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A Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro tem procurado, durante 
esses oito anos de existência, contribuir para a ampla circulação, discussão e interação de 
ideias sobre assuntos referentes à urbe carioca. A excelência de seu Conselho Editorial e 
Consultivo, a qualidade dos artigos publicados, o apoio recebido da Prefeitura do Rio e a 
tenacidade e empenho de seus editores são responsáveis pelos bons resultados que vem 
obtendo, despertando o interesse da comunidade acadêmica e do público em geral.

Promovendo a ampliação de conhecimentos na área das Ciências Humanas, este 
periódico constitui uma importante fonte de pesquisa, veicula informações que contribuem 
para aprofundar os debates sobre temas candentes para a historiografia, fornece material 
para subsidiar os professores na elaboração de suas aulas e para outras atividades de 
caráter pedagógico.

Por tudo isso, acreditamos que a Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 
veio para ficar, consolidando-se como um espaço legítimo em que fatos históricos, através 
de múltiplos olhares e diferentes leituras, são problematizados e reinterpretados.

Guilherme Nogueira Schleder
Secretário-Chefe da Casa Civil 
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Este número, o oitavo da Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, traz 
uma novidade, a publicação de dossiês temáticos. Um deles é composto por uma seleção 
de textos dos participantes da Conferência Internacional Superior de Archivística/Cisa, 
realizada em Paris, entre 18 e 22 de novembro de 2013, com a participação de instituições 
da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, República Dominicana e Uruguai. Este conjunto de reflexões permite um olhar 
sobre trajetórias, práticas e possibilidades das entidades e dos profissionais, desenhando 
um quadro bastante específico da área na América Latina.

Outros dois dossiês reúnem estudos sobre os Cemitérios do Rio de Janeiro, coordenado 
por Claudia Rodrigues, Marcelina de Almeida e Renato Cymbalista, e sobre as Enchentes 
Urbanas, coordenado por Lise Sedrez e Andrea Casa Nova Maia. O primeiro sobre os 
lugares de sepultamento na cidade do Rio de Janeiro de outrora, demonstrando ao leitor 
a historicidade das práticas de enterramento em campos-santos públicos. O segundo se 
propõe a entender historicamente o evento das enchentes urbanas no Brasil, e de que forma 
elas influenciam as relações entre cidade, estado e natureza urbana.   

Alguns artigos, que não integram estes dossiês, trazem importante contribuição 
para a historiografia dedicada ao Rio de Janeiro. Discutem a questão da centralidade da 
cidade no contexto do Império Ultramarino português; a política e as reformas urbanas 
do prefeito Henrique Dodsworth (1937-1945); a participação dos estudantes no contexto 
da ditadura civil-militar, entre 1964-1968; a vida e obra de Antonio Benvenuto Cellini, 
escultor que emerge da escravidão para a liberdade, cuja trajetória permite a análise das 
tensões entre conjunturas, estruturas sociais e iniciativa pessoal; a comunidade italiana 
no Rio de Janeiro, assunto ainda pouco estudado, pois os historiadores têm privilegiado 
a imigração de italianos para os estados do Sul do país e para São Paulo; a exploração 
da obra do compositor Herivelto Martins sob as diretrizes da perspectiva humanística 
em Geografia e as Rodas culturais, modalidade de ocupação do espaço público carioca, 
alternativa, independente, artística e singular. 

Na seção Resenhas dois livros são analisados: Arquivos pessoais: reflexões interdis-
ciplinares e experiências de pesquisa, que une a atividade arquivística à reflexão intelectual, 
e o já clássico Naturais e invasores no Rio de Janeiro do Século XVI. A luta pela posse da terra, 
que consiste em um estudo de caso sobre o episódio da França Antártica, cujo conteúdo 

Apresentação
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nos remete ao embate entre portugueses e franceses, contribuindo para indagar como a 
presença europeia se impôs ao longo do século XVI na América portuguesa e colocar, no 
centro da discussão, o relacionamento entre europeus e indígenas.

Diante de tantos temas tratados neste volume, escolhemos para a capa uma imagem 
de Augusto Malta pouco divulgada. Trata-se da inauguração de uma lápide no Cemitério 
Israelita de Inhaúma, o cemitério das polacas, em 1934. No primeiro cemitério judeu da 
cidade, Malta captura o sincretismo religioso brasileiro de uma sócia ou sócio da Associação 
Beneficente Funerária e Religiosa Israelita (ABFRI). Vale destacar, que esse campo-santo 
foi o primeiro da cidade tombado, para assegurar a integridade do local. A Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro publicou o Decreto nº 28.463, de 21/09/2007, que determinava 
o tombamento provisório do Cemitério Israelita de Inhaúma. Ato ratificado pelo Decreto 
nº 32.993, de 27/10/2010, que determina o tombamento definitivo. 

As editoras
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Dossiê 
Conferência Internacional 

Superior de Arquivologia (CISA):
um panorama de instituições e 
acervos na América Latina
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arquivo - augusto Malta - 1914
Rotina de trabalho dos funcionários do arquivo da Fazenda da Prefeitura do distrito Federal  PdF/aM/PC-
1696


