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Resumo
O presente trabalho aborda a formação acadêmica e a obra do arquiteto brasileiro Attílio 

Corrêa Lima (1901-1943) analisando, desde os seus conhecidos trabalhos na área do urbanismo, 
até os seus projetos de paisagismo e arquitetura, realizados em sua curta, mas intensa, carreira 
profissional. 

Formado pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e sendo o primeiro 
brasileiro diplomado em urbanismo pela Universidade de Paris, Attílio Corrêa Lima participou 
dos mais importantes projetos brasileiros entre 1932 e 1943. Os planos urbanísticos de Goiânia, 
Recife e Volta Redonda, e os projetos elaborados para os industriários, revelam um perfil 
profissional sintonizado com a modernidade.

Sua formação clássica na linha da beaux-arts e uma pioneira evolução rumo ao Movimento 
Moderno são a tônica deste trabalho, que revela ainda dados inéditos de sua produção profissional 
e procura estimular a realização de outras pesquisas semelhantes. 

 

Abstract

The present study approaches the academic foundation and the work of the Brazilian 
architect Attílio Corrêa Lima (1901-1943) studying his work since his best known studies 
about town planning until his landscape and architecture designs developed during his short but 
intensive professional career.

He was graduated at Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro and was the 
first Brazilian architect graduated in town planning at Paris University, Attílio Corrêa Lima 
took part in the most important Brazilian designs between 1932 and 1943. The city plans of 
Goiânia, Recife and Volta Redonda, and the designs elaborated for the industry workers reveal 
a professional profile connected to modernity.

His classic foundation in beaux-arts trends and his pioneer evolution driven to the Modern 
Movement are the predominant subject of this study which also reveals unpublished data of his 
professional production and try to stimulate other similar studies.
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Introdução

O ponto de partida desta pesquisa está no ano de 1992 quando iniciei o Curso de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Mackenzie – nível de mestrado – e 
que foi concluída em novembro de 1996. Interessado que estava em estudar a evolução do 
urbanismo brasileiro intrigava-me as diferentes concepções urbanísticas de Goiânia (1933) e 
Brasília (1956), as duas capitais planejadas por arquitetos brasileiros contemporâneos, num 
curto intervalo de pouco mais de vinte anos. O que teria ocorrido para que os seus desenhos 
apresentassem resultados tão distintos? O plano de pesquisa inicialmente formulado se propunha 
então a estudar a evolução ocorrida nestes anos e recebeu o título de: O urbanismo no Brasil, 
de Goiânia a Brasília.

Concebidas como novas capitais administrativas e localizadas na mesma região geográfica 
do planalto central brasileiro, ambas resultaram do talento de dois importantes arquitetos 
brasileiros, reconhecidamente modernos: Attílio Corrêa Lima e Lúcio Costa, respectivamente. 

Quando iniciamos as primeiras investigações fomos aos poucos nos convencendo do 
grande desequilíbrio existente entre a quantidade de estudos já realizados sobre as duas capitais. 
O plano-piloto de Brasília elaborado por Lúcio Costa tinha, de fato, muito mais prestígio entre 
os arquitetos brasileiros do que o plano urbanístico da capital de Goiás. Nas três últimas, décadas 
vários estudos acadêmicos e profissionais haviam sido realizados sobre a nova Capital Federal, 
enquanto que Goiânia, se ressentia de estudos mais aprofundados a respeito de sua concepção. 
Isso nos levou a iniciar uma estimulante pesquisa sobre os trabalhos profissionais realizados por 
Attílio Corrêa Lima, principalmente aqueles ligados à sua atividade de urbanista.

Desta forma, a Dissertação de Mestrado, por fim intitulada Attílio Corrêa Lima: um 
urbanista brasileiro (1930 – 1943), desvendou parte das curiosidades que envolveram a atuação 
profissional desse urbanista, desaparecido prematuramente aos 42 anos de idade.

O presente trabalho vem dar prosseguimento às investigações a respeito da obra de Attílio 
Corrêa Lima, esse arquiteto-urbanista praticamente esquecido pela historiografia brasileira, 
além de tentar identificar as principais razões de sua evolução rumo ao Movimento Moderno. 
A sua trajetória individual, a atuação como o primeiro professor de urbanismo do Brasil, os 
projetos realizados em equipe e os artigos escritos para algumas revistas especializadas, trazem 
importantes esclarecimentos à história do urbanismo brasileiro nos anos 30/40.

