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On January, 1st, 1502, the Portuguese navigators 
would reach Guanabara Bay

One often hears that they mistook the bay for a river. However, we should 
reflect about this: would those exceptionally good navigators who were 

on board and had crossed the Atlantic - The Forbidden Sea – make 
such a mistake? Another version reminds us that the term “ria”, used 

in the XVI and XVII century, made reference to the entrance of a 
bay. Ria, added to Janeiro, might have led to the name of the city. 

This fact probably occurred in the first month of the year and the 
Portuguese named those lands Rio de Janeiro. So, for the first 

time, the sea became Rio.

ri-a: n. f. 1. small arm of the sea, which, in the shape of a 
bay, penetrates into the coastline.
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Uma cultura plural, inclusiva e diversa. A Secretaria Municipal de Cultura 
do Rio de Janeiro destaca a importância da cultura como meio de gerar tra-
balho, renda e dignidade, e, principalmente, de desenvolvimento humano. 
A cultura é um ponto de pacificação. Ela tem um papel transversal em toda 
sua ação. A cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil por tantos anos, é, 
ainda hoje, reconhecida como a capital cultural do país, polo de criatividade 
no cinema, no teatro, na dança, na música, na literatura, rica em equipa-
mentos culturais de qualidade e importância, como museus, bibliotecas, 
casas de espetáculo, e, paralelamente a todos esses valores, também nas 
ruas, em cada esquina, em cada praia, em cada beco, em cada viela esta 
mesma criatividade se manifesta e inspira nosso trabalho todos os dias.

O GRUPO FIRST RH, fundado em abril de 1997 no Rio de Janeiro, é composto 

das empresas ETT FIRST RH e SHIFT GESTÃO DE SERVIÇOS, que reúnem uma 

gama de serviços especializados em Recursos Humanos, desde consultoria de RH 

e Recrutamento & Seleção até a prestação de serviços temporários e terceirizados. 

São empresas modernas, dinâmicas e empreendedoras, voltadas inteiramente para 

a qualidade e a excelência de serviços, e que buscam sempre soluções práticas e 

inovadoras para atender as necessidades de seus clientes, resultando na constante 

melhoria. Além disso, o GRUPO FIRST RH valoriza sua equipe de profissionais, 

proporcionando a eles um ambiente de trabalho sadio, descontraído e democrático 

(sem abrir mão da organização e da seriedade), sendo bastante consolidado e bem 

conceituado no mercado, pois conta com uma equipe altamente qualificada e com 

vasta experiência em seu ramo de atuação. 

Nesses 20 anos de existência, o GRUPO FIRST RH vem investindo em treinamento 

e consequente aprimoramento técnico e intelectual de sua equipe, valorizando e 

incentivando a cultura, por acreditar que este é o componente essencial do desen-

volvimento de qualquer indivíduo. 

E é neste viés que veio a iniciativa de patrocinar a realização da exposição “Quando 

o mar virou Rio”, reafirmando o posicionamento das empresas do Grupo FIRST RH 
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Rio de Janeiro’s Municipal Office of Culture devises culture as plural, inclusive and 
diverse. It stresses the importance of culture as a way of generating work, income, 
dignity, and, most of all, of developing the human being. Culture is a point of 
conciliation. It has a cross-cutting role in all its actions. The city of Rio de Janeiro, 
which was the country’s capital for many years, is still known as the cultural capital 
of the country, center of creativity in the movies, dance and literature. Cultural 
facilities of quality and importance abound in Rio, like museums, libraries and show 
houses. Besides all these values, this same creativity also manifests itself in the 
streets, in each corner, in each beach, in each alley, inspiring our daily work. 

The FIRST RH GROUP, founded in April, 1997, in Rio de Janeiro,  is made up of the 
companies  ETT FIRST RH and SHIFT SERVICE MANAGEMENT, which gather 
a wide range of specialized services in Human Resources, from RH consultancy 
to Recruitment &  Selection and temporary services provision. They are modern, 
dinamic and entrepeneurial companies, entirely focused on the quality and 
excelence of the services, always searching for practical and innovative solutions to 
meet the needs of their clients, which results in a steady improvement. In addition 
to that, the FIRST RH GROUP values its professional team, offering them a healthy, 
informal and democratic work environment (while maintaining order and sobriety). 
It is well established in the market because it relies on a highly qualified team which 
has a large experience in its branch of activity. 

The FIRST RH GROUP has been investing in training and consequent technical 
and intellectual improvement of its staff during the last 20 years, valuing and 
encouraging culture, for believing that this is the essential component for the 
development of any individual. 

Following this point of view, we decided to sponsor the exhibition “When the sea 
became Rio” reaffirming the position of the companies belonging to the FIRST RH 
GROUP, which aims to contribute to enhance culture in Brazil, most of all in Rio, 
its birthplace. The exhibition will bring the beach to the Historic National Museum, 
gathering 130 works that recover the historic relationship of the Cariocas with the 
beach over successive decades, showing the evolution of fashion, habits and beach 
sports. It is worth visiting the exhibition since it is a stroll through Rio’s history seen 
from a unique perspective. 

In the words of the Director of the First RH GROUP, “to support culture is to make 
service to others”. We, from E.T.T. First RH and from Shift Service Management, 
run our business very seriously and we do believe that people who consume culture 
acquire more tools to become better professionals. We were born Cariocas and 
our history is immersed in the waters and lands that the exhibition “When the sea 
became Rio” revisits.

em contribuir para o enriquecimento da cultura do Brasil e, em especial, do Rio de 

Janeiro, que é o seu berço. A exposição levou a praia para o Museu Histórico Nacio-

nal, reunindo 130 obras que resgatam a histórica relação dos cariocas com a praia 

ao longo das décadas, mostrando a evolução da moda, dos costumes e dos esportes 

praianos. Neste catálogo temos um resumo da exposição, num passeio pela história 

do Rio de Janeiro, vista por um ângulo todo peculiar. 

Nas palavras do diretor do Grupo First RH, “apoiar a cultura é servir ao próximo. Nós, 

da E.T.T. First RH e da Shift Gestão de Serviços, administramos os nossos negócios 

com muita seriedade e acreditamos que as pessoas que consomem cultura têm 

mais ferramentas para serem profissionais melhores. Somos cariocas de nascimento 

e a nossa história está mergulhada nas águas e baseada nas terras que a exposição 

Quando o Mar Virou Rio revisita”.



10 11

We, from Controllab, are proud of the place we live in. We were born in Rio more 
than 40 years ago and grew up together with the growing of this city. We participate 
in many areas - from blood tests to genetic ones. Our daily challenge is to work for a 
higher life quality.

We believe that an enterprise is made up not only of values, such as technical 
competence, responsibility and ethics, but also of its interactions with society. 
Therefore, we give priority to incentives to culture; it is our obligation as        
Cariocas citizens.

The story told in these pages is about the relationship of Rio’s residents with the 
beach – and how this came to influence fashion, sports and habits along time. Those 
are striking examples that help understand what would be the so called remarkable 
“Carioquice”, this trait that binds us and which became popular all over the world.

 Our participation in this project tells a lot about the mission of an enterprise like 
ours.  Our support this work seems consistent with our commitment to prize Rio 
de Janeiro, its people and its art. We do hope you appreciate that exhibition; we are 
happy to have our name connected to it. 

Nós, da Controllab, temos orgulho do lugar onde vivemos. Nascemos no 
Rio de Janeiro há mais de 40 anos e crescemos junto com esta cidade. 
Estamos presentes em diversas áreas — do exame de sangue aos testes 
genéticos — e trabalhar pela qualidade de vida é o nosso desafio cotidiano.

Acreditamos que uma empresa é feita por valores como competência téc-
nica, responsabilidade e ética, mas também pelas suas interações com a 
sociedade. Por isso é tão importante incentivar a cultura; é nossa obrigação 
como cidadãos cariocas.

Nestas páginas, está a história da relação dos moradores do Rio com a 
praia — e de como isso influenciou a moda, os esportes e os costumes 
ao longo do tempo. São flagrantes que ajudam a entender o que seria a 
tão comentada carioquice, esse traço que nos une e que ganhou fama no 
mundo todo.

Fazer parte deste projeto traduz a missão de uma empresa como a nossa. 
Apoiar esta obra revela-se coerente com nosso empenho em valorizar o Rio 
de Janeiro, sua gente e sua arte. Esperamos que apreciem este trabalho; 
nós estamos felizes por termos nosso nome ligado a ele.

Em um mundo globalizado, em que os recursos naturais são finitos e as possibili-

dades de crescimento econômico parecem ser infinitas, o processo decisório deve 

considerar novos paradigmas. É importante conhecer a história para desenhar a sua 

própria história. Compreender o ontem, viver o hoje e sonhar com o amanhã.

O Grupo Multiterminais é um dos maiores grupos de portos marítimos, portos secos 

e de logística integrada do Brasil. Uma empresa carioca que realiza parte de suas 

operações no porto do Rio de Janeiro há mais de 25 anos, uma das portas de entrada  

pelo mar da cidade maravilhosa, compreende, aprova e incentiva a prática de ações 

sustentáveis em prol de um mundo melhor.

Criamos e administramos projetos ambientais bem-sucedidos, visando reduzir 

impactos ambientais. Acreditamos que projetos sociais estreitam relações com as 

comunidades em que atuamos, promovem cidadania e valorizam pessoas.

Temos como meta continuar expandindo nossos negócios, visando o equilíbrio entre 

os recursos naturais, os aspectos sociais e o crescimento econômico. O Grupo Mul-

titerminais assume este compromisso com o mundo, com os nossos colaboradores, 

com os atuais e futuros clientes.

In a globalized world, where natural resources are limited and the possibilities 
of economic growth seem endless, the decision-making process should consider 
new models. One needs to know the history in order to make his own history, to 
understand the past, live today and dream about tomorrow.   

 The Group Multiterminals is one of the largest groups of seaports, dry ports and 
of integrated logistics in Brazil. It is a Carioca enterprise that has been carrying 
out part of its operations in Rio de Janeiro’s harbor for more than 25 years, being a 
gateway by the sea for the “Cidade Maravilhosa”. The group is aware of, endorses 
and encourages the practice of sustainable actions on behalf of a better world.

 We create and manage successful environmental projects aiming to reduce 
environmental impact. We believe that social projects deepen relations with the 
communities in which we work, promoting citizenship and valuing people. 

 Our goal is to expand our business with the purpose of keeping a balance among 
natural resources, social aspects and economic growth. The Multilateral Group 
makes this compromise with the world, with our employees, with our current and 
future customers.
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Se o olhar vai longe e ainda há tanto mar, incertos, concedemos à ima-
ginação a cortesia para adentrar. Imenso, abundante, profundo... tudo o 
que remete ao mar é hiperbólico, seduz na cadência que inibe, sugerindo, 
portanto, a primeira regra: cautela.

De início, mitos e lendas trataram de nos afastar dos seus mistérios 
ocultos, e foi apenas na Idade Moderna que o mar deixou de ser concebido 
como um caótico berço de  enigmas incompreensíveis.

A travessia dos grandes oceanos, durante  a chamada Era dos Descobri-
mentos, é  considerada um feito “nunca antes visto”: e  o mundo estava pela 
primeira vez conectado  em uma nova escala. A empreitada além-mar traz os 
portugueses ao Rio de Janeiro e um curioso caso se desenrola, sendo a base  
para a narrativa desta exposição. QUANDO O MAR VIROU RIO apresenta 
parte da história dessa cidade, conhecida internacionalmente como Rio, mas 
que tem uma trajetória totalmente entrelaçada ao mar e à praia. 

A curadoria gosta de pensar que a exposição  é uma ode ao movimento
da cidade, e, portanto, um projeto tão ambicioso e abrangente quanto
o próprio mar e todas as tribos e tipos que constituem a cidade do
Rio de Janeiro. 

Experimentando uma rota plural da história e a mistura de tempos
e técnicas, artistas contemporâneos estão expostos junto a importantes 
obras do acervo do Museu Histórico Nacional e de outras coleções 
públicas e privadas. O Rio de Janeiro e seu singular fl erte com o mar
está representado em mais de 130 trabalhos que reunidos resumem nosso 
entusiasmo em mostrar como aqui, nessa cidade, quase tudo está emol-
durado pelo insistente e constante movimento das ondas… tudo isso num 
mesmo gingado e malemolência que a gente que se mete nessa geografi a 
acaba adquirindo.

[COLETIVO CURATORIAL ESTÚDIO M’BARAKÁ:�
Diogo Rezende, Isabel Seixas, Letícia Stallone]
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WHO COULD RESIST BEING CARRIED 
AWAY BY THE SEA?

If the gaze reaches far and there is still so much 
sea, we, uncertain allow the imagination the 
courtesy of entering. Immense, abundant, 
profound... everything related to the sea is 
hyperbolic, seducing as it inhibits, suggesting, 
thus, the first rule: caution.

Initially, myths and legends tried to keep us 
away from its hidden mysteries and it was only 
in the Modern Age that the sea ceased 
to be conceived as a chaotic realm of 
incomprehensible enigmas.

The crossing of the great oceans during what’s 
known as the Age of Discovery is considered a 
“never before seen” feat and the world was 
connected on a new scale for the first time. 
The overseas voyage brought the Portuguese 
to Rio de Janeiro and a curious case unfolds, 
giving us the basis for the narrative of this 
exhibition. When the sea became Rio presents 
part of the history of this city, internationally 
known as Rio, but with a trajectory totally 
intertwined with the sea and the beach.

The curators like to think of the exhibition as an 
ode to the energy of the city, and therefore as 
a project as ambitious and comprehensive as 
the sea itself and all the tribes and types that 
constitute the city of Rio de Janeiro.

By experimenting with a pluralistic route 
through history , and putting together different 
times and techniques, contemporary artists are 
exhibited along with important works from the 
collection of the National Historical Museum 
and other public and private collections. 

Rio de Janeiro and its unique flirtation with 
the sea is represented in more than 130 
works which, taken all together, reflect our 
enthusiasm to display how here, in this city, 
almost everything is molded by the insistent 
and constant movement of the waves... all this 
in the same swing and swagger that whoever 
mixes themselves into this geography ends     
up acquiring.

[M’BARAKÁ STUDIO’S CURATORIAL COLLECTIVE: 
Diogo Rezende, Isabel Seixas, Letícia Stallone.]

When the sea became Rio
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O OCEANO SEMPRE DESPERTOU  NO HOMEM FASCÍNIO, CURIOSIDADE  E TEMOR. 
São muitos os mitos sobre o mar nas mais diversas culturas e tempos.  Ainda na Idade 
Média era comum descrever os fundos das águas salgadas como cheios de monstros 
capazes de tragar os navios para o fundo das águas, onde a eternidade seria escura e 
sombria. No período das grandes navegações portuguesas, o Oceano Atlântico era 
conhecido também como Mar Tenebroso. A conquista desse mar foi um dos maiores 
feitos do segundo milênio e depois da travessia do Atlântico o mundo nunca mais       
seria o mesmo.

THE OCEAN HAS ALWAYS AWOKEN IN US FEELINGS OF ALLUREMENT, CURIOSITY 
AND FEAR. There are countless myths about the sea from diverse cultures and 
diff erent times. Back in the Middle Ages, people used to talk of the deep salt waters as a 
realm of monsters that would attack ships and drag them to the bottom of the sea, where 
eternity would be dark and somber. By the time of the great Portuguese voyages, the 
Atlantic Ocean was known as “The Sea of Darkness” (Mare Tenebrosum). Its conquest 
was one of the greatest feats of the second millennium. Since the crossing of The 
Atlantic, the world would never be the same again.

the sea of daRKness

“And then I began to curse the day that I had
heard of the sea for the fi rst time and lamented 
it, wondering how I could have been so foolish 
as to abandon my own land, where I had plenty              
of everything.”

“I say unto you that nothing is worse than the 
sea to tire a man, however strong he may be.”

[ODISSEY, VIII Century B.C.]

[ODISSEIA, séc. XVIII a.C ]

[DO OIAPOQUE AO CHUÍ,
Aventura e história no litoral do Brasil]

[DO OIAPOQUE AO CHUÍ,
Aventura e história no litoral do Brasil]
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the encounteR of diveRsity 

PARA OS QUE CHEGAVAM o mundo em que 
entravam era a arena dos seus ganhos, em 
ouro e glórias (...) PARA OS ÍNDIOS que ali 
estavam, nus na praia, o mundo era um luxo 
de se viver (...) se defrontaram, pasmos de 
verem tal qual eram (...)

[DARCY RIBEIRO, O povo brasileiro — A formação e o sentido do Brasil]

The newcomers were practical, hard-pressed, 
suffering people, aware of their guilt originating 
from Adam’s sin (...) the Indians knew nothing 
about it. They were, in their own way, naïve, 
confident. To the eyes of the newcomers those 
crazy Indians who got wide-eyed just from the 
joy of watching them (...) had a shortcoming: 

they were lazy, leading useless and 
meaningless lives (...) to the eyes of the natives, 
those who came from the vast ocean seemed 
overly afflicted by their need to try everything 
and take everything in a single day.”

“FOR THE NEWCOMERS, the world they were getting to know meant more gains, in gold and 
glory (...), FOR THE INDIANS who were there, naked at the beach, the world was a luxury to be 
experienced (…) they were amazed to see themselves just as they were (…)”

Os recém-chegados eram gente prática, experimentada, sofrida, ciente das suas culpas 
oriundas do pecado de Adão (...) os índios nada sabiam disso. Eram, a seu modo, inocen-
tes, confiantes. Aos olhos dos recém-chegados aquela indiada louçã, de encher os olhos 
só do prazer de vê-los (...) tinha um defeito capital: eram vadios, vivendo uma vida inútil 
e sem prestança (...) aos olhos dos índios, os oriundos do mar oceano pareciam aflitos 
demais, tudo querendo fazer e levar num só dia.”

[DARCY RIBEIRO, The Brazilian People – the development and the path of Brazil]
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“Na noite em que entrei nos Ilhéus fui a pé dar em uma aldeia que estava a sete 
léguas da vila (...) Antes da manhã, às duas horas ataquei a aldeia e a destruí e 

matei todos os que quiseram resistir. Na vinda vim queimando e destruindo 
todas as aldeias que ficaram atrás. O gentio reunido seguia-me ao longo da 

praia. Fiz algumas emboscadas contra eles que, cercados, foram obri-
gados a mergulhar no mar e nadar para a costa aberta. Ordenei a 

outros índios e escolhi alguns homens para segui-los por quase 
duas léguas. Eles lutaram no mar de tal forma que nenhum 

Tupiniquim ficou vivo.”

[Relato de MEM DE SÁ]

“On the night I entered Ilheus, I got to a village which 
was seven leagues away from the town.(...). 
At dawn, I attacked the village, destroyed it and killed 
each and everyone who tried to resist. On my way 
back, I burned and destroyed all the villages that were 
left behind. The villagers followed me along the beach. I 
set some ambushes for them. After perceiving that they 
could not escape, they were forced to jump into the 
sea and swim to the open coast. I gave orders to other 
Indians and chose some men to follow them for almost 
two leagues. They fought at sea in such a way that not 
even one Tupiniquim remained alive.”

[Narration of MEM DE SÁ]
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“The Government of this place seems to me to be much more despotic 
even than that of Portugal though many precautions have been taken 
to render it otherwise. The Chief Magistrates are the Viceroy, the 
Governor of the town and a Council whose number I could not learn, 
but only that the Viceroy had in this the casting vote: without the 
consent of this Council nothing material should be done, yet every 
day shows that the Viceroy and Governor at least, if not all the rest, do 
the most unjust things without consulting anyone. Putting a man into 
prison without giving him a hearing and keeping him there till he is 
glad at any rate to get out without asking why he was put in, or at best 
sending him to Lisbon to be tried there without letting his family here 
know where he is gone to, is very common.“

“O governo desse lugar parece bem mais despótico que o de Por-
tugal, embora, por outro lado, muitas precauções tenham sido 

tomadas em nome da metrópole. Os principais magistrados 
são o vice-rei, o governador da cidade e um conselho, cujo 

número de componentes não sei, mas ouvi dizer que o voto 
de Minerva é do vice-rei. Sem o consentimento desse con-

selho, nada deve ser feito. Ainda assim, os dias mostram 
que o vice-rei e o governador, pelo menos, se não todo 

o resto, fazem as coisas mais injustas sem consultar 
ninguém. Por exemplo: colocar um homem na prisão 

sem dar- -lhe ouvidos e lá mantê-lo até que ele se 
conforme de qualquer maneira a sair sem pergun-

tar o motivo pelo qual fora preso, ou, na melhor 
das hipóteses, mandá-lo para Lisboa pra lá ser 

posto à prova sem deixar que sua família saiba 
seu destino, como é muito comum.” 

The Endeavour, Diário de                                                          
Sir Joseph Banks, 1768-1771

[JOSEPH BANKS]

The Endeavour, Journal of    
Sir Joseph Banks, 1768-1771

[JOSEPH BANKS]
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During The Period Called “The Age of Discovery” Or “The Age Of The Great Voyages”,  
From the Fifteenth to the beginning of The Seventeenth Century, the Portuguese led 
the conquest of the new territories. Innovations arising at the time, backed by advances in 
cartographic and astronomical knowledge, revolutionized navigational techniques. The joining 
and organization of information and instruments from different times and peoples allowed 
the Portuguese to launch themselves into the unknown and achieve never-before-seen feats, 
among them, arrival in the Americas. 

it is necessaRy to set sail

No período chamado de Era dos Descobrimentos (ou Era das Grandes Navegações), 
do século XV ao início do século XVII, os portugueses  lideraram a conquista de 
novos territórios. Inovações surgidas nessa época, apoiadas no conhecimento 
cartográfico e astronômico, revolucionaram as técnicas de navegação. A reunião e 
a organização de informações e instrumentos de diferentes tempos e povos permitiu 
que os portugueses se lançassem pelo desconhecido e realizassem feitos nunca antes 
vistos, entre eles, a chegada às Américas.
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“Ancient navigators had a glorious saying:

‘To sail is necessary, to live is not necessary’.

