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RESUMO 
Sobre aquilo que nos diz respeito é um filme performance que atualiza a prática da deriva e 
atua sobre a ressignificação dos espaços públicos, um filme feito a partir da urgência em 
enfrentar as narrativas simbólicas implícitas na imagem oficial dos monumentos históricos 
da cidade do Rio de Janeiro. O filme foi realizado no Jardim Suspenso do Valongo, com um 
roteiro que parte de histórias retiradas de cantos da Umbanda, e investe no gesto simbólico 
de cobrir as estátuas romanas do Jardim Suspenso com mantos de palha. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Cinema experimental; intervenção urbana; signos afro/ameríndios. 
 
 
ABSTRACT  
About something that concerns us al is a film performance that updates the practice of drift 
and acts on the re signification of public spaces. A film made from the urgency in standing up 
the symbolic narratives implied in the official historical monuments of the city of Rio de 
Janeiro. The film was made in the Hanging Garden of Valongo, from a script that came from 
an Umbanda song and devote in the symbolic gesture of covering the Roman statues of the 
Hanging Garden with cloaks of straw. 
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Como um outro aspecto da deficiência da vida histórica geral, a vida 

individual não tem ainda história... O vivido individual da vida 

cotidiana separada permanece sem linguagem, sem conceito, sem 

acesso ao seu próprio passado. Ele não se comunica. Está 

incompreendido e esquecido em proveito de falsa memória 

espetacular do não memorável (Debord, 1972). 

Sobre aquilo que nos diz respeito é um filme performance que atualiza a prática da 

deriva e atua sobre a ressignificação dos espaços públicos, um filme feito a partir da 

urgência em enfrentar as narrativas simbólicas implícitas na imagem oficial dos 

monumentos históricos da cidade do Rio de Janeiro. O filme foi realizado no Jardim 

Suspenso do Valongo, com um roteiro que parte de histórias retiradas de cantos da 

Umbanda, e investe no gesto simbólico de cobrir as estátuas romanas do Jardim 

Suspenso com mantos de palha 1. 

 

Sobre aquilo que nos diz respeito. 

O Jardim Suspenso do Valongo foi construído por Pereira Passos em 1906. O Rio 

de Janeiro era a Capital Federal da República e passava por um profundo 

remodelamento urbano que seguia os cânones estéticos da Paris de Haussmann e 

Napoleão III. Cânones de uma estética apolínea que envolvia um projeto de 
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higienização da cidade, expulsão das camadas populares para fora das áreas 

urbanas centrais e apagamento dos traços afro/indígenas da cultura carioca.  

O filme parte de minhas caminhadas pela região central da cidade, percursos que 

traçam redes de afetos e descobertas a cerca de mim mesma e do lugar onde vivo. 

Quando caminho pela Avenida Presidente Vargas, tendo a Candelária às minhas 

costas, e viro à direita na rua Miguel Couto, uma experiência de ruptura e surpresa 

se realiza em mim. Alguns passos são suficientes para que uma outra experiência 

de cidade surja em meu coração. Não se trata exatamente de uma esquina, mas do 

vão do pilotis térreo de um grande prédio que dá passagem para a rua Miguel Couto. 

Atravessando o pilotis e seguindo pela calçada estreita da rua, tudo fica ainda mais 

peculiar, as pedras já não são as mesmas, os espaços, os cheiros, os olhares.  

A grande avenida com seus prédios gigantescos ficou para trás. Agora, entre 

sobrados antigos e pequenos largos, parece surgir um novo círculo de experiências. 

Não exatamente materializado na arquitetura colonial, ele vai se abrindo lentamente, 

como uma fresta, um vazio em relação as normas de convivência estabelecidas no 

espaço da grande avenida. Nesse novo círculo virtual de experiência que se abre ao 

caminhar, é possível perceber, e desejar experimentar, uma reinvenção daquilo que 

oficialmente se mostra como o real da cidade. 

Um filme é um espaço privilegiado de observação e reinvenção da experiência de 

estar na cidade. Apenas essa experiência de dobrar uma esquina e sentir-se 

entrando em outra cidade já é, por si só, absolutamente cinematográfica. Caminhar 

pela cidade é uma experiência rica em possibilidades poéticas. Metáfora frequente 

para a vida, uma caminhada sempre inclui decisões que envolvem a direção do 

olhar e a necessidade de relacionar essas direções, enquadramento e edição, 

ferramentas básicas do cinema.  