Para dar seqüência à presente pesquisa estabelecemos alguns pressupostos sobre as 
condições vividas pelo arquiteto em sua curta e intensa carreira profissional. Nosso objetivo é o 
de comprovar que a sua trajetória rumo à modernidade deveu-se às seguintes hipóteses:

Hipótese 1: A modernidade revelada durante o trabalho realizado no Recife, em 1936, 
onde Attílio conviveu com os projetos inovadores do recém-formado arquiteto Luiz Carlos 
Nunes de Souza (1908-1937) e sua equipe, à frente do DAC;

Hipótese 2: A sua participação no concurso para a escolha do projeto da Estação 
de Hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, em 1937, quando saiu-se 
vencedor, juntamente com os seus ex-alunos Jorge Ferreira, Renato Soeiro, Thomás Estrella e 
Renato Mesquita dos Santos;

Hipótese 3: O contato permanente com os novos professores da Escola Nacional de Belas 
Artes do Rio de Janeiro, todos convidados por Lúcio Costa, quando de sua passagem pela 
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direção da Escola. Ainda que de forma intermitente devido ao trabalho feito fora do Rio, Attílio 
lecionou algumas disciplinas na ENBA, entre 1932 e 1937;

Hipótese 4: Os seus últimos trabalhos como arquiteto do Instituto de Aposentadorias e 
Pensões dos Industriários – IAPI, a partir de 1941, quando foi trabalhar sob a orientação do 
arquiteto Rubens Porto, Assistente Técnico do Ministério do Trabalho, e sob a coordenação 
do arquiteto Carlos Frederico Ferreira, chefe do Setor de Arquitetura do IAPI por quase trinta 
anos.

No prosseguimento às nossas investigações, agora em nível de doutorado, e ainda sob a 
orientação do professor Paulo Bruna, nós realizamos outras viagens à Nova Friburgo e ao Rio 
de Janeiro no intuído de coletar informações mais completas sobre a obra de Attílio Corrêa 
Lima, através de minuciosos levantamentos nos arquivos de seu filho, o arquiteto Bruno Corrêa 
Lima, enfocando, dessa vez, também a sua atuação como paisagista e projetista de edifícios.

No Capítulo 1 foi possível estudar a forte influência recebida de seu pai, o escultor José 
Octávio Corrêa Lima, professor da Escola Nacional de Belas do Rio de Janeiro. O curso realizado 
na ENBA, entre 1919 e 1925, foi detalhadamente analisado, graças às informações obtidas 
junto ao Museu D. João VI e ao Núcleo de Pesquisa e Documentação, órgãos da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste capítulo ainda foi 
possível aprofundar as pesquisas sobre o curso que Attílio realizou no Instituto de Urbanismo 
da Universidade de Paris.

No Capítulo 2 destacamos as condições encontradas por Attílio Corrêa Lima quando 
retornou da França. Os novos desafios enfrentados no Brasil com a anunciada evolução para o 
desenvolvimento, caracterizadas pelas diretrizes do presidente Getúlio Vargas, que o requisitou 
algumas vezes para elaborar planos e projetos inovadores desenvolvidos pelo Estado.

O Capítulo 3 é dedicado a abordar todo o seu empenho no sentido de consolidar uma 
carreira profissional independente. Os seus inéditos projetos de paisagismo e de arquitetura 
realizados por seu escritório após o retorno de Recife e, finalmente, a importante participação 
que teve na equipe dos jovens arquitetos do IAPI, realizando experiências que se consagrariam 
após a sua morte.

Neste sentido foram grandes as dificuldades encontradas para conseguirmos analisar toda a 
produção de Attílio nos seus últimos projetos, principalmente aqueles realizados para o Instituto 
de Aposentadoria e Pensão dos Industriários – IAPI, visto que o acervo particular da família não 
conta com nenhum dos projetos por ele elaborado, dando a entender que os possíveis registros 
desta produção terem se extraviado nos arquivos do extinto IAPI. A evolução de Attílio rumo 
à modernidade certamente muito se deve à experiência profissional vivida quando elaborou os 
projetos dos grandes conjuntos residenciais do IAPI.

Para Paulo Bruna, os primeiros arquitetos modernos no Brasil foram aqueles que, 
empenhados em construir os grandes conjuntos habitacionais que se tornaram possíveis com 
a criação das Carteiras Habitacionais dos IAPs, à partir de 1936, utilizaram nesses projetos e 
obras todos os conceitos teóricos e métodos construtivos associados ao movimento moderno, 
adequando-os às condições sociais e tecnológicas do Brasil.

No IAPI Attílio Corrêa Lima elaborou dois projetos de conjuntos habitacionais, ambos 
em São Paulo. Sobre o projeto que fez para Heliópolis, não foi possível obter nenhuma 
informação significativa. Entretanto, do Conjunto Residencial da Várzea do Carmo, projetado 
e parcialmente construído próximo ao centro da cidade de São Paulo, foi possível fazer uma 
profunda e detalhada análise. A concepção urbanística, um assunto que Attílio dominava como 
ninguém, bem como os projetos arquitetônicos dos variados edifícios do conjunto puderam ser 
recuperados e analisados a partir de alguns artigos escritos pelo próprio arquiteto e publicado nas 
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revistas especializadas. Algumas precárias imagens foram recriadas com o auxilio da tecnologia 
digital hoje disponível e baseadas nos minuciosos relatos feitos pelo autor dos projetos.

Na análise do material coletado realizamos ainda algumas consultas e proveitosas 
discussões com outros profissionais da área da história da arquitetura e do urbanismo brasileiros, 
especialmente com os arquitetos e professores Hugo Segawa e Alberto Xavier, o que nos levou 
a outras importantes reflexões.