I want for myself the spirit of this phrase,
Transformed in the way that I am:

Living is not necessary; Creating is what is necessary.
I do not talk about enjoying my life; Nor do I think about enjoying it.
I just want to make it big,
Even if it’s my body and (my soul) that have to be the wood of the fire.

All I want is to do it for all humanity;
Even if I have to lose it as my own.
More and more I think this way.

More and more I put the soul essence of my blood
Into the impersonal purpose of aggrandizing the country and contributing
To the evolution of humanity.

It is the form in me that has taken the mysticism of our Race.”

“Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa:                                                           

‘Navegar é preciso; viver não é preciso.’

Quero para mim o espírito desta frase, 
transformada a forma para a casar como eu sou:

Viver não é necessário; o que é necessário é criar. 
Não conto gozar a minha vida; nem em gozá-la penso. 
Só quero torná-la grande, 
ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a (minha alma) a lenha desse fogo.

Só quero torná-la de toda a humanidade; 
ainda que para isso tenha de a perder como minha. 
Cada vez mais assim penso.

Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue 
o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir 
para a evolução da humanidade.

É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa Raça.”

Tradução não oficial  unofficial translation
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] Uma das primeiras imagens provocadas pela expressão “Terra à vista” é 

a dos livros didáticos de História. Relaciona-se de imediato a cansados 
navegantes portugueses que viam no horizonte, pela primeira vez em 
muito tempo, algo diferente das águas do mar. 

Com a delicada literalidade que transparece nos monóculos de Terra à 
vista, Marco Antonio Portela faz um convite espirituoso à imaginação, 
tanto da metáfora quanto das curvas formadas pelo solo. O humor 
e a ironia sempre associados ao artista carioca aparecem nas muitas 
camadas de significado que ele permite a seus objetos fotografados e       
à própria fotografia. 

One of the first images evoked the expression “Terra à vista” [Land ahoy!] is that of 
History textbooks. It is instantly related to tired Portuguese navigators who saw on the 
horizon, for the first time in a long time, something other than sea water.

With the delicate literality that appears in the monocles of Terra à vista, Marco 
Antonio Portela extends a spiritual invitation to the imagination, as much from 
metaphor as from the curves formed by the soil. The humor and irony always 
associated with the carioca artist are apparent in the many layers of meaning he 
depicts in his photographed objects and also in photography itself.
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[FERNÃO CARDIM, Narrativa epistolar de uma 
viagem e missão jesuítica (...) 1583-1590]

“The city is located on top of a hill with a good 
view to the sea, and inside the bar there is a bay 
that looks as if it was painted by the supreme 
painter and architect, Lord Almighty, and thus, it 
is the most beautiful and the most pleasant that 
has ever been seen in Brazil.”

[FERNÃO CARDIM, Epistolary 
narrative of a journey and 
Jesuitical mission  (...), 
1583-1590.]
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Reativar a memória de uma cidade é encontrar suas raízes mais profundas. 
Nessa busca, o carioca é desde sempre dependente do mar, dos seus frutos 
e daquilo que as águas trazem. A cidade maravilhosa dos índios tupinam-
bás tinha muitos rios de águas limpas e transparentes. Os meninos curu-
mins aprendiam a nadar ao mesmo tempo que davam os primeiros passos. 
Vários caciques tiravam seus nomes de guerra dos peixes, das arraias e 
dominavam as ondas da Guanabara de uma forma que os colonos portu-
gueses demorariam anos para igualar. 

O Rio de Janeiro já era uma “cidade” muitos séculos antes de os navega-
dores europeus começarem a encher os pés de areia nas pequenas ense-
adas da Guanabara. Cada pedaço de praia, riacho e trecho de mata era 
dominado por uma aldeia. Sabemos os nomes das principais porque foram 
anotados em fontes quinhentistas tanto francesas como portuguesas. Ca-
rioca, Taquara e Irajá são algumas delas, que ainda hoje existem na cidade. 
No livro O Rio antes do Rio foram mapeadas 84 grandes comunidades tupis 
que habitavam em todas as direções as terras banhadas pela “baía (ou 
lago) semelhante ao mar”, que em tupi se fala küá/güá – baía (lago) + nã – 
semelhante + (p)bará – mar.  Importante frisar, assim como fez o calvinista 
francês Jean de Léry ao corroborar a existência de 35 dessas aldeias, que 
ainda existiam muitas outras nas atuais terras do Rio de Janeiro, Niterói e 
toda a região da Baixada Fluminense, cujos nomes se perderam na destrui-
ção a que foram submetidas.  

As baías são zonas de alta concentração de peixes e frutos do mar. Por isso, 
atraíam quantidades de animais e homens ao longo de toda a pré-história, 
como se verifica na descoberta dos sambaquis (depósitos de conchas e 
ossos) deixados por todo o litoral da Baía de Guanabara por populações 
coletoras ancestrais.

Baleias, golfinhos, lulas, mariscos, ostras, raias, siris, caranguejos, cama-
rões e inúmeras espécies de peixes recheavam suas águas. Aqui os tupis 
criaram uma região densamente habitada, uma “cidade” com inúmeras al-
deias solidárias, conectadas por trilhas e caminhos por terra e mar. Na baía 
de águas calmas, os índios precisavam apenas subir em pequenos troncos 
amarrados por cipós (chamadas de piperis) para boiar e, assim, pescar com 
anzóis feitos com espinhas de peixe. 

Anualmente os rios eram inundados pelo fenômeno que os tupis chama-
vam de pirá + ikê (peixe + entrada), a “entrada dos peixes” pela foz dos rios, 
saindo do mar, para desovar em lugares estreitos e rasos, principalmente 
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 ] nas regiões de mangue. Pescarias abundantes aconteciam, e os índios 

eram capazes de armazenar, após o cozimento, uma farinha feita do peixe 
que, guardada em potes de cerâmica, podia durar meses. Sem falar na 
expertise de nadadores exímios, homens e mulheres, que tanto surpreen-
deram os europeus que atravessavam os oceanos, mas que eram verdadei-
ras âncoras quando caíam no mar. Os navegadores portugueses cruzavam 
oceanos e navegavam durante anos atrás de riquezas inexploradas, mas 
curiosamente não sabiam nadar. Os índios riam dessa grave deficiência, e 
de certa forma, os ensinaram que nadar era possível.

Na inebriante terra da Guanabara os tupinambás plantavam, caçavam, 
pescavam e construíam malocas extensas com mais de 100 metros de 
comprimento. Viajavam centenas de quilômetros em grandes canoas para 
mais de 40 pessoas em busca dos inimigos que habitualmente os desafia-
vam. O tempo passou, mas é o mar ainda o grande responsável por moldar 
o âmago das pessoas que vivem nesse Rio. Isso desde a época em que 
aqui existia um mar de índios. Não é impossível imaginar os tupis cariocas 
pegando ondas e desenterrando tatuís na beira do mar de Copacabana. A 
exposição Quando o Mar Virou o Rio exemplifica essa conexão ancestral do 
carioca de hoje com o carioca outrora, que via no mar sua fonte de recur-
sos, alegria, saúde e subsistência. Os índios adoravam o mar, viviam dentro 
dele e o aproveitavam ao máximo. 

Aviso aos navegantes: visitar essa exposição só tem um problema, leve 
consigo calção, biquíni e toalha. O efeito que sentimos ao terminar de 
vivenciá-la é a necessidade enorme de sair do museu direto para a praia e 
dar um mergulho profundo. Você vai precisar sentir nas frias águas do Rio 
de Janeiro todo o calor das ondas do mar. É lá que todos se transformam 
em verdadeiros cariocas.          
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This phenomenon was called pirá + ikê (fi sh + 
entrance) by the “Tupis”. On these occasions, 
one could fi sh plentifully. Thus, the Indians 
could store fl our made of fi sh after cooking 
it. This fl our would then be kept in stoneware 
pots and could last for months. Impressive was 
the expertise of extraordinary swimmers, men 
and women that stunned the Europeans who 
crossed the oceans, but would almost drown 
when trying to swim in the sea. The Portuguese 
navigators crossed oceans and sailed for years 
in search of unexplored riches, interestingly, 
though, they didn’t know how to swim. The 
Indians used to laugh at this serious disability, 
and, in their way, taught them that swimming 
was possible.

The “Tubinambás” planted, hunted, fi shed 
and built large huts of more than 100 meters 
in length in the astounding lands of The 
Guanabara Bay. They traveled hundreds of 
kilometers in big canoes that would fi t more 
than 40 people in order to search for the 
enemies that defi ed them. Time has passed, 
but the sea is still largely responsible for 
shaping the heart of people who live in Rio. 
This has been happening since the time 
when the Indians inhabited this land. It is 
not impossible to think of the Tupis Cariocas 
surfi ng and digging up “tatuís” (small crabs 
that hide in the wet sand) on Copacabana’s 

When Rio Was a “sea”           
of indians
[RAFAEL FREITAS DA SILVA]

To revive the memory of a city one needs to 
go back to its deepest roots. In this search, the 
Carioca has always been dependent on the sea, 
on its benefi ts and on everything that is brought 
by its waters. The Marvelous City (Cidade 
Maravilhosa) of the Tupinambás indians had 
plenty of clean and clear waters. The Curumin 
boys learned how to swim while attempting 
their fi rst steps. Several chieftains were given 
war names after fi sh and stingrays that were 
abundant in the waves of Guanabara Bay. There 
were so many of them that the Portuguese people 
would take many years to match their numbers.

Many centuries before the Portuguese navigators 
set foot on the sands of the small coves of 
Guanabara, Rio de Janeiro was already a “city”. 
Each stretch of sand, creek or woods was 
occupied by an Indian village. We know about 
the main ones because there are registers of 
these villages in the 16th century accounts of 
the French and Portuguese. Carioca, Taquara 
and Irajá are some of the ones whose names 
remain nowadays. In the book The Rio Before 
Rio, 84 large communities which inhabited the 
land bathed by the “bay (or lake) resembling 
the sea”, have been mapped. In “Tupi” (the 
language of the Indians who lived in these 

regions),  küá/güá –bay (lake) + nã –similar + 
(p)bará –sea.  It is worth highlighting that there 
were many other villages on the current lands 
of Rio, Niterói and throughout all the region of 
“Baixada Fluminense” whose names were lost in 
the destruction they underwent, as was attested 
by the French Calvinist  Jean de Léry, confi rming 
the existence of 35 of these villages. 

The bays are highly-productive marine 
ecosystems. Because of that, a great amount of 
fi sh and men were attracted to it, as was verifi ed 
by the discovery of the “sambaquis” (deposits 
of shells and bones), left by ancestral gathering 
communities all over Guanabara Bay’s coast. 

The waters of Guanabara Bay were packed 
with whales, dolphins, squid, oysters, shellfi sh, 
stingrays, crabs, shrimp and countless fi sh 
species. It was here that the “Tupiniquins” 
settled and created a densely populated region, 
a “city” formed by countless interdependent 
villages that were supportive of each other, 
connected by trails and waterways. The Indians 
only needed to climb on small logs tied by 
lianas (called piperis) in order to fl oat the calm 
waters of the bay.. Thus, they would catch with 
hooks made of fi sh bone. 

Every year the rivers underwent the 
phenomonon of the fi sh entering the river’s 
mouth, leaving the sea to spawn in narrow and 
shallow places, mainly in the mangrove regions. 

seashore. The exhibition “When the Sea 
became Rio” sets out to show the ancestral 
connection between today’s Carioca with 
the Carioca of the past who had the sea as 
his source of livelihood, joy, and health. The 
Indians loved the sea, they lived in it and took 
the most they could from its resources. 

A warning for the visitors: there is only one 
problem with this exhibition, you are supposed 
to take with you swimming shorts, a bikini and 
towels. After experimenting it, one feels an urge 
to go out of the museum and head straight to 
the beach and take a deep plunge. You will feel a 
need to experience all the heat of the sea waves 
in the cold waters of Rio de Janeiro. It is in there 
that everybody becomes a real “Carioca”. 
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YA
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O
-A A partir da apropriação da fotografia de uma maloca yanomâmi incendiada 

na Amazônia, tirada pela fotógrafa Claudia Andujar, em 1976, a videoinsta-
lação YANO-A, de Gisela Motta e Leandro Lima, nos posiciona direta-
mente no momento do incêndio, o movimento perpetuando a experiência 
da queima. O mesmo sofrimento foi experimentado por muitas aldeias 
incendiadas pela coroa portuguesa, no período da conquista da cidade  
do Rio de Janeiro.

The video installation of Gisela Motta and Leandro Lima stemmed from the picture 
that had been taken by the photographer Claudia Andujar in 1976. It portrayed a 
Yanomani tent that had been set on fire. The installation takes us to the moment the 
fire took place, the movement perpetuating  the burning experience. Many other 
villages had a similar fate. All of them were burned by the Portuguese Crown, 
at the time of the conquering of the city of Rio de Janeiro.
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the GuanabaRa bay

NAS LEMBRANÇAS DA CIDADE CONHECIDA COMO RIO DE JANEIRO, 
HÁ UMA TESTEMUNHA CONSTANTE:� A BAÍA DE GUANABARA. Considerada 
uma das mais abrigadas do mundo, foi um dos principais meios de acesso à 
cidade, sendo também local de batalhas, comércio, vida social... Situá-la apenas como 
testemunha da história talvez seja ainda injusto. Mais apropriado seria tratá-la como 
protagonista. É nesta baía que a cidade nasce e é nomeada; ela foi ainda palco de 
incontáveis episódios; ao longo dos séculos, foi (e ainda é) espaço fundamental 
para a dinâmica social da cidade. A Baía de Guanabara é um dos símbolos mais 
fortes do Rio de Janeiro. Sua paisagem e sua natureza exuberante foram descritas 
entusiasticamente por viajantes, pintores, poetas, estudiosos e por tantos 
anônimos admiradores.

NA VISÃO DOS ÍNDIOS, A BAÍA SE 
ASSEMELHAVA AO MAR — seu nome vem do 
tupi-guarani goanã-pará (gwa significa ‘enseada’, 
nã, ‘parecido, semelhante’ e ba’ra, ‘mar’).

“ACCORDING TO THE INDIANS, THE BAY RESEMBLED THE SEA. Its name derives from the  
tupi-guarani word goanã-pará (gwa means ‘inlet’, nã is for ‘similar’, ‘alike’ and ba’ra means ‘sea’ “

GUANABARA BAY IS AN EVER PRESENT 
ICON OF THE CITY OF RIO DE JANEIRO. 
IT IS CONSIDERED ONE OF THE MOST 
SHELTERED BAYS IN THE WORLD. Besides 
being one of the most important means of 
access to the city, it was also the site of battles, 
commerce and social life. It might be unfair 
to think of Guanabara Bay just as a witness to 
history. It seems much more appropriate to treat 
it as the protagonist. It was in this bay that the 
city was born and named; it was the stage of 

countless episodes and has remained a key area 
for the social dynamics of the city throughout 
the centuries. Guanabara Bay is one of the 
most powerful symbols of the city of Rio de 
Janeiro. Its landscape and its abundant natural 
beauty have been described enthusiastically 
by travelers, painters, poets, scholars and by so 
many other nameless admirers.
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[O ESTRANGEIRO, Caetano Veloso]

O pintor PAUL GAUGUIN amou a luz na Baía de Guanabara
O compositor COLE PORTER adorou as luzes na noite dela

a Baía de Guanabara
O antropólogo CLAUDE LÉVI-STRAUSS detestou a Baía de 

Guanabara
Pareceu-lhe uma boca banguela.

“the painter PAUL GAUGUIN loved the light on Guanabara Bay.
the composer COLE PORTER adored the light in its nights.

the Guanabara Bay
the anthropologist CLAUDE LEVI-STRAUSS loathed Guanabara Bay

to him it resembled a mouth with no teeth.” 

[O ESTRANGEIRO, Caetano Veloso]
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Alexandre Vogler e Luis Bispo, realizada em fevereiro de 2012. 

“Luis Bispo, artista residente na comunidade da Maré, ficou conhecido por 
construir e viver numa casa flutuante de dois andares no Canal do Cunha, 
um dos lugares mais poluídos de toda Baía de Guanabara. Alexandre 
Vogler (...) propôs o translado de sua casa para o mar do Arpoador, residindo 
por um dia no bairro da elite carioca”. Em franca homenagem ao filme 
Fitzcarraldo, de Werner Herzog, o documentário registra por 9 minutos 
a inusitada travessia dos dois artistas em uma precária casa flutuante, 
toda feita de material encontrado no fundo da baía. Embalado pela trilha 
sonora do filme de Herzog, a opera dita o tom da empreitada. O realismo da 
travessia narrada por Herzog quando seu protagonista tenta levar a ópera 
para o meio da floresta amazônica, no documentário de Vogler, mareia o 
espectador, observando, ao fim, a casa de Bispo residindo em águas da elite.

The documentary about the Casa de Praia [beach house] project is a partnership            
between Alexandre Vogler and Luis Bispo, produced in February 2012.

“Luis Bispo, an artist living in the Maré community, became well-known for building and living 
in in a two-storey shed in Canal do Cunha, one of the most polluted places in Guanabara Bay. 
Alexandre Vogler [...] proposed the transfer of his house to the Arpoador Sea, where he would 
reside for one day in an a neigborhood of the carioca elite”. In a clear homage to Werner Herzog’s 
Fitzcarraldo, the documentary displays for 9 minutes the unusual crossing of the two artists in a 
precarious floating house, made entirely of material found at the bottom of the bay. Lulled by the 
soundtrack of Herzog’s film, the opera sets the tone for the venture. The realism of the crossing 
narrated by Herzog when its protagonist tries to take the opera to the middle of the Amazon 
forest, is what dizzies in Vogler’s documentary, observing, at the end, the house of Bishop 
residing in waters of the elite.

casa de pRaia [aleXandRe voGleR e luis bispo]
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[LAERCIO REDONDO]

[LAERCIO REDONDO]

“MEMORY IS ALWAYS ACCOMPANYING US, 
it chases us and insists on leaking like 
layers of paint on the walls.”
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A dimensão coletiva da memória é um dos temas de interesse do 
artista Laercio Redondo. Em PAISAGEM IMPRESSA, uma panorâmica da 
cidade do Rio de Janeiro, gravura de Jean-Baptiste Debret, é fragmentada 
e impressa sobre 77 bancos, cada um deles com livros e textos que repre-
sentem, na visão dos convidados do artista, uma paisagem contemporânea 
do Rio de Janeiro. Assim, nesta criação de uma biblioteca sobre a cidade, 
referências pessoais — resultantes da relação afetiva e da vivência singular 
entre cada convidado e a cidade — são compartilhadas. A ideia de história 
como narrativa imperativa é posta em xeque, abrindo espaço para interpre-
tações individuais sem deixar de lado a força do imaginário coletivo.