Relacionar as ferramentas cinematográficas à experiência da caminhada não é algo 

original. Thierry Davila desenvolve em seu livro Marcher, Créer os conceitos de 

cinemática e cineplástica, para descrever o caráter cinematográfico da caminhada e 

sublinhar a ação do meio geográfico sobre os afetos. A cineplástica é uma prática 

artística que vivencia a caminhada como uma ação que inventa um agenciamento, 

um trajeto que produz figuras e dá forma ao desejo. Os principais exemplos dessa 
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herança da cineplástica provêm das experiências vinculadas à deriva situacionista 

de Guy Debord, onde a deambulação atualiza estratégias cinematográficas que a 

transformam num procedimento de construção e montagem 2. 

Minhas caminhadas pelo centro da cidade, entre a Avenida Presidente Vargas e o 

bairro da Saúde, sempre incluem dois percursos, o do meu corpo e o da minha 

imaginação. Continuamente um conduz o outro. Não se trata de uma flânerie 

romântica, mas de um choque. Ali as grandes escalas da atividade portuária 

convivem com as ruas estreitas que sobem os morros da Providência e da 

Conceição. Os altos prédios dos monumentos oficiais impõe uma arquitetura de 

gigantes, praças enormes e vazias de informação sobre suas histórias e os 

personagens que ali existiram. Ao caminhar pelo bairro da Saúde e suas 

proximidades, meu corpo é intimado por minha imaginação, num embate que se 

estabelece entre a opressiva lógica do espetáculo presente nos monumentos oficiais 

e a percepção de uma camada subterrânea de afetos presentes nas ruas e 

esquinas, camada que sobrevive submersa, encoberta pelos monumentos ali 

construídos para apaga-la.  

Observo o lugar, o ritmo das pessoas, as datas dos belos sobrados com portas 

generosas que juntam o dentro e o fora da rua. Caminhando descubro a 

historicidade da cidade, essa historicidade me fala sobre meu próprio ser, submetida 

que estou à cidade que me olha. Pedras, ladeiras, mar da baía que bate no cais, 

sobrados, muitos sobrados, que abrigam garagens, depósitos, salões de beleza, 

moradias. Nessa deriva, minha trajetória me conduz ao Jardim Suspenso do 

Valongo. Nesse ponto do meu percurso experimento um sentimento de 

encruzilhada, que surge do estranhamento provocado pela sensação de irrealidade 

que esse local me provoca. Da rua Camerino vejo o Jardim Suspenso, monumento 

arquitetônico de um Rio de Janeiro que já foi Distrito Federal, espaço que é em si 

mesmo símbolo do projeto ideológico da República brasileira. Jardim situado a nove 

metros acima do chão, com ornamentação inspirada nos jardins da Paris de 

Napoleão III e enormes estátuas de divindades romanas que se estendem 

imponentes ao longo do muro.  
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O encontro com o Jardim me provoca um choque, a escada fechada por uma 

enorme porta de ferro, a vista do morro da Conceição, a estúpida ornamentação 

parisiense, as estátuas romanas. Ali minha imaginação invade, apreende, quase 

imobiliza meu corpo, uma fenda se abre em minha experiência, algo se torna 

insuportável. As representações simbólicas presentes nesse local me chegam como 

golpes repletos de destruições e massacres. Ao mesmo tempo minha imaginação 

me diz: “É possível cobrir as estátuas com palha, é possível dançar.” É possível 

encontrar gestos capazes de operar uma diferença nesse local, e apresentar outra 

resposta para seu jogo simbólico. Começo a visualizar esses gestos, a imaginar uma 

maneira de filma-los e editá-los e a perceber as forças que a experiência da 

realização de um filme nesse local pode trazer. Daí surge Sobre aquilo que nos diz 

respeito.  

Hal Foster desenvolve a noção de subjetividade em choque para desenvolver sua 

análise sobre a obra de Andy Warhol. Para expor seu pensamento a respeito do 

realismo traumático em Warhol, Foster recorre à noção lacaniana de trauma. O real 

é traumático, diz Lacan, e as falhas nas impressões serigráficas tantas vezes 

repetidas de Warhol trazem esse encontro, esse reencontro, com o trauma presente 

no real. Como um choque muitas vezes repetido, onde cada falha na reprodução 

serigráfica é a figuração da perda e do reencontro traumático com o real 3. 

Percorrer as ruas do centro do Rio que se aproximam da região portuária da cidade, 

é um choque que atualiza em minha subjetividade os traumas presentes na 

experiência de pertencer a esse lugar. Cariocas, brasileiros, somos todos feitos de 

uma experiência de morte e destruição que envolve a colonização, o massacre 

Tupinambá, o tráfico negreiro, a inquisição, entre outras tragédias. Filmar nas 

proximidades da Saúde é um desejo urgente, uma necessidade resultante da 

urgência em reter, deter, enfrentar os afetos traumáticos presentes em minha 

subjetividade que caminha pela cidade. 