Attílio Corrêa Lima, formado engenheiro-arquiteto em 1925 pela Escola Nacional de 
Belas Artes do Rio de Janeiro, em um curso com características marcadamente Beaux-Arts, e 
pós-graduado em urbanismo em 1930, pelo L’Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris, 
a tradicional escola francesa que seguia à risca os preceitos da cidade clássica, desenvolveu 
um urbanismo que avançou gradativamente rumo ao Movimento Moderno. Contemporâneo de 
muitos arquitetos reconhecidamente modernistas, Attílio não teve tempo suficiente para provar 
o seu pioneirismo.

Até hoje os seus projetos mais conhecidos ainda são o plano urbanístico de Goiânia, 
elaborado em 1933 e a Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro, 
com o qual ele qual venceu o concurso público realizado em 1937. Como poderia um mesmo 
arquiteto elaborar propostas com partidos tão distintos num intervalo de apenas quatro anos?

Na busca de maiores detalhes entrevistamos o arquiteto Jorge Ferreira, um ex-aluno de 
Attílio na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, ocasião em que cursou a disciplina 
de Urbanismo, em 1936, e colaborador de Attílio no citado concurso. Com 92 anos de idade e 
uma perfeita lucidez, Jorge Ferreira nos relatou alguns importantes episódios da sua convivência 
com o mestre e com outros arquitetos de sua geração.

Foi preciso um aprofundamento minucioso no estudo de sua formação intelectual e 
profissional para esclarecer as razões que o levaram a produzir Goiânia com um traçado tão 
característico da Beaux-Arts e, em seguida, analisarmos toda a sua produção, dos dez anos 
seguintes, para entender como e porque ocorreu a sua evolução definitiva rumo ao Movimento 
Moderno.

A arquitetura brasileira contemporânea teve sua importância mundialmente reconhecida 
após a segunda grande guerra, quando Attílio Corrêa Lima já havia falecido. Nossas pesquisas 
abordam um período ainda pouco estudado se comparado aos inúmeros trabalhos realizados 
nos períodos subseqüentes, a partir da década de 1950, e principalmente, após a inauguração 
de Brasília em 1960. O estudo aprofundado da obra de Attílio Corrêa Lima permitirá registrar a 
importância do trabalho realizado por ele e por uma geração de arquitetos que ficou esquecida 
pela historiografia brasileira.
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1 A formação acadêmica 
e profissional
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“Auto-Retrato” de José Octávio 
Corrêa Lima, em óleo s/ tela, 1,20 x 
0,90 m. Fonte: Acervo particular de 
Bruno Corrêa Lima. Foto do autor.

Attílio Corrêa Lima nasceu no dia 8 de abril de 1901 em Roma, Itália, e foi registrado 
cidadão brasileiro no consulado do Brasil daquela cidade. Filho único do escultor brasileiro 
José Octávio Corrêa Lima (1878 - 1974), este natural da cidade de São João Marcos-RJ, viveu 
seus primeiros anos em Roma onde seu pai realizava um estágio por ter sido agraciado com o 
prêmio-viagem pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro.

1.1 
 O filho do escultor e professor da Escola 
 de Belas Artes

José Octávio era um dos principais discípulos do escultor Rodolfo Bernardelli, professor 
e diretor da ENBA, e foi vencedor do prêmio viagem em 1899 com o quadro Remorso, indo 
estudar na Itália. Alguns anos depois José Octávio casou-se com a italiana Rosália Márzia 
Benfaremo Corrêa Lima, natural de Fermo, na Itália. Attílio Corrêa Lima foi o filho único desse 
casamento.

Attílio viveu com seus pais na Europa até 1906, quando estes retornaram ao Brasil. Ele 
tinha então cinco anos de idade e passou a infância no Rio de Janeiro, quando iniciou seus 
estudos no Colégio Paula Freitas1 . Em 1909 José Octávio retornou com a família à Europa e 

 1. Ver anexo 3
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lá residiu novamente por quase um ano. Nessa época o escultor estava concluindo um busto 
do Almirante Barroso que, por razões técnicas, precisava ser fundido na França. Essa escultura 
encontra-se atualmente na Praça Paris, na Glória, Rio de Janeiro. Neste ano, com apenas oito 
anos de idade, Attílio estudou em Paris retornando em seguida ao Rio onde iniciou seus estudos 
básicos no Colégio Anglo-Brasileiro, concluindo o curso secundário em 1918.

Segundo Bruno Corrêa Lima, filho 
único de Attílio e também arquiteto, seu pai 
sempre estudou em colégio interno, apesar de 
não gostar nenhum pouco disso. O Colégio 
Anglo-Brasileiro ficava em São Conrado, 
muito longe do centro do Rio de Janeiro onde 
eles residiam e seu pai, José Octávio, fazia 
freqüentes viagens à Europa para acompanhar 
a fundição de suas esculturas, cujos modelos 
ele os levava para lá, todos desmontados e 
feitos em gesso. Isso impedia uma maior 
participação nos afazeres da educação com 
seu filho Attílio.

