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apresentação

O projeto “Rio, cidade de luz: energias que

movem os cariocas” propõe a produção de

um livro de arte que mostra o Rio de Janeiro

sob um ponto de vista cultural e social,

impulsionado por fotos e imagens. A

publicação, por seu conteúdo abrangente,

pretende despertar o interesse em diversas

áreas: fotografia, história, publicidade, design,

tecnologia, turismo. O livro mostra a íntima

relação da cidade e de seus habitantes com

as variadas formas de energia, naturais e

humanas.

Movido pela luz do sol, avesso aos dias

nublados, o carioca pauta seu cotidiano pelas

atividades ao ar livre. É conhecido por sua

preferência pelos encontros nos espaços

públicos. Tem como valores a integração com

a natureza, a convivência coletiva, a vida

saudável e, sobretudo, a alegria de viver. A

energia elétrica, que em seus inícios enfrentou

resistência à sua utilização, hoje faz parte da

vida da cidade, e permitiu ao carioca

“esticar” o dia, noite adentro, numa plena

ocupação das ruas. Trouxe conforto e

mobilidade, ampliou as possibilidades de

comunicação e de diversão, modificou as re-

lações interpessoais e sociais; transformou a

vida, enfim. E o fez de modo tão radical, que,

muitas vezes, nos esquecemos ou deixamos

de perceber sua forte influência.

Ricamente ilustrado com imagens (de acervo 

e  contemporâneas), este livro pretende 

evidenciar,  sob uma perspectiva histórica, a 

íntima relação entre o par luz-energia, em seu 

sentido mais amplo,  com o comportamento e 

as práticas culturais do  carioca. Ao lado de 

imagens fotográficas, os reclames publicitários 

ajudarão essa história a ser contada.

A publicação conterá 150 páginas de 

alta  qualidade de impressão.

Tiragem: 500 ou 1.000 exemplares 
(238cm  x 296cm)





conceito
O livro “Rio, cidade de luz: as energias que movem
o carioca” mostra a interação da cidade e de seus
habitantes com as múltiplas energias que os ali-
mentam.

O tema nos possibilita navegar por assuntos distin-
tos, mas que se mostram complementares, como:
ciência, comportamento, arte, publicidade, histó-
ria, tecnologia, urbanismo, gastronomia. Imagens
(algumas de acervo e outras inéditas), são o eixo
condutor da publicação. Elas constroem uma nar-
rativa pictórica que exploram completamente to-
dos os temas.

A ideia que norteia a concepção do livro é evi-
denciar a forte vocação do Rio de Janeiro para
promover uma troca permanente entre natureza e
criação humana. Desse modo, as noções de luz e
energia são apresentadas do modo como são
vivenciadas pelos cariocas (os de nascimento e os
de coração).

Estão presentes as energias que põem em movi-
mento o corpo, as que fazem brilhar a alma, e as
que fazem pulsar a cidade, em toda a sua com-

plexidade. Do céu e da terra, essas energias, em
seu jogo intenso, modificam as relações entre as
pessoas e a cidade, como também dos habitantes
entre si.

A abordagem histórica revela essas modifica-
ções, iniciando com uma curiosa comparação
entre os primórdios da cidade e os dias atuais,
focando nos séculos XX (início da geração e di-
fusão do uso da energia elétrica na então capi-
tal federal) e XXI (plenitude do uso na contempo-
raneidade).

As imagens que compõem a narrativa são oriun-
das de acervos como: Arquivo Geral da Cida-
de do Rio de Janeiro (Fundo Augusto Malta), do
Arquivo Nacional, da FUNARTE, da Light (Revista
Light, incluindo capas e reclames), assim como
novas fotografias serão produzidas especialmen-
te para o livro.

Depoimentos obtidos de personalidades e tam-
bém através de participação da população
(colhidas diretamente pela Turbilhão de Ideias)
completarão a obra.

A estrutura apresentada a seguir expõe os temas
gerais a serem contemplados por esta publica-
ção.



concepção visual

A concepção visual do livro “Rio, cidade de luz:
energias que movem os cariocas” transborda o pró-
prio conteúdo, manifestando-se em sua forma. O
livro é concebido como um objeto que materializa,
também visualmente, o seu conceito.

O grafismo remeterá a imagens que sintetizem as
energias que movem os cariocas.

A concepção visual será norteada por cores quen-
tes, solares, que vibram energia.



estrutura de conteúdo

Todo o conteúdo textual será apresentado em duas  
línguas: português e inglês.

Os textos serão complementares às imagens, que  
constituirão o eixo narrativo da publicação.









Rio de Janeiro: natureza  

e criação humana em  

troca permanente.

Luz e Energia

Apresenta o caráter amplo com que o par  
luz-energia será abordado no livro;

Traça breve histórico da fundação da Cidade até o  
início do século XX;

Estabelece foco nos séculos XX e XXI;

Expõe a diversidade dos temas abordados e suas  
interconexões.

Energias da natureza

Luz natural e comportamento das pessoas:

Uso das praias para o banho: influência europeia;  

Passeios nas matas;

Passeios nas montanhas (escaladas do Pão de  
Açúcar, Corcovado, mirantes);

Passeios pelo ar (asa delta / parapente na Pedra  
Bonita);

Abraços entre pessoas / Abraço nas árvores (fonte
de energia) / Abraços de apoio à natureza (mani-
festos);

Banhos de mar noturnos, mirantes;

Bares e casas noturnas que se estendem pelasruas.