The collective dimension of memory is one of the subjects of interest to the artist 
Laercio Redondo. In PRINTED LANDSCAPE, a panoramic view of the city of Rio de 
Janeiro by Jean Baptiste Debret, is fragmented and printed on 77 stools, each one with 
books and texts that represent, in the view of the artist’s guests, a contemporary 
landscape of Rio de Janeiro. While putting together a library about the city, 
personal references are shared, which are a result of the affective relationship 
and the unique experience between each guest and the city. The idea of history as 
an imperative narrative is put in check, allowing space for individual interpretations 
without leaving aside the power of the collective imaginary.
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1. Uma cidade no trópico — 
São Sebastião do Rio de Janeiro 
Uma cidade no trópico — 
São Sebastião do Rio de Janeiro 
[Miran de Barros Latif] 
PIERO ERBER 

2. Roteiro lírico e sentimental da  
cidadedo Rio de Janeiro e outros 
lugares por onde passou e se 
encantou o poeta 
Roteiro lírico e sentimental da cidade 
do Rio de Janeiro e outros lugares por   
onde passou e se encantou o poeta 
[Vinicius de Moraes] 
RICARDO DOMENECK

3. Guia de História Natural do             
Rio de Janeiro 
Guia de História Natural do                       
Rio de Janeiro 
[Mozart Vitor Serra & Maria Teresa 
Fernandes Serra (Org.)] 
MARIA ALICE RABELO

4. Onde o céu descasca 
Onde o céu descasca 
[Lu Menezes] 
LAURA ERBER

5. Praia de Ipanema 
Praia de Ipanema 
[Théo–Filho] 
SÉRGIO BRUNO MARTINS

6. O jardim de D. João 
O jardim de D. João 
[Rosa Nepomuceno] 
REGINA MELIM

7. Carnaval no fogo — crônica de 
uma cidade excitante demais 
Carnaval no fogo — crônica de 
uma cidade excitante demais 
[Ruy Castro] 
ROSÂNGELA RENNÓ 
NELSON LEIRNER

8. Copacabana dreams 
Copacabana dreams 
[Natércia Pontes] 
ANA MARIA MAIA

9. Memórias de um                              
sargento de milícias 
Memórias de um sargento 
de milícias 
[Manuel Antônio de 
Almeida] 
LENORA DE BARROS

10. O subterrâneo do                               
morro do Castelo 
O subterrâneo do morro   
do castelo 
[Lima Barreto] 
MARTA MESTRE

11. A Bela e a Fera             
A Bela e a Fera 
[Clarice Lispector] 
SORAYA GUIMARÃES 
HOEPFNER

12. O espelho partido         
O espelho partido 
[Marques Rebelo] 
MARCIO BOTNER

13. Interiores                                     
Interiores 
[Patrícia Vasconcellos] 
TIAGO FREIRE

14. Testemunhos da Maré 
Testemunhos da Maré  
[Eliana Sousa Silva] 
JAILSON DE SOUZA

15. O discurso e o poder — ensaio     
sobre a sociologia da retórica jurídica 
O discurso e o poder — ensaio sobre a 
sociologia da retórica jurídica 
[Boaventura de Sousa Santos] 
PEDRO VICTOR BRANDÃO 

16. Rocinha 
[André Cypriano] 
PATRÍCIA GOUVÊA

17. Agenda carioca                              
Agenda carioca 
[Antonia Leite Barbosa] 
EVANGELINA SEILER

18. O Concerto de João 
Gilberto no Rio de Janeiro 
O Concerto de João Gilberto                       
no Rio de Janeiro 
SÉRGIO SANT’ANNA 
RODRIGO MOURA

19. Romance negro e                               
outras histórias 
Romance negro e outras histórias  
[Rubem Fonseca] 
KARL ERIK SCHOLLHAMMER 
DANIEL JABLONSKI

20. O Rio de todos os Brasis 
O Rio de todos os Brasis 
[Carlos Lessa] 
PEDRO DUARTE

21. O silêncio da chuva 
O silêncio da chuva 
[Luiz Alfredo Garcia–Roza] 
MAURÍCIO DIAS 
WALTER RIEDWEG

22. Ô, Copacabana!                                           
Ô, Copacabana! 
[João Antônio] 
MOACIR DOS ANJOS

23. A alma encantadora das ruas 
A alma encantadora das ruas 

PAISAGEM IMPRESSA pRinted landscape [João do Rio] 
RIVANE NEUENSCHWANDER 
RICARDO DOMENECK 
DANIELA LABRA 
PEDRO DUARTE 
ROSÂNGELA RENNÓ 
KARL ERIK SCHOLLHAMMER 
WALTERCIO CALDAS 
LULA VANDERLEI 
PAULO SÉRGIO DUARTE 
ANA MARIA MAIA 
LAURA MELLO MACHADO

24. A hora da estrela 
A hora da estrela 
[Clarice Lispector] 
ISABEL LÖFGREN

25. Uma parisiense no Brasil 
Uma parisiense no Brasil 
[Adèle Toussaint–Samson] 
FERNANDA MENDONÇA PITTA

26. Viagem ao Rio: 
Cartas da Juventude 1848–1849 
Viagem ao Rio: Cartas da 
Juventude 1848–1849 
[Edouard Manet] 
NELSON LEIRNER

27. O Rio de Janeiro do bota – abaixo 
O Rio de Janeiro do bota–abaixo 
[Marques Rebelo & Antonio Bulhões] 
LUIZ CAMILLO OSÓRIO 
PATRÍCIA GOUVÊA

28. Uma aprendizagem ou 
O livro dos prazeres 
Uma aprendizagem ou 
O livro dos prazeres 
[Clarice Lispector] 
MARCELA OLIVEIRA

29. O Brasil de Marc Ferrez 
O Brasil de Marc Ferrez 
[Instituto Moreira Salles (Org.)] 
GLORIA FERREIRA 
FERNANDO CORREA 
MARCIO DOCTORS 
LAURA MELLO MACHADO

30. Paradiso, de José Lezama Lima 
(Edição de 1966 com ilustrações 
de René Portocarrero) 
Paradiso, de José Lezama Lima 
(Edição de 1966 com ilustrações 
de René Portocarrero) 
PABLO LEON DE LA BARRA

31. Orestes Barbosa: 
repórter, cronista e poeta 
Orestes Barbosa: 
repórter, cronista e poeta 
[Carlos Didier] 
FREDERICO COELHO

32. Impressões do Brasil 
Impressões do Brasil 
[Roger Bastide] 
LIGIA NOBRE

33. Triste fim de 
Policarpo Quaresma 
Triste fim de 
Policarpo Quaresma 
[Lima Barreto] 
JOSÉ LUIZ ALQUÉRES

34. O círio perfeito                                             
O círio perfeito 
[Pedro Nava] 
MÁRCIA SÁ 
CAVALCANTE        
SCHUBACK

35. Carnavais,    
malandros e heróis — 
para uma sociologia         
do dilema Brasileiro 
Carnavais, malandros 
e heróis — para uma 
sociologia do dilema 
Brasileiro 
[Roberto DaMatta] 
CLAUDIA CALABI

36. Noturno da Lapa 
Noturno da Lapa 
[Luís Martins] 
RAFAEL CARDOSO

37. A maneira negra           
A maneira negra 
[Rafael Cardoso] 
DOROTI JABLONSKI

38. Memórias póstumas 
de Brás Cubas 
Memórias póstumas 
de Brás Cubas 
[Machado de Assis] 
ELISA PESSOA

39. Commonwealth 
[Michael Hardt & Antonio 
Negri] 
KAIRA M. CABAÑAS
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40. Rio de Janeiro: 
Panorâmicas em 360 graus 
Rio de Janeiro: Panorâmicas                        
em 360 graus 
[Helmut Batista] 
DENISE MILFONT

41. Agosto August 
[Rubem Fonseca] 
DANIELA LABRA

42. Rio de Janeiro 1900–1930: 
Uma crônica fotográfica 
Rio de Janeiro 1900–1930: 
Uma crônica fotográfica 
[George Ermakoff] 
JEANINE TOLEDO

43. O cortiço                                                           
O cortiço 
[Aluísio Azevedo] 
MARISA MELLO

44. Brasil, país do futuro 
Brasil, país do futuro 
[Stefan Zweig] 
CARLA GUAGLIARDI 
HELMUT BATISTA

45. Affonso Eduardo Reidy 
[Nabil Bonduki (org.)] 
JULIANA SUZUKI

46. Laços de família                                    
Laços de família 
[Clarice Lispector] 
ANA PAULA COHEN

47. No tempo de Noel Rosa 
No tempo de Noel Rosa 
[Almirante] 
RICARDO BASBAUM

48. Memorial de Aires 
Memorial de Aires 
[Machado de Assis] 
ANA MAGALHÃES

49. Poema sujo                                     
Poema sujo 
[Ferreira Gullar] 
DANIEL JABLONSKI

50. Todas as cidades, a cidade 
Todas as cidades, a cidade 

[Renato Cordeiro Gomes] 
DENILSON LOPES

51. O Rio que o Rio não vê 
O Rio que o Rio não vê 
[Luiz Eugênio Teixeira Leite] 
SERGIO ARAÚJO

52. Chega de saudades                      
Chega de saudades 
[Ruy Castro] 
VIRVE VIRKKILÄ–CALABI

53. 1808 [Laurentino Gomes] 
MAURICIO DWEK

54. Dois reais                                                       
Dois reais 
[Matheus Rocha Pitta (ORG.)] 
MATHEUS ROCHA PITTA

55. Texto para revista 
Vogue,  janeiro 1979                                                                  
Texto para revista Vogue, janeiro 1979 
[Hélio Oiticica] 
MAX JORGE HINDERER CRUZ

56. Papéis avulsos                                       
Papéis avulsos 
[Machado de Assis] 
GISELLE MACEDO

57. O Rio de Janeiro do meu tempo 
O Rio de Janeiro do meu tempo 
[Luiz Edmundo] 
LAURA MELLO MACHADO

58. Compêndio para uso                             
dos pássaros 
Compêndio para uso dos pássaros 
[Manoel de Barros] 
CIBELLE CAVALLI BASTOS

59. Estética da ginga —                                     
A arquitetura das favelas através                
da obra de Hélio Oiticica 
Estética da ginga — A arquitetura das 
favelas através da obra de Hélio Oiticica 
[Paola Berenstein Jacques] 
PAULA AZULGARAY

60. Tia Ciata e a pequena 
África no Rio de Janeiro 
Tia Ciata e a pequena África 
no Rio de Janeiro 

PAISAGEM IMPRESSA pRinted landscape

[Roberto Moura] 
DANIEL STEEGMANN 
MANGRANÉ

61. Búfalo                         
Búfalo [Botika] 
LAURA LIMA

62. A revolta da vacina                                
A revolta da vacina 
[Nicolau Sevcenko] 
RENATA LUCAS

63. O remador de Ben–Hur 
— confissões culturais 
O remador de Ben–Hur      
— confissões culturais 
[Nelson Rodrigues] 
FERNANDA GOMES

64. Quincas Borba             
Quincas Borba                        
[Machado de Assis] 
JOÃO MODÉ

65. Feliz Ano Novo                                     
Feliz Ano Novo 
[Rubem Fonseca] 
PAULO SERGIO DUARTE 
JULIANA CINTRA

66. Dom Casmurro                           
[Machado de Assis] 
IVANI DO CARMO 
CORREA 
ROSÂNGELA RENNÓ 
LIGIA NOBRE 
IVAIR REINALDIM 
JULIANA SUZUKI

67. Le Brésil, des 
hommes sont venus 
Le Brésil, des hommes  
sont venus 
[Blaise Cedrars] 
JULIETA GONZALEZ 
FABIANA DE MORAES

68. Desde que o        
samba é samba 
Desde que o samba             
é samba 
[Paulo Lins] 
MARIANA MELLO

69. Ai de ti, Copacabana 
Ai de ti, Copacabana 
[Rubem Braga] 
RICARDO SARDENBERG

70. Museu de Imagens 
do Inconsciente 
Museu de Imagens 
do Inconsciente 
[Mário Pedrosa] 
GLADYS SCHINCARIOL

71. Vermelho Brasil 
Vermelho Brasil 
[Jean–Christophe Rufin] 
RENATO BEZERRA DE 
MELLO

72. A arte de perder           
A arte de perder 
[Michael Sledge] 
BIRGER LIPINSKI

73. Guia afetivo da 
periferia 
Guia afetivo da periferia 
[Marcus Vinicius Faustini] 
MARCUS VINICIUS 
FAUSTINI 
ROBERTO MOREIRA 
JUNIOR TRAPLEV

74. A vocação do prazer 
A vocação do prazer  
[Rosa Maria de Araújo] 
ERNESTO NETO

75. Favelost                
Favelost [Fausto Fawcett] 
LUIZA MELLO

76. Diário do hospício e o 
cemitério dos vivos 
Diário do hospício e o 
cemitério dos vivos 
[Lima Baretto] 
PAULO REIS 
LISETTE LAGNADO

77. As cidades invisíveis 
As cidades invisíveis 
[Italo Calvino] 
DANIEL GORIN
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Debret was one of the most outstanding members of The French Artistic Mission. 
His importance for the history of the city lies in the fact that he documented the 
daily life of Rio. Although he worked for the Portuguese Crown portraying iconic 
events and official scenes, the artist also dedicated himself to depicting the nuances 
of the Carioca society. Upon his return to France he published the work Viagem 
Pitoresca e Histórica ao Brasil, in which he unveils cultural and political situations as 
well as landscapes and scenes of day-to-day Brazilian life.

fRench mission

Um dos principais membros da Missão Artística Francesa, Debret foi 
uma espécie de documentarista do cotidiano do Rio de Janeiro. Embora 
trabalhasse para a corte, tendo como parte do ofício a representação de 
acontecimentos ilustres e cenas oficiais, o artista também se dedicou a 
retratar um painel da sociedade carioca. Em retorno à França, publica a 
obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil onde revela acontecimentos 
culturais, políticos, paisagens e cenas do dia a dia brasileiro.

Das influências de além-mar que a cidade recebe com a vinda da família 
real portuguesa, está o grupo que ficou conhecido como “Missão Artística 
Francesa” e ajudou a fundar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. 
Entre eles, estavam os pintores Jean-Baptiste Debret e Nicolas Antoine 
Taunay; o arquiteto Auguste Henri Victor Grandjean de Montigny; o 
escultor Auguste-Marie Taunay; o gravador Charles Simon Pradier; 
entre outros.

When the Royal family comes to Rio, the city receives many influences from abroad, 
including the group known as “The French Artistic Mission”, which helped in the 
foundation of “The Royal school of Science, Arts and Crafts’. Among them were 
Jean Baptiste Debret, Nicolas Antoine Taunay, the architect Auguste Henri Victor 
Grandjean de Montigny; the sculptor August-Marie Taunay; the engraver Charles 
Simon Pradier;
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“With regard to those of Rio de Janeiro I own that, however strongly 
prejudice might operate against them, I never could perceive in their 
conduct any thing that could warrant the opinion of their being more 
licentious, or more immorally inclined, than females are in other coun-
tries. Nor do I believe that their good humor, signifi ed by smiling, nod-
ding , and throwing fl owers from their balconies to passing strangers, 
after having repeatedly seen the same thing done when the fathers or 
the husbands were standing by their side, could justly or candidly be 
construed into any assignation, to convey any particular meaning or 
bear any other explanation than that of its being a mere local custom, 
practiced without design; much less could it aff ord suff icient grounds 
for the very heavy censure that has been passed upon them.”

“Em relação às mulheres do Rio de Janeiro, eu confesso que, ape-
sar do preconceito que sobre elas pesa, nunca percebi em suas 

condutas algo que pudesse corroborar a opinião de que elas 
sejam mais libertinas, ou de que tendam mais ao imoral, do 

que as fêmeas de outros países. Também não acredito que 
seu bom humor, mostrado por sorrirem, inclinarem a ca-

beça em cumprimento ou atirarem fl ores de suas sacadas 
a pedestres estrangeiros, possa franca e precisamente 

conotar algum signifi cado particular ou deter uma ex-
plicação diferente do fato de ser esse um mero cos-

tume local, até mesmo porque vi repetidas vezes 
tal ato feito ao lado de pais ou maridos. Isso não 

é razão para as pesadas censuras que recebem.”

A voyage to Conchinchina  
in the years 1792 and 1793 

[JOHN BARROW]

Uma viagem à Conchinchina  
nos anos de 1792 e 1793

[JOHN BARROW]
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AS BELEZAS NATURAIS ERAM DE TIRAR O FÔLEGO, mas o que atraía 
os portugueses às águas da Guanabara era sua posição estratégica: uma ampla 
baía bem abrigada, com proteção natural pelos morros que a cercavam. O litoral do 
Rio de Janeiro logo se tornou uma importante porta de escoamento dos produtos da 
colônia, e desta forma não tardou a ser cobiçado e muitas vezes invadido por navios 
de outras nacionalidades, piratas e corsários. O porto inicialmente não era um ponto 
único e centralizado, ocorrendo a atividade portuária da região do atual Paço Imperial 
até as antigas praias das Palmeiras e São Cristóvão. Pelas águas da Guanabara 
entraram e saíram mercadorias, chegaram pessoas de diferentes nacionalidades 
e com os mais variados propósitos. Com a abertura dos portos às nações amigas, 
o Rio de Janeiro se viu invadido pelos mais diversos produtos. No final do século XIX, 
inicia-se o processo de centralização do porto na região conhecida hoje 
como Zona Portuária.

THE NATURAL BEAUTY OF THE SITE WAS 
BREATHTAKING. Nevertheless, what really 
attracted the Portuguese to Rio’s harbor was 
its strategic position: a large bay protected 
naturally by the hills that surrounded it. 
The coast of Rio de Janeiro soon became an 
important export gate for the colony’s goods. 
So, it didn’t take long for the harbor to be  
coveted and it was frequently invaded by 
warships of other nationalities, privateers and 
pirates. At first, the harbor wasn’t a single and 
centralized place, since its activity ran from 

the area around the current... of the current 
Paço Imperial to the old beaches of Palmeiras 
and São Cristóvão. Goods came in and out of 
its waters and people of different nationalities 
and diverse purposes also arrived in the city 
by means of the waters of the The Guanabara 
Bay. After the opening of the harbor to tharbor 
to friendly nations, Rio was flooded with a large 
variety of products. By the end of the nineteenth 
century, the process of centralization of the 
harbor began, in the region known nowadays  
as The Port Area.

“WHO WOULD BE CAPABLE OF DESCRIBING THE BEAUTIES bestowed on us by the Bay of 
Rio de Janeiro, the harbor that, in the opinion of one of our most learned admirals, could hold all 
the ships of Europe?”

QUEM SERIA CAPAZ DE DESCREVER AS     
BELEZAS que apresenta a baía do rio de 
Janeiro, esse porto que, na opinião de um 
dos nossos almirantes mais instruídos, 
poderia conter todos os navios da europa?
[SAINT-HILAIRE | 1779-1853]

[SAINT-HILAIRE | 1779-1853]

the haRboR
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Numa longa viagem planejada às pressas como uma estratégia política 
contra o sistema napoleônico, a Família Real Portuguesa vem para o 
Brasil e escolhe o Rio de Janeiro. Para recebê-los a cidade passa por 
profundas mudanças, que continuam aceleradas com a presença da corte 
portuguesa. Em 1808, D. João desembarca na Baía de Guanabara — e, com 
ele, a sede do governo português e todo o aparato necessário para 
a sua instalação.

Até o final do século XVIII, muitos africanos desembarcavam na Praça 
XV e eram comercializados como escravos nas redondezas. Os nobres, 
“aterrorizados” com a obrigatoriedade  de convivência junto aos recém-
-chegados, estabeleceram a transferência do mercado de negros para 
a região do Valongo, onde posteriormente passaram a desembarcar. 
Estima-se que a região tenha sido porta de entrada de mais de 
500 mil africanos, em sua maioria, vindos do Congo e de Angola.

The Royal Family came to Brazil and chose to live in Rio de Janeiro after a 
long journey that had been planned in haste as a political strategy against the 
Napoleonic system. The city went through radical changes to receive them. 
In 1808, Dom João disembarks at the Guanabara Bay, bringing with him the seat 
of the Portuguese government with all the pomp and people required for his settling.

By the end of the eighteenth century, many Africans had disembarked by 
Praça XV, where they were sold as slaves in the vicinity. The nobility, terrified at the 
obligation of living near the newcomers, had the slave market moved to the area of 
Valongo. Later on, they would disembark directly at Valongo. It is estimated that the 
area was has been the gateway for more than 500.000 Africans, most of them coming 
from Congo and Angola. C
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[A ANATOMIA DA MELANCOLIA, Robert Burton, 1621]

“Man needs to move as do 
all beings of the Universe.”

[ROBERT BURTON, The Anatomy 
of Melancholy, 1621]
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bathinG in the sea

from the salt ratherthan the sun… keeping “a 
pale, emaciated, cadaverous tone of skin 
would ennoble those who didn’t need to work 
under the sun.”

The ocean swim was an invigorating, healthy 
and tonic alternative to the ills of civilization.

A ÁGUA DO MAR é capaz de impedir um 
rápido alastramento da putrefação no interior  
do corpo, dissolver os tumores endurecidos e  
limpar e proteger todo o sistema glandular das 
viscosidades impuras.

BATHING IN THE SEA became a habit of 
the elite in The United Kingdom around the 
beginning of the seventeenth century. First 
conceived as a medical prescription coupled 
with the practice of physical exercise, the clean 
environment and swimming were promised 
to fight the grief originating from melancholy, 
which was registering more and more cases in 
Europe. It was thought that the benefits  came 

[História da vida privada no Brasil, 1998]

[História da vida privada no Brasil, 1998]

O BANHO DE MAR começou a tornar-se um hábito da elite, na Inglaterra, por volta 
do início do século XVII. Concebido como prescrição médica e aliado à prática de ex-
ercícios físicos, o ambiente puro e a natação prometiam combater a angústia da mel-
ancolia, que contava com mais e mais casos na Europa. Entendia-se que os benefícios 
vinham do sal e não do sol… era preciso manter “um tom pálido, macilento, funéreo, 
sinal de distinção daqueles que não precisavam trabalhar sob o sol”.

“THE SEA WATER can prevent a quick spread of decomposition on the 
inside of the body, dissolve hardened tumors, and clean and protect the whole 
glandular system from unclean viscosities.” 

[An essay on the use of sea water in the ills of the glands. RICHARD RUSSELL, 1750.]

[DISSERTAÇÃO SOBRE O USO DA ÁGUA DO MAR 
NAS AFECÇÕES DAS GLÂNDULAS, Richard Russell, 1750]

O banho era a alternativa contra os males da civilização, revigorante, salutar e tônico.
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A No Brasil, o pioneiro involuntário do mergulho terapêutico foi o prín-
cipe regente D. João, por conta de uma inflamação provocada por uma 
picada de carrapato que não cicatrizava. Seguindo as ordens médicas 
para tomar banho de mar, o monarca comprou uma quinta na praia de São 
Cristóvão, nos fundos do, hoje, cemitério do Caju. Ali, na então praia de 
areia branca, de águas cristalinas e lama medicinal, curou a sua ferida.

The accidental pioneer of the therapeutic ocean dip in Brazil was the Regent 
Prince D. João, on account of a swelling caused by a tick bite that wouldn’t heal. He 
was advised by the doctors to bathe on the sea. So, he bought a manor at São Cris-
tóvão beach, at the back of what is today “The Caju graveyard”. There, on the white 
sandy beach, of crystal clear water and medicinal mud, his wound healed.

doctoR’s pRescRiption
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“BANHOS DE MAR! A princípio eram nas barcas da  Ferry, banhos com cordas, 
em pequenas cabines, uma verdadeira complicação, pois na história da nossa 
civilização devemos notar que partimos sempre do mais difícil, sem conforto,    
para o simples e claro. Depois um francês de boa ideia, um francês meio judeu, 
construiu a famosa casa de banhos do Boqueirão do Passeio, mesmo junto à praia (...) 
Foi o traço de união entre o mar e a urbes.  A casa era um estabelecimento sui generis, 
uma espécie de labirinto de corredores, tendo de cada lado cochicholos (pequenos 
quartos) de metro e pouco de largura sobre dois de comprimento (...) Em cima, os 
quartos do terraço, que eram de assinaturas, importantes e mais caros! Um cheiro  de 
alga, um cheiro sadio de mar era a própria atmosfera,  e ouvia-se nas areias a voz das
ondas quebrando-se.”