Devido à grande influência exercida por 
seu pai, Attílio matriculou-se como aluno-
livre na Escola Nacional de Belas Artes do 
Rio de Janeiro, no início de 1919. Nessa 
época a ENBA oferecia cursos de Escultura, 
Pintura, Gravura de Medalhas, Composição 
de Arquitetura, Modelagem, Modelo Vivo 
e Desenho Figurado, e tinha seu pai como 
professor titular da disciplina Escultura de 
Ornatos. Sua carreira artística estava, portanto, 
marcada para sempre.

Após um ano cursado como aluno-livre e dando continuidade natural aos seus estudos 
artísticos Attílio ingressou em 1920 no Curso Geral da ENBA, que veio a concluir no prazo 
regular de três anos (1922). Em fevereiro de 1923 iniciou o Curso Especial de Arquitetura, 
onde acabaria se diplomando engenheiro-arquiteto no final de 1925, quando obteve a Grande 
Medalha de Ouro. Durante o curso de arquitetura teve alguns de seus trabalhos expostos no 
Salão Nacional de Belas Artes, conquistando Menção Honrosa, em 1924 e a Medalha de Bronze, 
em 1925.

Foto de Attílio quando criança ao lado de escultura de 
autoria de seu pai. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.

1.2 
 O curso de engenheiro-arquiteto
 (1920-1925)
1.2.1 
 O ensino na Escola Nacional de Belas Artes até 1930

A Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro foi criada em 1891, tendo origem na 
antiga Academia Imperial de Belas Artes, instalada no Rio de Janeiro desde 1826. A Academia 
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havia sido criada por iniciativa de D. João VI dez anos antes quando trouxe ao Brasil a Missão 
Artística Francesa, chefiada por Joaquim Le Breton (1760-1819).

O primeiro diretor da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro foi o escultor 
Rodolfo Bernardelli (1852-1931), nascido em Guadalajara, no México. Oriundo de uma família 
de artistas nasceu naquele país quando seus pais brasileiros realizavam uma temporada de 
apresentações. Ele tinha outros dois irmãos, também artistas: Henrique, pintor, e Felix, pintor e 
violinista. Rodolfo havia estudado muitos anos na Itália e retornado ao Rio em 1885, passando 
a lecionar escultura na Academia Imperial.  Após a Proclamação da República em 1889, foi 
nomeado diretor da recém criada ENBA.

Rodolfo Bernardelli ficou no cargo por um quarto de século, entre 1891 e 1914. Neste 
longo período sua maior realização talvez tenha sido a construção do novo prédio-sede da Escola 
na avenida Central, atual avenida Rio Branco, inaugurado em 1909. Para conseguir uma área 
de terreno na nova avenida foi importante a amizade de Bernardelli com o engenheiro André 
Gustavo Paulo de Frontin (1860-1933), chefe da Comissão Construtora da Avenida Central.

Após o longo período, Rodolfo Bernardelli passou o cargo de diretor ao seu sucessor em 
outubro de 1915. Nesta data assume a direção da ENBA o pintor João Batista da Costa para 
cumprir um mandato de apenas três anos, mas que acabou ficando no cargo até a sua morte em 
1926.

João Batista da Costa havia nascido de família muito pobre em Itaguaí-RJ e, com 
a morte de seus pais, veio morar no Asilo de Menores Desamparados no Rio de Janeiro. 
Começou a estudar pintura na Academia Imperial em 1888 e, após alguns anos, conquistou o 
prêmio-viagem, indo estudar em Paris. Na volta ao Rio passou a lecionar pintura na ENBA, 
sendo orientador de Oswaldo Teixeira e Cândido Portinari. Apesar de não ser um adepto da 
arte moderna que considerava uma anarquia a serviço dos artistas fachados ou cabotinos, 
respeitava a tendência de seus alunos. Desenhista seguro e muito sensível costumava pintar 
paisagens naturais, ficando conhecido como paisagista. 

Fachada principal da Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro, atual Museu 
Nacional de Belas-Artes, av. Rio Branco. Fonte: Zanini, W. (coord.) “História Geral 
da Arte no Brasil”, 1983, p. 439.
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Batista da Costa assumiu a direção da Escola em 1915 e propôs a alteração do exame de 
ingresso para o Curso Geral, já a partir do início de 1916. A disciplina Geometria Descritiva 
e Primeiras Aplicações às Sombras e à Perspectiva foi antecipada da segunda para a primeira 
série.

As disciplinas referentes à construção civil como Estudo Experimental e sua Resistência, 
Tecnologia das Profissões Elementares e Processos Gerais de Construção, a partir de agora 
passaram a ser ministradas na terceira série do Curso Geral. O objetivo era garantir aos 
estudantes desde o primeiro ano uma maior capacitação para o exercício da prática de projetos 
arquitetônicos. Também passou a fazer parte do vestibular os conhecimentos específicos de 
desenho geométrico sendo que, a partir dessa data, a referida disciplina foi retirada do curso.

