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Este livro é resultado de uma proposição desenvolvida pelos 
artistas Luiza Baldan e Jonas Arrabal. O exercício de refle-
xão aqui contido aborda a Baía de Guanabara principal-
mente sob três aspectos: como território—espaço de  poder; 
como lugar—espaço vivido; e como paisagem—campo de 
representações (Haesbaert, Rogerio. Viver no limite. Rio 
de Janeiro: Bertrand, 2014). Cada convidado se relacionou, 
seja em suas referências pessoais e poéticas, através de pro-
jetos de pesquisa ou artísticos, com essa enorme Baía que a 
nossa cidade circunda, através de um olhar contemporâneo 
sobre a mesma. Segundo Agamben, “pertence verdadeira-
mente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, 
aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está 
adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, 
inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através 
desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais 
que os outros, de perceber e apreender o seu tempo” (O que 
é o contemporâneo. Chapecó: Arcos, 2009). 

Luiza trabalha as linguagens fotográfica e literária de 
forma autônoma e complementar, desenvolveu a metodo-
logia de mudar-se para os locais que registra. Mergulha no 
processo; ao observar os modos de vida, constrói um corpo 
de imagens, e não instantâneos. Derivadores também é 
marcado pelo deslocamento, pelas múltiplas visitas, pela 

repetição, mas dessa vez foi e voltou para a terra firme,  
o que gerou um movimento pendular de aproximação e 
distância crítica. Jonas é de Cabo Frio, cresceu junto ao 
mar, ponto de contato entre seu trabalho e o de Luiza. Vem 
desenvolvendo trabalhos onde tenta manipular o tempo ou 
torná-lo visível, por exemplo a partir da coleta e evaporação 
da água do mar em busca do sal que a compõe. Tem especial 
interesse pelo desaparecimento, pela impermanência e 
pelo esquecimento contínuo das coisas, para o surgimento 
de outras e novas coisas.

O nome derivadores se origina das boias oceânicas rastreá-
veis e adaptadas como câmeras de fotografia pinhole pelo 
fotógrafo Thiago Barros, construídas especialmente para 
registrar a Baía de Guanabara no âmbito deste projeto ar-
tístico. Luiza, Jonas e muitas vezes o próprio Thiago saíam 
nos barcos da Prooceano /Projeto Grael, uma vez por sema-
na, durante quatro meses, através de uma parceria com as 
organizações, que trabalham no monitoramento das marés 
da Baía, colhendo registros captados pelas boias. No barco, 
Luiza e Jonas criaram, além dos registros dos derivadores, 
imagens da Baía, reflexões e textos. O cartaz que acompa-
nha o livro contém o resultado dessa experiência, e repro-
duz alguns dos negativos registrados pelos derivadores. 

A contribuição de Luiza e Jonas tem o formato de uma 
conversa, de referências híbridas sobre fotografia, política, 
história, e sobre a Baía. Para eles, os livros e os navios são 
heterotopias: “os primeiros existem no tempo, criando ou 
reproduzindo fantasias [e] os segundos representam a de-
riva, a maior reserva de imaginação do homem.” Arriscaria 
agregar a elas uma terceira: a Baía de Guanabara, que tam-
bém contém múltiplas camadas de significação e nos atrai 
para fora de nós mesmos, em direção à alteridade (Foucault, 

Marisa S. Mello
  Editora

Apresentação
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foi convidado a escrever aqui sobre esse segundo filme. O 
documentário Carioca era um Rio trata da invisibilidade 
do rio, elemento fundamental da geografia da cidade, que 
dá nome à forte identidade cultuada pelos moradores da 
cidade do Rio de Janeiro, mas que está esquecido. A Baía de 
Guanabara, onde o rio Carioca deságua, é inesquecível; mas 
também está esquecida, despotencializada, sendo destru-
ída silenciosamente por inúmeros crimes ambientais. Rio 
paradoxal, a beleza do Aterro, que é uma vista privilegiada 
da Baía, oculta o rio Carioca, canalizado, submerso e cheio 
de esgoto naquele ponto. Mas com a foz, na Floresta da 
Tijuca, intacta.

Ana Luisa Lima é crítica de arte e pesquisadora nas  
áreas de literatura e artes visuais—imagem e narrativa. 
Colaborou no projeto recente que Luiza desenvolveu no 
Centro Cultural São Paulo, intitulado Perabé (2014-2015). 
Seu olhar crítico e poético revela o negativo da história, 

“para nele perceber não as luzes, mas o escuro”. Por trás do 
   cartão-postal, estão a poluição, os crimes ambientais, a 
cidade negócio que se apropria da beleza da natureza e a 
destrói, simultaneamente. 

Em minha experiência pessoal, a Baía sempre esteve pre-
sente. Moradora de Niterói e depois do Rio, passei por cima 
daquela ponte com nome de ditador ou atravessei pela água 
incontáveis vezes, apreciei o Aterro e a vista dos barcos em 
Botafogo. Depois conheci mais o lado da Maré, o que se vê 
da Linha Vermelha, do Fundão. Não há quem se relacione 
com o Rio de Janeiro e não tenha alguma referência, ou 
memória, da Baía de Guanabara. Este livro é uma combina-
ção de trajetórias: da natureza, de registros, de memórias 
e de afetos. Mesmo à deriva, pessoas, barulhos, imagens, 
cheiros e poesias se encontram.

Michel. Outros espaços. Conferência no Círculo de Estudos 
Arquitetônicos, 14 de março de 1967).

Em uma conversa recente, Luiza mencionou que as pessoas 
que estudam, militam e trabalham com questões relaciona-
das à Baía de Guanabara, críticas e pessimistas ao reconhe-
cer a complexidade de camadas que compõem a história da 
Baía e sua quase destruição, mantêm uma vontade otimis-
ta. Há engajamento pela sua refundação. Nesse momento 
temeroso que vivemos, é importante mantermos acesa a 
chama da esperança.

Também falou da camaradagem que envolveu a navegação, 
e os laços que foram estabelecidos nesses últimos meses. 
Aproveito para agradecer aos inúmeros colaboradores que 
tornaram este livro possível. 

Quanto aos autores, Bruna Cerrone atuava na área da ocea-
nografia física, com ênfase em análise de dados, monitora-
mento e previsão sobre o clima e a dinâmica dos oceanos, 
mapeamento e monitoramento da dispersão de poluentes. 
Trabalhou com derivadores oceânicos rastreados por saté-
lite por cinco anos, estimando parâmetros cinemáticos das 
principais correntes de superfície das bacias sul e sudeste 
do Brasil; e relata aqui a relação entre sua experiência, a 
importância do mapeamento das correntes superficiais 
oceânicas e os derivadores de Luiza e Jonas. Segundo Bruna, 
as correntes sempre foram estimadas através de objetos à 
deriva no mar; a diferença é que hoje transmitem informa-
ções via satélite que nos permitem mapear cada vez mais 
detalhadamente a circulação oceânica global.

Simplício Neto é diretor, roteirista e pesquisador. Diri-
giu os longas Onde a coruja dorme e Carioca era um Rio, e 
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Numa época em que muito se fala sobre mudanças climáti-
cas, os estudos sobre as correntes superficiais oceânicas são 
vitais para entender o funcionamento do tempo e do clima. 

Por muitos anos, as correntes superficiais dos oceanos 
foram estimadas através de objetos à deriva no mar. Na Era 
Pré-GPS, pedaços de madeira, destroços de embarcações 
ou equipamentos de pesca eram usados como informações 
genéricas da direção das correntes. Entretanto, a incerteza 
quanto à posição e à data de início da deriva do objeto tor-
nava essas medidas muito imprecisas. Alguns marinheiros 
ainda estimavam a velocidade das correntes por meio da di-
ferença entre a velocidade estimada pela potência do motor 
do navio e o deslocamento calculado pelos astros celestes. 
Quando navegavam em correntes muito fortes, percebiam 
que havia uma enorme discrepância entre os tempos de 
viagem de ida e de volta, mesmo que a potência usada fosse 
a mesma. Com este tipo de observação, sentiam a necessi-
dade de mapear essas correntes para tirar maior proveito 
em suas navegações. Não foi à toa que os portugueses de-
cidiram dar a “volta pelo largo” para chegar à Índia em vez 
de enfrentar a forte corrente que rumava para o norte pela 
costa africana. 

Há pouco mais de um século, alguns pesquisadores começa-
ram a realizar experimentos do tipo “mensagem na garra-
fa”, em que lançavam ao mar garrafas com um questionário 
dentro. Neste questionário, havia perguntas sobre o lugar, 
o dia e em que condições o objeto foi encontrado. Mais 
recentemente, variações dessa prática foram feitas com ob-
jetos que caíram acidentalmente no mar quando transpor-
tados por navios cargueiros, como é o caso dos tênis da Nike 
e dos patinhos de borracha que caíram, em ocasiões dife-
rentes, no Pacífico Norte. Novamente, a  observação visual e 

À 
  deriva

Bruna Cerrone



pega de surpresa pela artista Luiza Baldan, que sugeriu 
adaptar uma câmera fotográfica nesses mesmos derivado-
res. Os objetos flutuantes que antes coletavam informações 
num tempo discreto agora teriam olhos por um tempo 
contínuo. Minha pesquisa apoiada em simplificações ma-
temáticas da natureza conseguiria ver, em outra escala, a 
turbulência que antes eu queria remover.

Com este “novo” equipamento, e em parceria, Luiza 
 Baldan e o também artista Jonas Arrabal se lançam pela 
Baía de Guanabara coletando em suas garrafas imagens de 
oscilações permanentes e efêmeras, resolvendo poetica-
mente a componente turbulenta da minha equação.

Os derivadores usados no presente projeto já derivaram, 
entre os anos de 2009 e 2010, pela quente Corrente do Brasil, 
que ruma em direção ao sul ao largo da costa brasileira. Ao 
longo da travessia, já estiveram nas bordas de redemoinhos, 
no centro de grandes vórtices, ocasionalmente encontra-
ram com a fria Corrente Costeira, que carrega água das 
Malvinas para o norte, e por muitas vezes encalharam em 
praias. Foram encontrados por pescadores, por pessoas que 
simplesmente passeavam pela praia ou até mesmo por pes-
quisadores que foram atrás delas numa praia deserta justa-
mente por saberem a exata posição em que repousavam. 

Entre 2010 e 2014, circularam pela primeira vez na Baía de 
Guanabara para coletar informações que auxiliassem no 
recolhimento do lixo flutuante e no combate a possíveis 
vazamentos de óleo.

Agora, em 2016, voltam à mesma Baía de Guanabara, 
 aproximando a ciência e a arte. Redesenhando trajetórias 
para contar uma nova história. 
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o conhecimento apenas do ponto de partida e de chegada do 
objeto exigiam a utilização de dados complementares como 
campos de temperatura e salinidade para melhores inter-
pretações a respeito das trajetórias.

A partir da década de 1970, com a tecnologia de posicio-
namento por satélite, objetos à deriva puderam ter suas 
posições monitoradas em qualquer parte dos oceanos 
em curtos intervalos de tempo, permitindo análises da 
circulação global. Os derivadores se tornaram modernas 
garrafas com mensagens, mas que, em vez de demorar 
meses ou anos para levar uma carta escrita à mão através 
do oceano, começaram a coletar as mensagens ao longo de 
suas navegações, transmitindo-as para o espaço, enviando 
 informações de posição, temperatura, salinidade, entre 
outros parâmetros oceanográficos, para satélites que, pos-
teriormente, as retransmitem de volta à Terra. Esses con-
juntos de informações começaram a possibilitar análises 
da circulação oceânica global nunca antes permitidas.

Como pesquisadora marinha, me vi instigada a lançar estas 
modernas garrafas coletoras de mensagens no oceano para 
tentar caracterizar uma região através de suas trajetórias 
turbulentas, aliando o determinismo ao caos. Comecei a es-
tudar os derivadores em 2007. E, no crescente interesse em 
analisar seus deslocamentos para extrair informações sobre 
a dinâmica oceânica, verificar suas regiões preferenciais de 
passagem, calcular o tempo de deriva e de chegada nas praias 
e algumas vezes resgatá-los pela costa brasileira, desenvolvi 
minha dissertação de mestrado, defendida em 2010. 

Continuei estudando-os nos anos seguintes, participan-
do de projetos, apresentando trabalhos em congressos, 
 escrevendo capítulos de livros… Mas foi em 2015 que fui 
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Quando parti para fazer Carioca era um Rio, segundo 
documentário de longa-metragem de minha carreira, e, 
até onde eu saiba, o primeiro sobre o Rio Carioca, queria 
entender por que esse elemento fundamental da 
geografia do Rio de Janeiro, que deu nome aos seus 
habitantes, hoje está oculto de nossa visão. Por que 
alguém quis um dia se esquecer dele? Primeira fonte de 
abastecimento de água da cidade, foi o pivô da guerra de 
fundação da capital fluminense, uma guerra entre 
quatro nações, tupis, tamoios, franceses, portugueses, 
ocorrida há quatro séculos. Uma das grandes guerras 
mundiais por água, como as que, dizem, ainda estão por 
vir. Mesmo o Rio Carioca tendo dado o próprio nome ao 
povo daqui, mesmo tendo orientado o crescimento dos 
bairros mais antigos, com suas águas sendo desviadas 
para aquedutos e chafarizes nas primeiras grandes 
obras de engenharia do Brasil—caso dos Arcos da Lapa, 
antes Arcos da Carioca, que davam no Largo da Carioca 

Carioca 
 era 
um Rio 
  era 
 uma 
incógnita

Simplício Neto
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se tornou um grande canal de esgoto que deságua em 
plena Baía de Guanabara. Essa “ao mesmo tempo bela e 
banguela Guanabara”, que Caetano Veloso se diz “cego 
de tanto vê-la” em sua canção “O estrangeiro”, sente o 
desembocar de toda uma bacia de rios, alvos da miopia 
dos homens públicos, rios que a alimentam e a 
envenenam em doses alternadas. Assim, tal como 
poetizou Drummond, “tem nome de rio essa cidade, 
onde os rios brincam de esconder”. E o Carioca nem é o 
maior deles, mas sua história pra mim se mostrou um 
símbolo e também um poema triste, um épico 
melancólico de fundação e, pelo visto, de destinação  
de uma urbe. Amamos a natureza de nossa cidade, 
gostamos de nos aventurar por suas matas, de pegar  
um barquinho e ir às Cagarras ou umas cordas de rapel e 
subir o costão do Pão de Açúcar. Mas a maioria não sabe, 
assim como eu mesmo não sabia antes das filmagens, 
qual é o percurso de fato desse tal rio perdido, ou que há 
um trecho dele ainda intocado, perto da nascente, na 
Floresta da Tijuca. Aliás, verdade seja dita, eu era um 
desses que não sabia nada de nadinha dessa história. 
Porque um dia alguém, como eu, quis se lembrar dela? 
Uma bela madrugada, voltando da casa de uma 
namorada na obscura Ladeira do Ascurra, descendo 
para os pontos de ônibus do poluente terminal do 
Cosme Velho, descobri, como que tendo uma visão 
astral, a viela que leva ao Largo do Boticário. Como Alice 
caindo no buraco do coelho, me deparei com um dos 
poucos lugares onde ele para pra respirar, antes de sua 
descida ignota pela Rua das Laranjeiras abaixo. Lugar do 
qual tinha até ouvido falar, mas que ainda não tinha me 
dignado a ir. Lá, uma placa gasta conta aos incautos 
tudo, em resumo. Esse alumbramento, como diria 
Manuel Bandeira, que me intrigou a ponto de querer 
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—, sua memória foi perdida. Distante desses tempos de 
glória, quando sua posse garantiu a vitória lusa, ele 
agora corre por galerias subterrâneas, tendo sido 
canalizado e, por fim, “submerso” ao longo de 
sucessivas reformas urbanas que o desprezaram.  
Por conta disso, hoje, poucos cariocas sabem que seu 

