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LIVRO NARRA A 
HISTÓRIA E O ÍNTIMO 
DO JARDIM BOTÂNICO

Foto: Dudamedeirosss / Wikipédia
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Famoso reduto de ilustres cariocas como Tom Jobim e 
Machado de Assis, o bairro do Jardim Botânico tem a aura 
e o DNA do carioca. Uma história que se inicia como 
um bairro proletário, pensado para abrigar imigrantes, 
que sofre drásticas transformações e, hoje, torna‐se a 
fotografia da famosa “elite carioca”, com mansões, bio‐
diversidade preservada e muitas histórias a serem des‐
cobertas. Essas peculiaridades, em sua maioria, foram 
compiladas em “Histórias do Jardim Botânico: Um re‐
canto proletário na zona sul carioca” (Ed. Telha), pelas 
mãos da doutora em História pela UERJ Luciene Carris. 
 
No livro, os acontecimentos históricos que moldaram 
a linha do tempo do bairro se entrelaçam com as 
histórias pessoais da autora, moradora do Jardim 
Botânico há 40 anos, de uma forma que mescla roman‐
tismo e informação numa só obra. A publicação traz 
fatos desse bairro tão simbólico da zona sul e que 
muitos moradores devem desconhecer. 
 
O leitor descobrirá que a criação da instituição que 
nomeia o bairro partiu de Dom João VI, e que ilustres 
como Albert Einstein e a Rainha Elizabeth II estiveram por 
lá. Em paralelo, irá conhecer os bastidores das muitas 
manifestações e disputas políticas e ideológicas que 
levaram multidões às suas ruas em busca de mudanças. 
  
“Quando se fala do Jardim Botânico se pensa, eviden‐
temente e com razão, nesse passado imperial, com a 

criação do Jardim após a vinda de D. João VI. O local, 
também é conhecido como o “bairro dos artistas”, um 
bairro aristocrático. Mas pouco se conhece do seu pas‐
sado rural, do movimento operário, das fábricas e dos 
imigrantes”, afirma Luciene. 
 
SOBRE A EDITORA TELHA 
A Telha é uma editora independente voltada para a pu‐
blicação de obras críticas sobre temas contemporâneos. 
 
SOBRE A AUTORA 
Luciene Carris é mestre e doutora em História pela 
UERJ. Realizou estágios pós‐doutorais no Laboratório 
de Geografia Política da Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas da USP (2013) e no Departamento 
de História da PUC‐RIO (2019).  
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Um dos bairros mais icônicos e referenciados do Rio de Janeiro 
através do olhar de historiadora carioca
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