[JOÃO DO RIO, Gazeta de Notícias, 1926]

“OCEAN SWIMS! At fi rst they were done in 
ferries, the swimmers attached to ropes, in 
small cabins. A true complication, but after 
all, in the history of our civilization, we should 
note, we are always moving from the diff icult 
and comfortless to the simple and clear. Then 
a Frenchman with a good idea, a half-Jewish 
Frenchman, created the famous bath house of 
the Passeio Boqueirão, right on the beach [...] 
It was a trace of union between the sea and 

the city. The house was an establishment in a 
class by itself , a kind of Labyrinth of corridors, 
having on each side cochicholos (small rooms) 
of a meter in width by two meters in length [...] 
Above, the rooms on the terrace, by reservation 
only, important and more expensive! A smell 
of seaweed, a sound smell of sea was the 
very atmosphere, and the voice of the waves 
breaking in the sands was heard.“

the bath houses

[JOÃO DO RIO, Jornal Gazeta de Notícias, 1926]
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EM 1917 FOI REDIGIDO UM DECRETO DE NORMAS CURIOSAS 
PARA O BANHO DE MAR. essas regras revelavam o pudor em 

torno dos trajes de banho e acreditava-se que serviam para dar 
ordem e critério à mais nova atividade de lazer da cidade.

O DIRETOR GERAL A HYGIENE E 
ASSISTENCIA PUBICA, DE ACCORDO 
COM O ART. 7º DO REGULAMENTO 
ExPEDIDO PELO DECRETO N. 1.143, 
DE 1 DE MAIO DE 1917, DÁ AS 
SEGUINTES INSTRUCÇÕES.

PARA O USO DO BANHO DE MAR NAS 
PRAIAS DO LEME E DE COPACABANA.

ART. 1º . O banho de mar é permitido: De 
1 de Abril a 30 de Novembro, das 6 às 9 e 
das 16 às 18 horas. De 1 de Dezembro a 31 
de Março, das 5 às 8 e das 17 às 19 horas.

ART. 2º . Nos domingos e dias de feriado, 
o tempo de banho, pela manhã, será 
prolongado por mais uma hora. 

ART. 3º . Os locaes para banhos são  
assignalados, na praia, por um mastro 
pintado de branco, com um mirante, 
tendo ao alto um guarda- sol. 

ART. 4º . A abertura do guarda-sol do 
mirante indicará o início do banho e o seu 
fechamento a terminação. 

ART. 5º . A cor branca do guarda-sol 
facultará o uso do banho e a 
vermelha prohibirá. 

ART. 6º . O banho de mar só é permitido 
nos trechos comprehendidos entre duas 
balisas brancas, tendo nos topes ban-
deiras tambem brancas, com uma cruz 
vermelha ao centro e um triângulo verde 
ao canto, sendo os banhistas obrigados 
a ficar sempre aquém da arrebentação. 
Fóra desses pontos, É ExPRESSAMENTE  
PROHIBIDO O USO DO BANHO DE MAR. 

ART. 7º . No caso do banhista ultrapas-
sar os limites determinados, o nadador de 
serviço na praia dará um apito, como  
signal, e pedirá ao banhista que se retire 
do ponto julgado perigoso; no caso do 
banhista não attender á solicitação, o 
nadados notificará a infracção ao guarda 
civil, afim de que este providencie para 
applicação da pena estabelecida 
em art. 13. 

ART. 8º . Durante as horas regulamenta-
res do banho, o fechamento do guarda-sol 
indicará um accidente percebido 
pelo observador. 

DECRETO DE  1917 ART. 9º . No local do banho será mantido 
um guarda civil que providenciará, sempre 
que lhe for requisitado, sobre qualquer das 
infracções das presentes INSTRUCÇÕES, 
promovendo a punição do infractor. 

ART. 10º . No caso de prohibição do 
banho, além da côr vermelha do guarda-
sol, serão retiradas as balisas e a canôa, 
fazendo todo o pessoal o serviço de policia 
da praia, para impedir a entrada no bar de 
qualquer banhista. 

ART. 11º . Os banhistas deverão apresen-
tar-se com vestuario apropriado e decente, 
a juízo da autoridade policial. 

ART. 12º . São expressamente prohibidos 
quaesquer ruidos  e vozerias na praia ou 
no mar, durante todo o período de banho. 

ART. 13º . Será punido com a multa 
de 20$, e, na falta de pagamento, com 
5 dias de prisão, todo aquelle que 
infringir as disposições estabelecidas 
nestas instrucções. 

ART. 14º . Fóra dos locaes indicados e 
convenientemente assignalados, ficam em 
pleno vigor e serão rigorosamente obser-
vadas as disposições do art. 3º , e seus 
parágrafos, do decreto n. 1.551, de 26 de 
Novembro de 1913. 

AVISO 

O mar em Copacabana não permitte 
o exercício de natação; portanto, taes  
exercícios devem ser evitados.

Quanto menores as ondas, maior 
correnteza de águas existe.

[Setembro de 1917, —  O diretor geral, 
Dr. Paullino Werneck.]
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THE GENERAL DIRECTOR OF HYGIENE AND 
PUBLIC WELFARE GIVES THE FOLLOWING 
INSTRUCTIONS, ACCORDING TO ART. 7° OF 
THE REGULATION ISSUED BY THE DECREE  
N. 1.143, MAY, 1ST, 1917.                                                                                                  

CONCERNING SEA BATHING AT THE   
BEACHES OF LEME AND COPACABANA.

1st Art.. sea bathing is allowed: From april 
1st to november 30, from 6.00 to 9.00 and 
from 16.00 to 18.00. From december 1st to 
March 31st, from 5.00 to 8.00 and from 17.00 
to 19.00.

2nd Art.: On sundays and Holidays the 
bathing time will be extended for one more 
hour in the mornings. 

3rd Art.:  the bathing locations are demarcated  
on the beach by a white painted mast on an 
observation deck protected by an umbrella. 

4th Art.:  the opening of the observation 
deck umbrella will indicate the beginning                  
of bathing time and its closing will signal       
the ending. 

5th Art.: the white color of the umbrella will 
indicate and the red one will indicate that 
bathing is forbidden. 

6th Art.: Sea bathing is only allowed in the 
stretch between the two white poles, which 
also have white flags on their tops, showing a 
red cross on the center and a green triangle 
on the corner. The swimmers are required to 
remain on the inner side of the beach breaks. 
SEA BATHING IS STRICTLY FORBIDDEN 
OUTSIDE OF THESE MARKED SPOTS. 

7th Art.: in case if the bather oversteps these 
limits, the lifeguard on duty at the beach will 
blow a whistle as a warning and will ask the 
swimmer to go away from the dangerous 
spot; if case the swimmer does not meet the 
request, the lifeguard will give notice of the 
violation to the civil policeman, so that the 
latter can arrange for the implementation of 
the penalty established in article 13. 

8th Art.: during the scheduled bathing hours, 
the closing of the umbrella will indicate that 
an accident was perceived by the observer. 

9th Art.: a civil policeman will be on duty at 
the bathing site. He will guard against for any 
of the violations of these instruCtiOns,    
punishing the infringer. 

10th Art.: in cases where bathing is 
prohibited, besides showing the red color of 
the umbrella, the poles and the canoe will be 
removed. the work of patrolling the beach 
will, then, be done by the whole staff in order 
to prevent swimmers from entering the surf. 

11th Art.: the swimmers have to wear 
proper and decent garments, subject to the 
judgement by the police official

12th Art.: any noise or loud talking on the 
beach or in the sea is  strictly forbidden during 
the bathing period. 

13th Art.: Anyone that infringes on the 
provisions estabilshed in these instructions 
will be punished with a fine of 20$. if he does 
not pay, he will be imprisoned for 5 days. 

14th Art..: When outside of of indicated and 
conveniently designated areas, the legal 
provisions of the 3rd article and its paragraphs 
from the decree n. 1.551 of november 26, 1913 
will remain in full force.
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ReshapinG the body and the mind

O então presidente Rodrigues Alves nomeou o engenheiro Pereira Passos para prefeito 
do Rio, com a função de liderar um projeto de “Embelezamento e Saneamento da 
Cidade”. Na intenção de transformar o Rio numa espécie de “Paris Tropical”, o projeto 
previa uma profunda reforma na aparência e nos hábitos da capital federal. Nesse 
contexto não bastava remodelar as vias urbanas e a apresentação visual da cidade. Era 
preciso que o progresso estivesse também incorporado na vivência dos moradores, pelo 
menos aqueles das classes mais abastadas. Um novo modus vivendi era necessário, e o 
lazer tinha papel estratégico na representação de um projeto de modernidade.

O hábito de ir à praia passava a ser mais frequente, e a orla da Zona Sul ganhava 
destaque no desenho urbano. A construção da Avenida Beira Mar também anuncia 
um crescente diálogo entre a cidade e sua orla. A sociedade incorpora pouco a pouco 
a prática de exercícios físicos recreativos. A reforma da cidade é urbana, sanitária e, 
também, de mentes e corpos. 

no final do século XiX, a recente república 
brasileira exigia um processo de modernização, 
e o rio de Janeiro tinha função simbólica neste 
sentido: SERIA O CARTÃO-POSTAL DO PAÍS 
E DEVERIA SER VISTO COMO A CAPITAL                     
DO PROGRESSO.

Rodrigues Alves, the president of Brazil at the 
time, appointed the engineer Pereira Passos as 
mayor of Rio de Janeiro. He was given the task 
of leading a project called “Embellishment and 
Sanitation of the City”. The project anticipated 
a deep reform to the façade and habits of the 
federal capital with the intention of turning 
Rio into a “Tropical Paris”. In this context, 
remodeling the urban routes and the visual 
aspect of the city were not sufficient. Progress 
was to be also be integrated with the lives of 
the residents, at least of those of the upper 
classes. A modus vivendi was needed, one in 

which leisure played a key role in representing 
a project of modernity.

The habit of going to the beach became more 
frequent. Thus, the seashore along the south 
zone of Rio stands out in its urban design. The 
building of Beira-Mar Avenue also announces 
a growing dialogue between the city and its 
shore. Thus, society absorbs the practice of 
recreational physical exercises. The renovation 
of the city is urban, sanitary and also a renewal 
of bodies and minds.

By the end of the nineteenth century, the new Brazilian Republic was in need of a reform. Rio de Janeiro                                                                                                                                    
was to have a symbolic role in this process: IT WOULD SERVE AS THE  POSTCARD OF BRAZIL.      
SO, THE CITY WAS MEANT TO BE REGARDED BE REGARDED AS THE CAPITAL OF PROGRESS.
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bota abaiXo (KnocK it doWn)

88

Se para as elites surgia uma cidade moderna, com ares de balneário 
europeu, para a população menos abastada a reforma, com suas incon-
táveis ações de despejo e seu projeto de segregação, era conhecida 
como “bota-abaixo”. “O projeto urbanístico das elites visava esconder essa 
parte da cidade como se fosse uma vergonha, sinônimo de atraso”, segundo 
palavras da historiadora Mônica Velloso.

While the elite rejoiced with the new city that was emerging - which copied the 
European seaside resorts-, for the underprivileged, the renovation came to be 
known as “Bota Abaixo” (Knock It Down). The urbanizing project of the elites had 
the purpose of hiding this part of the city, as if it were something to be ashamed of, a 
sign of “backwardness”, in the words of the historian Mônica Velloso.

88

Se parte do projeto de modernidade incluía a expansão da cidade para a 
orla oceânica, hoje conhecida como Zona Sul, era necessário abrir vias 
de acesso para esse novo lote que se incorporaria ao cenário urbano. 
Em 1892 foi inaugurado o túnel Real Grandeza, que ligava Botafogo a 
Copacabana, hoje conhecido popularmente como Túnel Velho.

Seeing that part of the modernity project included the expansion of the city towards 
the seashore, it was necessary to open ways to access this new this new allotment, 
which would merge with the urban area. The tunnel Real Grandeza was opened in 
1892, linking Botafogo to Copacabana. It’s popularly known nowadays as 
The Old Tunnel.
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the old tunnel
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Como o nome diz, a Avenida Beira-Mar vem costeando a Baía de 
Guanabara. Foi construída em apenas 23 meses, boa parte resultante 
de aterramentos sobre o mar. Cumpria função prática de ligação do 
Centro à Zona Sul, e reforçava o projeto de modernidade desenhado 
segundo o modelo francês.

Avenida Beira Mar, as its name suggests, runs along Guanabara Bay. It was 
built in a brief period of 23 months a large part being built on landfill. Its purpose was 
to link downtown Rio to the South Zone, reinforcing the modernity project, designed 
after the French model.AV
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maRvelous city

COM AS MUDANÇAS DO INÍCIO DO SÉCULO xx, 
O CARIOCA PASSA A TER ORGULHO DE MORAR 
“NA CIDADE MAIS LINDA DO MUNDO”. 
O Rio entra no circuito dos destinos internacionais, objeto de desejo como um 
modelo de civilização tropical. Nesse contexto nasce a expressão “Cidade Mara-
vilhosa” (a origem do termo é controversa, alguns pesquisadores conferem autoria 
à escritora francesa Jane Catulle-Mendès e outros, ao maranhense Coelho Neto). O 
apelido narcisista faz jus ao Rio de Janeiro que se quis projetar à época: um paraíso 
tropical com paisagens de tirar o fôlego e a grande capital sul-americana que todos 
devem sonhar em conhecer!

Following the changes of the twentieth  
century, the “carioca” came to be proud of living 
in “the most beautiful city in the world”. Rio 
becomes included in the circuit of international 
travel destinations, the object of desire as a 
model of tropical civilization. In this context, 
the expression “Cidade Maravilhosa” is born 
(whose origin is a controversy-some 
researchers claim that its authorship belongs 
to French writer Jane Catulle-Mendès, while 

others say it was created by Coelho Neto, 
a native of the state of Maranhão. The 
narcissistic nickname does justice to the Rio de 
Janeiro that wanted to project its image to the 
world : a tropical paradise with breathtaking 
landscapes and the great South American 
capital that each and everyone probably dreams 
of getting to know.
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beach fashion

É fato que o biquíni encontrou o seu hábitat nas curvas do Rio de 
Janeiro, mas sua criação data de 1946, na França, pelas mãos do 
engenheiro e estilista Louis Réard. 

O primeiro verão livre da guerra em anos testemunhou a chegada do 
único duas peças a revelar o umbigo até então — e por isso escandalizou a 
moral e demorou quase cinco anos para entrar no dia a dia das mulheres 
brasileiras. Inspirado nos testes de bombas atômicas no Atol de Biquíni, 
Réard pretendia que sua criação fosse tão explosiva quanto as 
investidas nucleares. 

Toda a simbologia pós-guerra por trás do nome — na mesma época houve 
também a criação do modelo chamado “átomo”, por ser a menor peça que 
existia — revela um importante episódio de mulheres vencendo os pudo-
res e a decência a elas imposta, numa caminhada que continua, inclusive 
através da moda, até os dias de hoje. 

São muitas as protagonistas deste processo, entre elas: a modelo e 
estilista alemã Miriam Etz, pioneira a usar o biquíni em terras cariocas, 
no Arpoador; Brigitte Bardot, que levou o biquíni para o cinema e pôs o 
Rio de Janeiro no mapa da moda internacional, Leila Diniz, que mesmo 
grávida, dispensou o típico maiô de sainhas e colocou a barriga de fora; 
e a modelo e musa do verão carioca Rose Di Primo, que ao “encolher”  
a parte de baixo do biquíni acabou por inventar a tanga. 
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It is a fact that the bikini found its true habitat 
on the curves of Rio de Janeiro, but its creation 
dates back to 1946, in France, from the hands of 
engineer and stylist Louis Réard.

The summer after the war saw the arrival of the 
first ever two-piece swimming suit that exposed 
the belly button. Because of its newness, it was 
a shock to moral sensibilities, taking almost 
five years to become part of the daily lives 
of Brazilian women. Inspired by the atomic 
bombs tests in the Bikini Atoll, Réard’s idea was 
that his creation would be as explosive as the 
nuclear attacks.

The post-war symbolism behind the name - at 
that time, there was also the creation of a kind 
of bikini called “atom” for being the smallest top 
that existed - illustrates an important change 

in women lives, a an instance in which women 
overcame society’s puritanical compunctions 
and the decency rules imposed upon them, in a 
movement that continues, even through fashion, 
to this day.

There are numerous key players in this process, 
among them the German stylist Miriam Etz, 
the first to wear a bikini on Carioca soil, more 
precisely, at Arpoador. Brigitte Bardot brought 
the bikini to the movie scene, thus putting Rio 
in the fashion map. In spite of being pregnant, 
Leila Diniz gave up the typical short skirt  
swimsuit and exposed her belly. Reference 
must be made to the model and muse of the 
Carioca’a summer, Rose Di Primmo, who upon 
shrinking the lower part of the bikini, ended up 
inventing the “tanga”.
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A “Em 1979, já presidente da República, o general João Figueiredo deixou-se 
fotografar de sunga e busto nu na Granja do Torto, exibindo um vigor físico 
invejável para um homem de 61 anos. E mais ainda por estar de tênis e 
meias, o que parecia realçar seus tendões, músculos e veias. 

A foto era assustadora, não apenas por mostrar um presidente em trajes 
tão exíguos, mas por Figueiredo ser como era, brabo e meio grosso. 
Montava a cavalo pela manhã, varava de moto, sozinho, as ruas de Brasília 
durante a madrugada, e ameaçava prender e arrebentar quem se opusesse 
à abertura política que ele prometera. 

Apesar disso, nunca ouvi nenhuma mulher suspirar ao vê-lo de sunga na 
tal foto. Ao contrário, havia algo de cafona e démodé naquela macheza 
explícita, pelo que diziam. Menos de um ano depois, em 1980, outra
personalidade política brasileira — o ex-jornalista Fernando Gabeira, 39 
anos, recém-chegado de quase dez anos de exílio — também se deixava 
fotografar, na praia de Ipanema, num traje sumário. Na verdade, mais 
sumário ainda: a tanga de sua prima Leda Nagle. 

Em matéria de apuro físico, Gabeira não era páreo para o sarado Figueiredo. 
Magro por natureza, o exílio só enfatizara sua compleição frágil, quase 
esquelética, que aquele ridículo cache-sex expunha ao sol. Com tudo isso, 
as mulheres caíram em cima — Gabeira era um sucesso com elas, como 
sempre fora (...)” 

[RUY CASTRO, Folha de São Paulo, 
11 de outubro de 2008]
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[RUY CASTRO, Folha de São Paulo,             
October 11th, 2008.]

the “tanGa” and          
the “sunGa”
[RUY CASTRO]

“In 1979, the president of Brazil, the Army
General João Figueiredo, was photographed in 
his house at “Granja do Torto” bare chested and 
wearing swimming trunks, showing an enviable 
physical energy for a man who was 61 years
old. This appearance was enhanced by his 
wearing tennis shoes and socks, which 
seemed to emphasize his tendons, muscles 
and veins. The photo was frightening, not only 
for portraying a president wearing such scant 
clothing, but also for his being the way he was: 
half rude, half angry. He used to ride his horse 
in the morning and drive his motorcycle alone 
through the empty streets of Brasilia at dawn.
He threatened to arrest and beat anyone who 
opposed the political opening process that he 
had promised.

In spite of that, I have never heard of any
woman sighing for him. Actually, the opposite 
was true. It was said that there was something 

corny and old fashioned in his explicit macho
attitude. Less than a year after, in 1980, another 
Brazilian political fi gure, the ex-journalist, 39 
year-old Fernando Gabeira, who had recently 
arrived in Brazil after ten years of exile, was
also photographed at Ipanema beach wearing 
very little. It was less than little, indeed: the 
“tanga” of his cousin Leda Nagle. As for 
physical form, Gabeira was no match for the 
muscular Figueiredo. Skinny by nature, the exile 
only emphasized stressed the almost gaunt 
fragile complexion that his ridiculous thong 
exposed to the sun. In spite of all that, women 
were attracted to him – Gabeira was a success 
with them at that time, as he had always been.”
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Quando o banho de mar deixa de ser terapêutico, passa a constituir 
uma cultura de praia e a moda vai aos poucos se aproximando mais do 
esporte, os trajes de banho ganham novas dimensões e materiais. Os 
costumes vão sendo pouco a pouco substituídos pelo maiô. E como no Rio 
a praia sempre acaba saindo das areias, hoje o maiô é também peça de se 
usar em festa.

When sea bathing stops being therapeutic and becomes a beach leisure, fashion 
and sport begin to complement each other. So, bathing suits gain new dimensions 
and materials. The traditional, longer swimsuits are slowly substituted by the 
modern one-piece swimsuit. As it is a tradition in Rio for the beach to go beyond the 
sands, the one-piece is nowadays also an item, the swimsuit is also an item of clothing 
to be used in parties.
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bathinG suits in Rio

“Por volta de 1973 já começava a aparecer nas areias de Ipanema uma 
moçada que acabara de chegar das colônias portuguesas na África, que ha-
viam entrado em processo de independência, como Moçambique e Angola, e 
que trouxe consigo panos retangulares com medidas aproximadas de 150 
x 110cm, em algodão estampados com padrões tipicamente africanos. 
Diferentes do pareô do Taiti ou do sarongue do Havaí, embora tivessesm 
estrutura semelhante, esses panos eram chamados de acpulana ou 
‘kanga’. Apesar de o sarongue e o pareô serem conhecidos dos surfistas, foi 
a ‘kanga’ que pegou nas praias cariocas, onde se apresenta agora escrita do 
jeito brasileito, com a letra C.”