“padrinho” está sob seus pés, embaixo de algumas das 
principais avenidas da segunda maior cidade do país, 
desaguando numa foz escondida por um deque de 
madeira, no meio de um dos maiores parques urbanos 
do mundo, o Aterro do Flamengo. Pois até o mais belo 
parque urbano do mundo pode ocultar um bizarro 
crime ambiental. O Carioca é nosso próprio 

“inconsciente” ambiental, portanto. Bom, nada melhor 
para alimentar a imaginação e excitar as atitudes do 
documentarista, do cientista social, do escavador do 
passado, do interessado em memória social, do cronista, 
do poeta, whatever. E, podem crer, o Rio de Janeiro está 
cheio deles. Mas foram poucos os que o tomaram como 
musa inspiradora ou objeto de interesse, e a pesquisa 
para mim foi árdua e escassa, para gerar 70’ de narrativa. 
No entanto, a culpa não é desses sonhadores de boa-fé, 
assim como a virtude do feito não é só minha. É que o 
trabalho dos pragmáticos de má-fé foi muito bem-feito. 
Os destruidores foram eficazes. O Rio de Janeiro é a 
terra do “bota-abaixo”, e uma das poucas grandes 
metrópoles do mundo, por exemplo, a poder se orgulhar 
de um feito raro: ter destruído seu primeiro centro 
histórico, o Morro do Castelo. Caso preservado, hoje 
seria uma cidadela renascentista murada a ser vista pela 
Guanabara toda, para a alegria das agências de turismo 
locais, um Pelourinho, uma Cartagena de las Índias etc. 
Contudo, pela mão desses eficazes e carioquíssimos 
processos ditos de “reforma”, o velho e original Carioca 
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históricas e conceituais surgidas no processo da 
pesquisa, exigindo mais tempo de produção e filmagem, 
bem como mais tempo de decupagem e edição de 
material captado, estourando bastante o prazo de 
entrega. Três editores enlouquecidos e dois 
relacionamentos amorosos atribulados depois é que o 
filme ficou pronto. Foi coisa de angustiado detetive noir, 
e por isso o filme incorpora uma narrativa policial desde 
o começo: “Quem matou o Rio Carioca?” sendo a 
pergunta-chave. Novos temas passaram a ser 
priorizados, por conta disso, como novas linhas de 
investigação, como a da questão sanitária no Brasil. 
Questão sobre a qual o Rio Carioca se mostrou também 
grande ícone metafórico. À medida que novas 
descobertas foram surgindo, me deparei com a 
possibilidade de esmiuçar ainda a questão ética na 
história das políticas públicas brasileiras, pois as obras 
que se sucederam nesses trezentos anos, e que 
asfixiaram este rio, foram cercadas por casos notórios 
de corrupção, sua execução feita à margem da opinião 
pública e do referendo popular democrático. Tudo 
mostrando como os rios da Bacia Hidrográfica da 
Guanabara compõem o exemplo máximo de uma 
situação-limite: a escolha autoexcludente entre 
natureza e urbanidade no desenvolvimento da 
metrópole tropical. Infelizmente, a destruição do Rio 
Carioca e a construção da cidade do Rio de Janeiro são 
indissociáveis. E a destruição do Rio Carioca com a de 
outros rios de sua bacia é parte da destruição maior, 
contínua e ainda não finalizada, da Baía de Guanabara. 
É impossível, ou não, termos uma cidade e um grande 
rio, e uma gigantesca e maravilhosa Baía em convívio 
amoroso, em cumplicidade? Sigamos perscrutando os 
caminhos, as pessoas, os rios, e a Baía.
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fazer um registro do curso do rio. Filmei indo da 
nascente límpida até a foz infecta, evidenciando o 
choque entre as texturas água/asfalto, entre os 
conceitos de natureza/urbanidade. Junto a esse registro 
contemporâneo, alternaram-se imagens de arquivo do 
passado (cinejornais, filmes) e uma iconografia histórica 
(pinturas de época, mapas), adereços que na verdade 
brotaram dele não como a água brota da pedra, mas 
como o leite, diria o ditado. Brotou de seu simbolismo, 
de sua significância, haja vista que material de registro 
direto dele era coisa raríssima, dificílima. Os feitos do 
colonizador foram mais bem guardados, as obras de 
engenharia, arcos, ruas, chafarizes. Assim como, mais 
tarde, túneis e viadutos, a encarcerar cada vez mais o 
Vale Encantado das Laranjeiras. Nós, eu e minha equipe, 
nos deparamos com dificuldades inerentes aos próprios 
arquivos nacionais, a nossa combalida memória social. 
A inexistência de imagens do Rio Carioca em toda sua 
plenitude e encanto fez com que tivéssemos que 
reformular nosso roteiro e toda a nossa proposta inicial 
de construção do filme. Enfrentamos diversas situações, 
entre elas museus fechados e materiais mal indexados. 
Tivemos que criar todo um novo discurso, em cima de 
temas relacionados transversalmente ao rio, mas que  
ao fim conseguissem refletir sobre ele e contar sua 
história de uma forma ou de outra. O Rio Carioca sofria 
exatamente com sua invisibilidade, refletida até mesmo 
na documentação oficial, com isso esta invisibilidade 
quase total passou a ser o tema principal do filme. 
Podemos até dizer que o filme se tornou mais 
interessante, pois começou a caminhar em congruência 
com a real situação do personagem principal. Esta 
operação foi complexa e exigiu a cada momento a busca 
por novos entrevistados que dessem conta das lacunas 
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Guanabara: 
já nem imagem, nem palavra.

Dali, brotou o mar, disseram. Mas como? Do seio da pedra.

\

Passados muitos anos, rajadas de tantos ventos, 
invadida por muitos discursos, cantada por muitos 

desejos, desenhada pela ambição, a Baía hoje é negrume: 
lamentos e dejetos. Era difícil deter as lágrimas dentro 

dos olhos. O sol já nem ia muito alto, mas cegava igual. De 
onde nos encontrávamos, a Baía era quase mar, com menos 

agito, talvez, com menos fúria, melhor dizendo. Mas não. 
Aquele espelho de pedaço de céu intenso é torvelinho, um 
vórtice de mágoas. Se dobrássemos as camadas de tempo. 

Quantos milhares de quilômetros seriam necessários 
se medíssemos em linha reta o sangue derramado para 

transformá-la em paisagem-desejo? 
Que hoje se chama Cartão-Postal.

/

Palavra- 
  canto

Ana Luisa Lima
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Com quantas imagens nos permitimos 
acreditar que a Baía ainda é Guanabara? As ilusões 

plantadas pelo Deus-Moeda são convincentes, mas não 
fundadoras. Há tantas Baías. Nenhuma absolutamente real. 
A maioria dessas cheias de sol e abrasileiramento, seja lá o 
que isso quer dizer. Mas convence. Aceitamos as imagens 

e redizemos “O Rio de Janeiro continua lindo”. De onde 
nos encontrávamos, a Baía era toda céu. E aquele passado 
que há depois do azul pesava sobre nós e nos perguntava 

como reencontrar a Guanabara apartada de tanto lixo, de 
tanta morte, de tanta promessa, de tanta ambição, de tanta 

arrogância. Jogaram-se então alguns anseios-laranjas 
sobre ela. Eram olhos rudimentares para ver o que dela 

ainda era ela. Eu tentei me apegar à possibilidade de que 
alguma verdade ali pudesse refundar o que a Baía foi 
outrora. Mas era a cidade a testemunhar ao longe a 

Baía morta de barriga pra cima.

/

Com quantas palavras, hoje que já quase não há mais 
mágica, ainda seria possível refundar a Baía? 
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\

Fundada pela palavra-canto: Guanabara. 
A Baía era Tupinambá. Parte encantada de uma 

existência igualmente encantada. Não no sentido 
romanesco piegas. Mas no da mágica que há nos rituais 

capazes de refundar mundos através de suas crenças. 
Cosmogonia. Mas eles vieram de outros mares e chegaram 

à Baía querendo trazer boas-novas sobre um Deus-Bom, 
cuja bondade não cabia nos modos de vida daqui. Então, 

primeiro tentaram persuadir; depois escravizaram; por fim, 
mataram tudo aquilo que era vida mas não lhes cabia em 
seus estreitos vocabulários. Não demorou muito e foi em 

nome do Deus-Moeda que as coisas se tornaram,  
para eles, legítimas e transformadoras. Do mar para  

a Baía, da Baía continente adentro. O Civil foi tomando  
lugar do Tribal. Foi assim que o que se fundou em mágica  
e palavra-cantada se transformou em engano escondido 

por debaixo de fábulas heroicas. Essas coisas de  
Pessoas-Brancas. O Civil expurgou o Tribal. E as novas 

formas de ser e estar no mundo já não dizem respeito às 
permanências cósmicas. Agora há um Deus-Dinheiro que 

quer uma Baía cosmopolita e do Amanhã — 
o mesmo que a arruína e enegrece. 

/
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L.B. — Chineses já descreviam os princípios ópticos da 
câmera pinhole no século V a.C.

J.A. — (Pensar que a China já era 
uma dinastia imperial secular nesse 
período.)

Não à toa, na tradição oriental, o tempo 
é conhecimento.

Anos mais tarde, minha câmera fotográfica japonesa se 
atrai pelos contêineres chineses no porto do Rio. Sentirá 
falta da viagem?

A Petrobras constrói nossos navios na China. Nossos livros 
são impressos na China. Não este.

Livros e navios, duas heterotopias para 
Foucault. Os primeiros existem no 
tempo, reunindo passado e presente, 
criando ou reproduzindo fantasias. 
Os segundos representam a deriva, 

“a maior reserva de imaginação do 
homem”.

Esses navios chineses atravessarão a 
Baía de Guanabara, provavelmente, e 
passarão ao lado de pequenos barcos 
como o nosso, provavelmente. 

Derivadores

Jonas Arrabal
 Luiza Baldan
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VI a.C., já vinha problematizar essa 
imagem feita de luz. A câmera à deriva 
na Baía de Guanabara quer imprimir 
certa realidade, mesmo que turva, 
desfocada… Tal qual a nossa própria 
atualidade. A máquina como visão que 
nos auxilia a ver esta realidade.

Há uma extensão de água que se 
torna mar. Da boca da Baía não se vê 
a outra margem. Nas margens, tantas 
camadas.

Sabe-se lá de onde vem o fascínio pelo mar. A imensidão 
incontrolável, desconhecida, instável. Que se transforma 
com a noite, que urra, que se rebela. As correntezas, os 
vórtices, os pesadelos com ondas gigantes.

Parece outro tempo. Barco, carroça e 
cavalos… Ah, mas já não há cavalos. 
Todos foram levados para uma fazenda 
modelo em Guaratiba, substituídos por 
carrinhos elétricos. A principal rua em 
direção a Paquetá é a água.

A cor mais linda é o azul petróleo e o azul do olho do atobá.

Pérola da Guanabara! E pensar que 
a pérola é feita quando um corpo 
estranho invade a ostra, seja um grão 
de areia ou um pequeno verme.

Pérolas, conchas, sambaqui. De idos tempos, de quando a 
Guanabara foi savana e o Pão de Açúcar, ilha.

De uma entrei no bote. Desci a rua por onde sempre 
ando, saltei a mureta na qual sempre sento. Entrei na 
água que beira tudo desde sempre. Água que banha o Rio. 
Tamanho volume, tamanha presença, tamanho descaso. 
Talvez sejam os nossos olhos já cansados, nossos narizes 
conformados, nossos pés secos. Os restos boiam, a gigoga 
enreda e o óleo sufoca. Aqui de tudo passa e muita coisa 
estanca. A Baía, um gargalo, um fosso, uma fossa. A mesma 
paisagem sobre águas movediças. Quase sem oxigênio.

A ponte desaparece com a névoa da 
manhã. As anêmonas crescem no 
cimento duro dos pilares. As baratas 
d’água, pequenos siris e outras vidas 
marinhas insistem num habitat de 
beleza hostil.

Estou atrasada neste dia cinza, de gotas e golpes. 

Uso a máquina para atacar a máquina. Infiltro-me nas 
camadas mais sutis da sociedade. Pequenos gestos que 
afetam. Palavras que saem da boca de uma mulher em um 
mundo masculino infiltradas nas camadas mais sutis da 
sociedade. Praticamente sem efeito, mas que se recusa a 
calar.

A boca da Baía mastiga o quê, quem? Digere? Regurgita? 
Fala? Se cala ou é calada, a boca docilizada? A boca banguela 
de garganta profunda e malemolente. A boca virada para o 
sul.

O orifício de uma câmera fotográfica. 
A luz atravessa esse pequeno buraco 
de agulha. Aristóteles, no século 



Aterraram a Urca e o Flamengo. 
Reduziram a  Iguaá-Mbara para ali 
habitar. Talvez um dia o mar avançará 
sobre o Aterro novamente e criará 
outras ilhas.

Aterraram os Manguinhos e a Maré. O Canal do Mangue 
que não vemos é um dos mais poluídos a desembocar na 
Baía. A Universidade do Brasil poderia ter sido uma palafita 
na Lagoa, mas preferiram aterrar oito ilhas da Baía para 
alargar a do Fundão. Hoje dragam canais e despejam o 
material putrefato em ilhas oceânicas. Nada se perde, tudo 
se transforma.

A entrada da Baía nunca foi tão 
estreita, resultado dos aterramentos do 
passado. A cidade foi avançando, mas 
um dia a água voltará a tomar conta 
de tudo. Fará do Rio uma Atlântida, tal 
qual nos contos de Platão ao descrever 
uma potência naval. Aqui, uma 
potência olímpica. 