Até 1915 os alunos-livres eram admitidos a partir dos 12 anos de idade. Depois de 1916, 
entretanto, o ingresso foi limitado a um mínimo de 14 anos para não comprometer o aprendizado 
dos alunos do Curso Especial de Arquitetura que era feito em seguida.

A distinção entre o Curso Especial de Arquitetura dos demais cursos de belas artes 
começou a se intensificar dentro da ENBA. A associação do título de Engenheiro ao de Arquiteto 
visava refletir a melhoria da capacitação científica do Curso de Arquitetura que, aos poucos, 
foi assimilando disciplinas técnicas análogas às do Curso de Engenharia Civil, ministrado pela 
Escola Politécnica.

O aumento das construções devido às obras de reurbanização do Rio de Janeiro que 
vinham ocorrendo desde a primeira década do século XX, na administração de Francisco 
Pereira Passos (1836-1913), levou a alterações importantes no currículo do Curso Especial de 
Arquitetura, que passou a capacitar os profissionais ali formados para atuar tecnicamente no 
mesmo nível dos engenheiros civis.

Assim, com a posse do novo diretor João Batista da Costa, a partir do início do ano letivo 
de 1916, os cursos da Escola Nacional de Belas Artes passaram a ter um novo currículo.

1.2.2
 O academismo de seus mestres

O ensino da arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro nas três 
primeiras décadas do século XX era absolutamente clássico. Sob o comando do pintor João 
Batista da Costa, desde 1915 o diretor da Escola, o curso era desenvolvido em seis anos. Os 
professores ensinavam aos alunos apenas aquilo que tinham aprendido com seus mestres, sem 
conhecer ou discutir os diferentes movimentos que ocorriam em outros países. A formação do 
corpo docente era clássica e seguia os ensinamentos da École des Beaux-Arts de Paris.

A arquitetura empregada no projeto de residências acompanhava os estilos que aqui 
chegavam através de livros e revistas, com destaque para o estilo espanhol, com grandes 
varandas que se abriam para pátios internos, o estilo mexicano, que era uma arquitetura 
européia deturpada nas cidades americanas, ou o estilo inglês, com seus pórticos de pedra e 
alvenaria pintada imitando vigas de madeira. Até mesmo as lareiras que eram construídas nas 
residências tinham apenas um caráter decorativo devido ao clima quente do Rio de Janeiro. A 
arquitetura dos importantes prédios públicos como a Câmara dos Deputados ou o edifício-sede 
do Jockey Club seguia estilos clássicos que eram geralmente classificados como Luis XIV ou 
Luis XV.
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Em depoimento feito em 1978, o arquiteto Abelardo de Souza (1908-1981), diplomado 
pela ENBA em 1932, relata que os estudantes com mais recursos compravam revistas de 
arquitetura estrangeiras, mas a maioria obtinha informações em revistas brasileiras, geralmente 
feitas por ex-alunos da própria ENBA. Segundo ele, o livro preferido dos arquitetos era o 
Vignola, com suas ordens gregas e romanas ditando as regras sobre as fachadas e as proporções 
dos edifícios.

O corpo docente da Escola Nacional de Belas Artes era composto por professores 
catedráticos, por livres-docentes e por professores contratados2. Os professores livre-docentes 
eram submetidos a concurso público e contratados após aprovação pela Congregação. Todos os 
professores catedráticos também eram contratados através de concurso público e tinham cargo 
vitalício desde a sua posse. Havia diversos professores catedráticos no curso: dois professores de 
desenho figurado e modelo vivo, dois de pintura, um de composição e elementos de arquitetura, 
um de história das artes, um de mecânica, grafostática, resistência e estabilidade e um para cada 
uma das outras cadeiras.

De acordo com Lúcio Costa (1902-1998), arquiteto formado na ENBA na turma de 1924, 
e que mais tarde viria ser seu diretor, o curso e os programas das respectivas cadeiras eram 
absolutamente falhos. Fazemos cenografia, ‘estilos’, arqueologia, fazemos casas espanholas 
de terceira mão, miniaturas de castelos medievais, falsos coloniais, tudo, menos arquitetura 
(depoimento ao jornal O Globo, do Rio de Janeiro, em 29/12/1930).

O neocolonial passou a ser então uma espécie de opção nacionalista para os projetos. Esta 
corrente tinha no diretor da ENBA José Mariano Filho um dos mais fortes defensores. Foi por 
influência dele que se realizou a mais importante obra em estilo neocolonial da época: a Escola 
Normal do Rio de Janeiro, projetada por Ângelo Bruhns e José Cortez, em 1926. Lúcio Costa 
foi um dos mais importantes arquitetos desta corrente e neste mesmo ano venceu  oconcurso 
promovido pelo Ministério da Agricultura para a escolha do projeto do Pavilhão do Brasil na 
Exposição da Filadélfia, com um edifício em estilo neocolonial, mas que não foi construído.