“Around 1973, young people that had just arrived from the Portuguese colonies in 
Africa could be seen on the sands of Ipanema. Since colonies like Moçambique and 
Angola had just gained their independence, they brought with them rectangular 
stretches of cloth measuring around 150x110 cm, made of cotton printed in 
typically African patterns. Although they differed from the ‘pareô’ of 
Tahiti or the ‘sarongue’ of Hawai, they had a similar structure and were called 
‘capulana’ or ‘Kanga’. In spite of the ‘sarongue’ and ‘pareô’ being familiar to the 
surfers, the ‘Kanga’ became a fashion on the Carioca’s beaches. Nowadays, it is 
written in the Brazilian way, ‘canga’.”

A
 C

A
N

G
A

 E
 O

 R
IO

 D
E 

JA
N

EI
R

O

“canGa” in Rio

[ADRIANA SAMPAIO LEITE, Inovação, moda e praia                                                                
na cidade do Rio de Janeiro, 2013]

[ADRIANA SAMPAIO LEITE, Innovation, Fashion and the Beach 
in the City of Rio de Janeiro, 2013]
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[REVISTA O CRUZEIRO, 
em dezembro de 1928]

[MAGAZINE O CRUZEIRO, in December 1928]

Incomparable gatherers and restorer of energy, our 
beaches constitute the proper tonics for the population. 
They serve for recreation and medicine, gym and 
sanatorium. They are progressively raising the level of 
physical and mental energy of the Carioca. They represent 
today in Rio what used to be the stadium in Athens.
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beach spoRts

A PRAIA COMO TERRITÓRIO DE LAZER E DA PRÁTICA DE ESPORTES surge no 
Rio no início do século XX e vai ganhando destaque, variedade de modalidades, 
tribos e diferentes palcos nas areias cariocas ao longos dos anos. Nas primeiras 
décadas reinaram o remo e o salto ornamental, o primeiro nos clubes de regata e o 
segundo nos trampolins de concreto construídos ao longo da orla. Nos anos seguintes 
o frescobol, o vôlei e o futebol foram timidamente aparecendo nas areias. Nas décadas 
de 1940 e 1950 é difundida a prática da pesca submarina e, dos anos 1950 para os 
1960, o surfe chegou ao Arpoador. Antes do surfe, o jacaré era a sensação nas praias 
cariocas: um bom nadador ia até a rebentação, e depois lançava o corpo na onda até 
a areia. Em meados dos anos 1960 surge também o futevôlei, em alternativa à 
proibição do futebol.

THE BEACH AS A PLACE OF LEISURE AND 
SPORTS becomes popular in Rio at the 
beginning of the twentieth century and 
continues gaining in popularity and in the 
diversity of activities and stages on the 
Carioca sands through the years. During the 
first decades of the twentieth century  rowing 
and diving are the most popular modalities. 
Whereas rowing was practiced in the regatta 
clubs, diving took place on springboards 
built along the coast. In the following years, 
“frescobol”, volleyball and football slowly 

emerged onto the sands. In the forties and 
fifties, the practice of underwater fishing 
became widespread. Surfing gained popularity 
at  Arpoador in the fifties and sixties. Before 
that “the crocodile”, slang for bodysurfing, was 
all the rage at the Carioca beaches. It consisted 
of a good swimmer getting to the beach breaks 
and then thrusting his body ahead of the waves 
until he got to the shore. The “Futevólei” gets to 
be popular in the mid sixties, as an alternative 
to then-banned football.
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urbana do Rio de Janeiro, mas a partir das reformas do início do século 
XX, ganha novo status no projeto de modernidade da cidade.  
Se antes os corpos musculosos eram mal vistos e os exercícios físicos eram 
de menor valor perante as atividades intelectuais, essa realidade iria pouco 
a pouco mudar, e a prática do remo viraria moda na cidade. É o esporte 
da saúde e do desafio, adequado a uma juventude na qual impera a 
liberdade de espírito: o esforço do homem contra o mar “educa o 
músculo e a moral”.

It was very much practiced among the middle class urban population of Rio de Janeiro. 
However, as the reform begins to take place, it gains a new status within the modernity 
project of the city. If before muscular bodies were less valued than the intellectual 
activities at that time, this social concept would change little by little and the practice of 
rowing would become a trend in the city. It came to be considered the sport of health 
and challenge, suitable to a youth that praises the freedom of spirit: the effort of man 
against the sea “educates” the muscle and the morale.

RoWinG

[OLAVO BILAC (1865-1918), jornalista e escritor, 
e um dos grandes entusiastas do esporte]

[OLAVO BILAC (1865 -1918), journalist and writer.]

“One needs only to compare the great generation is now 
aging in Rio to the new one that is arising from the practice of 
rowing, in order to see the that benefits are being reaped from 
the development of nautical sports. It makes us proud and 
delighted to watch this lively youth overflowing with health 
and joy. The daily contact with open air and with the dangers 
of the sea protects them from dispondency and low morale.”
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R O vídeo de um jogo de frescobol numa plataforma ao mar vai além do 
retrato do esporte e seu aspecto intrinsecamente colaborativo. “Nos 
coloquemos em jogo” propõe Igor Vidor e Silvio de Camillis com a obra 
Conter. E é precisamente em jogo que nos sentimos assistindo a partida. 
O esforço dos jogadores de não deixar a bolinha cair nos remete ao jogo 
diário dos limites e fronteiras experimentadas em nossas relações, “um 
ciclo sem fim entre o triunfo e a queda”.  

The video of a frescobol game on a platform by the sea portrays an image beyond that 
of the sport and its essentially collaborative aspect. “Let us put ourselves at stake/in 
the game” proposes Igor Vidor and Silvio de Camillis with the work Conter. And it’s 
precisely in the game that we feel while watching the match. The players’ effort not to 
let the ball fall reminds us of the daily exercise of limits and borders experienced in our 
relationships, “an endless cycle between triumph and fall.”
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IO Há diversas versões sobre a criação do frescobol, como a que 
apresenta Millôr Fernandes como um dos inventores do esporte. 
Outra versão defende que o esporte tenha sido praticado pela primeira vez 
por um fabricante de móveis, nas areias em frente ao Copacabana Palace. 
O fato é que o frescobol, que data de meados dos anos 1940, foi se 
espalhando rapidamente pela orla carioca e hoje é um dos esportes 
mais praticados nas praias brasileiras. Sobre ele, Millôr dizia ser “o único 
esporte com verdadeiro espírito esportivo”, pois não há vencedores ou 
perdedores, seu objetivo é fazer com que os participantes se ajudem, 
mantendo a bola sem cair pelo maior tempo possível.

“fRescobol” in Rio

There are different versions of the origins of Frescobol. One of them is presented 
by Millôr Fernandes, one of the creators of the sport. Another one claims that the 
sport was first practiced by a furniture manufacturer on the sands in front of The 
Copacabana Palace. It is a fact, though, that Frescobol, which dates from the 
mid forties, spread fast across the Carioca sands and it is one of the most widely-
practiced sports on the Brazilian beaches nowadays. Millor used to say that “it was 
the only sport in which there was a truly sportsmanship”, as there are no winners 
or losers and the goal is for the players to help each other help each other so as to 
prevent the ball from falling for as long as possible.

[I
G

O
R 

V
ID

O
R 

E 
SI

LV
IO

 D
E 

C
A

M
IL

LI
S]

 



112 113

O
 S

U
R

FE
 N

O
 R

IO A história do surfe no Brasil começa a ser contada no Rio de Janeiro   
(embora o registro do primeiro surfista do país seja em Santos). 
Eles eram chamados de pranchistas pela imprensa da época de pranchistas. 

Quando da instalação do emissário submarino de Ipanema, o píer 
construído para as obras modificou as ondas, deixando-as perfeitas para 
os surfistas, e um novo point do surfe no Rio ficou em cena até 1974.

The story of surf in Brazil begins in Rio, even though Santos is the city which holds 
the record for having the country’s first surfer. These surfers were called 
surfboarders by the press of that time.

When the submarine pipeline was built in Ipanema, the pier that was engineered for 
its construction altered the waves’ shape, making them perfect for the surfers. As a 
consequence, a new gathering place for surfing in Rio became popular and remained 
so until 1974.

suRf in Rio
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G Tito Rosemberg é jornalista, fotógrafo, viajante, surfista, ativista, mas 
sobretudo um carioca implacável defensor da natureza. Na exposição, 
sua fotografia retrata a mesma juventude que se rende à sua obra, livre, 
espontânea e informal. Conheceu Búzios tentando entrevistar Brigitte 
Bardot e se apaixonou pela cidade que tentou preservar da, segundo ele, 
natural característica do homem de ocupar, dominar e conquistar.

Tito Rosemberg is a journalist, photographer, traveler, surfer, activist, but above all 
a strict carioca advocate of nature. His photography portrays the same youth that 
praise his work, free, spontaneous and informal. He went to Armação de Búzios for the 
first time trying to interview Brigitte Bardot and fell in love with the city that then tried to 
preserve from, according to him, the natural characteristic of man to occupy, dominate    
and conquer.

tito RosembeRG
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Antes areal distante, a Copacabana lendária já nasce inventada: associa-se a 
ela uma série de palavras que compõem o imaginário que se projetava alcançar. 
É jovem, bela, moderna, radiante! Uma promessa de felicidade e vida plena. 

Na virada do século XIX para o XX, a região central estava adensada e refletia um 
modelo ultrapassado, pouco higiênico, que em nada dialogava com o projeto de 
modernidade pretendido para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Copacabana começava 
a se apresentar como uma potência: seria o símbolo do paraíso tropical que a cidade 
visava representar. É a partir daí que se inicia a expansão para a Zona Sul e para 
o litoral oceânico. A vocação balneária do Rio começa nas areias brancas de 
Copacabana e cresce a ideia de praia como principal espaço de lazer. 

A “Copa” do inicio do século XX era chamada de “o novo Rio” e logo viu suas areias 
cheias de corpos bronzeados. Na década de 30, o bairro é objeto de desejo e nas 
décadas de 1940 e 1950 todo o Brasil queria ser um pouco Copacabana. Destaque in-
ternacional, diz-se que nesta orla pode-se ouvir todas as línguas. Diz-se, também, que 
ali, sob o sol e diante do vasto oceano, o Rio de Janeiro viu nascer um mito: mais que 
uma praia ou um bairro, Copacabana é um ícone, uma lenda, um pedaço do Rio que é 
metáfora da própria cidade e da representação de um jeito de ser que o Rio de janeiro 
inventou e exportou.

Copacabana, which was long before a remote 
stretch of sand, becomes the legendary 
Copacabana that was invented while being 
born: associated with it is a series of words that 
compose the image that it planned to reach. 
Copacabana is young, beautiful, modern and 
splendorous! It promises a full and happy life!

At the turn of the twentieth century, the 
twentieth century, downtown Rio was highly 
dense and reflected an outdated pattern, lacking 
in hygiene, with no resemblance to the project 
that was intended for Brazil and Rio. 
Copacabana sprung as a promise: it would be 
the symbol of the tropical paradise that the 
city aimed to represent. From then on, there is 
a movement towards the coastline. Thus, the 
development of the South Zone begins. Rio’s 
commitment to sea bathing starts on the white 

sands of Copacabana, reinforcing the idea of the 
beach as the main leisure space of the city.

The “Copa” of the beginning of the twentieth 
century was called “New Rio”. Its sands soon 
became crowded with tanned bodies. In the 
thirties, the neighborhood becomes an object of 
desire. Then in the forties and fifties, everybody 
wanted to be a little bit “Copacabana”. The 
beach became internationally known for the 
variety of languages spoken on its sands. It 
is also said that, on this very shore, under the 
sun and in front of a vast ocean, Rio de Janeiro 
witnessed the birth of a myth: more than a beach 
or a neighborhood, Copacabana is an icon, a 
legend, a part of Rio which is a metaphor for the 
whole city and for the representation of a way of 
being that Rio de Janeiro invented and exported.
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S As famosas ondas do calçadão da Avenida Atlântica foram inicialmente 
desenhadas no sentido transversal ao mar, em oposição ao desenho 
que conhecemos hoje, projetado em 1970 por Roberto Burle Marx. O 
padrão suntuoso das ondas na rigidez das pedras portuguesas, que 
parece continuar o movimento do mar, é um dos mais famosos símbolos 
do Rio de Janeiro. O calçadão é inspirado na pavimentação da Praça do 
Rocio, em Lisboa, onde representa o encontro do Rio Tejo com o oceano. 
No Rio, o espaço entre as pistas com formas abstratas nas cores preta, 
branca e vermelha simboliza as três principais etnias brasileiras. Feito 
para ser apreciado de dentro de um avião, é também de cima que as 
pedras são registradas pelo fotógrafo Bruno Veiga. Ora aproximando ora 
distanciando a lente, vai nos revelando, a partir da geometria do traçado, 
a genialidade de Burle Marx. 

The famous waves of Avenida Atlântica’s promenade, designed by Roberto Burle Marx 
in 1970, were initially drawn to be perpendicular to the sea, as opposed to the design 
we know today. The sumptuous pattern of waves in the harshness of the Portuguese 
stones, which seems to continue the movement of the sea, is one of the most famous 
symbols of Rio de Janeiro. The sidewalk is inspired by the paving design of Praça do 
Rocio, in Lisbon, where it represents the meeting of the River Tejo with the ocean. 
In Rio, the space between the traffic lanes is covered with abstract shapes in black, 
white and red, colors that symbolize the three main Brazilian ethnicities. Made to 
be appreciated from within an airplane, it is also from above that the stones are 
documented by photographer Bruno Veiga. By either zooming in or out, he reveals, 
he reveals through the geometry of the pattern, the genius of Burle Marx.

poRtuGuese stones [bRuno veiGa]
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diálogo com o projeto de um balneário tropical, SURGE A IDEIA DA  
CONSTRUÇÃO DE UM GRANDE E LUXUOSO HOTEL À BEIRA-MAR. 
A família Guinle condiciona a empreitada à inclusão de um casino, e o 
hotel é projetado não apenas como hospedaria, mas como um sofisticado 
complexo de diversão e lazer. A inauguração do Copacabana Palace em 
1923 — o “Copa”, na intimidade dos cariocas — provocou uma rápida  
valorização do metro quadrado litorâneo e lançou a tradição das janelas 
voltadas para o mar.

The idea of building a huge and luxurious hotel at the seaside sprang from the 
celebration of the centenary of The Independence and went along well with the 
tropical resort project. The Guinle family conditioned the undertaking upon the 
inclusion of a casino. The hotel was then planned, not only to lodge guests, but also as 
a sophisticated complex of entertainment and leisure. The inauguration of Copacabana 
Palace in 1923 - “o Copa” - as the hotel became known by the Cariocas – resulted in a 
a rapid appreciation of the value per square meter of property on the seashore. It also 
served as inspiration for the design of buildings whose windows faced the sea.
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contexto da Política da Boa Vizinhança. O projeto era criar uma imagem 
de Brasil que fosse bem aceita nos Estados Unidos. Fez mais de 1.300 
fotos compilando um mosaico da cultura brasileira da época, indo muito 
além do recorte de olhar para o qual foi contratada. A praia de Copacabana 
estava no auge de sua popularidade e a fotógrafa fez um delicado registro 
do dia a dia do bairro. 

“(...) a chegada visível de Tio Sam ao Brasil aconteceu mesmo no início 
dos anos 1940. (...) O traço comum às mudanças que então ocorriam no  
Brasil, na maneira de ver, sentir, explicar e expressar o mundo era a marcante 
influência que aquelas mudanças recebiam do ‘American way of life’.” 

[GERSON MOURA, 1984]

Genevieve Naylor was hired by Franklin 
Roosevelt’s government on the basis of the 
good good neighbor policy. The project 
aimed to create an image of Brazil that could 
be well accepted in the United States. In 
order to achieve this goal, the 1.300 photos 
which were taken assembled a patchwork of 
Brazilian culture at that time, stretching the 
project far beyond its original task. Copacabana 
beach was at the peak of its popularity and the 
photographer made a delicate follow-up of 
the daily life of the neighborhood. 
 

“(…) The undeniable arrival of Uncle Sam to 
Brazil took place in the early forties (...) 
understanding culture in the broad sense of 
behavioral patterns, of the matter of social 
communication, of the artistic expressions, of 
the technical expertise patterns and scientific 
knowledge. The common feature to all changes 
that were taking place in Brazil at that time 
was the remarkable influence absorbed from 
“The American Way of Life”, which was felt in 
the way of perceiving, feeling, explaining and 
expressing the world.”

[GERSON MOURA, 1984.]

Genevieve nayloR
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] Eu moro em Copacabana. 
Para mí, Copabana es el país da cabeleira acaju.  
Safári senil, casais epilépticos, gringos sarnentos e bebês gigantes.  
Para o almoço, sai um sushi na picanha aí, ô meu querido?!  
Vamos dar voltinhas em Copacabana streets.  
Os poodles de scarpin avançam o sinal.  
O traveco com três peitos pisa no meu pé.  
O mendigo assa um pombo na esquina.  
Olha lá, o sebo fica na frente da sinagoga messiânica da mãe Jussara.  
O grupo de holandeses tarados acaba de olhar para a minha bunda.  
“Kyrthegd uyetfsdra, Copacabana mkertuilowjs!”  
Ai, Copacabana mon abajur.  
Terra de Cauby, Terra de Cigarro Charm, Terra de Todo Mundo.  
Quantos vestidos de elastano já cruzaram tuas esquinas?  
Quantas imigrantes nordestinas já te cantaram como eu?

copacabana 
m0n abaJouR
[NATÉRCIA PONTES]

I live in Copacabana.

Para mí, Copacabana es el país da cabeleira acaju.

A senile parade, epileptic couples, mangy gringos and giant babies.

For lunch, I’ll have a sushi with rump steak. 

We will stroll around Copacabana streets.

The poodles in pump heels jump the traffic signal. 

The transvestite with three tits steps on my foot. 

The beggar roasts a dove on the corner.

Look at that, the second-hand bookshop is in front of the messianic                   
synagogue of Mother Jussara from Candoblé.

The group of randy Dutch are just staring at my ass. 

“Kyrthegd uyetfsdra, Copacabana mkertuilowjs!” 

Oh, Copacabana mon abajur. 

Land of Cauby, Land of Charm cigarette, land of everybody. 

How many spandex dresses have crossed your corners? 

How many northeastern migrants have sung your beauties as I have?
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] Um latido louco ecoa pela avenida Nossa Senhora de Copaca-
bana. O asfalto trinca ao passo do inimigo. Um poodle gigante 
e encardido invade a vizinhança. As pessoas não se assustam. 
Continuam impassíveis pelas calçadas, atravessando sinais, 
andando de um lado para o outro, regando as samambaias na 
janela, existindo. Ele avança por entre as ruas e as enormes patas 
almofadadas abrem crateras enormes pelo caminho. Alguns caem 
nos buracos ou morrem pisoteados, e ninguém liga. Os que estão 
dentro de casa vendo tevê só percebem, pela janela, um assom-
broso olho úmido e preto. Entediados, fecham as cortinas. Fora 
de casa, as unhonas empalam afiadas os corações das pessoas. 
O arfar do cão provoca tufões. O hálito recende a carne moída. 
A cauda desgovernada fere as quinas dos prédios e arrebenta as 
vitrinas giratórias de doces, bolos e tortas. Os destroços caem em 
profusão, de cima. Ninguém liga. O cão passa, vai embora, olha lá 
a badalhoca!, faz xixi na pedra do Leme e desaparece baía adentro. 
Ninguém liga, aponta ou grita. Tudo permanece igual.

poodle attacK
[NATÉRCIA PONTES]

A crazy bark echoes on “Nossa Senhora de Copacabana” Avenue. The 
asphalt cracks when the enemy treads on it. A giant grimy poodle invades 
the neighborhood. People are not frightened. They keep on walking on the 
sidewalks, unmoved, crossing the street at the traffic lights, walking from 
one side to another, watering the ferns, existing.  It proceeds through the 
streets and its giant cushioned paws open huge craters along the way. Some 
people fall in the holes or die trampled down and nobody cares. The ones 
that are inside their houses watching TV only perceive a frightful wet black 
eye. Being bored, they close the windows. Outside the house, the huge, 
sharpened nails impale peoples’ heart. The dog’s gasp triggers hurricanes. 
Its breath smells like ground meat. The unbridled tail hits the corner of the 
buildings and breaks the spinning window displays of sweets, cakes and 
pies. The debris falls in profusion from above and nobody cares. The dog 
passes by, goes away, pees on pees on Leme Rock and vanishes into the bay. 
Nobody cares, points or shouts. Everything remains the same.
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IPANEMA BEBEU GOLES DE UM SEM-NÚMERO DE CONCEITOS, IDEIAS E 
MODAS. Como diria Jaguar, o bairro “se intrometia na cidade e no estado, ditava 
moda, hábitos e costumes para o Brasil e para o mundo; cagava regras”. 
E isso tudo acontecia quase sempre na praia. 

Se no início do século XX não era popular como a vizinha Copacabana, a cena muda 
após a metade do século e Ipanema cresce cada vez mais em prestígio até se tornar 
um bairro-celebridade. O uso da orla de Ipanema vai crescendo pouco a pouco. Na 
década de 1950 o sol brilha no Arpoador, ocupado por uma juventude em parte grã-
-fina, em parte transviada. Por volta de 1960 o novo point era em frente à rua Monte-
negro, onde ficava o bar Veloso, lugar que viu nascer a música “Garota de Ipanema”. 