O mar leva tudo. Um buraco de agulha 
é capaz de escoar o mar antes mesmo 
de você identificar o local da fratura. 
Uma única onda carregou a ciclovia 
suspensa dessa cidade que caminha 
para se tornar uma Babilônia. Uma 
única onda é capaz de levar o desejo 
de grandiosidade de uma cidade, 
levando-a ao esquecimento.

41

40

Entra semana, sai semana, e repito o mesmo percurso pelas 
águas da Baía de Guanabara. A luz muda, o lixo muda e a 
paisagem recorrente ganha novas nuances a cada dia. Os 
sentidos sensíveis se atentam aos cheiros, aos sons, aos 
desenhos das nuvens rabo-de-galo. O pressentimento da 
chuva, o alvoroço do vento nordeste, o reboliço do mar 
que surpreende a habitual tranquilidade. O silêncio das 
Canhanhas. O Angra adernado, adernando mais e mais, 
essa testemunha imunda. O vermelho encarnado. Entra 
solteiro e sai casado. Exercício de imaginação. 

Quer pegar um sonho em Paquetá?

Se você tivesse que escolher uma trilha sonora para a 
Guanabara, qual seria?

Sua trilha é o próprio ruído da maré, 
o vento que canta no vão da ponte, a 
água que bate no casco do nosso 
barco, o navio que apita ao fundo, o 
pássaro que mergulha fundo, a buzina 
do carro lá longe… 

Há cidades em suspenso ao redor da 
Guanabara, vidas autônomas à maré. E 
você está aí exatamente agora, no meio 
do mar, à deriva. Você também é ruído. 

Mas na velocidade do barco, com o sol que dá na gente, 
entre as risadas da tripulação, com o subir e descer o 
mar local, no swell inesperado da maré entrante, ouço as 
gargalhadas gostosas e debochadas da Elis. Minha trilha é 
toda dela.
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Ou como as linhas de um 
eletrocardiograma desregulado. 

Se bem que hoje, impedida de navegar pela força do 
sudoeste, encostada embaixo da árvore e vendo os 
carneirinhos n’água, penso em “Jatobá”, de Juçara Marçal. 
Sejam momentos alegres ou melancólicos, sempre ouço da 
Baía um vozerão de mulher.

Lembrei do trabalho de duas artistas 
australianas, Gabriella e Silvana 
Mangano (que não é a atriz), chamado 
Monument for Sea. Uma mulher parada 
sobre uma pedra rege o mar como uma 
maestrina, movendo apenas um dos 
braços. 

Na última semana venho escutando 
mulheres, de Dalva de Oliveira a 
Lívia Nestrovski, e fiquei pensando 
nessa sinfonia, firme, nessas vozes 
penetrantes. 

Lembro das vozes fortes e roucas que me acompanharam 
sempre, e penso na Baía, essa fêmea em estado bruto que 
resiste a tantas violações, assoreamentos e contaminações. 
É o seio de onde brota o mar.

A Baía de Guanabara é um 
personagem marginal da cidade. Em 
Rio 40 graus, que também foi título 
de música na voz de uma mulher, 
Nelson Pereira dos Santos conta a 
história de cinco meninos negros 

Cada vão da ponte é um fotograma. Lufadas de ar saem 
dos pilares da ponte como se aquela estrutura de fato 
respirasse. Narinas, bocas, ouvidos, poros, pulmões do 
concreto. Anêmona cravada, cara de cu.

Sim, como se ela respirasse! E ela 
envelhece, como um corpo-ruína. 
Estou revendo imagens que fiz com 
a minha câmera, principalmente dos 
pilares antigos da ponte. Não sabia da 
existência dessa ruína que só é visível 
de acordo com a maré. Ponte que levou 
nome de ditador… De alguma forma 
essa ruína serve para lembrar que todo 
atentado contra a democracia deveria 
permanecer submerso. Atualmente, no 
nosso cenário político, a maré volta a 
baixar, tornando evidente coisas que 
deveriam ter superado. 

O meio hospital, a meia história, o meio século. 

A maré que baixa e o fedor que sobe. Bafo de lodo, de vida e 
morte. Rainha dos Anjos.

Hoje vimos as primeiras imagens feitas 
pelo nosso derivador. 

Ponto de agulha, golpe de bisturi. Crueldade fulminante. O 
doloroso processo de dessubjetivação. 

Imagens de ondas, como espectrogramas da Baía de 
Guanabara. Eis a trilha sonora.
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Vivi no mar a vida inteira. Quando 
criança, atravessava a ponte quando 
viajava em excursão da escola. Uma 
extensão de água separava a capital 
do interior. Perguntava pra minha avó, 
de dez em dez minutos, se estava 
chegando, e ela dizia: “Vai chegar 
quando a gente passar por cima do 
mar.” De cima da ponte, um pouco 
de aula de história: “Olha lá na ponta 
da Baía!”, ela apontava para fortes e 
fortalezas construídos no período da 
colonização portuguesa, “igual aquele 
forte que tem na nossa cidade.” 

Fortes untados a óleo de baleia. Baleia que não aparece 
mais aqui.

Apareciam aos montes durante o 
inverno, na época da fundação do 
país. Hoje apenas algumas dezenas 
de golfinhos ainda habitam essas 
águas. Paradoxalmente aparecem 
dois  botos-cinza no brasão do Rio de 
Janeiro, um à direita e outro à esquerda, 
simbolizando a cidade marítima. Na 
cauda do boto à direita, um ramo de 
louro representa a vitória; à esquerda, 
um ramo de carvalho representa a 
força. 

Li que voltaram a aparecer   
cavalos-marinhos, o que é curioso 
já que esse peixinho sensível não 

que vendem amendoim em pontos 
turísticos. O filme foi proibido pela 
ditadura. Afirmavam possuir conteúdo 
comunista e mentiroso, já que no Rio 
de Janeiro nunca fazia tanto calor. Para 
os ditadores, até os termômetros da 
década de 50 não eram confiáveis, 
eram subversivos. 

O Rio permanece marginalizando seus 
heróis. Próximo à Baía se concentra 
grande parte da população mais 
carente do Grande Rio.

Aproximadamente 80% de toda a população do estado do 
Rio de Janeiro vive próxima à terceira maior baía do mundo. 
Dez milhões de pessoas. Margens e corpos hídricos. 

O lixo vai virar mar e o mar vai virar lixo. Chorume derrama. 
Enfim deixarão um legado.

A cidade não respeita o parágrafo. 
As águas da Guanabara recebem a 
violência da cidade que cresce, que 
imagina crescer de forma sustentável. 

Entrei no mar 456 anos depois que o então governador-geral 
do Brasil, Mem de Sá, expulsou pela primeira vez os  
franceses do Rio de Janeiro. Temiminós contra Tamoios. 
Tudo Tupinambá. Que abandonem a terra alheia! 

Qualquer semelhança na história não é mera coincidência.
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Ainda assim o Deus é Forte e o que cai na rede é peixe. E 
oferecem o piraúna e a tainha de presente pra gente porque 
assim o Senhor os recompensará em dobro. A água é suja, 
mas ainda dá de comer.

A revolução será marítima. Quando 
tudo afundar, a água será a terra, os 
barcos serão as casas. 

A pesca de curral remonta à época dos índios, ao milagre 
dos peixes. Pescadores artesanais hoje se debatem como a 
presa que capturam, seja pela falta de espécies marinhas 
ou pelos crimes que denunciam. Dos que viraram 
ambientalistas, alguns já morreram assassinados. E assim 
como os índios, os primeiros pescadores dessa região, 
repete-se o apagamento da história e das minorias. Como a 
Baía, viram ruína.

Plataformas de petróleo competem com as montanhas e se 
somam às estrelas. Gélidos dutos submarinos afugentam 
os peixes. Ilhas de depósito de gás, potentes bombas 
controladas. A Baía sitiada. Somos todos pescadores.

Ontem o dia fechou. De Paquetá se 
via uma paisagem gelada, chuva fina, 
vento cortante. Seu Haroldo disse que 
o final de semana todo seria assim. Ele 
saiu de casa com uma capa de plástico 
amarela e grossa para vender peixe na 
praça e dava sua receita de robalo com 
arroz de brócolis para os clientes. Mas 
o tempo virou, o céu se abriu, o sol saiu 
e fez calor. A água se via clara e limpa. 

sobrevive em águas poluídas.

Aqui ao sul da latitude dos cavalos.

Biguá é mergulhão que faz ilha. Gaivota parece com fragata, 
mas gaivota bate em fragata que come peixe. Gávea é a casa 
do caralho. Vivi no mar a vida inteira.

É preciso sair da ilha para ver a ilha, não é, mestre?

Observar a ilha enquanto ela te observa.

Entre tantas palavras pensadas, escritas e perdidas em 
arquivos, entre ilhas e rios que jazem no interior da Baía 
pela lógica progressista de Pereira Passos.

As águas da Baía de Guanabara 
receberam os japoneses com dinheiro 
e tecnologia para ajudar na sua 
despoluição, mas tudo se tornou um 
fracasso, como outros projetos nos 
últimos anos. Agora, serão tomadas por 
velejadores do mundo todo em busca 
do ouro olímpico.

Vamos fazer uma maquiagem na Baía! Se tirarmos o lixo de 
cima e desviarmos o esgoto para outro lugar, de repente o 
jornal anuncia que a praia do Flamengo está própria para 
banho pela primeira vez no ano. A Baía para inglês ver.

Iranildo e seu filho disseram que hoje em dia pescam mais 
lixo do que peixe, porque lá no fundo da Baía, lá onde mora 
o lodo, a maquiagem não chega. Dois dias de pesca para 
ganhar R$ 150, que não pagam nem o combustível do barco. 
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persistia. 

Em 23 anos, sete governos e o fracasso 
de um projeto efetivo de tratamento e 
cuidado. Em 2016, a água convertida 
em sonho olímpico é, paradoxalmente, 
degradada. 

No ano 2000, o nosso Y2K foram 4 horas e 35 minutos de 
óleo jorrado na Baía. 

Maltratada ou não tratada, a revolução 
do mundo está ligada à água. A 
presença dela engoliu cidades e a 
ausência desabitou planetas. É um 
território vasto que afunda navios e 
esconde tesouros. 

Pelo mar, famílias inteiras fogem de 
guerras, buscando atracar em terra 
firme, em uma nova morada. Se 
fronteiras são dissolvidas na água, 
como delimitar aquilo que te pertence 
daquilo que me pertence? A onda que 
começa aqui vai quebrar ali na frente, 
involuntariamente. Se eu entrar na 
onda, estarei avançando sem querer 
um território proibido?

Territórios em um mundo globalizado. Terras guerreadas 
racham. Muitas ilhas se independizaram das montanhas 
em busca da solidão salina. Ilhas rasas, santas, fundas, 
fiscais e governadas. Adão e Eva separados por um acidente. 
O rosto esculpido na pedra. O maciço com o perfil de Noel.

A maré alta mal deixa ver os pneus de defensa do cais. O 
desenho das ondinhas marotas anuncia a rajada de vento 
que chega em nossa direção. Maré alta é sinal de água limpa 
entrando na Baía. 

Jurubaíba, ilha peculiar que já foi cenário de filme e 
depósito clandestino de balões, abriga uma simples 
comunidade de senhores de meia idade que habitam 
casebres construídos sem pudor sobre pedras com vista 
panorâmica de São Gonçalo, Paquetá, ponte Rio-Niterói 
e de muitas ilhotas, a maioria tomada por enormes 
parafernálias industriais, tanques e esferas. De uma delas, 
vê-se um guindaste que ocupa praticamente todo o seu 
território, a ilha do Braço Forte, que para sempre estará 
condenada ao silêncio de um trágico incêndio em 1954 
e que hoje, quase por ironia, é mais um braço da nossa 
Marinha Mercante. 

Não distante dali está a praia das Pedrinhas, conhecida 
como o Piscinão de São Gonçalo, e a 30 minutos está o 
Piscinão de Ramos, ao lado do Carioca Iate Clube. Água 
tratada de piscina separada da poluição. Em meio à Baía, a 
água transparente; nas beiras, a água fétida, esbranquiçada 
como um café com leite de péssima procedência, que não 
nos deixa esquecer da diversidade por ora macabra da nossa 
desmedida e desleal Guanabara. 

Dias atrás, aguardando um barco 
em direção à Ilha do Sol no cais em 
Paquetá, senti o mau cheiro que 
invadia a praça. Um morador dizia que 
era esgoto sem tratamento que estava 
sendo jogado direto na Baía. Mesmo 
com uma obra recente, o problema 
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paisagem. Monumento água. Quando 
atravessei a Baía pela primeira vez 
nesse pequeno bote, achei que fosse 
desmontar com o impacto da água. 
Mas uma hora você se acostuma 
e passa a fazer parte da paisagem. 
Viajante náufrago, cabelos ressecados 
pelo sol, sal na pele, maresia 
entranhada no corpo. 

A letra cambaleante com o movimento do barco. A água 
perto do ouvido, o olho n’água. O papel úmido, a folha 
enrugada. As bolhas de metano que salpicam na pele. 
Gás sulfídrico, cortinas acústicas. O Brasinha solitário 
esperando, esperando. Irmã Dulce e Zélia Gattai. A 
calmaria da praia onde já foi possível nadar. Cisne Branco, 
velas singrando. Través e bochecha para cortar o mar. Não 
me canso de catar pelo lixo flutuante qualquer coisa que 
me sirva. Oitenta toneladas por dia. Talvez algo que perdi 
por aí. Uma bola que zuni do campinho. O que se joga fora, 
as pessoas de fora, o fora. O limite entre o que fica fora e 
dentro do barco. O volume de água que entra até o barco 
afundar. A bolha de metano que salpica na pele.

Sapatos que caminham pelas águas, de Cinderelas e Jesuses 
anônimos, derivadores ímpares abandonados à própria 
sorte, quiçá após um acidente. Sapatos que eram a base do 
tarifário de idos tempos, para os maiores ou menores de 
12 anos, que viajavam nos comboios que saíam daquelas 
mesmas águas, do último porto que levava ao sertão.

Embarcações atravessam a superfície, 
encalham e ainda permanecem. No 
fundo há esqueletos de navios, móveis 

Águas envolvem e embaralham diplomacias, confundem 
passaportes. Águas cospem o que não lhes serve e 
misturam a merda fedida de ricos e pobres, sem distinção. 

O tempo! Sempre ficará pra depois 
o que poderia ser resolvido agora? 
É sempre no presente que a Baía 
agoniza. Depois… depois é outro 
tempo. Depois pode não ser mais 
tempo. A história está ligada a eras, a 
placas desprendendo dos continentes, 
separando terras, criando fendas e 
novos mares. Essa Baía é resultado 
de uma depressão tectônica formada 
no Cenozoico, entre duas falhas 
geológicas. Penso em cinquenta mil 
coisas e nos milhares de anos que 
levou para aquela rocha no meio da 
Baía ficar arredondada daquele jeito, 
nos milhares de anos que levou para 
o conjunto daquela ilha chegar nessa 
forma atual, e como tão rapidamente 
estamos acabando com toda essa 
água.