No primeiro ano do Curso Geral, na disciplina Desenho Figurado, Attílio foi aluno do 
professor Modesto Brocos y Gomes (1852-1936), um pintor espanhol que chegara ao Brasil 
em 1872 e tinha se especializado em técnicas de gravuras em madeira e metal. Dentre as várias 
obras de Brocos, destaca-se Engenho de Mandioca, pintada em 1892.

Imagem: Embaixada do Peru em estilo neocolonial. Projeto de Lúcio Costa em 1927/28. 
Fonte: COSTA, L. Registro de uma Vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 2. Ed. , 1997, p. 30.

2. Ver anexo 4
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Esta mesma disciplina era dada em conjunto por Modesto Brocos e pelo pintor Lucílio 
de Albuquerque (1877-1939), piauiense, filho de desembargador que chegou a matricular-se na 
Faculdade de Direito de São Paulo e abandonado os estudos quando descobriu sua vocação para 
a pintura. Lucílio de Albuquerque também havia vencido o prêmio viagem em 1906 e estudado 
alguns anos na França onde assimilou expedientes do Impressionismo e do Simbolismo.  Sua 
obra mais célebre é O despertar de Ícaro, pintada ainda na França, que sugeria o vôo de um 
homem em alusão à apresentação do brasileiro Santos Dumont em 1906, realizada em Paris.

Neste primeiro ano Attílio ainda estudou Desenho Geométrico com o arquiteto João 
Ludovico Maria Berna e História das Belas Artes com o bacharel José Flexa Pinto Ribeiro.

“Estudo de Capitéis”, 
datado de 11-10-1921, para 
a disciplina Desenho de 
Ornatos. Fonte: acervo Bruno 
Corrêa Lima. 
Foto: Hugo Segawa.

Em 1921, no seu segundo ano, fez o curso de Geometria Descritiva com os engenheiros 
civis Álvaro José Rodrigues e Gastão Bahiana, este último pai de seu colega Elisiário da Cunha 
Bahiana, que nessa época era aluno do terceiro ano. A disciplina de História da Física e  Química, 
aplicada às artes, era ministrada pelo médico Cincinato Américo Lopes e na disciplina Desenho 
de Ornatos3, ele teve como professor o arquiteto Raul Lessa Saldanha da Gama.

Na disciplina Escultura de Ornatos teve como professor o escultor Honório da Cunha e 
Mello, visto que não seria possível cursá-la com seu pai José Octávio Corrêa Lima. Entretanto 

Fachada do Atelier do escultor 
José Octávio Corrêa Lima (1921) 
projetado pelo arquiteto Raul 

Lessa Saldanha da Gama.
Fonte: Guia da Arquitetura 
Eclética no Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro: Centro de Arquitetura 

e Urbanismo, 2000, p.55.

3. Ver anexos 5, 6, 7 e 8.
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isto não fazia grande diferença pois todos os 
professores de escultura da ENBA tinham 
recebido grande influência do academismo 
europeu e praticavam no ensino as matrizes 
convencionais. 

O academismo europeu se aproximara da 
lição da estatuária florentina dos séculos XV e 
XVI e esse retorno, de caráter eclético, afetaria a 
criação de Bernardelli e de Corrêa Lima. (Mário 
Barata in: História Geral da Arte no Brasil, 
ZANINI, Walter, (org.), 1983, Vol. 1, p.411).

No segundo ano do Curso Básico a 
disciplina Desenho Figurado manteve os mesmos 
professores do primeiro ano: Modesto Brocos e 
Lucílio Albuquerque.

No terceiro e último ano do Curso Geral 
da ENBA seu professor de Desenho Figurado 
(modelo vivo) foi um grande amigo de seu 
pai, o conhecido pintor decorativista Rodolfo 
Chambelland que, contratado pela ENBA em 
1916, lecionou na Escola por mais de trinta 
anos. Chambelland iniciou sua carreira artística 
no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro e 
logo depois, em 1901, matriculou-se na Escola 
Nacional de Belas Artes. Em 1905 ganhou o 
prêmio viagem à Europa com o quadro Bacantes 
em Festa.

Rodolfo Chambelland estudou na 
Academia Julian, em Paris e retornou ao Rio em 
1908. Entre as suas obras destaca-se a pintura 
que executou juntamente com o seu irmão Carlos 
Chambelland na cúpula do Palácio Tiradentes, 
no Rio de Janeiro.

Chambelland foi também um famoso 
retratista e atendendo a um pedido de José 
Octávio, seu particular amigo, executou dois 
retratos de Attílio Corrêa Lima: o primeiro quando este tinha apenas treze anos e o segundo 
alguns anos depois de sua morte, a partir de uma foto de 1941. Os dois quadros fazem parte do 
acervo de Bruno Corrêa Lima.

Na disciplina Escultura de Ornatos Attílio continuou tendo como mestre o escultor Honório 
da Cunha Mello e na disciplina de Matemática Complementar, foi seu professor o engenheiro 
civil Carlo Cianconi, sendo que a disciplina Geometria Descritiva continuou ministrada por 
Gastão Bahiana.