Nos anos 1970 o governo ergueu uma estrutura de metal que viabilizaria a construção 
do emissário de esgoto e que ficou conhecida como Píer, eleito pela cena cultural da 
Zona Sul carioca o novo point da orla. O país vivia um momento político conturbado 
e ali se reunia uma turma que buscava um pouco de liberdade em tempos sombrios. 
O lugar também ficou conhecido como “Dunas do Barato”, e era frequentado por 
músicos, poetas, artistas plásticos, cineastas, atores e diretores de teatro, famosos 
e anônimos que acabaram por construir ali um território fértil, livre, criativo. Com 
o desmonte da estrutura e o fim do píer, o posto 9 passou a ser a nova faixa de areia 
irradiadora de moda e revolução cultural. Nos anos 1980 toda a orla de Ipanema 
estava ocupada por diferentes tribos que escolhiam seus pontos de acordo 
com afinidades de estilo de vida. 

BOSSA NOVA, CINEMA NOVO, O PASQUIM, AS 
DUNAS DO BARATO, A TANGUINHA DO GABEIRA, 
OS HIPPIES, A CONTRACULTURA...
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“BOSSA NOVA, THE NEW CINEMA, THE 
ALTERNATIVE MAGAZINE PASQUIM, THE 
DUNES OF BARATO, THE TANGUINHA 
DO GABEIRA, THE HIPPIES, THE 
COUNTERCULTURE...”

Countless concepts, ideas and fashions were 
absorbed by the people of Ipanema. As Jaguar 
used to say, the neighborhood would meddle in 
the city and the state affairs, setting the rules for 
fashion, habits and costumes for Brazil and the 
world. This interference happened almost always 
at the beach.

While it was not as popular as Copacabana, its 
neighbor the beginning of the twentieth 
century, this scenario changes from the second 
half of the century on. Thus, Ipanema becomes 
more and more important until it surpasses Rio’s 
other neighborhoods as the city’s most famous, 
and with it,  use of the shoreline grows steadily 
as well. In the fifties, the sun shines at Arpoador, 
which was favoured by a youth that was in part 
high-society, in part misguided. Around the 
sixties, a new meeting point arises in front of Rua 
Montenegro, where the Bar Veloso was located. 
It was there that the lyrics to the song “Garota de 
Ipanema” were composed.

In the seventies, a huge metal structure was 
built by the government in order to control the 
sewage. This structure became known as the Pier 
and was then elected by the in-crowd of the South 
Zone to be the new meeting point. The country 
was going through a troubled political time and 
it was at Ipanema that people would get together 
in search of peace during these gloomy days. The 
place came to be known as “Dunas do Barato” 
since it was busy with anonymous and famous 
musicians, poets, visual artists, actors and theater 
directors who created a free, fertile, creative mood 
for the site. In spite of the dismantling of the metal 
structure, “Posto 9” reinvents itself and becomes 
the new stretch of sand which radiated not only 
fashion but also new cultural ideals. In the eighties, 
Ipanema’s seashore was busy with people from 
different walks of life who chose where to stay 
according to their affinities and lifestyle.

ipanema
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A fotografia homoerótica, de verve voyeurística, da qual Alair Gomes 
foi um importante precursor, retrata e perpetua com muita sensibilidade 
e beleza a revolução comportamental ocorrida a partir do final dos anos 
1960, onde a rígida repressão política era refutada pela liberdade sexual 
e pelo pensamento livre.

Alair Gomes was the forerunner of the homo-erotic photography, 
showing clear preference for voyeurism. His work depicts and perpetuates 
beautifully and tastefully the behavioral revolution that took place in the late 
fifties, when strict political repression was rebutted by sexual freedom  
and freedom of thought.

alaiR Gomes
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“We are in 1972. I am at Ipanema beach in front of the Pier. 
I’m not wearing shorts, but rather Celia’s panties. It’s a unisex 
attitude that I decided to adopt in order to quite innocently 
clarify my allegiance to the behavioral revolution that has been 
so much talked about lately… 
Me and the others who frequent the spot like to think that the 
pier is a free territory inside a dictatorial Brazil.”

[LUIZ CARLOS MACIEL, The four seasons, 2001.]

[LUIZ CARLOS MACIEL, 
As quatro estações, 2001]
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Diz Guimarães Rosa, com sabedoria, que “contar é muito dificultoso, não 
pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que têm certas coisas 
passadas”, pois há sempre o risco de deixar a memória não apenas rever, 
mas transver, por estar inundada pelas sensações e experiências recorda-
das. É o que ocorre com qualquer um que se atreva a reconstruir, com os 
fragmentos de suas lembranças, os acontecimentos das décadas de 60 e 
70 do século passado, período singularmente marcado por movimentos 
sociais de rebelião e iconoclastia.

A juventude estava ávida por transformações: nos costumes, na política, 
nas relações sociais. Surgem, então, movimentos culturais com o objetivo 
de reformar profundamente todos os campos das artes. Dentre eles, o 
mais conhecido talvez seja o movimento underground (udigrudi, como 
preferia o cineasta Glauber Rocha) ou a contracultura, que nasceu com o 
Power Flower, Black Power, Gay Power, Women’Lib, e acabou desembarcan-
do no Rio de Janeiro e se deparando com a oposição violenta e ferrenha 
da ditadura militar.

Tratava-se, em suma, de transformar e superar todos os valores conside- 
rados convencionais ou caretas, relacionados à geração anterior, a 
geração pratrasex. E, é claro, a geração prafrentex, que “amava não só os 
Beatles e os Rolling Stones” mas também Joan Baez, Jimi Hendrix, Janes 
Joplin, Mercedes Sosa, Vinicius-Toquinho, Taiguara, Aldir Blanc-João 
Bosco, Sá-Rodrix-Guarabyra, Clube da Esquina-Milton Nascimento, Secos 
e Molhados, Chico Buarque, os baianos e os Novos Baianos e ainda 
Belchior, “o rapaz latino-americano vindo do interior”, só poderia mesmo 
despontar e proclamar seu grito de rebeldia nas areias do mar de Ipane-
ma. De fato, não poderia ser em outro lugar, pois era ali, do Barril 1800 e 
do Castelinho — bares onde se tomava, depois da praia, “um chope pra 
distrair”, ouvindo esta bela canção de Paulo Diniz, — até a rua Aníbal de 
Mendonça, passando, evidentemente, pela rua Montenegro (atualmente, 
rua Vinicius de Moraes), que se marcavam as fronteiras do mundo 
maravilhoso desses jovens.

Fica difícil explicar como, em condições políticas tão adversas, com os 
órgãos de repressão perseguindo, intimidando, torturando e matando, foi 
possível o aparecimento de movimentos culturais de tal ordem fecundos 
que suas marcas ainda hoje se fazem sentir. É justamente nessa época 
que se impõe uma nova linguagem cinematográfica (Cinema Novo), 
musical (música de protesto) e teatral (estética da agressão). 
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] A imprensa não poderia deixar de sentir os efeitos desse clima cultural 

em rápida transformação. Cumpria, por conseguinte, criar um jornal que 
servisse à veiculação das novas ideias. O terreno já estava pronto para o 
aparecimento da chamada imprensa alternativa ou imprensa nanica, cuja 
consolidação se deve ao jornal O Pasquim, ou Pasca, como, com carinho, 
os jovens da geração prafrentex costumavam chamar seu porta-voz. 

O Pasquim acabou por exercer poderosa influência sobre um vasto público, 
de tal modo que criou uma legião de fieis escudeiros, que se autodenomi-
navam pasquimaníacos e que adotavam o modus vivendi propugnado pelo 
jornal. É incontestável a influência do jornal sobre a juventude da época, 
de tal sorte que conseguia formar opiniões, propagar mudanças e, como 
dizia o Capitão Ipanema – uma das personagens do jornal —, “subverter as 
estruturas”. Sua aceitação entre os jovens deveu-se, principalmente, ao 
seu local de nascimento, a cidade do Rio de Janeiro, e à sua consagração 
pelo mar de Ipanema. 

Só aquela garotada queimada com a ajuda dos bronzeadores de beterraba 
e cenoura vendidos na praia, talvez fosse melhor dizer estorricada pelo sol 
do verão  —   câncer de pele só podia ser invencionice dos invejosos 
yankees, go homecurtido, naturalmente, no mar de Ipanema, poderia 
servir de inspiração para um jornal tão criativo. Seu poder de criticar os  
padrões da época, empregando a dolorosa (ao menos para aqueles que 
eram vítimas de suas piadas e de suas charges) arma do humor, tinha 
um sabor especial para a juventude. Nada sabia melhor a um legítimo 
carioca frequentador da praia de Ipanema que a gargalhada catártica, 
descontraída e transgressora, sobretudo naquele período sombrio de terror 
pânico permanente, instaurado pelos governos militares. O riso funcionava 
como um instrumento de liberação e, simultaneamente, de superação 
do medo e de combate ao poder dominante. E riso, não importa se irônico, 
sarcástico ou zombeteiro, é sempre o que se espera de quem mora no 
Rio, cidade que, já no próprio nome, indica a vocação para a alegria.

Além do humor, O Pasquim empregava as expressões e as gírias utilizadas na lin-
guagem cotidiana dos jovens cariocas (pão, plá, paquera, putz, bicho, grilo, desbun-
de, coroa, dica, cara, prafrentex, pratrasex, viagem, quadrado, tirar onda, qualé 
a tua, tô na minha, nem vem que não tem). E mais, introduziu o palavrão, ou melhor, 
o palanovrão — como proclamou Ziraldo, um dos membros da divertida troupe, em 
uma das páginas de um exemplar de 1970 — na linguagem jornalística, usando, 
como estratégia para marcar sua contestadora presença, um singelo asterisco. 
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Não se podia mesmo acreditar ou confiar “em ninguém com mais de 30 
anos”, como alertavam, em uma de suas composições musicais, os irmãos 
ipanemenses Marcos e Paulo Sérgio Valle. Assim, a geração pratrasex ma-
nifestava sua indignação contra os jornalistas d’O Pasquim e contra seus 
jovens leitores com uma fieira de elogios: cabeludos, subversivos, 
comunistas que passam a vida na praia “tomando” (os coroas falavam 
assim) maconha, enquanto a geração prafrentex vibrava com esse 
instrumento de rebeldia. “Pero sin perder la ternura jamás”, como advertia, 
guevarianamente, o Che, em suas andanças, na luta contra o dragão da 
maldade do capetalismo,  invenção do capeta, como bradava outro santo 
guerreiro dos anos 1960/1970, o Profeta Gentileza, que bem poderia ter 
inspirado os filmes de Glauber Rocha. 

Também nesse mesmo período, surge um grande evento popular, a 
Banda de Ipanema, cujo estrondoso sucesso surpreendeu até seus próprios 
inspiradores: a patota d’O Pasquim.  A Banda de Ipanema espalhava sua 
alegria pelas ruas do bairro e seus integrantes só saíam do ruidoso cortejo 
para dar uma refrescada no marzão colorido de azul. Tendo sempre à frente 
sua musa transgressora, a atriz Leila Diniz (pois não é que a “mocinha de 
família” teve a ousadia de expor sua barriga de grávida na praia de Ipane-
ma, mostrando, de maneira acintosa, que mulher fazia — e,  pior, gostava 
de — sexo!!), constituiu, do mesmo modo que o jornal, um pequeno espaço 
no qual o silêncio e as interdições estavam temporariamente suspensos. 
Era o lugar propício a liberar as emoções reprimidas, a ridicularizar o poder 
e seus representantes, a exprimir, ainda que de forma desordenada e vaga, 
a esperança da mudança, do devir, do Novo.

José Saramago — cuja obra ficou conhecida entre nós graças a Millôr 
Fernandes, um dos colaboradores d’O Pasquim e inventor do frescobol — 
disse certa vez que a grande divisão entre as pessoas está entre as que 
dizem sim e as que dizem não. O Pasquim e os outros jornais da imprensa 
alternativa que lhe seguiram os passos foram os únicos veículos da 
imprensa que, no período de violência em que apareceram, souberam 
dizer NÃO: não à ditadura militar, não ao autoritarismo de qualquer espé-
cie, não ao poder do dinheiro, não ao excesso de formalismo, não, enfim, ao 
mau humor, algo definitivamente intolerável para quem vive cercado 
pelo mar. Por estarem entre os que, corajosamente, disseram não, em 
momento tão tenebroso da história de nosso país, merecem nossa gratidão, 
expressa nas palavras do escritor português: “abençoados os que dizem 
NÃO, porque deles será o reino da Terra”. E do Mar. Do Mar de Ipanema.
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the “pRafRenteX” 
1              

GeneRation and the sea 
of “captain ipanema”           
[TEREZINHA BITTENCOURT] 

As the author Guimarães Rosa wisely said, “To tell 
the story of the past is very difficult, not because of 
the years that have passed by, but because of the 
cunning that certain things in the past possess.” 
There always exists the risk of letting memory 
not only recall, but “trans-see”3 through being 
inundated by the sensations and experiences 
that are evoked. It’s what happens with anyone 
who dares to reconstruct, with fragments of their 
recollections, the events of the 60’s and 70’s, 
periods singularly characterized by movements of 
social rebellion and iconoclasm.

The youth were hungry for transformation : in 
customs, in politics, in social relations. Thus, 
there arose cultural movements that attempted to 
deeply reform all fields of art. Among them, the 
most well-known may have been the underground 
movement (udigrudi, as the filmmaker Glauber 
Rocha called it) or counterculture, which came 
into being with Flower Power, Black Power, Gay 
Power, Women’s Lib, and ended up landing in Rio 
and clashing with the fierce and violent opposition 
of the military dictatorship.

It was an attempt, in sum, to transform and 
overcome all the values considered conventional 
or conservative related to the previous generation, 
the “paratrasex” generation, as it was called. And 
of course, the subsequent “prafrentex”4 generation, 
which “loved not just the Beatles and the Rolling 
Stones, but also Joan Baez, Jimi Hendrix, Janes 
Joplin, Mercedes Sosa, Vinicius-Toquinho, Taiguara, 
Aldir Blanc-João Bosco, Sá-Rodrix-Guarabyra,  
Clube da Esquina-Milton Nacimento, Secos e 
Molhados, Chico Buarque, Os Baianos, Os Novos 
Baianos, and Belichor, all “ the Latin-American guy 
from the the countryside” could do was to let loose 
a yell of rebellion on the ocean sands of Ipanama. 
Truly, it couldn’t have been any other place. It was 
there, in the stretch running from Barril 1800 and 
Castelinho – bars where people would drink their 
post-beach beer while listening to the beautiful 
singing of Paulo Diniz – past Montenegro street 

(currently called Vinicius de Moraes street) to Anibal 
De Mendoça street, that marked the borders of the 
marvelous world of these young people. 

It gets difficult to explain how, under such adverse 
political conditions, with the organs of repression 
persecuting, intimidating, torturing and killing, 
it was possible for such cultural movements 
to appear- cultural movements of the sort that 
can still be felt. It was exactly in this period 
that a new language  imposed itself on cinema 
(Cinema Novo), music (protest music) and theater 
(aesthetic of aggression).

The press couldn’t help but to feel the effects of 
this cultural climate under rapid transformation. It 
soon managed to found a newspaper that served 
as vehicle for the new ideas. The stage was already 
set for the appearance of an alternative press whose 
consolidation is owed to the paper O Pasquim, 
which the youth of the prafrentex generation used 
to lovingly call their mouthpiece.

Pasquim ended up exercising power over a vast 
readership, to the extent that it spawned a legion 
of faithful readers that referred to themselves as 
“Pasquimaniacs” and adopted a modus vevendi 
advocated by the paper. There can be no denying 
the paper’s influence over the youth of the time, 
such was the way that it was able to shape opinions, 
propagate change and, as the paper’s cartoon 
character Captain Ipanama2 put it, “subvert the 
structures.” Its acceptance among the youth owed 
itself mainly to its place of birth, the city of Rio de 
Janeiro and its consecration by the sea of Ipanema.

Just that tribe of youth, tanned with the help of 
the beet and carrot-based tanning cream sold 
on the beach -  maybe it would be better to say 
“seared” by the summer sun (skin cancer must 
just be an invention of the jealous yankees, go 
home ) enjoyed, naturally, in the sea of Ipanema, 
could have served as inspiration for such a creative 
newspaper. Its power to criticize the patterns of the 
time, employing the painful (at least for those that 
were victims of its jokes and accusations) weapon 
of humor, had a special flavor to the youth. Nobody 
understood better than an Ipanema beach regular 
the cathartic laughter, light and transgressive, above 
all in that ominous period of permanent terror-panic, 

instated by the military government. Risk operated 
as an instrument of liberation and, simultaneously, 
as a means of overcoming fear and fighting the 
dominating power. Risk, whether or not ironic, 
sarcastic, or mocking, is always the expectation 
of those that live in Rio5, a city whose very name 
suggests a tendency toward joyfulness.

Along with humor, Pasquim employed the 
expressions and slang used in the day-to-day 
language of the young cariocas. (pão hunk, plá 
chat, paquera fliration, putz dang, bicho dude, grilo 
hang-up, desbunde big deal event, coroa old guy, 
dica tip, cara dude, prafrentex with-it, pratrasex on 
the outside, viagem trip, quadrado square, tirar onda 
get off on, qualé what’s good, a tua, your thing, tô 
na minha I’m doing my thing, nem vem quem não 
tem don’t even show up it if you don’t got it.) On top 
of that, they introduced the swear word, or rather, 
the palanovrão (new swear word) as was coined by 
Ziraldo, one of the members of the troupe, in one of 
the stand-out pages from 1970 – in the journalistic 
language, as a strategy to distinguish its cheeky 
presence, a delicate asterisk .

”You really can’t believe or trust “anyone over 
30-years-old”, as Ipaneman brothers Marcos and 
Paulo Sérgio Valle warned in one of their musical 
compositions . Thusly, the pratrasex generation 
manifested its indignation against the journalists 
of Pasquim and against its young readers with a 
litany of compliments : long-haired, subversive 
communists that spend their lives on the beach 
“taking” (as the old squares said) marijuana while 
the prafrentex generation vibed to this instrument 
of rebellion. “But without ever loosing tenderness,” 
as Che had once warned Guevarianly on one his 
journeys fighting against “the dragon of the evils of 
capitalism, invention of the devil”, as were the words 
shouted out by another warrior of the 60’s/70’s, the 
Kindness Prophet, who may well have inspired the 
films by Glauber Rocha.

This period also witnessed the rise of a popular 
event, the Banda de Ipanama, whose raucous 
success surprised even its own instigators :  the 
band of Pasquim. The Banda de Ipanema spread 
its joy through the streets and its members would 
only step out of the parade to refresh themselves 
in the big blue ocean. Always being led by its 

transgressive muse Leila Diniz (well how about 
the fact that the “little lady of the family” had the 
audacity to expose her pregnant belly to Ipanema, 
provocatively showing that women have sex - and 
what’s worse, they like it!!), constituted a small 
space in which the silence and the prohibitions 
were temporarily suspended. It was a fitting place 
to release your repressed emotions, to mock 
power and its representatives, to voice, even if in a 
disorderly and empty way, the hope for change, for 
the future, for the new. 

José Samargo, whose work became known thanks 
to Milinôr Fernandes, one of the contributors to 
Pasquim and inventor of frescobol – once said 
that that the great division between people are 
between the ones that say yes and the ones that 
say no. Pasquim and the other newspapers of the 
alternative press that followed in its footsteps were 
the only vehicles that, in that period of violence in 
which they appeared, knew how to say “no”: no to 
the military dictatorship, no to authoritarianism in 
whatever guise, no to the power of money, no to the 
excesses of formalism, no, finally, to grumpiness, 
something definitively intolerable to those who live 
surrounded by the sea. For courageously being 
among those that said “no,” in such a dark moment 
in our country, they deserve our gratitude, as put 
into words by the Portuguese writer: “blessed are 
those that say NO, for theirs with be the kingdom of 
Earth”. And the sea. The sea of Ipanema.

1. Prafrentex: It is said of a Brazilian generation                                                                             
that was ahead of its time.                                                                                                                                         

2. Capitão Ipanema was a character in the comic strips of  
“Pasquim” – a revolutionary newspaper of the sixties. Originally 
called  Capitão BD, when he pronounced the magic word – Skoll  (a 
beer brand) he acquired superpowers. However, these superpowers 
only remained when “Capitão Ipanema” was inside the limits of 
Ipanema’s neighborhood, located in the south zone of Rio de Janeiro.                                                                                                                                         

3. Trans: a prefix occurring in loanwords from Latin 
(transcend; transfix); Here, used with the meanings 
“across,” “beyond,” “through,”“changing thoroughly,” 
“transverse,” in combination with elements of any origin.                                                                                                                                

4. Pratrasex: the opposite of “prafrentex”. A generation 
who had old-fashioned and prejudiced ideas.                                                                                                                 

5.The name of the city RIO happens to be the 1st 
person singular of the verb “laugh” in Portuguese. 
So the sentence “Eu rio” means “I laugh” in English.                                                                                                                

6. Frescobol: a collaborative racket sport                                                            
played in the beaches of Rio.
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the beach belonGs to us

A praia, no Rio, não é simplesmente uma formação geológica às margens do mar. 
É cultural, projeta-se na identidade do carioca de modo tão intrínseco que não se 
limita aos contornos das faixas de areia. 

