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A Revista do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro continua com sua 
promessa de renovação e diversificação dos estudos publicados. 

Nossa edição número 14 reúne historiadores, antropólogos, geógrafos, ar-

quitetos, sociólogos, administradores e especialistas em Direito e Gastro-

nomia para discutir diferentes nuances de nossa cidade e de nosso estado. 

Toda multiplicidade de saberes que o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 

promove, através de suas publicações, tem uma qualidade acadêmica de ex-

celência, garantida pelos membros renomados de nossos conselhos Editorial 

e Consultivo e pelo trabalho árduo de nossos funcionários e colaboradores.

Nosso primeiro dossiê, organizado pela professora Patrícia Merlo, 

da Universidade Federal do Espírito Santo, propõe-se a discutir o patrimô-

nio alimentar do Rio de Janeiro, compreendendo-o como uma tradição re-

pleta de histórias, cultura e materialidade. Do período colonial aos nossos 

dias, encontramos textos que abordam o alimento como instrumento de cura 

e perseguição; a questão do abastecimento e da mudança na alimentação 

do Rio de Janeiro com a vinda da família real (1808); o primeiro receituá-

rio brasileiro que se aproximava mais de refeições europeias; o consumo de 

alimentos na belle époque carioca e na Itália, no período da Segunda Guerra 

Mundial, quando nossos soldados precisaram se acostumar com a distância, 

o frio e a ausência de feijão. E, por falar num dos alimentos preferidos dos 

brasileiros, o último texto aborda a feijoada, mais especificamente a carioca, 

como uma comida rica para compreendermos elementos culturais diversos 

de nossa sociedade múltipla.
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O segundo dossiê reúne historiadores formados, em algum mo-

mento, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, instituição que sal-

vaguarda diversos documentos fundamentais, para a história da Baixada 

Fluminense, em seu Centro de Documentação e Imagem. Organizado pelos 

professores Jean Rodrigues Sales, Felipe Ribeiro, Álvaro Pereira do Nasci-

mento e Alexandre Fortes, o conjunto dos textos, com certeza, transporá os 

limites desta publicação, tornando-se referência sobre a região. Nele, en-

contramos reflexões sobre a ocupação da Baixada cinquenta anos após a abo-

lição da escravidão; a Fazenda de Santa Cruz, de sua ocupação pelos jesuítas 

aos nossos dias; a importância de se preservar a arte e a cultura regional; a 

prática memorialista dos membros da Arcádia Iguaçuana de Letras que dis-

putam espaço com os historiadores locais; a relação paternalista de uma das 

indústrias mais presentes naquela região, a Companhia de Canetas Com-

pactor; e os militantes comunistas na Ditadura (1964-1985) que ocuparam a 

Baixada devido a um elemento primordial, seu caráter operário.

Nossos artigos livres são bem distintos um do outro. O primeiro, de 

Adriana Gomes, aborda o debate realizado, nos jornais cariocas, entre o res-

ponsável pelo Código Penal de 1890 e os espíritas, pois o artigo 157 crimi-

nalizava algumas práticas da religião. O segundo, de Flávia Brito do Nasci-

mento, faz um histórico da Praça XV do Rio de Janeiro, debatendo as diversas 

mudanças em sua paisagem e prédios, da época colonial aos nossos dias, 

passando por discussões sobre seu tombamento e preservação. O último ar-

tigo, de Gleice Mattos Luz, aborda a solidariedade da família carioca, espe-

cialmente no que tange ao fenômeno da recoabitação, em tempos de crise, 

desemprego e precarização do trabalho.

A resenha desta edição conversa com nosso segundo dossiê. Trata-

-se do livro A Baixada Fluminense e a Ditadura Militar: movimentos sociais, re-

pressão e poder local, organizado por Jean Rodrigues Sales e Alexandre Fortes. 

A análise, feita por Gabriel do Nascimento Silva, mostra a importância de um 

trabalho de fôlego sobre uma temporalidade muito estudada, mas uma lo-

calidade pouco abordada. Apesar do pioneirismo, Silva aponta ausências na 

obra como as mulheres e os negros, cujos capítulos se debruçam raramente.

Como sempre, nossa nova edição está inteiramente disponível em 

nosso site (http://wpro.rio.rj.gov.br/revistaagcrj), juntamente com as ante-

riores. Nele, é possível encontrar nossas normas para publicação, bem como 

as formas de submissão disponíveis. 

A fotografia que ilustra a capa mostra mulheres fantasiadas com a 

temática do enredo “Criação do Mundo na Tradição Nagô”, da escola de sam-
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ba Beija Flor de Nilópolis, no ano de 1978, pertencente à Coleção Particular 

Francisco Duarte, do acervo do AGCRJ. A escolha da imagem se deve ao fato 

da escola pertencer à Baixada Fluminense, sendo a atual campeã do carnaval 

carioca, o que mostra o trânsito e a confluência entre a capital do estado e as 

cidades próximas. A foto também esconde uma surpresa que sairá em nosso 

próximo número. Por isso, fique atento às redes sociais do AGCRJ e não perca 

nenhum detalhe de nossa programação.

A diversidade da publicação, que agora se encontra disponível para o 

mundo inteiro, comprova a permanência da independência, da democracia 

e da liberdade promovidas pela instituição. Esses valores são nortes perse-

guidos por toda a equipe do AGCRJ e é o que desejamos para todos os nossos 

leitores e colaboradores. Esperamos que compartilhem os artigos e os co-

nhecimentos com os amigos, pois nunca foi tão importante dividir saberes 

pautados no rigor acadêmico. Boa leitura!

BEatriz KushNir
Editora

caroliNa FErro
Editora Assistente
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