Na primeira disciplina de projetos cujo nome era Composições Elementares de 
Arquitetura4, o professor de Attílio foi o arquiteto Raul Lessa Saldanha da Gama, também 

Rodolfo Chamberlland. Menino com Bola (Attílio 
Corrêa Lima). 1914, óleo s/ tela, 1,70 x 0,74 m. 
Coleção Bruno Corrêa Lima. Rio de Janeiro.

4. Ver anexos 9, 10 e 11.
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amigo de seu pai e autor do projeto arquitetônico do ateliê de escultura de José Octávio, situado 
à rua Paulo de Frontin, atual rua Washington Luis, 10, no centro do Rio de Janeiro. Este edifício 
consta do Guia da Arquitetura Eclética do Rio de Janeiro, onde é classificado como neogrego 
e apresentava em sua fachada original envidraçada uma porta estilizada dos Leões de Micenas 
que faz o coroamento da entrada principal centralizada, ladeada por pilastras dóricas.

Em 1923, Attílio Corrêa Lima ingressou no Curso Especial de Arquitetura e nesse 
primeiro ano, considerado o Grau Básico, cursou três disciplinas técnicas como Topografia 
com o professor eng. Álvaro José Rodrigues, Resistência dos Materiais com o engenheiro civil 
Heitor de Lyra e Silva e Materiais de Construção com o engenheiro civil José Graça Couto.

No Curso Especial de Arquitetura, o principal professor de Attílio foi o arquiteto 
Archimedes Memória (1893-1960), um cearense que mudou para o Rio de Janeiro em 1911 e 
matriculou-se no curso da ENBA. Memória havia sido aluno de Adolfo Morales de los Rios e 
de Heitor de Mello, este último, mais tarde, vindo a ser seu sogro. Formado em 1917, Memória 
começou a carreira docente na própria escola, em 1921. Attílio foi seu aluno de projetos nos 
três últimos anos do curso e, logicamente, muito influenciado por sua arquitetura5. Acabou 
tornando-se um grande amigo de Memória que foi, inclusive, seu padrinho de casamento, em 
1927. 

Palácio Tiradentes, atual sede da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, foi projetado pelos arquitetos Archimedes 
Memória e Francisque Couchet e inaugurado por ocasião das comemorações do Centenário da Câmara Federal, 
servindo-lhe de sede entre 1926 e 1960. 
Fonte: http://www.camara.gov.br/internet/InfDoc/HistoriaPreservacao/Sedes/Rio.htm

Era a época do chamado ecletismo arquitetônico. Os estilos “históricos” eram aplicados 
sans façon de acordo com a natureza do programa em causa. Tratando-se de igreja, recorria-se 
ao receituário romântico, gótico ou barroco; se edifício público ou palacete, ao Luis XV ou XVI; 
se de banco, ao Renascimento italiano; se de casa, a gama variava do normando ao basco, do 
missões ao colonial (COSTA, Lúcio, Registro de uma Vivência, 1995, pág. 15). 

5. Ver anexo12.
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Em 1924, no penúltimo ano do Curso Especial de Arquitetura, Attílio cursou a disciplina 
História e Teoria da Arquitetura, ocasião em que foi aluno de um dos mais importantes arquitetos 
daquela época, o espanhol Adolfo Morales de los Rios, que há quinze anos atrás havia elaborado 
o projeto do novo edifício da Escola Nacional de Belas Artes, na avenida Central (atual av. Rio 
Branco).

Finalmente, em 1925, no último ano do curso, Attílio só teve um professor: o arquiteto 
Archimedes Memória, na disciplina de Grandes Composições de Arquitetura, onde ele teve um 
desempenho brilhante, sendo habilitado com a Grande Medalha de Ouro, prêmio recebido no 
ano seguinte, em 05/05/1926.

Aprovado com destaque em todos os concursos a que se submeteu durante ano de 1926, 
Attílio Corrêa Lima também concorreu e ganhou o Prêmio Viagem à Europa concedido pela 
ENBA anualmente ao aluno que mais se destacasse no curso. O prêmio foi entregue a ele no 
dia 21/01/27. 

1.2.3
 Os colegas do Curso de Arquitetura

No Curso Especial de Arquitetura 
Attílio ficou conhecendo alguns de 
seus melhores amigos. Junto com ele 
ingressaram mais seis novos alunos, 
inclusive seu primo Hélio Corrêa Lima. 
Também fizeram parte desta turma 
Floriano Brilhante, Jaime da Silva 
Telles, Paulo Sampaio Ferraz, Ricardo 
José Antunes Júnior e Salvador Duque 
Estrada Batalha. Estes sete alunos 
ingressantes se juntaram aos veteranos 
Armando Perry, Atílio Mastieri Alves, 
Ernani Dias Correia, Fernando Valentim 
do Nascimento, Lúcio Costa, Luís 
Bergerot, Pedro Paulo Bernardes Bastos 
e Raul Penna Firme, totalizando 16 
alunos no Curso Especial de Arquitetura 
da Escola Nacional de Belas Artes do 
Rio de Janeiro, no ano de 1923.