Alguns historiadores afirmam que o Rio de Janeiro criou um conceito próprio de 
subúrbio, que não obedece às referências do urbanismo clássico que define o termo 
geograficamente: são subúrbios os bairros distantes do Centro, como deveriam ser, 
portanto, Copacabana, Ipanema, São Conrado e Barra. Mas, no Rio, ser subúrbio 
é uma questão de hábitos, costumes e contornos socioeconômicos. No Rio, 
basicamente, subúrbio são os bairros atendidos pela linha de trem; os menos 
assistidos pelo Estado e, portanto, mais pobres e com menos infraestrutura 
urbana. Em termos geográficos, por conta da alta valorização do metro quadrado à 
beira-mar no Rio, pode-se dizer também que o subúrbio é longe da praia. Mas se a 
classe alta mora de frente para a orla, os paulistas do Ultraje a Rigor já adiantaram: 
nós vamos invadir sua praia!

E lembraram ainda: “Daqui do morro dá pra ver tão legal o que acontece aí no seu 
litoral”. A praia não é um território tão livre quanto se diz. Se seu uso começa como 
um hábito de elite, ainda hoje é um espaço cheio de códigos e signos que servem para 
identificar “quem é de cada praia”. Mas o carioca não respeitou as imposições da elite. 
A cultura de praia vai além da orla e invade as lajes. A marquinha de biquíni é valoriza-
da tanto em Olaria quanto no Leblon. O chinelo de dedo está nas vitrines da Zona Sul 
e nos camelôs. O corpo bronzeado desfila também no calçadão de Campo Grande e 
no Mercadão de Madureira. Tem dias em que a farofa é “cult” e o isoporzinho é moda. 
E se não tem onda, o surfe é no trem. 

POR TODA A CIDADE, A PRAIA É PARTE DO 
IMAGINÁRIO COLETIVO. ESTÁ NO JEITO DE SER, 
DE VESTIR, DE FALAR...
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Some historians claim that Rio de Janeiro came 
up with its own concept of the suburb, which 
doesn’t conform to the references of classic 
urbanism which defines the word geographically: 
that suburbs are simply neighborhoods which are 
located far from the city center. According to this 
concept, the south zone of Rio, like Copacabana, 
Ipanema, São Conrado, Barra da Tijuca should be 
considered suburbs. The word suburb in Rio is 
linked to habits, traditions and social-economic 
status. Rio de Janeiro’s suburbs are the 
neighborhoods serviced by the train track and 
these neighborhoods get less assistance from 
the State and are, poorer, having less 
infrastructure. Keeping in mind the geography 
of the city, one should take into consideration the 
high value a square meter of living space on the 
seaside. To live in the suburbs means to live away 
from the beach. However, if the high society lives 
in front of the beach, the “Paulista of the band 
Ultraje a Rigor was very much right in saying: “we 
are going to invade your beach!”

And they warned: “from our slums we can see so 
well what happens on your shores”. The 
beach isn’t as free a territory as is thought. Its use 
began as a habit of the elite, and it is still a place 
full of codes and signs which serve the purpose 
of identifying “who belongs to this or that beach”. 
But the Cariocas don’t comply with the dictates 
of the elite. Beach culture stretches beyond the 
beach and reaches into the suburbs. The bikini 
brand is as valued in Olaria as it is in Leblon. 
The flip-flop is in the window displays of the 
South Zone as well as on the stands of the street 
vendors. The tanned body also parades in Campo 
Grande or in Madureira Market. The beach and 
the suburb merge. If there are no waves, surfing 
can happen on the train. All over Rio, the beach is 
part of the imagination. It is present in the way of 
being, dressing, talking… The beach in Rio is not a 
geological formation on the sea shore. It is cultural, 
mingling with the carioca identity in such a way 
that it doesn’t confine itself to the strips of sand.

the beach belonGs to us



142 143

N
IN

G
U

ÉM
 É

 D
E 

N
IN

G
U

ÉM

CARTILHA PARA TIRAR                                                           
FOTOS ESPONTÂNEAS          
NAS PRAIAS DO RIO                                                                               
[ROGÉRIO REIS] 

1. Para você não ter que dar explicações 
de toda ordem, mantenha-se em 
movimento, seja discreto, use o foco 
automático e dê preferência às fotos 
horizontais. A rotação dos braços para 
o formato vertical chama atenção e 
denuncia o clique.

2. Seja tolerante com os banhistas, 
vendedores e policiais. Eles desconhecem 
suas motivações artísticas.

3. Caso você seja procurado 
por rapazes ou meninas 
atraídas pela sua teleobjetiva, 
é porque desejam fama e 
sucesso. Eles pensam que 
você é um paparazzo de 
celebridades, facilitador de 
sonhos.

4. Atenção redobrada com 
os fora da lei. Não são 
identificáveis, são agressivos e 
podem chegar às vias de fato. 
Nesse caso, delete as fotos 
diante deles. Eles acreditam 
que você é fiscal da prefeitura 
ou colabora com a polícia.

5. Não conte com a ação 
preventiva da Guarda 
Municipal e da Polícia Militar 
para questões simples de 
cidadania, como fila 
do banheiro público etc. 
Diante das praias cheias, eles 
estão preocupados com a 
possibilidade de distúrbios.

6. Caso não tenha um amigo 
salva-vidas, desista de subir na 
plataforma de observação dos 
postos de salvamento. O ângulo é 
excelente e seguro para tomadas 
panorâmicas, mas a burocracia 
da Defesa Civil é infernal.

7. Caso você perceba que 
está sendo observado por um 
suspeito, gesticule 
simulando uma comunicação 
por sinais à distância. Pode 
funcionar.

8. Tenha sempre em mente 
a frase do Banksy, artista de 
rua inglês, sobre suas ações 
no espaço público: “É sempre 
mais fácil conseguir perdão do 
que permissão”.

9. Uma das maneiras de 
proteger a identidade 

das pessoas 
fotografadas é 
aplicar figuras 
geométricas sobre 
as faces. Isso 
pode produzir um 
diálogo estético, 
curioso e irônico. 
Para isso você 
encontra exemplos 
poéticos nas obras 
do húngaro László 
Moholy-Nagy e do 
americano John 
Baldessari.

Boa sorte, Rogério.
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S GUIDE BOOK TO TAKE 
SPONTANEOUS PICTURES 
AT RIO’S BEACHES                                                                               
[ROGÉRIO REIS] 

1. It is advisable that you keep moving, be 
discreet, use the automatic focus and give 
preference to the horizontal pictures, so as 
not to have to to explain yourself. Turning your 
arms to shoot in the vertical orientation calls 
attention and may expose you. 

2. Try to be patient with bathers, sellers and 
policemen. They know nothing about your   
artistic drives. 

3. Boys and girls may approach 
you lured by your telephoto lenses 
just because they want fame and 
success. They think you are a 
paparazzo of celebrities, someone 
who can make dreams come true.

4. Keep an extra eye out for 
criminals. They are not easily 
identified, are aggressive, and can 
actually get violent. If a situation 
like that happens, delete the 
photos in front of them so that 
they know you’re not working with 
the the city government or a police 
employee. 

5. In simple matters involving 
being a good citizen, like queues 
to enter the public restroom, etc., 
do not count on intervention from 
The Municipal Guard or from The 
Military Police.Faced by watching 
crowded beaches, their worries lie 
on the possibility of big trouble.

6. Unless you have a friend have 
a friend who is a lifeguard, give up 
going up the observation deck in 
lifeguard stations. It is the perfect 
and safe place for widescreen takes, 
however the extreme paperwork of 
the Civil Defense is dreadful! 

7. If you notice that you are 
being watched by someone 
you are suspicious of, make 
gestures to pretend that you are 
communicating with someone 
who is far away; it might work. 

8. Bear in mind the words of 
Banksy, an English street artist, 
when commenting on his actions 
in the public arena: “It’s always 
easier to ask for forgiveness than 
to ask for permission”.

9. Applying geometric shapes on 
the faces of the photographed 

people is a way of 
concealing their 
identity. This can 
produce an aesthetic 
dialogue which 
can be curious and 
ironic. Some poetic 
examples of this can 
be found in the work 
of the Hungarian 
László Moholy-Nagy 
and of the American 
John Baldessari.

Good Luck, Rogério.
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E Com a série Rio Life, Benoit Fournier, fotógrafo francês radicado no Rio 
de Janeiro, registra a inevitável relação do carioca com o mar. Em fotos 
que deixam transparecer força, energia e calor, traduz detalhadamente o 
espírito carioca e revela, ao mesmo tempo, a subjetividade natural da foto-
grafia. “O mundo visual de Benoit ressoa das suas experiências e viagens. 
Seu trabalho se situa entre a memória pessoal e a coletiva, explorando 
temas existenciais ligados à natureza do homem”. 

Rio life [benoit fouRnieR]                                                              

With the series Rio Life, the French photographer based in Rio de Janeiro, Benoit 
Fournier, documents the inevitable relationship between the city of Rio and the sea. 
In photos that depict force, energy and heat, he translates the spirit of Rio in detail and 
reveals, at the same time, the natural subjectivity of photography. “Benoit’s visual world 
resounds with his experiences and travels; his work resides in a place between personal 
and collective memory and explores existential themes and the nature of man”. 
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No Rio de Janeiro contemporâneo há uma figura linguístico-afetiva que 
pontua as relações sociais entre cariocas, ou entre um carioca e um estran-
geiro. Trata-se — e todo carioca ou qualquer pessoa que já esteve no Rio o 
reconhecerá — do famigerado diálogo:

— Rapaz, há quanto tempo! 
— Pois é, que bom te ver! 
— Poxa, a gente tinha que se falar mais! 
— É mesmo, vou te ligar. 
— Mas liga mesmo, pra gente se ver, botar o papo em dia. 
— Não, pode deixar, vou ligar com certeza. 
— Beleza, então. Adorei te ver! 
— Eu também, te ligo então. Um grande abraço!

Isso ou variações.

Pois para muitos cariocas, que já estão mais do que familiarizados com o 
diálogo, e talvez sobretudo para os não cariocas, que constataram perplexos 
o encaminhamento futuro dessas promessas, essa figura lingüística acaba 
por se configurar como uma situação de constrangimento. Afinal, todos 
sabemos que não haverá telefonema algum. Todos, literalmente, a começar 
pelos próprios personagens da conversa. E a fórmula do constrangimento, 
já se disse, é precisamente esta: todos sabem que todos sabem e entretanto 
ninguém o pode admitir. Curiosas sutilezas sociais. O que impede que se 
desencubra o não-dito do diálogo é que esse não dito é sentido como uma 
mentira: não haverá telefonema, um não ligará para o outro, e vice-versa. 
Assim, o não dito é mantido e desenvolvido, cria-se uma conversa sus- 
tentando a sua tensão. Está configurada a situação constrangedora.

Mas o que faz com que a situação seja por muitos experimentada como 
constrangedora é justamente o entendimento desse não dito, dessa pro-
messa que sabemos sem fundos (“te ligo, com certeza”), como sendo uma 
mentira. Fulano disse que ia ligar, mas não ligou: mentira, portanto. Pior: 
fulano assegurou que ia ligar, enfatizou, sublinhou a promessa com todas as 
inflexões e entonações da convicção. Mentira ainda mais grave, gravíssima.

Entretanto, tudo muda se pensarmos o recalcado do diálogo, o não dito, 
não como uma mentira, mas como um modo indireto da verdade. Assim, o 
horizonte em que a promessa passa a ser verdadeira não é mais a sua efe-
tivação posterior, mas o que, dentro dela, vibra afetivamente: “te ligo” passa 
a significar “gosto de você”, “vou ligar com certeza” traduz-se por “gosto 
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A muito de você”, e assim por diante, a intensidade afetiva aumentando à 
proporção das entonações e expressões de segurança. Fernando Pessoa 
dizia que “a linguagem pode mentir, mas a voz não”. Ora, nesse fragmento 
de carioquês a verdade está na voz, no afeto que nela pulsa e se manifesta 
explicitamente. Mas, cabe então a pergunta: por que engajar esse afeto em 
uma promessa sem fundos, que se sabe não será cumprida? Por que com-
prometer sua verdade associando-o a uma efetivação que não ocorrerá?

A origem dessa curiosa figura sócio-linguístico-afetiva é uma outra figura: 
uma sutil transformação da amizade que costuma se dar numa das curvas 
impostas pelo tempo a determinadas relações. Essa transformação ocorre 
quando uma amizade intensa passa de um estado de intimidade diaria-
mente atualizada — conversas freqüentes, presença física constante, con-
fissões, vidas em permanente comunicação — para um estado de amizade 
em que a distância se interpõe e dispersa as trajetórias dos amigos, porém 
algo da intimidade da outra configuração resiste a essa nova forma e se 
mantém intenso, incólume à distância. Esse “algo da intimidade” se trans-
forma em um afeto constante que, adormecido e escondido pela distância, 
emerge efusivamente na presença do amigo. Afeto a distância. Quase-
-intimidade que se evidencia, para deleite dos amigos, a cada vez que o 
acaso propicia um encontro. Mas, em geral, os movimentos divergentes das 
trajetórias de vida são irreversíveis, na medida em que atingem o processo 
de subjetivação de cada um dos amigos: estes já não são mais os mesmos, 
pensam e sentem de forma diferente, são outros, não podem ter a cum-
plicidade que tinham antes, não da mesma forma. O que resiste, o afeto, 
é resultado de uma intimidade de tal modo condensada que, por excesso, 
atingiu como que uma existência própria, interpessoal, portanto imune às 
mudanças de vida dos amigos.

Perde-se a intimidade, já não se sabe tão bem da vida do outro, mas fica, 
incorruptível, o afeto, que vem à tona nos encontros fortuitos. Pois, justa-
mente, é essa consciência (que pode ser apenas intuída, porém claramente) 
da perda irreversível da intimidade, da impossível recuperação da amizade, 
que virá a produzir o diálogo de que estamos tratando. O afeto é verdadei-
ro, é uma positividade, mas há em sua formação uma perda, uma impos-
sibilidade: a da intimidade perdida. Isto é, telefonar seria um erro, seria 
apostar na improvável recuperação do estado antigo da amizade. Doravan-
te a amizade é isso: o afeto efusivo, a alegria dos encontros fortuitos — que 
entretanto tenderia a perder a efusão se se tentasse um movimento restau-
rador. O recalcado do diálogo, o não-dito, se forma nesse ponto: é que seria 
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duro demais trazer à tona o núcleo de perda e de impossibilidade que se 
encontra na formação de um afeto tão positivo, tão efusivamente manifes-
tado. Opta-se por escondê-lo, e para tanto faz-se necessário mascará-lo 
com a promessa da restauração: “Vou te ligar.” Quanto maior a consciência 
ou a intuição — da impossibilidade, e de quanta perda ela encerra, maior a 
necessidade de mascaramento: “Vou te ligar, com certeza.”

Assim, curiosamente, quanto maior a mentira, maior a verdade. A verdade 
do afeto não se subordina à efetivação da promessa, mas se manifesta, de 
forma indireta, através do prometido: “Vou te ligar, com certeza” significa 
apenas “Gosto muito de você”. O não cumprimento da promessa significa 
a consciência (mesmo que intuitiva) da impossibilidade de restauração da 
amizade, e o recalcado do diálogo é o mascaramento protetor de um afeto 
delicado. Pois a verdade nua e crua, desprotegida, poderia ser muito... 
constrangedora: “Rapaz, há quanto tempo! Veja, gosto de você, fomos mui-
to íntimos, mas hoje somos bem diferentes, não acredito que possamos 
retomar a antiga cumplicidade, por isso vamos apenas gozar desse mo-
mento de alegria fortuita, sem fazer promessas que não poderemos cum-
prir.” Logo o constrangimento também surge de um excesso de dizer, e não 
apenas de um não dito gritante. Na verdade, nosso famigerado diálogo ca-
rioca só se torna constrangedor se sua verdade nuclear — o afeto incorrup-
tível — não for forte o suficiente para sustentar, à base de cumplicidade, a 
tensão do mascaramento. Quando o mascaramento é bem-feito, o diálogo 
transcorre sob intensa e efêmera efusão afetiva — e somente na despedida 
passa por nós a brisa de uma melancolia. 

the affective indiRect                                                   
lanGuaGe of the caRioca
[FRANCISCO BOSCO]

In modern Rio de Janeiro there is an affective-linguistic figure that marks the social 
relations between Cariocas, or between a Carioca and a foreigner. It’s the famous 
dialogue, as every Carioca or anyone who has already been in Rio knows.

— Hey, man, it’s been a long time!

— Oh, yeah! It’s so nice to see you!

— Well, we should see each other more. 

— We should, really, I’ll call you. 

— But do call me, so that we can meet up and chat.. 
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A — Ok, leave it to me, I will call for sure. 

— Great! It was really good seeing you!              

— It is good seeing you too, man. I’ll call you, then. 

Like this or some variation.

For many Cariocas who are more than familiar 
with the dialogue, , and perhaps even more 
so for the non-cariocas, who are amazed 
to realize that these promises would never 
be fulfilled, this kind of exchange ends up 
being an embarrassing situation. After all, 
everybody knows that there will be no call. 
Literally everybody- starting especially with  
the characters in the conversation. And the 
formula for the embarrassment is precisely 
that: everybody knows that everybody knows, 
however no one can admit it. These are curious 
social subtleties. What keeps the unsaid from 
being revealed is felt like a lie: there will be no 
phone call, a non-call from one to the other, and 
visa-versa. This way, the unsaid is maintained 
and carried forward. A conversation is created to 
sustain its tension. The awkward situation is set.  

However, what makes this situation 
embarrassing for many is exactly the 
understanding of this unsaid, of this promise 
that we all know can’t be fulfilled (I’ll call you, 
for sure!”) since it is a lie. Someone said he 
was going to call, but didn’t: it’s a lie, then. 
What is worse: this someone assured that he 
was going to call, stressed and underlined the 
promise with all the inflexions and intonations 
of conviction, which makes the lie much more 
serious.

Nevertheless, everything changes if we think 
about the suppressed of the dialogue, the 
unsaid, not as a lie, but as an indirect way of 
telling the truth. Thus, the scenario in which 
the promise comes to be true is not its later 
realization, but what vibrates affectively inside 
it: “I’ll call you” comes to mean “I like you”, “I’ll 
call for sure” may be translated as: “I like you 
very much” and so on. The affective tone rises 
as the intonation and expressions of reliability 
rise. Fernando Pessoa used to say that “the 
language can lie, but the voice can’t.” Well, in 

this fragment of the Carioca’s “language” the 
truth is in the voice, in the affection that pulses 
in it and expresses itself clearly. However, a 
question remains unanswered: why do we 
have to bond this affection to a promise that 
we know in advance that will not be fulfilled? 
Why do we compromise its truth linking it to a 
realization that will not happen? 

This curious affective socio-linguistic feature 
has its origin in another figure: a subtle 
changing of the friendship that usually happens 
to some relationships as time goes by. This 
change occurs when an intense friendship goes 
from a condition of daily refreshed intimacy 
– frequent talks, constant physical presence, 
confessions, lives in constant communication 
– to  a friendship condition in which distance 
interferes and disperses the friends’ path. 
However, a part of the old intimacy resists this 
new form and remains intense, unaffected 
by distance. This “old intimacy” becomes a 
permanent affection which remains numb 
and concealed by distance until it emerges 
effusively in the presence of the friend. For 
the delight of friends, affection from afar is 
an almost-intimacy that happens every time 
chance fosters a meeting. But, the diverging 
movements of life paths are irreversible as a 
rule, to the extent that they interfere in the 
process of subjectivation of each of these 
friends: they are not the same anymore, they 
think and feel in different ways, they have 
changed, they can’t share the complicity they 
had before, not in the same intensity. The 
affection that resists results from an intimacy 
suppressed in such a way that it has reached an 
interpersonal existence of its own and is, thus, 
immune to the changes in the lives of friends. 

Intimacy is lost, one doesn’t know much 
about the other’s life, but affection remains 
untouched, becoming evident at random 
occasions. It is exactly this consciousness of 
the irreversible loss of intimacy (which can 
only be perceived, but does so clearly), of the 
impossibility of recovering this friendship that 
will eventually produce the dialogue we are 
dealing with. The affection is real and this is 
positive. However, there is an impossibility, a 
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loss at its core: the lost intimacy. This means 
that calling would be a mistake. It would only 
consider the revival of the lost friendship. 
Hereinafter the friendship will be like that: the 
gushing warmth, the joy of a random meeting 
– which would tend to somehow lose its force 
if one tried to revive it. The suppressed of the 
dialogue, the unsaid, is produced at this point: 
it would be too painful to bring to the surface 
the core of the loss and of the impossibility 
which lie in such a positive, and enthusiastically 
expressed affection. One chooses to conceal 
it, and in order to do that, it is necessary to 
disguise it with the promise of revival. “I’ll call 
you.”. The greater the consciousness or the 
intuition of the impossibility (and of how much 
loss it entails) the greater the need to conceal it:  
“I’ll call you, for sure.” 

Thus, interestingly, the greater the lie, the 
greater the truth. The truth of affection does 
not depend on the fulfillment of the promise. 
However, it expresses itself  indirectly by means 
of the promise made: “I’ll call you, for sure” 
means only: I like you very much.”  The fact 
that the promise was not fulfilled implies the 
awareness ( however intuitive it may be) of the 
impossibility of the revival of the friendship. The 
suppressed of the dialogue is the protective 
concealment of a delicate affection, since the 
harsh, unprotected truth could be much more 
…embarrassing: “Man, it’s been such a long 
time! Well, I like you, we were very close, but 
nowadays we are quite different. I don’t believe 
we could return to our past closeness. So, let’s 
enjoy this moment of happiness without making 
any promises that we will not be capable of 
fulfilling.” Therefore, embarrassment springs 
not only from a blatant unsaid but also from 
saying too much. Actually, our famous Carioca 
dialogue only becomes embarrassing if its core 
truth – the incorruptible affection – isn’t strong 
enough to support the tension of concealment 
by means of complicity. When the concealment 
is well done, the dialogue proceeds under 
intense and ephemeral  affective display. 
And only when saying good-bye do we feel 
melancholic.