A paisagem indescritível, a fuga oceânica e as línguas 
sanitárias. Línguas estriadas, geográficas. Manchas 
esparsas, redes abandonadas, emboscadas, pesca fantasma. 
Cavernas de embarcações afundadas. Canhões no fundo 
do mar. Pra lá do manguezal o caminho assoreia. Arrolam, 
colidem, abalroam.

Na embarcação, o corpo diminuído na 



que dariam para redecorar casas, 
calçados para pés descalços, roupas 
para vestir os descamisados, plástico 
que irá desaparecer em quinhentos 
anos. (Precisará de quase a idade da 
descoberta do país pelos portugueses 
para fazer desaparecer apenas uma 
tampinha de garrafa.) 
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Quando li um texto teu pela primeira vez, entendi tudo 
errado. Naquela época as palavras não tinham cara nem 
voz. Sem querer e sem saber que era teu, peguei o texto 
para ler de novo quase um ano depois. De Hannah Arendt, 
epígrafe tão atual em tempos ainda sombrios, cheguei 
a um tom de escrita que me fez reconhecer a tua cara, a 
tua voz e a tua atitude enérgica, mesmo se tratando de 
um assunto de tamanha delicadeza. Agora cá me pego 
pensando, com sotaque pernambucano, nas motivações 
individuais e nas configurações simbólicas coletivas; nessa 
imensa Baía, berço-sustento-alento-latrina-cemitério de 
tantos indivíduos, refém das desmotivações individuais 
e da falta de senso de coletividade; na cidade do Rio de 
Janeiro, em toda a sua vocação e em seu decadente projeto 
de urbanidade.

A Baía desorizontada, de onde mal logro perder-me de vista. 
Vista boa que me dá na cara. 

Outros artistas e viajantes já estiveram 
aqui. Fotografaram, pintaram, 
escreveram sobre essa paisagem. 
Somos como esse derivador laranja. 
A luz do sol entra em nossas retinas 
e imprime tudo que a gente vê. São 
borrões, imagens abstratas de um lugar 
mutante. Talvez ninguém tenha noção 
do todo. Talvez ainda seja preciso 
renarrar, refazer, remoldar, refundar, 
reescrever.

Ressurgir, ressurgência. Desses fenômenos que a gente 
aprende no mar. Tanta coisa aprendo do mar. Pouco a 
pouco atravessar a paisagem, se deixar contaminar por ela, 
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um dólar com isso, mas eles voltariam menos pobres a 
seus subúrbios áridos, e o Rio se tornaria um pouco mais 
humano, com a população vinculada ao bem comum da 
paisagem. Que custa nos tornarmos condôminos do azul e 
da onda?”

Sim. Permanecer à deriva e todo 
esse imaginário poético e toda a 
imprevisibilidade do tempo. 

Do nada começou a ventar na Ilha do 
Sol. Remar aquele barco era quase 
impossível. Ele batia nas pedras e a 
tinta ia rasgando, deixando a madeira 
evidente. De um lado da ilha era 
calmaria, do meu lado, tempestade. 
De repente tudo voltou a ser como 
antes.  

ser parte dela. Enquadrar apenas o céu e o mar, partidos 
pelo horizonte, tal qual foi visto pelo primeiro ser da 
Terra, como também o viu Sugimoto. Ser capaz de ir além 
da superfície, de ir além. Em um processo meditativo de 
navegar por horas a fio por uma mesma paisagem em águas 
movediças. Se abrir ao silêncio e deixar que as imagens 
contem a sua própria história. Se emudecer diante do 
dégradé construído pelos habitantes do cais: a verrucária,  
a craca, os mexilhões e as algas.

Quando pequeno aprendi a respirar 
no mar, na ressurgência de Cabo Frio. 
Entrar na água e prender a respiração 
com os primos. Na cidade grande 
desaprendi. É preciso reaprender a 
respirar para lidar com tudo que é 
gigante.

Aprender a respirar sobre e sob todas as coisas.

Refazer o percurso da boia que risca 
com a correnteza a superfície da água. 
Uma escrita. 

O derivador é um aparato que por si só é imagem potente, 
para além de todas as que ele vem registrando pelas águas 
da Baía. É um admirador passivo dos ventos e das correntes 
marítimas, se deixando levar simplesmente. 

E, na maravilha dos arquivos perdidos, ler um Drummond 
de 1965: “Quando se fala em turismo na Guanabara, dá 
vontade de propor um turismo paroquial e dominical, 
para meninos e meninas que crescem ignorantes da sua 
cidade, sonhando com o mar impossível. Não ganharíamos 
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A embarcação encalhada é um ponto 
final numa linha sem direção.

A televisão boia. A televisão bosta.

O mar não tem mão. Não tem começo. 
Não tem fim. Todas as calmarias 
sobrescrevem a tormenta. Quanto mais 
caminho em direção ao centro, mais 
escuro, mais o corpo desaparece.

Santuário. Sobrevoam as nossas cabeças muitas espécies 
de aves enquanto fisgo uma corvina com brânquias 
comprometidas. Lanço-a de volta ao mar, de onde nunca 
deveria ter saído. Morro de dó, da respiração afoita, do bico 
que beija o ar, do gemido angustiado, dos rebatimentos da 
cauda, da crueldade do anzol contra a boca miúda. Dizem 
que cicatriza rápido. O que se sente do trauma de quase 
morrer e ganhar uma nova vida? A tranquilidade da espera 
debaixo da ponte sobre os fantasmas dos soterrados que 
não tiveram uma segunda chance de vida. O frenesi das aves 
e dos automóveis sobre nossas cabeças e o tempo relentado 
na cola do pilar 57. Dois tempos paralelos, concorrentes, 
desesperados. Veloz cidade que não atenta para a história, 
nem para os mais velhos, nem para os mais lentos. O 
chumbo que demora a tocar o fundo porque é fundo, o 
chumbo que escapa da linha, o chumbo que é grosso. O 
peixe que é carioca, engana a isca e escapa com a sardinha 
sem ser atrapado. Resistente.

Ao norte, 34 rios. Ao sul, um oceano. 
No meio, um doce-salgado se mistura 
com valas irregulares e outros dejetos. 
Dois extremos e um mar quase baldio.

Aquele corpo sem cabeça carregado pelas correntes, 
atrapado entre garrafas PET e gigogas. 

Aquele cheiro impregnante embalado na bolsa de plástico 
negro putrefato. 

Aquele navio adernado, um tugúrio sobre o mar, abrigando 
colchões revirados, bússolas quebradas e vestígios 
de invasores sazonais. Cartas náuticas ancoradas na 
Guanabara. Quase baldio, esvaziado.

Alguma coisa que não te deixa esquecer, que não dá trégua. 

Carcaças de monstros marinhos 
abandonados, fantasmas enferrujados 
que servem de casa. Casas 
apodrecidas que parecem afundar em 
areia movediça. Navios adormecidos 
que de nada mais lembram a sua 
função no passado. Cemitério de ferro, 
utopias esquecidas, naufragadas. 

O que pensará aquele marujo que durante anos foi fiel 
àquela embarcação fundeada, que agora, esquecida no 
nada, quer arrolar no mar?

Mesmo que tudo um dia se acabe! 
Como o traço que a embarcação deixa 
na superfície do mar que logo se apaga. 
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em óleo diesel para se proteger. Vivam as mulheres que 
navegam. Macacu é quase pau-brasil.

Badejos vinham na superfície 
querendo ar puro. Vinham lentos, 
ofegantes, como se estivessem 
terminando uma maratona. Maycon, 
o capitão, resgatou um deles com a 
rede. O peixe, inspirando e expirando 
como quem pedia ajuda, recebeu uma 
massagem na barriga, movimentos 
circulares. Não entendi ao certo o que 
estava acontecendo, mas o capitão 
disse que salvou outros peixes na 
semana passada fazendo esse carinho 
com a ponta dos dedos. Em seguida, o 
badejinho foi lançado de volta à água, 
meio boiando, meio afundando, como 
que procurando um refúgio para o fim 
que se aproximava. Mas ele desceu ao 
fundo, com a rapidez de quem burla a 
morte, pelo menos por agora. 

O boto menino Acerola encontrado dilacerado, vítima de 
algum forasteiro que preferiu matá-lo a rasgar a rede. Os 
daqui não sei se cometeriam tamanho crime. Agora só 
restam 34.

Esperava dentro do barco a hora pra 
sair, parado em frente ao Urca. Era 
cedo e uma luz tímida saía pelas 
nuvens, criando camadas de cor que 
nunca tinha visto daquele ângulo da 
Baía, assim como nunca tinha visto 

Passei a semana ensaiando a 
escuridão dentro de casa. Abastecer 
o derivador com filme para lançá-lo 
ao mar e fazer os próximos registros. 
Usando um filme vencido, treino 
de olhos fechados, prevendo as 
dificuldades que terei na sala escura. 
Nas primeiras tentativas, eu engano 
o tempo, deixo entrar um fiapo de luz 
pela pálpebra. Estaria tudo fracassado 
e eu teria queimado o filme se meus 
olhos fossem os olhos da câmera, mas 
era só um teste. Não deveria ser só 
um teste! Não deveria haver passado 
ou futuro, mas ali, no agora, tatear a 
escuridão com a mão. 

Tatear a escuridão do fundo do mar com a ponta do remo 
na iminência do lodo raso, na errância do desconhecido, 
embasbacados com tamanha beleza. No compasso da 
navegação, o símbolo na carta náutica sem legenda é o 
desenho de um pente que se traduz em um bambuzal 
encravado na água, jogo da velha, encruzilhada, armadilha 
pro pescado. São muitas as estacas desses cercadinhos, 
os currais. Rumando lentamente para o desembocar do 
rio grande, o encontro entre o doce e o salgado, a euforia 
dos peixes e os pequenos vórtices. O silêncio abismal 
interrompido pelo motor de algum bote distante. O calado 
do barco. A pesca solitária no caiaque em que só cabe um. 
Na luz do fim da tarde, o sublime, o boquiaberto diante 
do colhereiro rosa ao abrir as asas em furta-cor. Igarapés 
rasgando o manguezal. Labirintos. O rio se bifurca e 
engrossa a correnteza em um fluxo único. A noite cai, os 
maruins castigam e um casal de pescadores se besunta 
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Em todo lado existe uma Praia Brava e uma Ilha Comprida. 
As nossas são as mais lindas, assim como é lindo o nosso 
mar turquesa, as nossas ondinhas suaves e a nossa areia 
branca. Não posso comparar, é injusto. Pergunto-me como 
substituir águas. Daí me lembrei de você, diante de um 
terreno baldio cheio de galinhas ciscando na grama alta. 
Lembrei de você quando revi a bolinha laranja do Itajurú. 
Lembrei de você. 

Estava ouvindo o teu “Perabé”. Fui 
até o fim e voltei pro início. “O azul 
é o que se vê e a maresia é o que 
se sente”, você disse. E isso é de 
uma simplicidade que te puxa pra 
observação. E é simplesmente lindo. 
Quando morava em Botafogo, no 
Flamengo, e agora na Lapa, tem noites 
que lembram o quintal da nossa casa 
em Cabo Frio, próximo ao Itajurú. “O 
mar é o único que não muda com 
o tempo”, você nos diz. O azul ou a 
maresia parece que persegue. 

Há alguns anos venho coletando a 
água do mar de cada praia em que 
coloco o pé. Catalogar, medir, recordar, 
reencenar a enseada quando tudo se 
tornar uno, quando a água se tornar 
una. 

Eu trouxe água pra você do Pacífico, de uma praia especial, 
perto de um hotel que se chama Oceanic. Eu cismo em 
chamá-lo Atlantic mesmo estando à beira do Pacífico. 
Caminhando esta semana pela Praia do Forte, em pleno 

tanto lixo ali, próximo à mureta. Um 
pacote de biscoito “Fofura” veio 
boiando em minha direção, achei 
curioso. Das figuras de linguagem 
desse lugar que desperta tanta 
imagem dia após dia.

Acho que a Baía pra mim sempre foi um borrão no mapa. 
Os olhos passavam direto e cruzavam a ponte entre Rio 
e Niterói sem tomar qualquer conhecimento daquela 
imensidão azul desenhada. Nunca reparei nas rugas, nos 
tantos rios que desembocam, nem sequer nas ilhas maiores 
que aparecem como manchinhas brancas na cartografia. 
Nunca me interessou. Como pude ignorá-la por tanto 
tempo? Tenho a sensação de que faço parte de uma 
minoria encantada pela Guanabara. Estou perdidamente 
apaixonada por este mundo aberrante, arredio e 
contraditório a quase tudo e quase todos.

Levantar com o dia ainda escuro para ir 
para o mar, ofício que já foi do pai, que 
ainda é do avô. Passar dias fora, trazer 
peixe. Meu nome surgiu dessas idas 
diárias de meu pai ao mar. 

Aqui na Guanabara tantas camadas 
de ressignificação, entre cosquinhas 
na barriga de badejos e pacotes de 
biscoito a boiar, tantas texturas, climas, 
cores, ângulos. Impossível dar conta 
de tudo, como o provérbio do cego que 
apalpa o elefante. 



63

62

permanecesse ali, à deriva?

Águas olímpicas são para poucos.

O Aterro fechado com grades de ferro, 
impedindo qualquer um de chegar 
perto d’água. Caminhei até a praia do 
Flamengo onde a grade termina e é 
então possível pisar na areia. Queria 
uma imagem. O mar estava revolto, 
mas eu não sabia. Saí de casa vestido 
para os compromissos do dia. A onda 
veio e levou tudo de mim pra dentro do 
mar. 

Esquecimentos contínuos, sobras de 
futuros. Um projeto de cidade, algo 
nunca realizado. 

E os derivadores patinhos de borracha que se perderam no 
mar em 1992 depois de naufragarem entre Hong Kong e os 
Estados Unidos? Até hoje existem pessoas que perseguem 
o paradeiro dos 28 mil “amigos flutuantes” que há mais de 
vinte anos atravessam as correntes marítimas do globo. Eu 
mesma vi um na Baía, mas não saberia dizer se pertencia à 
mesma frota. 

Patinhos de borracha, a festa do chá de 
Boston, o carregamento de maconha 
à deriva nas praias do Rio… Outros 
naufrágios e revoluções performativas 
ao mar, capítulos interessantes na 
escrita da história. 

Atlântico, descubro um edifício de arquitetura duvidosa 
chamado Pacific. Ironias oceânicas.

Hoje entramos na água aparentemente limpa da Baía para 
lançar o derivador. O Itajurú também está aparentemente 
limpo. Não sei se dói mais a sujeira declarada ou o 
aparentemente limpo, aquele que fede quietinho. 