O olhar da cidade nos chega por todos os lados. Essa cidade que nos olha, é 

também o reflexo de uma experiência de marginalização repleta de exclusões. Na 

mesma rua por onde passa o cortejo nos dias de carnaval, cruzam as balas da 

polícia e do narcotráfico no cotidiano militarizado do carioca. Sobre aquilo que nos 
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diz respeito é um filme que estabelece um diálogo com a cidade, com os 

mecanismos de marginalização e manipulação que ela contêm. Um diálogo que 

propõe um novo jogo simbólico e uma nova ocupação da cidade.  

O filme tem estratégias técnicas, que são necessariamente poéticas. A câmera 

utilizada para filmar e a forma de processar a imagem são escolhas conduzidas pelo 

desejo de fazer do filme uma ressignificação da experiência de existir na cidade. As 

formas poéticas resultantes dessas escolhas técnicas fazem do filme uma 

experiência de ressignificação da cidade pelas fissuras que minha imaginação nela 

encontra. Sobre aquilo que nos diz respeito é um filme, um percurso, uma 

caminhada pelas valas negras dos monumentos urbanos que escondem nossa 

história, escondem aquilo que nos constitui. 

É necessário explicitar minhas estratégias. A escolha da câmera de filmar é uma 

estratégia técnica utilizada na construção dessa poética de enfrentamento. Utilizo 

uma câmera de filme 16mm e processo manualmente o negativo colorido filmado. 

Trata-se de uma tecnologia de filmar do século passado, que utiliza máquinas e 

materiais do século XX. O uso das câmeras de filme de pequeno formato e o 

processamento manual da imagem é uma escolha técnica que implica num vínculo 

com a produção experimental do cinema de arte.  

O cinema experimental ou de vanguarda, envolve toda uma produção 

cinematográfica de artistas que recusam filiar-se a tradição do cinema como um 

instrumento de domesticação. É possível compreender, a partir do prolongamento 

das análises de Michel Foucault, como o cinema ao surgir no fim do século XIX, 

participa da concretização dos laços entre pesquisa científica sobre o movimento, 

indústria militar e controle do corpo. Enquanto dispositivo tecnológico, o cinema 

serviu aos interesses do Estado e do exército. Não é apenas uma coincidência o fato 

de ter sido o Ministério da Guerra francês o principal financiador das pesquisas 

cronofotográficas de Etiènne Jules Marey. O que dizer do uso que os EUA fazem do 

cinema na segunda grande guerra e durante a guerra fria? No livro “Cinémas 

d’avant-garde”, Nicole Brenez demonstra como as pesquisas de Muybridge se 

inscrevem no contexto da taylorização do movimento, assim como as pesquisas de 

Marey se inscrevem no contexto da racionalização do movimento humano e animal. 
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A base cultural da qual o cinema surge, está inserida em uma ampla iniciativa de 

controle dos corpos que começa com a cronofotografia, passa pelo cinema e se 

prolonga até nossos dias com as câmeras de segurança 4. 

Ainda que a aventura cinematográfica faça parte de um complexo processo de 

domesticação e controle, o cinema nunca deixou de ser realizado por cineastas 

artistas que deliberadamente desvirtuaram e subverteram sua lógica controladora. O 

cinema experimental supõe outra economia, outro circuito de produção e difusão. 

Ele recusa o assujeitamento à ordem estabelecida e investiga novas formas e 

práticas, experimenta outras possibilidades para o uso das ferramentas técnicas do 

cinema. 

O uso da câmera 16mm estabelece um diálogo crítico com a indústria 

cinematográfica e seus padrões de qualidade, fidelidade e verossimilhança. Trata-se 

de incluir a matéria plástica e orgânica do filme de celulose no processo criativo 

imagético e atravessar a aventura fotoquímica de revelar a imagem, com todo o seu 

aspecto de imprevisto e incontrolável. Abrir mão do conforto e da precisão da 

imagem digital é fundamental para o processo que envolve a realização de Sobre 

aquilo que nos diz respeito. 

O processamento manual da imagem filmada também é parte importante do gesto 

fundante do filme. A imagem processada manualmente, com uma investigação de 

químicos e procedimentos, é uma imagem que não se situa no registro da 

verossimilhança em relação à aparência do real. Imagem em muito distinta do 

padrão de fidelidade e precisão de informações presente na tecnologia digital, a 

imagem processada manualmente é sempre uma imagem que devolve ao olhar a 

surpresa necessariamente presente naquilo que é visto. Imagem repleta de riscos e 

manchas, que traz consigo as marcas dos líquidos de seu processamento. A 

imagem que surge no filme após a revelação manual é sempre uma surpresa e um 

reencontro, que faz retornar na superfície do filme a experiência repleta de fendas e 

fissuras simbólicas vivida no caminhar pela cidade. 