From : BOSCO, Francisco. Banalogias. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2007
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O “surfe de trem” foi praticado por jovens dos subúrbios do Rio de  
Janeiro no final dos anos 1980 e início dos 1990. Em cima do trem, 
o “surfista” se mantinha em equilíbrio desviando de postes e fios 
de alta tensão. Essa ação radical, quase suicida, demandava doses 
elevadas de coragem e adrenalina, o que lhe rendia o respeito de seus 
pares e uma nova identidade. Rogério Reis fotografou especial-
mente no ramal de Japeri, no grande Rio. 

“Train surfing” is a radical, almost suicidal sport practiced by young people from Rio’s 
suburbs in the nineties. The surfer is supposed to remain balanced on top of the train, among 
light poles and high tension cables, avoiding the obstacles, thus performing a feat for the thrill of it. 
This practice may grant the performer fame and a new identity. Rogério Reis photographed the 
practice of “train surfing,” mainly on the Japerí railway line, in greater Rio.

tRain suRfeRs [RoGÉRio Reis]
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S Inaugurado em 2001, o Piscinão de Ramos é uma praia artificial de 26 mil m2, 
preenchido com 30 milhões de litros de água do mar tratada. Localizado no 
subúrbio da cidade e por isso fora da prestigiada orla da Zona Sul, o Piscinão 
acomoda o dia de praia de milhares de cariocas e já chegou a receber mais de 
60 mil pessoas em um único final de semana. O fotógrafo Julio Bittencourt 
registrou o local ao longo dos verões de 2008 a 2010 com imagens precio-
sas e precisas que retratam a cultura de praia no subúrbio carioca.

Ramos [Julio bittencouRt]                                                                  

Inaugurated in 2001, Piscinão de Ramos is an artificial beach of 26 thousand m2, filled with 30 
million liters of filtered seawater. Located in the suburbs of the city and therefore outside the 
boarders of the prestigious south zone, Piscinão accommodates the beach day of thousands of 
Cariocas and and has received more than 60 thousand people in a single weekend. Photographer 
Julio Bittencourt documented the site throughout the summers from 2008 to 2010 with 
precious and accurate images, depicting the beach culture in the suburbs of Rio.
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] Parece piada: no Rio de Janeiro, cidade conhecida em todo mundo pelas 
suas belezas naturais, a grande sensação do verão — a estação carioca por 
excelência — é uma praia artificial. Não sou pós-moderno, nem nada: não 
vou perturbar a leitora com mais um elogio da vitória do virtual sobre o velho 
mundo real. Não são — de maneira nenhuma — a “perda de realidade” e o 
artificialismo que importam quando o assunto é o Piscinão. Quem já teve o 
prazer de pisar nas novas areias escaldantes e artificiais de Ramos sabe que 
no planeta inteiro não pode existir lugar mais real, mais natural. A natureza 
ali é tão explosiva, tão transbordante, que dá até vertigem.

Nessa altura do campeonato, o Piscinão não precisa de apresentações. Não 
é necessário repetir o número de litros de água, nem descrever o processo 
de filtragem, nem profetizar a volta dos coliformes fecais. A mídia já se 
encarregou de bombardear todo mundo com uma cobertura quase Casa dos 
Artistas, bem reality show, do cotidiano do novo cartão-postal da cidade. Não 
sei se há web cams transmitindo imagens real time, mas vi fotos enormes e 
escandalosas nas capas de todos os jornais, acompanhadas por textos que 
misturam espanto, galhofa e surpresa: afinal, quem é essa gente, essa multi-
dão indecentemente alegre, que lotou a novidade desde a sua inauguração?

Essa gente sempre existiu. Mas era invisível. Ou a mídia fingia não vê-la. O 
Piscinão é um holofote, que mostrou para o mundo que “essa gente” existe, e 
se diverte pra valer — basta ter uma oportunidade.

Na verdade, “essa gente” não era tão invisível assim. Era um pessoal — faro-
feiro ou desordeiro — que pertubava a imagem charmosa — e de elegância 
internacional — das praias naturais (vamos fingir que Copacabana hoje não é 
tão artificial quanto a nova Ramos) da Zona Sul. Era uma gente que só apa-
recia nos jornais quando improvisava um “arrastão”, quando se transformava 
em problema criminal ou quando se fantasiava para o carnaval.

Mesmo assim, mesmo incomodando quem queria ter uma praia amigável 
apenas para operações plásticas e óculos Gucci, era possível ignorar ou 
neutralizar a presença “suburbana” (ou até não ir à praia quando nos dias 
em que essa presença se tornava mais evidente). E os próprios suburba-
nos, na Zona Sul, acabam envergonhados, acuados, sendo obrigados a agir 
como se não existissem, ou como se fossem turistas noruegueses hospeda-
dos no Caesar Park. A etiqueta zona-sulista abafava as manifestações 
dissonantes da farofada.
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No Piscinão, “essa gente” está em casa, e não tem que prestar contas a 
ninguém. Então você e seus colegas podem descer o morro de kombi, 
saltar na Avenida Brasil, atravessar a passarela e exibir gloriosamente na 
praia o celular e as banhas pós-Plano-Real. Nunca vi tanta mulher gorda, 
satisfeita e exuberante na vida. Talvez por isso mesmo, por essa fome re-
colhida de tudo, haja tantas barracas dos mais variados e pesados petiscos 
em toda a volta do Piscinão. A gente não quer só comida. Mas quem resiste 
a um cachorro-quente com cinquenta molhos depois de tostar o corpo 
com muito blondor, suor e água salgadinha filtrada da Baía de Guanabara? 
Então você também pode batucar o novo sucesso sertanejo na areia. Ou 
circular dentro d’água formando um enorme bonde de baile funk. Ninguém 
vai pensar que é assalto.

É bom estar entre gente que não nos chama de “essa gente”, que entende  
nossos códigos do que é bom/belo/bacana, que não nos olha com aquele 
olhar ridículo de superioridade e reprovação, como se sempre estivéssemos 
no lugar errado, o lugar que não nos pertence e onde nunca deveríamos 
ter pisado (a não ser para limpar a sujeira que todo mundo sempre faz). E 
melhor ainda é, só por estar assim entre colegas curtindo a vida adoidado, 
chamar a atenção de todo o país sem ter parar nas páginas policiais (ape-
sar de ser chato ver a imprensa tentar diminuir o que acontece no Piscinão 
transformando toda aquela manifestação popular num apêncide da guerra 
entre Comandos). 

Por isso, o Piscinão é só uma desculpa, e é muito mais que “o salto que o 
preto pobre tenta dar quando se arranca do seu barraco prum bloco do BNH” 
(como cantava Gilberto Gil em Refavela). O Piscinão é a pós-refavela, e pode 
muito bem significar um pulo do gato cultural para toda a cidade do Rio, e 
para todo o Brasil, se o país assim merecer. 

Nada ainda está estabelecido, pois não existia um lugar como esse, onde a 
cultura popular carioca pudesse se reunir e se exibir de maneira tão desini-
bida. A Marquês de Sapucaí é outra coisa. O Maracanã é bem masculino. O 
circuito de baile funk é bem “mal iluminado”. O Piscinão é um laboratório 
social na sua primeira fase, fora do controle de qualquer urbanista bem-
intencionado. Ninguém sabe que moda, que música, que festa vai sair dali. 
Chegou a hora dessa gente preta bronzeada e de cabelo louro mostrar o 
seu valor.
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invisible men                         
[HERMANO VIANNA]

It seems like a joke: Rio de Janeiro, the city 
known all over the world for its natural wonders, 
the the great feeling of summer (a season very 
much praised by Cariocas) is an artificial beach. 
I’m not post-modern or anything; I will not bother 
the reader with yet more praise of the victory to 
the victory of the virtual over the old real world. 
The loss of reality and the artificialness are in 
no way an issue when the matter in question is 
“The Big Pool” . Whoever has had the pleasure 
of stepping onto the scorching and artificial 
sands of Ramos knows that there can’t be a 
place as real and natural as this one. Nature is so 
abundant and overflowing at this place that one 
can even feel dizzy there.

With that being said, the “Piscinão” needs no 
introduction. It is not necessary to recite the 
amount of water contained in the pool, or to 
describe the filtering process, or or to predict 
the return of the fecal coliforms. The media has 
already taken it upon themselves to bombard 
us with coverage coverage of the daily life of 
the new postcard of the city, in the style “Casa 
dos Artistas”, in the typical fashion of reality 
shows. I really don’t know if there are webcams 
broadcasting images in real time, but I’ve seen 
huge and sensational photos on the cover of 
every newspaper in town, followed by texts that 
mix amazement, mockery and surprise.

After all, who are these people, this shockingly 
happy crowd that has been packing this new 
leisure area since its inauguration? 

These people have always existed. But they 
seemed to be invisible. Or the media pretended 
not to see them. The “Piscinão” is a spotlight 
which shows to the world that “these people” 
exist and they really know how to have fun – 
they only need a chance to show it.

To tell the truth, “these people” weren’t that 
invisible! They are the so-called “farofeiros”  
or unruly ones, who upset the charming and 
elegant international image of the natural 
beaches of the South Zone. (Let’s pretend 
Copacabana isn’t as artificial as the New 
“Ramos”). They are a kind of people that 
only appeared in the newspapers when they 
improvised an “arrastão” (a coordenated mass-
robbery), at times when they turned into a 
criminal problem or when they wore Carnival 
costumes.

In spite of this, even when bothering those who 
wanted to show off new surgical looks and 
Gucci sunglasses, it was possible to ignore or 
neutralize the “suburban’  presence (one could 
refrain from going to the beach during the 
days when these people crowded the beach). 
And the “suburbanos” themselves would be 
embarrassed, intimidated, being forced to 
either pretend that they didn’t exist, or that they 
were Norwegian tourists staying at the Caesar 
Park. The label of the South Zone stifled the 
dissonant expressions of the “suburbanos”.

At the “Piscinão”, these people are at home and 
don’t have to answer to anybody. So, you and 
your friends come down from the favelas in a 
VW van, “favela” in a kombi, get off at Brazil 

O perigo é o Piscinão partir de vez a cidade. As praias da Zona Sul, apesar de tudo, 
mantinham as classes sociais no mesmo território, na mesma areia. O pior seria, a partir 
de Ramos, ter praias de ricos e praias de pobres, com realidades culturais independen-
tes. Mas o Rio sempre soube driblar esses perigos. E as invenções culturais dos morros 
e subúrbios acabam virando manias nacionais. Então prepare-se: o Piscinão ainda vai 
invadir a sua praia.
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Avenue, cross the overpass and proudly show 
off your cell phone and the extra kilos acquired 
after “The Real Plan”. I have never seen so many 
astonishingly happy fat women. Perhaps it is 
because of that, because of this hidden hunger 
for everything, that there are so many stands of 
assorted treats around the “Piscinão. We don’t 
only want food. (A gente não quer só comida). 
But, who can refuse a hotdog served with fifty 
different sauces after tanning the body with 
hydrogen peroxide, sweat and salty filtered 
water from the Guanabara Bay? So, you can 
“batucar” (a Brazilian rhythm) the new country 
success on the sand. Or, you can move into 
the water forming a a huge line of funk dance. 
Nobody will think it is a mugging.  

It’s good to be around people who don’t call 
us “those people”, who understand our codes 
of what is cool, good, beautiful, who don’t look 
down on us or reproach us, as if we were in 
the wrong place, a place that doesn’t belong 
to us and where we never have should laid 
food (unless we had been there to clean up 
everybody’s filth). And it is better still to be 
among friends having lots of fun and calling the 
attention of the whole country for it without, 
without having turn to on the Police the “police 
report” section. (I must confess, though, that 
it is frustrating to watch the press trying to 
downplay what happens to what happens at the 
“Piscinão”, turning the whole popular expression 
into an appendage of the war between rival 
criminal gangs). 

That’s the reason why the “Píscinão” is only an 
excuse, and it is much more than an upgrade in 
the social status of the poor black people in Rio, 
from a shed in a shanty town to an apartment in 
the projects. (As Gilberto Gil sang in his album 
Rafavela). The Piscinão is what comes after all 
this, and  it may well mean a cultural leap for 
the whole city of Rio de Janeiro, and also for 
Brazil, if the country comes to deserve it.

There is nothing established yet because 
there has never been a place like this before, 
where the popular culture of the Carioca 

could get together and show off in such an 
uninhibited way. The “Marquês de Sapucaí” , 
for instance, is quite different. The “Maracanã” 
is predominantly masculine. The funk party is 
not a good reference, since it doesn’t get much 
exposure”. The “Piscinão” is a social laboratory 
in its initial stage, which can’t be controlled 
by any well-meaning urban planner. Nobody 
knows which fashion, music or party will spring 
from there. Now is the time for these tanned 
dark skinned folks with blond hair to show their 
worth.

There is an actual danger of the “Piscinão” 
splitting the city forever. In spite of all the 
differences, the beaches of the South Zone kept 
all social classes on the same territory, on the 
same sand. It would be worse if, from the creation 
of “Ramos”, we came to have beaches for the 
rich and for the poor, stressing distinct cultural 
realities. But Rio has always been capable 
of avoiding these threats. And the cultural 
inventions of the slums and suburbs end up 
becoming national crazes. So, beware: someday 
soon, the “Piscinão” will invade your beach!
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“1. Seja claro sobre o fato de que a construção de um castelo de areia é 
uma operação totalmente inútil. Ele vai desaparecer, principalmente porque 
não há nenhum ponto bom para fazer o castelo muito longe do mar. A re-
lação de um castelo de areia com a água é mais importante do que parece. 
Estude as ondas e, em seguida, decida onde posicionar seu castelo — em 
um ponto muito baixo no litoral o mar irá destruí-lo imediatamente; em um 
muito alto você não terá ondas para ‘flertar’. Parece complicado, mas é 
algo simples e intuitivo.

2. Comece a cavar uma vala onde as ondas começam a molhar a areia 
que está usando. Use as mãos. Construa a areia para criar a massa 
do castelo, que é basicamente uma pequena montanha com uma 
inclinação de 45°. Você não precisa cavar mais do que 30 centímetros de 
profundidade e 45 centímetros de largura e o castelo deve ter cerca 
de 60 centímetros de altura.

3. Faça uma entrada na vala para deixar o mar entrar. O ‘momento 
mágico’ é quando as ondas vêm e a vala torna-se um fosso. Se o castelo 
estiver em uma boa posição, você pode assistir ao refluxo da água por 10 
ou 15 minutos. Para capturar a imagem em sua memória, feche os olhos 
rapidamente quando a água entrar.

4. Coloque uma minibandeira ou qualquer coisa em cima do castelo, 
apenas para torná-lo visível a quem esteja andando na praia. Vá para 
casa e não olhe para trás.”
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[ RENZO PIANO   artiGO Para O JOrnal tHe Guardian ]

“1. Be clear about the fact that building a 
sandcastle is a totally useless operation. Don’t 
expect too much; it’s going to disappear, mainly 
because there’s no point making the castle 
too far away from the sea. A sandcastle’s 
relationship to water is more important than 
its appearance. Study the waves, then decide 
where to position your castle – too low on the 
shoreline and the sea will immediately destroy 
it, too high and you have no waves to flirt 
with. It sounds complicated but it’s simple 
and instinctive.

2. Start to dig a ditch where the waves have 
made the sand wet. Use your hands. Build 
the sand up to create the mass of the castle, 
which is really a little mountain with an incline 
of, ideally, 45°. You don’t need the ditch to be 
more than 30 cm deep and 45 cm wide, and the 
castle should be about 60 cm tall. 
 
 

[RenZo piano, aRticle foR the GuaRdian JouRnal]

3. Make an entrance in the ditch for the sea to 
enter. The magic moment is when the waves 
come and the ditch becomes a moat. If the 
castle is in a good position, you can watch the 
water ebbing and flowing for 10 or 15 minutes. 
To capture the image in your memory quickly, 
close your eyes when the water comes in.

4. Then put a little flag or anything else you can 
find on the sandcastle, just to make it visible 
to people running on the beach. Go home and 
don’t look back.”

hoW to build a 
sand castle
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Ô “Nestes tempos de choque de ordem, de cerceamento da liberdade 

ambulante e criminalização do comércio informal, o OPAVIVARÁ! lança 
a campanha EU AMO CAMELô e bota lenha na fogueira da discussão, 
exaltando este devir camelô que se esgueira no asfalto ou nas areias 
escaldantes, fugindo e apanhando da lei enquanto refresca a sede do 
PM, do gringo e do playboy.”

[OPHÉLIA PATRÍCIO ARRABAL]

eu amo camelô [opiviaRá]     

“Back in the time of the time of the “Shock of Order”, which meant curtailment of street selling 
freedom and criminalization of informal trade, the magazine/association/advocacy group 
“OPAVIARÁ” lunches the campaign “EU AMO CAMELô” (I love street vendors) and heats up the 
discussion around the problem, exalting this ever changing street vendor who who slips through 
the streets or on the scorching sands, running away and been beaten by the law, while slaking the 
thirst of the police, the gringo and the playboy.”
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O Museu Histórico Nacional (MHN) foi criado em 1922 no contexto das ce-
lebrações do centenário da Independência Nacional com a missão de tratar 
a história nacional. Ainda que histórico, mas definido como um museu para 
o nosso tempo, o MHN se mantém atento a seus públicos e em busca do 
diálogo com a comunidade local. Nesse sentido, é uma satisfação partici-
par da realização da exposição Quando o Mar Virou Rio, dedicado à história 
da cidade que abriga o MHN.

De modo original, a exposição propõe uma reflexão sobre o Rio de Janeiro 
a partir da história da praia, desde o processo de colonização até os dias de 
hoje. Caracteriza-se, então, que a imagem da cidade balneária e turística, 
afirmada no século XX e que ainda se projeta sobre a atualidade, foi ante-
cedida pela guerra colonial, a vida comercial dos trapiches do porto e dos 
banhos de mar por prescrição médica. Observa-se claramente como a praia 
da cidade se definiu como espaço social historicamente construído.

A leitura histórica proposta pela exposição também evita fazer da praia um 
lugar idealizado e lírico. A beleza da paisagem carioca representada em 
estampas diversas, que tem o mar como ponto de vista predominante, é 
confrontada pela vida na cidade e seus atores sociais. Entre navegantes e 
índios, o rei e a gente de todo tipo, origem e classe social, os esportistas e 
os trabalhadores, a praia traduz a história como experiência.

A exposição se enriquece pelo acervo reunido valorizado pelo contraste 
de materiais e linguagens. A presença da arte contemporânea ao lado de 
obras mais antigas, documentos e peças de moda e esportes para tratar 
a história escapa às classificações estabelecidas. O rigor da obra de arte 
relaxa diante do sentido lúdico que o conjunto assume nas galerias. Mas é 
especialmente o diálogo entre as obras expostas que instaura a tensão en-
tre os tempos históricos, apresenta a força expressiva da imagem e propõe 
pontos de vista diferentes e dá o tom provocativo da exposição. O visitante 
é conduzido a uma interrogação que desloca lugares comuns sobre algo 
tão colado na imagem da vida carioca como a praia. 

Só nos resta voltar à praia e sentir a história que nos envolve.

the sea and the museum

paulo Knauss                                      
[national histoRical museum’s diRectoR]

The National Historic Museum (MHN) was 
inaugurated in 1922 in the context of the 
celebrations of the National Independence 
Centenary with the purpose of addressing 
national history. It is defined as a museum for 
modern times, despite its focus on history. The 
Museum is aware of its public and is always 
looking to dialogue with the local community. 
Hence, it is a pleasure to participate in the 
exhibition When the Sea Became Rio, dedicated 
to the history of the city that harbors the MHN.

In a unique approach, the exhibition proposes 
a reflection on Rio de Janeiro as seen 
through the history of the beach, since the 
beginning of colonization to the present day 
. It becomes clear, then, that the depiction of 
the touristic and resort city which it put forth 
the twentieth century and still projects itself 
upon the present, was preceded by the wars 
for colonization, the commercial life of the 
harbor’s warehouses and the the sea swims 
prescribed. It’s easy to see how how the city’s 
beach defined itself as a historically engineered 
social place.

The historical reading proposed by the 
exhibition also avoids the idea of the beach as 

a lyrical and idealistic place. The beauty of the 
Carioca landscape represented in a variety of 
patterns, having the sea as the predominant 
perspective, is confronted with life in the city 
and its social actors. The beach allows us to 
interpret, among navigators and Indians, the 
king and common people of all kinds, origin and 
social class, the sportsmen and the workers.  

The exhibition is enriched by the art collection, 
and enhanced by the contrast between 
materials and languages. The presence of 
contemporary art together with older works, 
documents, fashion and sports outfits from 
throughout history is out of the ordinary and 
is not intended to fit the to fit pre-existing 
categories. The accuracy of the artwork 
relaxes in the face of the playful sense that the 
ensemble assumes in the galleries. But, most of 
all, it is the dialogue among the exhibited works 
that creates tension between historical times, 
presents the expressive power of the image, 
proposes different points of view and sets the 
provocative tone of the exhibition. The visitor 
is led to a questioning which displaces clichés 
about something which is so bonded to the 
Carioca’s life: the beach.

All we can do now is go back to the beach and 
feel the history that involves us. 
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