Hoje nadei na piscina olímpica com a melhor vista da 
cidade. A água clarificada, que parece salinizada por 
conta da maresia, brilha turquesa sobre a desembocadura 
silenciosa e fétida do Berquó e do Banana Podre, rios 
invisíveis do bairro de Botafogo que deságuam na 
Guanabara.

Quando pequeno, achava que o Itajurú 
era um rio que separava a minha 
cidade natal em duas. Assim como a 
Guanabara, também confundida com 
um, batizando a cidade por conta 
desse erro ou equívoco.

(Pensar que a cidade foi batizada a 
partir de uma confusão.)

Mui Leal e Heroica Cidade de São Sebastião do Rio de 
 Janeiro.

O nosso prazo está acabando. Em 
breve, a Baía vai fechar por conta dos 
Jogos Olímpicos e não poderemos 
mais sair para recuperar o derivador. 
Mas qual imagem seria impressa da 
cidade se, durante esse período, ele 
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Perdemos a barca. Viver naquela ilha é 
acompanhar precisamente o tempo ou 
esperar a próxima embarcação, se ela 
vier. 

Mais uma tentativa fracassada de pegar um sonho em 
Paquetá. 

Ilha de tempo próprio, de ruas de terra, de águas da 
Guanabara do município do Rio de Janeiro.

De gente solta, de bichos soltos, de bicicletas soltas, de 
barcos soltos. 

De sonhos antigos.

Com a hora vaga, jogamos ali da Praça 
XV, junto a pescadores e trabalhadores 
que descansavam na hora do almoço. 
Os homens faziam selfie com um 
baiacu capturado. Uma cena da cidade 
que parece não se preocupar com o 
tempo, esse que engole, que atropela.

Porém a barca é precisa!

Do barco eu preciso e não estou só, homens e mulheres do 
mar.

Voltando a Platão, em uma obra 
inacabada, “existem três tipos de 
homens: os vivos, os mortos e os que 
andam no mar”.

Por falar em performance, Bas Jan 
Ader desapareceu tentando atravessar 
o Atlântico Norte, tendo o seu barco 
encontrado somente dez meses depois 
da partida, à deriva, sem corpo. 

Deriva, palavra gasta, imagem perdida. Corpo perdido. 
Corpo sem vida do taxista que caiu na Baía tentando 
escapar de um assalto sobre a foz do rio Carioca.

Usamos salas escuras improvisadas 
em banheiro de hotel, de restaurante… 
Na gambiarra do ofício para não perder 
a imagem, trocar o próximo filme e 
novamente retornar com o derivador ao 
mar.

Estamos em pé, ali onde o Rio se 
transforma, sob camadas de passado. 

O elevado da Perimetral ruiu 
forçadamente. No lugar, um túnel 
subterrâneo foi construído e recebeu o 
nome de um ex-governador conhecido 
por privatizar a cidade. Grandes obras 
de memória curta.

Enquanto o projeto Maravilha se aprimora, com seu Mar e 
seu Amanhã, o passado se cala. O porto negro, de história 
cruel e resistente, se camufla sob uma nova roupagem. 
Às margens da Baía, atracaram muitos dos que hoje se 
encontram enterrados embaixo de casas que vislumbram a 
gentrificação. Moradia valorizada, história não.
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but this time she left and returned to dry 
land, which created a pendular movement 
of approximation and critical distance. 
Jonas is from Cabo Frio. He grew up by the 
sea, hence the affinity between his work 
and that of Luiza. He has been developing 
projects where he seeks to manipulate 
time or make it visible, for example, based 
on the collection and evaporation of sea 
water in search of the salt that comprises 
it. He has a particular interest in notions 
of disappearance, impermanence and the 
continuous forgetting of things, allowing 
for the emergence of other, new things. 

The name ‘drifters’ originates from the 
traceable oceanic buoys adapted as pinhole 
cameras by the photographer Thiago Barros, 
and built specially to record Guanabara Bay 
in the context of this artistic project. Luiza, 
Jonas and, on many occasions, Thiago 
himself, set out in Prooceano /Projeto Grael 
boats once a week, over a period of four 
months, as part of a partnership with the 
organization that works in the monitoring 
of the bay’s tides, collecting data captured 
by the buoys. On the boat, in addition to 
the records of the drifters, Luiza and Jonas 
created images of the bay, reflections and 
texts. The letter that accompanies this book 
contains the fruits of this experience and 
reproduces some of the negatives recorded 
by the drifters. 

Luiza and Jonas’s contribution takes 
the form of a conversation, with hybrid 
references to photography, politics, history 
and the bay itself. According to them, books 
and ships are heterotopias: “the former 
exist in time, creating and reproducing 

Presentation
Marisa S. Mello
Editor

This book is the product of a proposition 
developed by the artists Luiza Baldan and 
Jonas Arrabal. The process of reflection 
contained herein addresses Guanabara 
Bay from three principal perspectives: as a 
territory—a space of power; as a place—a 
lived space; and as a landscape—a field 
of representations (Haesbaert, Rogerio. 
Viver no limite [Living at the Limit]. Rio 
de Janeiro: Bertrand, 2014). Each of the 
participants related to this enormous 
bay that surrounds our city in terms of 
personal and poetic references, through 
research or artistic projects, and from a 
contemporary perspective. According to 
Agamben, “what truly belongs to its time 
and is truly contemporary, is that which 
does not coincide perfectly with it, which 
is not adapted to its pretensions and which 
is, thus, in this sense, not of its time; but 
precisely for this reason, precisely because 
of this dislocation and anachronism, it 
is able, more than the others, to perceive 
and apprehend its time” (O que é o 
contemporâneo [What is Contemporary]. 
Chapecó: Arcos, 2009). 

Luiza works with photographic and 
literary languages in an autonomous and 
complementary form, and has developed 
a methodology of moving to the places 
that she records. She immerses herself in 
the process; in observing ways of life, she 
builds up a body of images, not snapshots. 
 Derivadores [Drifters] is also coloured by 
dislocation, multiple visits and repetition, 

English
  version
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Adrift
Bruna Cerrone

At a time when there is much talk of climate 
change, studies about ocean surface 
currents are essential to understanding the 
workings of the weather and the climate. 

For many years, ocean surface currents 
were estimated by using objects adrift on 
the sea. In the pre-GPS era, pieces of wood, 
the remains of boats or fishing equipment 
were used as generic information to 
monitor the direction of currents. However, 
uncertainty regarding the position and start 
date of the drift of the object rendered such 
measures highly imprecise. Some sailors 
also estimated the velocity of currents 
through the difference between the speed 
estimated by the power of a ship’s engine 
and the displacement calculated using the 
stars in the sky. When they navigated in very 
strong currents, they noticed that there 
was an enormous discrepancy between 
outbound and inbound journey times, even 
if the power used was the same. In response 
to such observations, they felt the need 
to map these currents in order to derive 
greater benefit from their navigations. It 
was no coincidence that the Portuguese 
decided to go “the long way round” (“volta 
pelo largo”) to reach India, instead of 
battling the strong current that ran 
northwards up the coast of Africa. 

A little over a century ago, researchers 
began to conduct experiments of the 

“message in a bottle” type, where bottles 
containing questionnaires were tossed 
into the sea. In these questionnaires, there 

Centre, entitled Perabé (2014-2015). Her 
critical, poetic vision reveals the dark side 
of history, “to perceive in it not the light, 
but the darkness”. Behind the picture-
postcard image lie pollution, environmental 
crimes and a commercial city which 
simultaneously appropriates the beauty  
of nature and destroys it. 

The bay has always been a part of my 
personal experience. As a resident of the 
shorefront suburb of Niterói and later Rio, 
I crossed that bridge, with its dicatator’s 
name, and the waters of the bay countless 
times. I appreciated the Aterro and the 
view of the boats in Botafogo Bay. Later I 
got to know the Maré region, which you can 
see from the Linha Vermelha highway and 
from Fundão. There is nobody who has any 
kind of relationship with Rio de Janeiro 
who doesn’t have some reference to, or 
memory of, Guanabara Bay. This book is a 
combination of stories: of nature, records, 
memories and feelings. Even when they  
are adrift, people, noises, images, smells 
and poetry have a habit of encountering 
each other. 

describes here the relationship between 
this experience, and the importance of 
mapping oceanic surface currents and Luiza 
and Jonas’s drifters. According to Bruna, 
currents have always been estimated using 
objects adrift on the sea; the difference 
is that today they transmit information 
via satellite which allows us to map global 
oceanic movements in an increasingly 
detailed manner. 

Simplício Neto is a director, scriptwriter 
and researcher. He directed the feature 
films Onde a coruja dorme [Where the Owl 
Sleeps] and Carioca era um Rio [Carioca was 
a River], and was invited to write here about 
the latter film. The documentary, Carioca 
era um Rio [Carioca was a River] is about 
the invisibility of the river, a fundamental 
element of the city’s geography, which lends 
its name to the forceful identity so dear to 
the residents of the city of Rio de Janeiro, 
but which has been forgotten. Guanabara 
Bay, into which the Carioca River flows, 
is unforgettable; but it is also forgotten 
and disempowered, and is being silently 
destroyed by countless environmental 
crimes. It is a paradoxical river. The 
beauty of the Aterro landfill, which enjoys 
a privileged view of the bay, conceals 
the Carioca River, which is channelled, 
submerged and full of sewage at that point 
of its course. But its source, in the Tijuca 
Rainforest, remains intact. 

Ana Luisa Lima is an art critic and 
researcher in the fields of literature and 
the visual arts, image and narrative. She 
collaborated on the recent project that 
Luiza developed at the São Paulo Cultural 

fantasies [and] the latter represent drift, the 
greatest resource of man’s imagination.” 
I would venture to add a third element: 
Guanabara Bay itself, which also contains 
multiple layers of significance and draws 
us out of ourselves, towards otherness 
(Foucault, Michel. Outros espaços [Other 
Spaces]. Conference at the Circle of 
Architectural Studies, March 14th 1967).

In a recent conversation, Luiza observed 
that people who study, campaign for and 
work on issues related to Guanabara 
Bay, critical and pessimistic as they are 
in recognizing the complexity of the 
layers that form the bay’s history and its 
near-destruction, nevertheless retain an 
optimistic attitude. There is engagement 
regarding its restoration. At this uncertain 
time in which we live, it is important to keep 
the flame of hope alight. 

She also spoke of the companionship that 
the navigation involved, and the bonds that 
were established over these past months. 
I would like to take this opportunity to 
thank the many participants who made  
this book possible. 

Regarding the authors, Bruna Cerrone has 
worked in the field of physical oceanography, 
with emphasis on data analysis, monitoring 
and prediction of climate and the dynamic 
of the oceans, and the mapping and 
monitoring of the dispersal of pollutants. 
She also worked with oceanic drifters 
tracked by satellite for five years, calculating 
the cinematic parameters of the principal 
surface currents of the southern and 
south-eastern basins of Brazil; and she 
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Carioca
 A Forgotten River
Simplício Neto

When I set out to make Carioca era um Rio 
(Carioca was a River), the second full-length 
documentary of my career and, as far as I 
knew, the first about the Carioca River,  
I wanted to understand why this 
fundamental element of the geography of 
Rio de Janeiro, which gave its name to the 
city’s inhabitants, was now hidden from 
view. Why would anybody want to forget 
about it? The city’s primary source of water, 
it was the focus of the state capital’s 
founding war–a war between four nations: 
the Tupi and Tamoio tribes, the French and 
the Portuguese—that took place four 
centuries ago. This was one of the great 
global water conflicts like those, we are told, 
that will occur in the future. Despite the fact 
that the Carioca River gave its name to the 
local inhabitants, and shaped the growth of 
the city’s oldest neighbourhoods, with its 
waters being diverted to aqueducts and 
fountains as part of Brazil’s first major 
engineering works—as in the case of the 
Lapa Arches (Arcos da Lapa), formerly the 
Carioca Arches (Arcos da Carioca), that 
extended to the Carioca Square (Largo da 
Carioca)—, its memory has been lost. Its 
halcyon days long since gone, when its 
conquest ensured the Portuguese victory, it 
now passes through subterranean galleries, 
having been channelled and finally 

“submerged” during successive urban 
reforms that treated it with disdain. For this 
reason, few Cariocas now know that their 
patrons lies beneath their feet, below some 
of the principal avenues of Brazil’s second 

Falkland Islands to the north, and were 
often washed up on beaches. They were 
found by fishermen, by people who were 
simply passing along the beach, and even by 
researchers who were looking for them on 
deserted beaches precisely to discover the 
exact position in which they were lying. 

Between 2010 and 2014, they circulated 
around Guanabara Bay for the first time 
to collect information that would help 
in the removal of floating rubbish and in 
combatting potential oil spillages. 

Now, in 2016, they are returning to the 
same Guanabara Bay, bringing science and 
art together to trace new trajectories and 
tell a new story. 

in 2007. And, with the growing interest 
in analysing their movements to extract 
information about the dynamic ocean, 
verify their preferred regions of passing, 
calculate drift and arrival times on beaches, 
and sometimes to recover them from the 
Brazilian coast, I developed my master’s 
dissertation, defended in 2010. 

I continued to study them over the 
following years, taking part in projects, 
presenting studies at conferences, and 
writing chapters of books… But it was in 
2015, that I was taken by surprise by the 
artist Luiza Baldan, who suggested adapting 
a photographic camera for these same 
drifting objects. The floating objects that 
previously collected information during a 
discrete period of time would now have their 
eyes open continuously. My research, based 
on mathematical simplifications of nature, 
would now be able to see the turbulence  
that I previously wished to remove, on 
another scale.

With this “new” equipment, and working 
together, Luiza Baldan and her fellow 
artist Jonas Arrabal, launched themselves 
onto Guanabara Bay, collecting images of 
permanent and ephemeral oscillations 
in their bottles, poetically resolving the 
turbulent component of my equation.

The drifting objects used in this project had 
already drifted, between 2009 and 2010, 
across the warm Brazil Current, which flows 
south along the Brazilian coast. Throughout 
the crossing, they had been at the edges of 
whirlwinds, in the centre of large vortexes, 
occasionally encountering the cold Coastal 
Current, which carries water from the 

were questions about the place, date and 
conditions in which the object was found. 
More recently, variations in this practice 
were carried out with objects that fell into 
the sea accidentally when being transported 
by container ships, such as the Nike trainers 
and rubber ducks that fell, at different 
times, into the North Pacific. Again, visual 
observation and knowledge of the point of 
departure and arrival required the use of 
complementary data, such as temperature 
fields and salinity, in order to improve 
interpretations regarding trajectories. 

From the 1970s onwards, with the  
advent of satellite positioning technology, 
drifting objects could have their positions 
monitored in any part of the oceans at 
brief intervals, allowing for analyses 
of global circulation. Drifting objects 
became modern message-bottles, but 
which, instead of taking months or years 
to carry a handwritten letter across the 
ocean, collected messages during the 
course of their navigations, transmitting 
them into space, and sending information 
about position, temperature and salinity, 
among other oceanographic parameters, to 
satellites which subsequently transmitted 
them back to earth. These collections of 
information enabled analyses of global 
oceanic circulation that had never 
previously been possible. 