O processamento manual da imagem implica no enfrentamento da escuridão, na 

espera das reações químicas e na presença inevitável de elementos imprevistos. 

Nessa passagem da imagem latente à imagem revelada, é preciso enfrentar todos 
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os riscos, sonhos e perdas. Processada manualmente a imagem surge com as 

marcas de sua transformação de luz em matéria orgânica sobre o plástico do filme, 

seus riscos, manchas e alterações de cor não podem ser controlados por nenhum 

cálculo numérico e precisam ser buscados na travessia pelo mundo das sombras 

que é a revelação fotográfica. Imagens cinematográficas com tamanhas impurezas 

atacam a racionalidade técnica da tecnologia digital, recusam sua limpeza e sua 

nitidez, e rejeitam a vocação da arte em domesticar o olhar. 

Lacan fala do princípio radical da função da pintura enquanto bela arte, como esse 

desarmamento do olhar a que é levado aquele que olha um quadro, o dompte-

regard que há na pintura. O quadro, como fruto da criação artística, atua como 

sublimação, ele pacifica e incita à renúncia do olhar por aquele que o vê. Vejo a 

pintura para não ver que o mundo me olha, para me proteger do olhar do mundo e 

não ser por ele atravessado 5. Em Sobre aquilo que nos diz respeito o que se 

apresenta é outra coisa. As fissuras incontroláveis presentes nas imagens do filme 

como resultado da revelação manual da imagem, fazem um apelo direto a 

experiência do olhar da cidade que me atravessa durante a caminhada, elas 

afirmam a possibilidade de irromper no visível aquilo que a cidade dos monumentos 

esconde, o pulsar do desejo e a camada subterrânea dos afetos. 

O filme invade o monumento oficial da República Brasileira que é o Jardim 

Suspenso do Valongo. Com danças e o manto de palha, o filme subverte a lógica 

colonialista do lugar, cria uma experiência que remonta às práticas de território como 

instâncias de terreiro, presentes nas culturas da diáspora africana. O filme é uma 

espécie de ebó, um trabalho que envolve práticas ritualizadas de transformação da 

experiência. Durante a filmagem e a partir dela, o Jardim deixa de ser o espaço do 

projeto colonizador do poder oficial, e se transforma num território de reinvenção e 

afirmação da vida. O manto de palha que cobre as estátuas romanas que adornam o 

Jardim, afirma a presença dos signos e afetos afro-ameríndios. Evocação do Orixá 

Omulú, que se cobre com um manto de palha para curar suas feridas, e homenagem 

ao manto sagrado usado pelo xamã Tupinambá, que foi roubado por Mauricio 

Nassau em 1644. Cobrir as estátuas é um gesto poético que responde aos traumas 

coloniais da cidade para estabelecer no Jardim um território de reunião, de 

reinvenção das experiências agregadoras dentro do espaço público da cidade. 
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“Se você encontrar um velho no caminho, meu filho pede a benção. Ele pode ser 

seu pai, seu avô. E qual é o nome dele? É o velho Atotô.” Assim canta o canto de 

Omulû nos terreiros de Umbanda. Esse canto rege o início do filme e permanece 

conduzindo todo o seu conteúdo. A presença da África ancestral e de traços 

ameríndios Tupinambás no experimentalismo estético brasileiro é fato conhecido. A 

arte brasileira de invenção trabalha com signos afro/indígenas como elementos não 

apenas pertencentes ao nosso processo de formação histórica, mas como algo que 

se constitui no elemento mais pulsante do nosso momento atual. Desde o 

Movimento Antropofágico na Semana de 22, passando pela Tropicália e a 

reinvenção artística da década de 70, os signos e símbolos afro/ameríndios 

funcionam como chaves que abrem passagem para potentes respostas artísticas na 

busca por uma diferenciação dos padrões de alienação e controle do mundo 

capitalista contemporâneo. “Da adversidade vivemos.” 6 Saravá Helio Oiticica.  

 
 
Notas 
1 

 Para ver o filme Sobre aquilo que nos diz respeito acessar o link https://vimeo.com/217573299 senha: CARNE.
 

2 
Ver Davila, Thierry. Marcher, Créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l’art de la fin du XX siècle. Paris: 

Editions du Regard, 2002.  
3 

Ver Hal Foster, O retorno do real. Rio de Janeiro: Cosac&Naif, 2014. 
4
 Ver Brenez, Nicole. Cinémas d’avant-grade. Paris: Cahier du Cinéma, 2006.

 

5
 Ver Lacan, O que é um quadro in: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise livro 11, Rio de Janeiro: 

Zahar
 

6
 Oiticica, Helio. Aspiro ao grande labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 
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