002), de Kairim Ainouz – mesmo sendo evidentes as 

semelhanças, recorrências e continuidades entre os diferentes Rios.   

 

Dois encapsulamentos  

 

 As cidades cinematográficas ora parecem ser uma resposta às insatisfações com a 

cidade real (Bossa Nova e Avassaladoras que mostram o Rio da classe média alta, ou 
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filmes como O filho da noiva (2001), de Juan José Campanella e Apasionados (2002) de 

Juan José Jusid, que apostam numa imagem de tranqüilidade urbana de Buenos Aires). 

Desse modo, é importante frisar o encapsulamento operado por esse tipo de cidade do 

cinema. Tal encapsulamento midiático pretende ser uma substituição da experiência pela 

mediação, como uma espécie de consolo ou até projeto utópico em contraste com o duro 

cotidiano das cidades verdadeiras.  

Em contraste, temos a intenção de “denúncia” de algumas cidades cinematográficas 

do cinema latino. Como por exemplo, a São Paulo de Contra todos (2003), de Roberto 

Moreira, a Cidade do México de Amores Brutos (2000), de Alejandro González Iñarritu, ou 

novamente a Buenos Aires de Mundo grúa (1999) ou El bonaerense (2002), ambos de 

Pablo Trapero.    Em todos esses filmes, a representação urbana pretende trazer à tona uma 

cidade mais próxima do real, mais fiel à experiência cotidiana. Essas cidades são 

aparentadas com aquelas das notícias, dos telejornais. Elas são o avesso de já esperados 

cartões postais. E assim estaríamos quase que saindo do território do “efeito de real” para 

uma tentativa explícita da transposição do real, no caso específico da representação das 

cidades, poderíamos estar tentando entrar na esfera de um  “simulacro perfeito”.   

Carl Schorske, num ensaio intitulado “A cidade segundo o pensamento europeu” 

(SCHORSKE, 2000), apresenta três visões de cidade distintas, surgidas nos dois últimos 

séculos: “a cidade como virtude, a cidade como vício e a cidade além do bem e do mal.”  A 

cidade vista como virtude implica na crença da vida urbana como base da dinâmica da 

civilização, esta abordagem podendo ser encontrada em Adam Smith, Voltaire, Fichte.  Ao 

mesmo tempo, a cidade como vício, como destruição do campo, da tradição, como extremo 

negativo da diversidade, como prisão do operário vai ser uma imagem extremamente 

reforçada a partir de um cenário urbano industrial  e compartilhada por artistas, pensadores 

e planejadores através de projetos utópicos (Fourier), estéticas e idéias arcaizantes (Ruskin, 

Morris, pré-rafaelitas), crítica iluminista e futurista (Marx e Engels), romances naturalistas 

que denunciavam as suas iniqüidades (Zola), manifestos totalitários e nacionalistas (Léon 

Daudet, Maurice Barrés, protonazistas).  As transformações na cultura ocidental trazidas a 

partir da segunda metade do século XIX impossibilitam a moralização da cidade.  

Justamente o momento em que perspectivas estéticas e filosóficas como as de Baudelaire, 

Nietzsche, Rilke, Pater, entre outros, trazem à tona uma cidade além do bem e do mal.  Na 
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cidade além do bem e do mal está situada a consciência cosmopolita moderna.  Ainda, o 

cosmopolitismo opera nos dois extremos. Seja revertendo os valores de vício e virtude; ou 

numa nostalgia artificial por um tipo de bucolismo que nunca existiu; ou invocando o 

deslumbramento pela máquina, por imagens futuristas das tecnologias nascentes.   