As a marine researcher, I was prompted to 
launch these modern message-collecting 
bottles into the ocean in an attempt to 
characterize a region through its turbulent 
trajectories, allying determinism with 
chaos. I began to study the drifting objects 
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became more interesting, as it began to 
proceed in concert with the true condition 
of its central character. This process was 
complex and required a constant search  
for new interviewees who could plug the 
historical and conceptual gaps that 
appeared during the research process, 
demanding more production and filming 
time, in addition to more time for the 
cutting and editing of the material 
accumulated, greatly extending the delivery 
deadline. Three deranged editors and two 
troubled relationships later and the film  
was ready. It had the feel of an anguished 
film noir and for this reason it incorporates 
a detective narrative from the start: “Who 
killed the Carioca River?” being the key 
question. New themes take centre stage as  
a result, like new lines of inquiry, such as the 
question of sanitation in Brazil. This was 
another issue that transformed the Carioca 
River into a great iconic metaphor. As new 
discoveries were made, I saw an opportunity 
to also explore the question of ethics in the 
history of Brazilian public policy, as the 
works that were implanted during these 
three hundred years, which asphyxiated  
the river, involved notorious cases of 
corruption, and their execution was carried 
out in the face of public opinion and popular 
democratic support. All of which shows how 
the rivers of the Guanabara Hydrographic 
Basin comprise the perfect example of a 
limit situation: the self-excluding choice 
between nature and urbanity in the 
development of the tropical metropolis. 
Unfortunately, the destruction of the 
Carioca River and the construction of the 
city of Rio de Janeiro are inseparable. And 
the destruction of the Carioca River and 

to the point of wanting to make a record of 
the course of the river. I filmed it from its 
crystalline source to its stinking mouth, 
showing the clash between the water and 
asphalt textures, and between ideas of 
nature and urbanity. This contemporary 
record alternates between archival images 
from the past (cinema newsreels and films) 
and historic iconography (period paintings, 
maps); ornaments that spouted from it not 
like water gushing from stone, but like milk, 
as the old saying has it. They sprang from its 
symbolism, from its significance, bearing in 
mind that material directly recording it was 
very rare and difficult to find. The records of 
its colonizers were much better preserved: 
the engineering works, arches, streets and 
fountains. Just as, later on, tunnels and 
viaducts would increasingly imprison the 
Enchanted Valley of the Orange Trees (Vale 
Encantado das Laranjeiras). Myself and my 
team encountered various difficulties 
inherent to the Brazilian archives 
themselves—our fading social memory.  
The non-existence of images of the Carioca 
River in all its fullness and charm forced us 
to rewrite the script and our entire initial 
proposal for making the film. We faced 
various challenges, including closed 
museums and poorly indexed materials.  
We had to create an entirely new narrative, 
based on subjects indirectly related to the 
river, but which were ultimately able to 
comment on it and tell its story, one way  
or the other. The Carioca River suffered 
precisely because of its invisibility, which is 
reflected even in the official documentation. 
As a result, this almost total invisibility 
ended up becoming the principal theme  
of the film. You could even say that the film 

Caetano Veloso said had rendered him 
“blind having seen it so often” in his song 
“The Stranger”, receives the water draining 

from an entire basin of rivers, the targets of 
blind men of office; rivers that sustain and 
poison in alternate doses. So, as the poet 
Carlos Drummond de Andrade wrote, “it is 
named after a river, this city, where rivers 
play hide-and-seek”. And the Carioca is not 
even the largest of them but its story seemed 
like a symbol to me and also a sad poem, a 
melancholy epic of the founding and, so it 
would seem, the destiny of a city. We love 
the natural landscape of our city, we like to 
explore its forests, to take a boat and visit 
the Island of Cagarras, or to grab some 
climbing ropes and scale the seaward flank 
of the Sugar Loaf mountain. But most us do 
not know, as I didn’t before making the film, 
what is the real course of this lost river, or 
that a section of it remains untouched, near 
its source, in the Tijuca Rainforest. And, 
truth be known, I was one of those who 
knew nothing of this story. Why would 
someone like me want to learn about it  
one day? Well, one glorious early morning, 
coming back from a date in the obscure 
Ladeira do Ascurra, heading down to the  
bus stops of the filthy bus station of Cosme 
Velho, I discovered, as if in an astral vision, 
the narrow street that leads to the Largo do 
Boticário square. Like Alice, falling down 
the rabbit’s hole, I stumbled on one of the 
few places where the river stops to breathe, 
before its hidden descent down the Rua das 
Laranjeiras below. This was a place I had 
heard of but had never taken the trouble  
to visit. There, a worn-out plaque reveals 
everything to the unsuspecting. This vision, 
as Manuel Bandeira might say, intrigued me 

largest city, draining into an outlet hidden 
by a wooden deck, in the middle of one of 
the largest urban parks in the world, the 
Aterro do Flamengo. Even the most 
beautiful urban park in the world cannot 
conceal a bizarre environmental crime.  
The Carioca River, thus, represents our own 
environmental “unconscious”. Well, what 
better to stimulate the imagination and 
excite the curiosity of a documentary maker, 
a social scientist, an excavator of the past, a 
person interested in social memory, a 
chronicler, a poet, whatever? And you can  
be sure that there is no lack of them in Rio 
de Janeiro. But few have embraced the river 
as a muse of inspiration or an object of 
interest, and I found the research arduous 
and the information sparse when it came to 
creating 70 minutes of narrative. However, 
the blame for this lies not with the honest 
dreamers, as indeed the credit in this story 
does not lie with me alone. It is simply that 
the work of the dishonest pragmatists was 
very well done. The destroyers were efficient. 
Rio de Janeiro is a land of demolitions, and 
one of the few great global metropolises, for 
example, to take pride in a rare 
achievement: the destruction of its first 
historical centre, the Castle Hill (Morro do 
Castelo). Had it been preserved, it would 
today be a walled renaissance citadel, visited 
by all the residents of Guanabara Bay, to  
the delight of local tourist agencies, a 
Pelourinho, a Cartagena de las Índias etc. 
However, as a result of the aforementioned 
efficient, and typically Carioca, processes of 

“renovation”, the old, original Carioca has 
become a major sewage canal that drains 
directly into Guanabara Bay. This “at once 
beautiful and toothless Guanabara”, which 
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\

How many images would permit us to 
believe that the bay is still Guanabara? The 

illusions implanted by the God of Money 
are convincing but not foundational. There 

are many bays. None of them is wholly 
real. Most of them are full of sun and 

Brazilianness, whatever that means. But 
they’re convincing. We accept the images 

and repeat the mantra: “Rio de Janeiro 
continues to be beautiful”. From where we 
met, the bay was all sky. And that past, that 

lies beyond the blueness, weighed on us and 
asked us how to re-discover the Guanabara 
away from all the rubbish, death, promise, 

ambition and arrogance. Some orange-
desires were then thrown onto it. They were 
rudimentary eyes to see what still survived 

of it. I tried to grasp the possibility that 
some truth could somehow recreate what 
the bay used to be. But the city saw the bay 

from afar, dead and belly up. 

/

How many words would it take, today,  
when there is almost no more magic left,  

to recreate the Bay? 

/

Founded on the song-word, Guanabara, 
by the Tupinambá people, the bay was an 
enchanted part of an equally enchanted 

existence. Not in the soppy, romantic 
sense. But rather that of the magic of rituals 

capable of recreating worlds through 
their beliefs. Cosmonogy. But then people 

came from other seas and arrived in the 
bay seeking to bring Good News about a 

Merciful God, whose goodness did not 
fit in with the way of life here. First they 

tried persuasion; then slavery; finally, they 
killed every living thing that did not fit 

into their narrow vocabulary. It didn’t take 
long and it was in the name of the God of 

Money that things became legitimate and 
transformative for them. From the ocean to 
the Bay, and from the Bay into the mainland. 

The Civil took the place of the Tribal. That 
was how what was founded on magic and 

the sung word, was transformed into deceit 
hidden beneath heroic fables. These things 

of the White Man. The Civil expunged the 
Tribal. And the new ways of being in the 

world no longer had anything to do with the 
continuities of the Cosmos. Now there is a 
God of Money who wants a cosmopolitan 

Bay of Tomorrow—the same one that is 
ruining and blackening it. 

\

Word-song
Ana Luisa Lima

Guanabara: neither image nor word, now

Thence, the sea burst forth, so they say. 
From where? From the heart of the stone.

\

After the passing of many years, and being 
buffeted by many winds, invaded by many 

discourses, sung by many desires and 
shaped by much ambition, the Bay is now 
blackness: lamentation and waste. It was 
hard to hold back the tears. The sun was 

not very high in the sky, but it was blinding 
all the same. From where we met, the Bay 

seemed almost like an ocean, but with less 
turbulence, or rather, less fury. But no. 

That reflection of a piece of intense sky is 
a whirlpool, a vortex of bitterness. If we 

could peel back the layers of time, how many 
thousands of kilometres would be necessary 
to measure, in a straight line, the blood spilt 

to transform it into the dream-landscape 
which today we call a picture postcard?

/

other rivers of its basin form part of the 
greater, continuous and still unfinished 
destruction of Guanabara Bay. Is it 
impossible for us to have a city, a great  
river and a huge, magnificent bay, living in 
perfect harmony and cooperation? We will 
continue to explore the paths, the people, 
the rivers and the Bay… 



7978

They landfilled Urca and  
Flamengo. They reduced 
Iguaá-Mbara (the Tupi name for 
Guanabara) to make it habitable. 
Perhaps one day the sea will 
advance on the landfill once again 
and create other islands.

They landfilled the Manguinhos and Maré 
regions. The Mangue Canal which we cannot 
see is one of the most polluted tributaries 
of the Bay. The University of Brazil could 
have been a stilt house on Lagoa, but they 
preferred to landfill eight islands on the 
Bay in order to enlarge that of Fundão. 
Today they dredge the canals and dump 
the putrefied matter on oceanic islands. 
Nothing is lost; everything is transformed.

The entrance to the Bay has never 
been so narrow, the result of past 
landfills. The city has continued to 
advance. But one day the water will 
return and take over everything. It 
will turn Rio into an Atlantis, as in 
the tales of Plato when describing 
a naval power, in this case an 
Olympic power. 

The sea carries everything away. 
The eye of a needle is capable of 
draining the sea before you can 
identify the site of the fracture. 
A single wave destroyed the 
suspended cycle path of this city 
which is on its way to becoming 
a Babylon. A single wave is able 
to carry off the city’s aspiration 
to greatness and lead it into 
forgetfulness. 

on Guanabara Bay wants to imprint 
a certain reality, even if murky and 
out of focus… like our own present 
time. The camera is like a vision 
that helps us see this reality. 

There is an expanse of water that 
becomes sea. From the mouth of 
the Bay you cannot see the other 
shores. On the shores, there are  
so many layers. 

Who knows where the fascination for the  
sea comes from. This uncontrollable, 
unknown, unstable immensity, that is 
transformed at night, that roars and  
rebels. The currents, the whirlpools,  
the nightmares of gigantic waves.

It seems like another time. Boats, 
carts and horses… Ah, but there 
are no horses any more. They 
were all taken to the model farm in 
Guaratiba and replaced by electric 
carts. The main road to Paquetá is 
made of water. 

The most beautiful colour is oil blue and the 
blue of the atobá’s eye. 

Pearl of Guanabara! And to think 
that the pearl is made when a 
foreign body invades the oyster, 
whether it be a grain of sand or a 
small worm.

Pearls, shells, middens. From times gone 
by, when Guanabara was savannah and the 
Sugar Loaf mountain an island.

the water that has always surrounded 
everything. The water that washes Rio. 
Such size, such presence and abandonment. 
Perhaps it is because our eyes are already 
tired, our noses accustomed to it and our 
feet dry. The flotsam floats, the seaweed 
enmeshes and the oil suffocates. Everything 
passes through here and much gets stuck. 
The Bay, a bottleneck, a pool, a cesspit. The 
same landscape overlooking choppy waters. 
Almost without oxygen.

The bridge disappears in the 
morning mist. The anemones grow 
on the hard cement of the pillars. 
Water cockroaches, little crabs, 
and other marine life forms persist 
in a habitat of hostile beauty. 

I am late on this grey day, of drops and 
knocks. 

I use the machine to attack the machine. I 
insert myself into the finest layers of society. 
Small gestures that make a difference. 
Words that leave the mouth of a woman in 
a masculine world inserted into the finest 
layers of society, practically ineffectual but 
which refuse to be silenced. The mouth of 
the Bay chews up what and who? Does it 
digest? Regurgitate? Speak? Is it silent or 
silenced, this pacified mouth? The toothless 
mouth of the deep, the mischievous throat. 
The South-facing mouth. 

The aperture of a camera. The light 
crosses this small eye of a needle. 
In the 6th century B.C., Aristotle 
was already discussing this image 
made by light. The camera adrift 

Drifters
Jonas Arrabal & Luiza Baldan

L.B. — The Chinese described the optical 
principles of the pinhole camera in the  
5th century B.C.

J.A. — (Remember that  China  
was already an ancient dynasty at 
this time.)

It is no accident that, according 
to oriental tradition, time is 
knowledge.

Years later, my Japanese camera was drawn 
to the Chinese containers in the port of Rio. 
Will it miss the journey? 

Petrobras built our ships in China. Our 
books are printed in China. But not this one.

Books and ships are two 
heterotypias according to Foucault. 
The former exist in time, bringing 
the past and present together, 
creating or reproducing fantasies.

The latter represent drift,  
“the greatest resource of man’s 
imagination”.

These Chinese ships will cross 
Guanabara Bay, probably, and will 
pass alongside small boats such as 
this one, probably. 

Thence I boarded the boat. I went down 
the road where I always go; I jumped over 
the low wall where I always sit. I entered 



8180

mendacious content, as the 
city of Rio de Janeiro had never 
recorded such temperatures. 
According to the dictators, even the 
thermometers from the 1950s were 
untrustworthy and subversive. 

Rio continues to marginalize its 
heroes. A large part of the most 
deprived population of Greater Rio 
is located near the Bay.

Approximately 80% of the entire population 
of the state of Rio de Janeiro lives close to 
the shores of the third largest Bay in the 
world. Ten million people. Margins and 
water bodies. 

The rubbish is becoming the sea and the sea, 
rubbish. 

Sewage spills. Ultimately, it will leave a 
legacy.

The city does not respect 
paragraphs. The waters of 
Guanabara receive the violence 
of a growing city, that thinks it is 
growing sustainably. 

I entered the sea 456 years after the 
governor-general of Brazil, Mem de Sá, 
expelled the French from Rio de Janeiro for 
the first time. Temiminó Indians against 
Tamoios. All of them Tupinambá. May they 
abandon the foreign land!

