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Palavra da Direção 
 

A publicação do número 22, Ano 2022, da Revista do Arquivo Geral da Cidade 
do Rio de Janeiro é motivo de orgulho e alegria de nossa equipe. Cumprimos o 
dever de continuidade com o entusiasmo dos novos tempos na Prefeitura do 
Rio e especialmente na Secretaria de Governo e Integridade Pública a que 
somos vinculados. 

A Prefeitura entende que os arquivos devem ser vistos como equipamentos 
de Estado, voltados para a eficiência do governo, atendimento de excelência à 
população carioca e responsabilidade pelas políticas públicas de gestão de 
documentos, com total transparência. 

Além disso, o Arquivo da Cidade é o fiel depositário de nossa memória, da 
história de grandes feitos e do cotidiano do cidadão comum que engrandece 
com seu trabalho a vida, por vezes difícil, do cidadão. Só que o carioca faz tudo 
com alegria, sob o sol que nos acaricia, as montanhas que nos cercam e o mar 
que embeleza suas praias conhecidas em todo o mundo... 

Contando com a excelência do Conselho Editorial e Consultivo, 
aproveitamos para agradecer a cada um dos seus membros, doutos e 
dedicados. Ao lado dos editores, que fazem um trabalho primoroso e de alta 
qualidade acadêmica, os Conselhos são a garantia do êxito da Revista. 

O tema deste número da Revista, escolhido na gestão anterior do Arquivo, 
não poderia nos ser mais caro. Biografias negras e samba são raízes da nossa 
cidade, destaque na nossa cultura e valores priorizados na nova Secretaria de 
Governo e Integridade Pública. 

A atualidade destes assuntos disputa interesse nos estudos recentes, na             
abordagem moderna do conhecimento e da História. 

Nesta edição o leitor será nosso parceiro no novo Rio que estamos 
construindo com saber e democracia. 

 

ROSA MARIA ARAUJO 
Historiadora, Presidente do Arquivo Geral da Cidade do Rio de 

Janeiro 

 

 



 

A presente edição da Revista Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 
reforça sua linha editorial voltada para temáticas relacionadas ao Rio de Janeiro 
em sua centralidade histórica como eixo de configurações e tensionamentos 
sobre a identidade nacional em seus variados aspectos. Neste número, 
apresentamos a primeira parte do dossiê “Biografias e Trajetórias Negras do 
Samba carioca”, organizado por Vinicius Natal, que propõe um debate acerca 
das personalidades negras do samba e suas trajetórias de vida. Concebido a 
partir de uma corrente de pensamento que entende as biografias como vetores 
de articulação de processos políticos e ideológicos, os textos do dossiê 
percorrem um mosaico variado de personalidades negras que obtiveram 
destaque em suas atividades como sambistas. Através desses atores, é possível 
observar a forma como as trajetórias estão imbricadas com contextos sociais, 
materializando “táticas” individuais (na arguta definição de Michel DeCerteau) 
que configuram lutas políticas e antirracistas. 

No mundo contemporâneo, os debates sobre colonialidade que assumem a 
centralidade do racismo como elemento estrutural das relações sociais no 
Brasil e em várias regiões do planeta vêm sendo cada vez mais ativados como 
foco de interpretações sobre diferentes aspectos da sociabilidade. Nesta 
direção, a Revista do Arquivo da Cidade se posiciona como instrumento de 
publicização de tais debates, atravessados pelo alinhamento inconteste às 
iniciativas de superação desta triste página de nossa História. Devido ao grande 
número de artigos recebidos, os artigos serão publicados em dois números da 
Revista. 

As edições anteriores de nossa Revista estão disponíveis em nosso site 
http://wpro.rio.rj.gov.br/revistaagcrj/, onde também podem ser encontradas as 
normas para publicação, as formas para submissão e as edições anteriores. 

A imagem de capa desta edição nos traz a beleza de uma bateria de escola 
de samba, no ano de 1980. Não poderia ser mais apropriado ao dossiê que traz 
em seus artigos o protagonismo negro associado ao carnaval carioca. 

Desejamos a todos uma boa leitura e reflexões transformadoras. 
 

 

 

GABRIELLE MOREIRA 
Editora

http://wpro.rio.rj.gov.br/revistaagcrj/
http://wpro.rio.rj.gov.br/revistaagcrj/


 

Nota editorial 
 

Além dos artigos que compõem o dossiê temático, o número atual conta 
com três artigos livres. O primeiro, Discurso sobre o samba: ressignificações na 
construção da identidade nacional no Rio de Janeiro da Primeira República, de 
autoria de Pedro Henrique Souza dos Santos. Em seguida, Leonardo Brito de 
Arouca apresenta seu trabalho Materialidade e autenticidade na roda de 
samba: considerações sobre o uso do microfone em rodas de samba no Rio de 
Janeiro. Fechando a edição, temos o texto Os astros em cena: investigando a 
consolidação da performance das alas de passistas das escolas de samba do 
Rio de Janeiro, de Rodolfo Viana.  

 

 