 Fazendo um paralelo entre as visões de cidade apresentadas por Schorske e suas 

configurações cinematográficas na América Latina, poderíamos enxergar algumas 

coincidências dominantes entre a cidade dos filmes mais comerciais e “nostálgicos”,  a 

cidade dos cartões postais  e a cidade como virtude – a cidade como lugar do prazer, da 

mobilidade social, da cultura (seja no sentido exótico ou no sentido metropolitano, 

cosmopolita); a visão urbana dos filmes mais “sociais”, mais de denúncia, naturalmente 

teria conexões muito claras com a concepção da cidade como vício – a degradação, a 

sujeira, a violência, catástrofes “variadas” como frutos de más administrações ou da própria 

natureza. Entretanto, há um conjunto de filmes que traz possibilidades mais amplas de 

combinações entre as diversas “modalidades”, podendo ora deixar sobressair a idéia da 

cidade como virtude, ora acentuar a espetacularização da violência.  Justamente os filmes 

que apresentam um embate entre as duas visões e mostram a cidade como fatalidade, de 

onde não há escapatória. Em O invasor (2001), de Beto Brant, por exemplo, as dualidades 

da cidade são muito bem exploradas. É o caso também do filme uruguaio Alma Mater  

(2004), de Álvaro Buela, no qual os espaços fechados e íntimos são o contraponto 

necessário a uma Montevidéu hostil e estranha para a personagem principal. A 

representação da cidade ganha força nas imagens noturnas quase distorcidas pelo neon (e 

pela tentativa de refletir o estado delusional da protagonista).  

 

Memórias urbanas  

 

Outro aspecto relevante das cidades midiáticas é de como elas funcionam como 

recurso da memória.  As cidades visíveis do cinema formam uma boa amostra da relação 

quase sempre paradoxal entre mídia e memória, e de uma certa forma, também entre o real 

e o mito.  Como vimos acima, na narrativa midiática das cidades, ora prevalece uma relação 

de proximidade absoluta com o real (na qual vemos a experiência sendo sobreposta pela 

mediação, na qual não interessa o que está sendo representado: seja essa cidade – ou essa 
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experiência urbana banal ou bizarra, cotidiana ou extraordinária, insípida ou rara, ela já não 

é mais referência, ela perde sua função de referente, mas o próprio ato de representar, esse 

momento da representação.), ora as cidades são mero artifício de aproximação ao real, 

indícios de um referente nem sempre existente. De uma forma ou da outra, essas 

representações acabam por determinar um tipo de museu midiático urbano com os mais 

diversos matizes.  

Estas são as memórias necessárias para construir futuros locais diferenciados 

num mundo global. Não há nenhuma dúvida de que a longo prazo todas 

estas memórias serão modeladas em grande medida pelas tecnologias 

digitais e pelos seus efeitos, mas elas não serão redutíveis a eles. Insistir 

numa separação radical entre memória “real”   e virtual choca-me tanto 

quanto um quixotismo, quando menos porque qualquer coisa recordada – 

pela memória vivida ou imaginada – é virtual por sua própria natureza.  

(HUYSSEN, 2000. 37) 

Tanto as configurações reais urbanas do documentário , como suas contrapartes 

ficcionais demonstram essa inclinação museológica. Mas é preciso frisar novamente que as 

cidades contemporâneas latino-americanas (e não só as cidades do cinema) estão orientadas 

por um apelo muito forte à imagem, a estereótipos. Através de uma concepção 

“disneyficada” da história, essas cidades precisam seduzir pelo artifício, ressaltar seus 

atributos (e quanto mais “gritantes”, mas espalhafatosos, melhor para a perpetuação dessa 

memória urbana). 

Sendo assim, as cidades não podem ser mais acanhadas ou discretas, nem no plano 

real, nem no representacional. Do ponto de vista do planejamento propriamente dito e das 

configurações materiais urbanas, a cidade latino-americana contemporânea parece ter duas 

opções ao seu alcance: tornar-se uma caricatura (com excessos de make-up e uma certa 

nostalgia mentirosa - a bizarra idéia da "revitalização", facelift de Joan Collins) de si 

mesma; investir na paródia mal- feita da Los Angeles arquetípica (a sucessão de muitas pós-

metrópoles espalhadas e fragmentadas pelo mundo...). Em geral, vivemos nas fronteiras 

entre essas duas imagens. Mas não é uma fronteira pacífica, nem seus contornos são muito 

claros. Aliás, nem internamente às duas concepções existe uma prescrição muito clara: a 

caricatura se rebela o tempo inteiro contra o seu referencial "histórico", impondo novos 
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usos, traindo involuntariamente a sua própria breguice normativa; a paródia californiana 

também - vai sendo invadida pelos favelados, vai sendo redefinida pelas fissuras nas cercas 

dos seus estacionamentos. 