Any historical similarity is no mere 
coincidence.

However, today, prevented from navigating 
by the force of the south-easterly wind, 
reclining beneath the trees and watching 
the little lambs sea waves, I think of “Jatobá” 
by Juçara Marçal. Whether in happy times or 
sad, I always hear the loud voice of a woman 
coming from the Bay.

I remember the work by two 
Australian artists, Gabriella and 
Silvana Mangano (not the actress), 
called Monument for Sea. A 
woman positioned on a rock 
controls the sea like a conductor, 
moving only one of her arms. 

Last week I was listening to 
women, from Dalva de Oliveira 
to Lívia Nestrovski, and found 
myself thinking about this powerful 
symphony and these penetrating 
voices. 

I remember the strong, raucous voices that 
have always accompanied me and I think 
of the Bay, this female in raw form who has 
resisted so many violations, so much silting 
and contamination. It is the breast from 
which the sea springs.

Guanabara Bay is one of the 
city’s marginal characters. In 
the film, Rio 40 Degrees, which 
was also the title of a song sung 
by a woman, Nelson Pereira dos 
Santos tells the story of five black 
boys who sell peanuts at tourist 
attractions. The film was banned 
by the dictatorship. They claimed 
it possessed communistic and 

Each span of the bridge is a frame. Gusts of 
wind blow from the columns of the bridge 
as if the structure were breathing. Nostrils, 
mouths, ears, pores and lungs of concrete. 
Encrusted anemone, ass face.

Yes, as if it were breathing! And 
it ages like a ruined body. I am 
reviewing pictures that I took 
with my camera, mainly of the 
bridge’s old columns. I did not 
know about the existence of this 
ruin that is only visible at low tide. 
A bridge that bears the name of 
a dictator… Somehow this ruin 
serves to remind us that every 
attack on democracy must remain 
submerged. Now, in the current 
political scenario, the tide has 
receded, revealing things that 
should have been put behind us. 

The half hospital, the half history, the half 
century.

The tide that recedes and the stink that rises. 
Stench of mud, life and death. Rainha dos 
Anjos.

Today, we have seen the first 
images taken by our drifter. 

Eye of needle, cut of scalpel. Intense cruelty. 
The painful process of de-subjectivization. 

Image of waves, like spectrograms of 
Guanabara Bay. That is the soundtrack. 

Or like the lines of an unregulated 
electrocardiogram. 

As the weeks pass, I repeat the same journey 
over the waters of Guanabara Bay. The 
light changes, the rubbish changes and 
the recurrent landscape acquires different 
nuances every day. The senses respond to 
the smells, the sounds, the horse-tail forms 
of the clouds. The premonition of rain, the 
roar of the northeast wind, the churning 
of the sea that surprises the habitual 
tranquillity. The silence of the Cananhas. 
The heeled Angra, heeling more and more, 
this filthy witness. Blood red. Who comes as 
a single person and leaves married. A mental 
exercise. 

Do you want to catch a dream in Paquetá?

If you had to choose a soundtrack for 
Guanabara, what would it be?

Its soundtrack is the noise of the 
sea itself, the wind that sings in the 
spans of the bridge, the water that 
beats against the hull of our boat, 
the ship that whistles to the deeps, 
the bird that dives to the depths, 
the beeping of a distant car’s horn…

There are suspended cities around 
Guanabara, lives independent of 
the tide. And you are there right 
now, in the middle of the sea, adrift. 
You are also noise. 

But in the speed of the boat, with the sun 
shining on us, between the laughter of 
the crew, the rise and fall of the sea, in the 
unexpected swell of the rising tide, I hear 
the lovely, mischievous giggles of Elis. She is 
my entire soundtrack. 
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it warmed up. The water was clean 
and transparent. 

The high tide makes it almost impossible 
to see the protective tires of the wharf. The 
shape of the playful waves indicates that a 
gust of wind is coming in our direction. The 
high tide signals clean water entering  
the Bay. 

Jurubaíba, a curious island that has been the 
setting for a film and a clandestine deposit 
for balloons, houses a modest community of 
middle-aged people who inhabit huts built 
without shame on rocks with a panoramic 
view of São Gonçalo, Paquetá, the Rio-
Niterói bridge and many other islets, most 
occupied by vast industrial paraphernalia, 
tanks and spheres. On one of them you can 
see a crane that occupies practically its 
entire extent, the Braço Forte (Strong Arm) 
island, which will be condemned to the 
eternal silence deriving of the tragic fire of 
1954, and which today, almost ironically,  
is a branch of our Merchant Navy.

Not far from there is the beach of Pedrinhas, 
known as the Big Pool (Piscinão) of São 
Gonçalo, and a further 30 minutes away is 
the Big Pool of Ramos, beside the Carioca 
Yacht Club. The treated water of the pool is 
separated from the pollution. In the middle 
of the Bay, transparent water; on the shores, 
fetid water, whitened like coffee with milk 
of dubious origin, which does reminds us 
of the current macabre diversity of our 
measureless and faithless Guanabara. 

Some days ago, awaiting the boat 
to the Ilha do Sol on the Paquetá 

they offer the black drum and mullet as a 
present to us because the Lord will reward 
them twice over for their pains.  
The water is dirty, but you can still eat  
what comes out of it.

The revolution will be a maritime 
revolution. When everything sinks, 
the water will become the land and 
the boats will become the houses. 

Catching fish in traps dates back to the 
time of the Indians, to the miracle of the 
fish. Artisanal fishermen today struggle 
just like the fish they catch, whether due 
to the lack of marine species or the crimes 
that they report. Of those that became 
environmentalists, some have already been 
murdered. And, like the Indians, the first 
fishermen of this region, history and that of 
minorities continues to be blotted out. Like 
the Bay, they have been reduced to a ruin. 

Oil rigs compete with the mountains and 
add to the stars. Freezing submarine pipes 
scare away the fish. Islands of gas tanks, 
powerful controlled bombs. The Bay under 
siege. We are all fishermen.

Yesterday, the weather closed 
in. From Paquetá, you could see 
the icy landscape, fine rain and a 
biting wind. Mr. Haroldo said that it 
would be like this all weekend. He 
left home in a thick, yellow plastic 
mac to sell fish at the square 
and gave his recipe for bass with 
broccoli rice to his customers. 
But the weather changed, the sky 
opened up, the sun came out and 

The cormorant is a grebe that creates 
islands. Seagulls look like frigates, but 
seagulls attack frigates that are eating fish. 
Gávea is a dick house. I have lived at sea all 
my life.

You need to leave an island to be able to see 
an island, don’t you, professor?

Observe the island while it 
observes you. 

Among so many words thought, written and 
lost in archives, between islands and rivers 
that lie within the Bay in accordance with 
the progressive logic of Pereira Passos.

The waters of Guanabara Bay 
welcomed the Japanese with their 
money and technology to help with 
its depollution, but it all ended in 
failure, like other projects in recent 
years. Now, it will be occupied by 
sailors from around the world in 
search of Olympic gold.

Let’s give the Bay a makeover! If we remove 
the rubbish from the surface and divert the 
sewage elsewhere, suddenly a newspaper 
will announce that Flamengo beach is fit 
for bathing for the first time this year. A Bay 
created for the sake of appearances. 

Iranildo and his son said that these days 
they catch more rubbish than fish, because 
the make-over cannot reach the bottom of 
the Bay, where all the mud is. Two days of 
fishing to earn R$150, which doesn’t even 
cover the cost of the boat’s fuel. Nonetheless 
God is strong and fish fall into the net. And 

I have lived on the sea all my life. 
When I was a child, I crossed the 
bridge when I went on school trips. 
An expanse of water separated the 
capital from the interior. I asked my 
grandmother, every ten minutes, if 
we were there yet, and she said: 

“We’ll be arriving when we cross 
the sea.” From atop the bridge 
came a little history lesson: “Look 
over there at the head of the Bay!”, 
she said, pointing at the forts and 
fortresses built during the period of 
Portuguese colonization, “just like 
the fort in our city.” 

Forts stuck together with whale oil, from 
whales that no longer come here.

They used to appear in vast shoals 
during the winter, at the time of 
the country’s founding. Today only 
a few dozen dolphins still inhabit 
these waters. Paradoxically, two 
estuarine dolphins appear on Rio 
de Janeiro’s coat of arms, one 
on the right and one on the left, 
symbolizing the maritime city. On 
the tail of the dolphin on the right, 
a laurel wreath represents victory; 
on that of the left, an oak wreath 
represents strength. 

I’ve read that seahorses have 
begun to reappear, which is 
curious as these delicate fish 
cannot survive in polluted waters.

Here to the South of the horse latitudes.
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older and younger than twelve years, who 
travelled in the convoys that set out from 
the same waters, from the last port that led 
to the back lands. 

Vessels cross the surface, run 
aground and stay there. On the 
seabed there are skeletons of  
ships, enough furniture to 
redecorate houses, shoes for 
shoeless feet, clothes to clothe 
the shirtless, plastic that will have 
disappeared in five hundred years’ 
time. (It will take almost half the 
time since the discovery of Brazil 
by the Portuguese for just one 
bottle top to disintegrate). 

When I read your text for the first time, I 
misunderstood everything. At that moment, 
the words had neither face nor voice. 
Without wanting to and without knowing 
it was yours, I picked up the text to read 
again almost a year later. From Hannah 
Arendt, a highly pertinent epigraph in 
these still dark times, I arrived at a style 
of writing that enabled me to recognize 
your face, your voice and your energetic 
attitude, even when addressing a subject of 
such delicacy. Now I find myself thinking, 
in a Pernambucan accent, of individual 
motivations and collective symbolic 
configurations; of this immense Bay, the 
cradle-support-breath-toilet-cemetery 
of so many individuals, the hostage of 
individual discouragements and a lack of 
collective sense; of the city of Rio de Janeiro, 
of its whole mission and decadent urban 
planning.

On board the ship, the body is 
dwarfed by the landscape. A watery 
monument. When I crossed the 
Bay for the first time on this small 
boat, I thought it would break up 
under the impact of the waves. But 
at some point you get used to it 
and end up becoming part of the 
landscape. A shipwrecked traveller, 
hair dried by the sun, salt on the 
skin, the sea air entering the body. 

The writing reeling with the movement 
of the boat. The water close to one’s ears, 
the eye on the water. The damp paper, the 
wrinkled page. The methane bubbles 
that pepper the skin. Hydrogen sulphide, 
acoustic curtains. Brasinha alone, waiting 
and waiting. Irmã Dulce and Zélia Gattai. 
The calm of the beach where it was once 
possible to swim. White swan, bleeding 
sails. Athwart and bow to cross the sea. I 
never tire of collecting something from the 
floating rubbish that could be useful to me. 
Eighty tons per day. Perhaps something 
I lost is in there. A ball I shanked out of 
a playground. What we throw away, the 
people from outside, the outside. The 
dividing line between what remains outside 
and what remains inside the boat. The 
volume of water that enters until the boat 
sinks. The methane bubble that peppers  
the skin. 

Shoes that walk on water, of anonymous 
Cinderellas and Jesuses, odd drifters 
abandoned to their own luck, perhaps after 
an accident. Shoes that were the basis of 
the tariff system in the old days, for those 

solitude. Low, holy, deep, customs and 
governed islands. Adam and Eve separated 
by an accident. The face carved into the rock. 
The massif with the face of Noel.

Waters enclose and muddle diplomacy, and 
confuse passports. Waters spit out what 
does not serve them and mix the stinking 
shit of rich and poor without distinction. 

Time! Will we always leave until 
later what could be resolved 
now? The Bay is always dying 
in the present. After… after is 
another time. After, there may 
not be any time. History is linked 
to eras, the plates detaching 
from the continents, separating 
lands, creating openings and 
new seas. This Bay is the result 
of a tectonic depression formed 
during the Cenozoic Era, between 
two geological faults. I think of 
fifty thousand things and the 
thousands of years it took for that 
rock in the middle of the Bay to 
become rounded in that way, of the 
thousands of years it took for the 
whole island to acquire its current 
form, and how quickly we are 
destroying all this water. 

The indescribable landscape, the  
oceanic retreat and the tongues of sewage. 
Striated, geographic tongues. Scattered 
stains, abandoned, ambushed nets, 
phantasmagorical fishing. Caverns of 
sunken ships. Cannons on the seabed.  
Over there in the mangrove, the path silts 
up. They roll up, collide and pile up. 

wharf, I noticed the rank smell 
that was invading the square. An 
inhabitant said it was untreated 
sewage that was being pumped 
straight into the Bay. Despite 
recent works, the problem 
persisted. 

In 23 years, there have been seven 
governments and a complete 
failure to effectively treat and care 
for the Bay. In 2016, the water 
transformed into an Olympic dream 
is, paradoxically, degraded. 

In the year 2000, our Y2K was the 4 hours 
and 35 minutes of oil spilt into the Bay. 

Poorly treated or untreated, the 
revolution of the world is related to 
water. Its presence has swallowed 
cities and its absence lain waste 
to planets. It is a vast territory that 
sinks ships and conceals treasures. 
By sea, entire families escape wars, 
seeking to dock on dry land, in a 
new home. 

If borders are dissolved in water, 
how do you distinguish what 
belongs to you from what belongs 
to me? The wave that starts 
here is going to break out there, 
involuntarily. If I mount the wave, 
will I be heading, unwittingly, into 
forbidden territory? 

Territories in a globalized world. Embattled 
lands split asunder. Many islands separated 
from the mountains in search of saline 
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Even if everything disappears 
one day! Like the trail that the 
vessel leaves on the surface of 
the sea that quickly vanishes. The 
anchored vessel is a full stop in a 
line without direction.

The television buoy. The television shit.

The sea has no directions. It has 
no beginning. It has no end. All the 
doldrums override the storms. The 
more I walk towards the centre,  
the darker it gets, and the more  
my body disappears.

Sanctuary. Many species of bird fly over our 
heads while I catch a croaker with prickly 
gills. I toss it back into the sea which it 
should never have left. I feel really sorry 
for it, its fearless breathing, its mouth 
which kisses the air, the anguished whining, 
the beating of the tail, the cruelty of the 
hook in the small mouth. They say it heals 
quickly. What does it feel of the trauma of 
almost dying and gaining life anew? The 
tranquillity of waiting below the bridge 
above the ghosts of those who were buried 
and did not have a second chance at life. The 
frenzy of the birds and cars above our heads 
and the time slowed down in the mortar 
of column 57. Two parallel, concurrent, 
desperate times. The fast city that pays no 
heed to history, or older or slower people. 
The lead that takes its time to touch the 
bottom because it is deep; the lead that slips 
from the line; the lead that is dense. The 
fish that is a Carioca fish deceives the bait 
and escapes with the sardine without being 
caught. Resistant.

side of the island it was calm; on 
my side, it was stormy. Suddenly 
everything reverted to how it had 
been before. 