Luzes do homem

E a noite se faz dia: histórico da chegada da luz
elétrica na cidade (o desejo de estender a luz solar
para o período da noite);

O Rio que a gente não vê: os subterrâneos da ci-
dade, energia que vem da terra;

Túneis, cabeamento, fibra ótica, manilhamento  
dos rios.



Pessoas de luz, força e energia

Personagens da cidade (alguns exemplos)

Depoimentos de personalidades que habitam a  
Cidade:

Cassia   

Kiss

Angelo        

Paes 

Leme







Tecnologia

Transportes (Bonde, Ônibus, Metrô, Trem, VLT /  
Bicicleta, Caminhada, “Burro sem rabo”)

Comunicações (Telefone, Internet, TV / Conversas  
de botequim, Encontros na praia)

Vida Cotidiana (Aparelhos eletroeletrônicos a servi-
ço do bem-estar: fogão a gás, aspirador de pó,  ar-
condicionado/Antigo amolador de facas,  
churrasco na laje, Cuca Fresca da praia)

Gastronomia

A  energia dos alimentos:

Comidas do carioca: água de coco, frutas, ca-
sas de suco, açaí, CADEG/COBAL, vendedores de
mate na praia.



Urbanismo e comportamento:

Edifícios e Monumentos

Teatros da cidade, exterior, interior: Teatro Munici-
pal, Carlos Gomes, Copacabana, Glória;

Luz em cena: a luz elétrica modifica as artes (da ilu-
minação a azeite à iluminação elétrica);

Grandes cinemas da cidade, exterior, interior: Ode-
on, São Luiz, Metro, Palácio;

Imagens antigas do público nos grandes cine-
mas;

Pontos turísticos: Bondinho do Pão de Açúcar, Cor-
covado, Museu do Amanhã;

Painéis do Profeta Gentileza;

A influência dos hábitos dos Cariocas no  
Brasil;

Rio de Janeiro: vitrine dos acontecimentos nacio-
nais;

Rio de Janeiro: vitrine do Brasil no exterior.





1930

1920 19

Publicidade

A publicidade, por meio dos reclames do início do século XX, apresenta à população um universo
de possibilidades capazes de revolucionar a visão de mundo e os hábitos dos cidadãos. Aborda-
remos:

A evolução da publicidade no Rio de Janeiro;  

A  publicidade impressa;

Apublicidade urbana;

Acomunicação publicitária carioca em relação às demais cidades/estados do país.



40

1950

1960

A  luz e as artes

As manifestações artísticas antes da luz elétri-
ca;

A revolução do uso da luz nas artes em ge- ral.





evento de lançamento  

(opcional)
O evento de lançamento do livro poderá ser uma  
FESTA TEMÁTICA.

O espaço que abrigará o evento receberá uma  
DIREÇÃO DE ARTE baseada na CONCEPÇÃO   VISUAL
do livro.

O coquetel a ser servido também seguirá os crité-
rios visuais da obra, levando-se em conta, para a  
preparação dos “comes e bebes”, as cores, for-
mas, temas e ideias do livro.

Trechos do livro serão lidos ao vivo por personalida-
des da cidade, em um pequeno SARAU acompa-
nhado de PROJEÇÃO DE IMAGENS.



Valor do investimento
A consultar



O projeto “Rio, cidade de luz: energias que movem o carioca” propõe a produção de

um livro de arte que mostra o Rio de Janeiro sob um ponto de vista cultural e social,

impulsionado por imagens e textos. A publicação, por seu conteúdo abrangente, pre-

tende despertar o interesse em diversas áreas: fotografia, história, publicidade, design,

tecnologia, turismo.

O livro mostra a íntima relação da cidade e de seus habitantes com as variadas formas

de energia, naturais e humanas.

Movido pela luz do sol, avesso aos dias nublados, o carioca pauta seu cotidiano pelas

atividades ao ar livre. Tem como valores a integração com a natureza, a convivência

coletiva, a vida saudável e, sobretudo, a alegria de viver.

A energia elétrica, que em seus primórdios enfrentou resistência à sua utilização, hoje

faz parte da vida da cidade, e permitiu ao carioca “esticar” o dia, noite adentro. Trouxe

conforto e mobilidade, ampliou as possibilidades de comunicação e de diversão, mo-

dificou as relações interpessoais e sociais; transformou a vida, enfim. E o fez de modo

tão radical, que, muitas vezes, nos esquecemos ou deixamos de perceber sua forte

influência.

Esse processo de transformação teve uma participação decisiva da Light, empresa

centenária de energia elétrica, que, no início do século XX era responsável também

pelos serviços de gás, telefone e bonde.

Ricamente ilustrado com imagens (de acervo e contemporâneas), este livro pretende

evidenciar, sob uma perspectiva histórica, a íntima relação entre o par luz-energia, em

seu sentido mais amplo, com o comportamento e as práticas culturais do carioca. Ao

lado de imagens fotográficas, os reclames e capas da Revista Light ajudarão essa his-

tória a ser contada.
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