Já do lado da representação, este excesso imagético é bem detectado no cinema. 

Podemos ver alguns exemplos dessas caricaturas urbanas no cinema latino-americano 

recente, em especial no brasileiro: em Carlota Joaquina (Carla Camuratti), a intenção de 

compor uma revisão histórica pop levou à recriação do Rio de Janeiro colonial na São Luís 

dos anos 90 – tudo muito colorido, tudo muito “gentrificado” ao gosto do freguês. Valentín 

(2002), de Alejandro Agresti, investe na recriação meticulosa da Buenos Aires do final dos 

anos 60, através de figurino e direção de arte impecáveis, uma trilha sonora pop e uma 

exploração tradicional decorativa do tecido urbano. A volta ao passado pré-ditadura sugere 

uma cidade mais alegre, mais tranqüila, mais colorida. Madame Satã (Karim Aïnouz) traz à 

tona um registro mítico para o personagem principal, seus coadjuvantes e a ambientação da 

época.  Numa Lapa deliberadamente estilizada; a cidade é apenas sugerida nas cenas 

noturnas, nos ambientes fechados com suas cores escuras e fortes.  Na construção das 

imagens do Rio dos anos 30, é apresentado um cenário de “estranha beleza” ou “feiúra 

interessante” no qual transitam personagens de “estranha beleza” ou “feiúra interessante”, 

como se o grotesco urbano estivesse sempre “sob controle”, sob pressão. Amarelo manga 

talvez apresente as tensões de uma urbanidade periférica em carne viva de modo menos 

caricatural, ao estender os limites do grotesco (ou seja, perdendo um pouco o controle), mas 

ao mesmo tempo evitando qualquer paternalismo ou pieguice em relação à pobreza e à 

miséria no retrato que faz do Recife contemporâneo.  

Nas imagens mais documentais, entretanto, da cidade no cinema, vemos alguns 

exemplos interessantes (e muito distintos) de como tirar proveito das imagens do real (e da 

alteridade). Ônibus 174 (José Padilha) relata o seqüestro de um ônibus coletivo que result ou 

na morte da refém e do seqüestrador e foi destaque nos noticiários em 12 de junho de 2000. 

Mas as cenas iniciais do filme, mostrando o percurso do ônibus por diversos cartões postais 

do Rio, até chegar ao Jardim Botânico (onde acontece a tragédia), reve lam o quão próxima 

a cidade como virtude está próxima da cidade como vício. Já Edifício Master (Eduardo 

Coutinho) focaliza num único edifício de Copacabana, mas consegue capturar de forma 
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muito complexa a memória do Rio de Janeiro através das memórias dos personagens 

escolhidos por ele.  

Saindo do território do documentário, mas ainda numa apreensão quase-documental 

dos subúrbios portenhos, o já citado El bonaerense desmonta o cartão postal tradicional 

mostrando com seus movimentos de câmera nervosos e sua fotografia de cores saturadas a 

Argentina dos decadentes conjuntos habitacionais e villas misérias. Os também já citados 

Esperando al mesías  e El Abrazo  partido  recorrem à representação mais específica do 

bairro Once, no centro de Buenos Aires, área conhecida por abrigar grande parte do 

comércio associado com os imigrantes, especialmente os judeus.  

É evidente que é impossível catalogar todas as maneiras de representar a cidade no  

cinema latino-americano contemporâneo num ensaio  de poucas páginas, porém já podemos 

vislumbrar as muitas encruzilhadas entre o real e o virtual, entre o referencial e o ficcional, 

entre a experiência e a mediação urbanas nesse conjunto de filmes mencionados aqui de 

modo muito panorâmico. Até porque pensar o papel da cidade na cultura contemporânea 

envolve necessariamente na leitura das representações urbanas cinematográficas como 

partes fundamentais de um sistema comunicacional. Assim, a nossa tarefa aqui foi a de 

contribuir para o mapeamento dos ecossistemas e gramáticas urbana s, para a análise das 

transformações urbanas contemporâneas latino-americanas a partir do cinema. 
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