To the north, 34 rivers. To the south, 
an ocean. In the middle, a bitter-
sweetness mixes with irregular 
trenches and other waste. Two 
extremes and an almost barren sea.

That headless body full of currents, trapped 
between PET bottles and seaweed. 

That penetrating smell wrapped in the black, 
putrefying plastic bag. 

That listing ship, a sea-borne shack, 
housing turned-over mattresses, broken 
compasses and the remains of seasonal 
invaders. Nautical charts anchored in 
Guanabara. Almost barren and empty. 

Something that does not allow you to forget, 
that brooks no truce. 

Carcasses of abandoned marine 
monsters, rusted ghosts that 
serve as houses. Rotten houses 
that seem to sink in the shifting 
sand. Sleeping ships that recall 
nothing of their past functions. Iron 
cemeteries, forgotten, shipwrecked 
utopias. 

What would that sailor think who, for years, 
was faithful to that anchored ship which 
now, forgotten in the middle of nowhere, 
wants to roll in the sea?

relearn how to breathe in order to 
deal with everything that is vast. 

To learn to breathe over and under 
everything. 

To retrace the course of the buoy that scores 
the surface of the water with the current.  
A script. 

The drifter is a device that is a powerful 
image in itself, beyond all those that it 
registers on the waters of the Bay. It is a 
passive admirer of the maritime winds and 
currents, allowing itself to be simply carried 
away. 

And, in the marvels of lost files, we read 
one by Drummond from 1965: “When 
people speak of tourism in Guanabara, it 
makes you want to propose a parochial, 
dominical tourism, for boys and girls who 
grow up ignorant of their city, dreaming 
of the impossible sea. We would make one 
dollar from this, but they would return less 
impoverished to their arid suburbs, and Rio 
would become a little more human, with the 
population connected to the common good 
of the landscape. What would it cost us to 
become condominiums of the blue and the 
waves?”

Yes. To remain adrift with all this 
poetic imagination and all the 
unpredictability of time. 

Ilha do Sol. Rowing that boat was 
almost impossible. It beat against 
the rocks, scratching the paint off, 
leaving the wood bare. On one 

The disoriented Bay, of which I can barely 
lose sight. A good view that hits me head on. 

Other artists and travellers were 
here before. They photographed, 
painted and wrote about this 
landscape. We are like this 
orange drifter. The sunlight 
enters our retina and imprints 
everything we see. They are blots, 
abstract images of a changing 
place. Perhaps nobody is aware 
of everything. Perhaps it is still 
necessary to retell, redo, remould, 
refound and rewrite. 

Resurfacing, resurgence. These are the 
phenomena that we learn about at sea. I 
have learned so much from the sea. Little by 
little one crosses the landscapes, allowing 
oneself to be infected by it, to be part of it. 
Framing only the sky and sea, separated by 
the horizon, as it was seen by the first being 
on Earth, as Sugimoto also saw it. To be able 
to go beyond the surface, to go beyond. In a 
meditative process of sailing for hours on 
end through the same landscape in choppy 
waters. One opens up to the silence and 
allows the images to tell their own story. 
One remains mute before the gradations 
built by the inhabitants of the wharf: the 
verrucaria, the barnacles, the mussels and 
the algae.

When I was small I learnt 
to breathe in the sea, in the 
resurfacing of Cabo Frio. To enter 
the water and hold my breath 
with my cousins. In the big city I 
unlearnt the skill. One needs to 
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many textures, climates, colours 
and angles. It is impossible to 
apprehend it all, like the proverb 
about the blind men touching the 
elephant. 

There are Praias Bravas and Ilhas Compridas 
(Long Islands) everywhere. Ours are more 
beautiful, just as our turquoise sea is 
beautiful, and our gentle waves and our 
white sand. I shouldn’t make comparisons. 
It’s not fair. I wonder how to replace waters. 
Then I thought of you, standing before a 
wasteland full of chickens scratching in 
the tall grass. I remembered you when I 
saw the little orange ball of Itajurú again. I 
remembered you. 

I was listening to your “Perabé”. I 
went to the end and then returned 
to the start. “Blue is what you see 
and salt air is what you feel”, you 
said. And this has a simplicity 
that makes you observe. And it is 
simply beautiful. When I lived in 
Botafogo, in Flamengo, and now in 
Lapa, there are nights that recall 
the back yard of our house in Cabo 
Frio, near Itajurú. “The sea is the 
only thing that doesn’t change over 
time”, you said to us. The blue and 
salt air seem to be following us. 

For some years I have been 
collecting seawater from every 
beach I set foot on. Cataloguing, 
measuring, recording and 
reconstructing the Bay where 
everything becomes one, where 
the water becomes one. 

I waited for the departure inside 
the boat, stuck in front of Urca. It 
was early and a weak light escaped 
through the clouds, creating layers 
of colour that I had never seen 
from that part of the Bay, just as I 
had never seen so much rubbish 
there, near the low wall. A packet 
of “Fofura” biscuits came floating 
in my direction. I thought it was 
strange. And of the figures of 
speech that this place inspires, so 
many images day after day.

I think the Bay was always a blot on the 
map for me. My eyes passed over it directly 
and crossed the bridge between Rio and 
Niterói without paying any attention to 
that blue drawn vastness. I never noticed 
the wrinkles, or all the rivers that flow into 
it, or even the larger islands that appear like 
white stains on the cartography. It never 
interested me. How could I ignore it for so 
long? I have the sense that I am part of that 
minority enchanted by Guanabara. I am 
hopelessly in love with this aberrant, distant 
world that contradicts almost everything 
and everyone. 

Getting up when it is still dark to  
go out to sea, the trade that used  
to be my father’s, which is still 
my grandfather’s. Spending the 
days away, bringing fish home. My 
name derives from these daily 
trips to the sea of my father. Here 
in Guanabara there are so many 
layers of resignification, among the 
tickling of the bellies of whiting and 
the floating packets of biscuits, so 

awestruck before the pink spoonbill as it 
opens its iridescent wings. The streams 
coursing through the mangrove. Labyrinths. 
The river bifurcates and thickens the 
current in a single flow. Night falls, the 
midges torment and a pair of fishermen 
slather their skin in diesel oil to protect 
themselves. Long live the women who sail. 
The Macacu is almost like the Brazilwood 
tree. 

Whiting come to the surface in 
search of pure air. They come 
slowly, breathless, as if completing 
a marathon. Maycon, the captain, 
captures one of them in a net. 
The fish, breathing in and out like 
someone requesting help, receives 
a massage on the belly, in slow, 
circular movements. I didn’t fully 
understand what was happening, 
but the captain said that he had 
saved other fish last week by giving 
them the same caresses with the 
tips of his fingers. Then, the little 
whiting is thrown back into the  
sea, half floating, half sinking,  
as if seeking refuge for the end that 
is approaching. But he descends 
into the depths, with the speed  
of one who has cheated death,  
at least for now. 

The juvenile dolphin was found lacerated, 
the victim of an outsider who preferred to 
kill it rather then cut his net. I don’t know if 
the people from around here would commit 
such a crime. There are now only 34 such 
dolphins left.

I spent a week testing the darkness 
inside the house, filling the 
drifter with film to launch it onto 
the ocean and make the next 
set of recordings. Using expired 
film, I practise with closed eyes, 
anticipating the difficulties I would 
have in the dark room. On the first 
attempts, I fool time, I let a crack 
of light enter through my eyelids. 
Everything would have ended in 
failure and I would have burned the 
film if my eyes had been the eyes 
of the camera, but it was only a test. 
It shouldn’t just be a test! There 
shouldn’t be a past or future, but a 
here and now, feeling the darkness 
with my hands. 

Testing the darkness of the bottom of 
the seabed with the tip of the oar in the 
imminence of the shallow mud, in the 
wandering of the unknown, astounded by 
all the beauty. In the rhythm of sailing, the 
symbol on the caption-less nautical chart 
is a drawing of a comb which looks like a 
bamboo grove planted in the water, noughts 
and crosses, crossroads, a fish trap. 

There are lots of stakes in these fenced 
areas, in these pens. Steering slowly to 
the mouth of the big river, the meeting of 
fresh and salt water, the euphoria of the 
fish and the little whirlpools. The silence 
of the depths interrupted by the motor of a 
distant boat. The draught of the boat. The 
solitary fisherman in the kayak that is only 
big enough for one person. In the light 
of the end of the afternoon, the sublime, 
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unappreciated.

We have missed the boat. Living 
on that island means having to be 
precisely aware of time or having to 
wait for the next boat, if it comes. 

Another failed attempt to catch a dream in 
Paquetá. 

An island with its own time, with dirt 
streets and the Guanabara waters of the city 
of Rio de Janeiro.

Of free people, free animals, free bicycles, 
free boats.

Of old dreams.

With our free time, we play there 
in Praça XV, with the fishermen 
and the workers resting during 
their lunch break. Men take selfies 
with a captured puffer fish. A 
scene from the city which appears 
unconcerned with time, which 
swallows and destroys.

But the boat is on time!

The boat I need and I am not alone, men and 
women of the sea. 

Going back to Plato, in an 
unfinished work he says, “there are 
three kinds of men: the living, the 
dead and those who go by the sea.”

Speaking of performance, Bas Jan 
Ader disappeared trying to cross 
the North Atlantic, and his boat 
was only found ten months after 
his departure, adrift, without  
his body. 

Adrift, a spent word, a lost image. A lost 
body. The lifeless body of the taxi driver who 
fell into the Bay trying to escape a mugging 
over the mouth of the Carioca River. 

We use improvised dark rooms in 
a hotel or restaurant bathroom… in 
the improvisational tradition of the 
trade, so as not to lose the image, 
to change the film and once again 
return to the sea with the drifter. 

We are standing up, there where 
Rio is transformed, under layers of 
the past. 

The Perimetral overpass was 
demolished. In its place, a 
subterranean tunnel was built and 
accorded the name of a former 
governor famous for privatizing the 
city. Great works of short memory.

While the finishing touches are being put 
to the Maravilha project, with its Mar and 
its Tomorrow, the past is silent. The black 
port, with its cruel, durable history, is 
camouflaged beneath new clothing. On 
the shores of the Bay, many disembarked 
who are now buried beneath houses that 
glimpse of gentrification. The residences 
have appreciated in value; history remains 

Olympic Games and we will no 
longer be able to go out to recover 
the drifter. But what images will 
be printed of the city if, during this 
period, it remains there, adrift? 

Olympic waters are for the few.

The Aterro sealed off by iron 
railings, preventing anybody 
from getting close to the water. I 
walked to Flamengo beach where 
the railings end and it is possible 
to walk on the sand. I wanted an 
image. The sea was rough, but I 
didn’t know it. I left home dressed 
in my day clothes. The wave came 
and carried me off into the sea. 

Continuous forgetting, leftovers 
of futures. A plan for a city, never 
realised. 

And what about the drifting rubber ducks 
that got lost at sea in 1992 when a ship sank 
between Hong Kong and the United States? 
Even today there are people tracking the 
whereabouts of the 28 thousand “floating 
friends” that have been crossing the 
maritime currents of the world for over 
twenty years. I saw one myself in the Bay, 
but couldn’t say if it belonged to the  
same fleet. 

Rubber ducks, the Boston tea 
party, the cargo of cannabis 
washed up on the beaches of Rio… 
Other shipwrecks and revolutions 
performed at sea, interesting 
chapters in the writing of history. 

I brought water for you from the Pacific, 
from a special beach, near a hotel called the 
Oceanic. I miscall it Atlantic even though 
it’s on the Pacific coast. Walking along the 
Praia do Forte beach, in the middle of the 
Atlantic, this week, I discover a building of 
questionable architecture called the Pacific. 
Oceanic ironies. 

Today we enter the apparently clean water of 
the Bay to launch the drifter. Itajurú is also 
apparently clean. I don’t know what pains 
me most: the overt filth or the apparent 
cleanness, which stinks discretely. 

Today I swam in the Olympic swimming 
pool with the best view of the city. The 
clarified water, which appears salinated 
due to the sea air, shines turquoise over 
the silent, fetid mouths of the Berquó 
and Banana Podre, invisible rivers of the 
Botafogo neighbourhood that flow into 
Guanabara Bay. 

When I was small, I thought that 
Itajurú was a river that divided 
my hometown in two. Just like 
Guanabara, also confused with a 
river, and the city being baptized  
as a result of this error or mistake.

(To think that the city was named 
as the result of a mistake.)

The very Loyal and Heroic City of São 
Sebastião do Rio de Janeiro.

Our time is ending. Soon the Bay 
will be closed because of the 





CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO 
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ

Este projeto foi realizado com 
recursos do edital Viva a Cultura! – 
Programa de Fomento à Cultura da 
Prefeitura do Rio – Viva a Arte! (2015)

B146d 
 Arrabal, Jonas, 1984-
 Baldan, Luiza, 1980-
 Derivadores/Luiza Baldan, Jonas Arrabal. – 1. ed. –  
Rio de Janeiro : Automatica, 2016.

 92 p. : il. ; 20 cm.
 ISBN 978-85-64919-24-2

 1. Guanabara, Baía de (RJ) – Obras ilustradas. 2. Artes 
gráficas. 3. Projeto gráfico I. Título.

16-35115      CDD: 741.6 
CDU: 741

PRODUCÃO EDITORIAL 
[EDITORIAL 
PRODUCTION] 
Marisa S. Mello 

DESIGN
Giselle Macedo | Luxdev

EDIÇÃO [EDITION]
Automatica Edições

TRATAMENTO DE IMAGEM 
[IMAGE PROCESSING] 
Noise 

REVISÃO [COPY EDITING] 
Duda Costa 

VERSÃO [ENGLISH 
VERSION]
Christopher Burden

FOTOGRAFIA 
[PHOTOGRAPHY]
Jonas Arrabal & Luiza Baldan 
(120 mm)
Luiza Baldan (35 mm)

CâMERA PINHOLE 
[PINHOLE CAMERA]
Thiago Barros

TEXTOS [TEXTS]
Ana Luisa Lima
Bruna Cerrone
Jonas Arrabal
Luiza Baldan 
Marisa S. Mello
Simplício Neto

IMPRESSÃO [PRINTING]
Ipsis

AGRADECIMENTOS 
[ACKNOWLEDGEMENT] 

André Ribeiro de Rezende
Ateliê Oriente
Bruna Vieira de Medeiros
Claudia Savelli
David Pacheco
Francisco dos Santos 
Fred Luna
Gabriela Mureb
Galeria Anita Schwartz
Galeria Celma Albuquerque
Gisele Camargo
Irmãs Schincariol de Mello
Julia Arbex
Maycon Monteiro Quintanilha
Marcelo Azeredo 
Nicolás Espinoza
Raphael Fonseca
Speed Lab
Thiago Marques
Vinícius Pinheiro Palermo 