Lúcio Costa que alguns anos 
depois viria a se tornar diretor da 
Escola, havia ingressado no Curso de 
Arquitetura no ano anterior, juntamente 
com outros quatro alunos. As turmas de 
Arquitetura da ENBA eram pequenas. 
Nenhuma turma até então tinha atingido 
vinte alunos. Entre 1915 e 1922, as 
turmas anuais variavam entre 13 e 17 Foto do jovem Attílio durante o curso na ENBA. 

Fonte: Acervo particular Bruno Corrêa Lima.
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alunos por ano, tendo apresentado uma redução significativa no ano de 1918, quando apenas 
sete alunos se matricularam no curso.

Entre os arquitetos formados pela ENBA em anos anteriores, destacaram-se posteriormente, 
Ângelo Bruhns de Carvalho, Nestor Egydio de Figueiredo e Archimedes Memória, todos da 
turma de 1917 e Elisiário da Cunha Bahiana, Raphael Galvão, Enoch da Rocha Lima e Roberto 
Magno de Carvalho, da turma formada em 1921. Neste ano o diretor da Escola José Mariano 
Filho, médico e crítico de arte que era irmão do poeta Olegário Mariano, criou o prêmio Heitor 
de Mello no Salão Anual de Bellas - Artes. Os alunos premiados recebiam bolsas de estudos 
para visitar as antigas cidades mineiras onde estudariam o barroco brasileiro. Lúcio Costa foi 
um dos alunos premiados e fez um estágio em Diamantina.

Em 1922, quando da comemoração do Centenário de Independência do Brasil os arquitetos 
formados pela ENBA tiveram intensa participação ao elaborar os projetos dos principais edifícios 
da Exposição Internacional que foi montada na capital federal. Nestor de Figueiredo projetou 
o Pavilhão das Pequenas Indústrias, Armando de Oliveira fez o projeto do Pavilhão de Caça 
e Pesca e, o mais importante destes prédios, o Pavilhão das Grandes Indústrias teve o projeto 
elaborado por Archimedes Memória em parceria com o arquiteto francês Francisque Cuchet.

Entre os alunos que haviam ingressado no Curso Especial de Arquitetura juntamente com 
Attílio, já no ano seguinte trancam a matrícula seu primo Hélio e o colega Duque Estrada. 
Neste ano de 1924 também se formam mais três ex-alunos: Lúcio Costa, Fernando Valentim 
e Atílio Mastieri, reduzindo para 12 o número de alunos veteranos no curso. A estes alunos 
vêm se somar outros 11 novos calouros, a saber: Adalberto de Oliveira, Astrogildo Pereira 
da Cunha, Edmundo Correia da Costa Júnior, Joaquim Matoso Câmara Júnior, José Paulo 
Ferreira, Lucas Mayerhofer, Marcos de Vasconcellos, Paulo Antunes Ribeiro, Paulo E. Nunes 
Pires e Paulo Ferreira Santos. De acordo com depoimento de seu filho, Bruno Corrêa Lima, 

Foto do pavilhão de entrada da Exposição Internacional do Rio de Janeiro, em 1922. Cartão Postal. 
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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os melhores amigos de seu pai nos anos seguintes foram justamente alguns de seus calouros, 
todos ingressantes em 1924. Pela primeira vez uma só turma de arquitetura da ENBA consegue 
superar vinte alunos, totalizando 23 alunos.

No ano da formatura de Attílio (1925), formam-se com ele apenas mais quatro colegas: 
Floriano Brilhante, Jaime da Silva Telles, Paulo Sampaio Ferraz e Ricardo José Antunes Júnior. 
Neste ano ingressaram no curso mais seis novos alunos, a saber: Archimedes Marianno de 
Azevedo, Edgard Luiz Duque Estrada, Ernani Francisco da Silva, Henrique Lavoie Júnior, 
Paulo Candiota e a primeira aluna mulher, Danúzia Palma Dias Pinheiro. Segundo seu filho 
Bruno, Attílio comentava que ele fazia parte de uma turma quase toda de nome Paulo: Paulo 
Ferreira, Paulo Pires, Paulo Santos, Paulo Candiota e Paulo Antunes Ribeiro. Este último mais 
tarde, veio a se tornar seu sócio no plano realizado para a cidade de Goiânia.

Nos anos seguintes à formatura de Attílio as turmas do Curso de Arquitetura da ENBA 
aumentam muito6. Em 1926 são 25 alunos e em 1927 este número mais do que dobra, chegando 
a 57 alunos. Em 1928, atinge 78 alunos e em 1929, o total é de 66 alunos. Alguns dos alunos 
que ingressaram nas turmas seguintes acabaram mais tarde tornando-se professores do curso, 
como Paulo Pires, Paulo Camargo de Almeida e Affonso Eduardo Reidy, esses dois últimos 
ingressantes em 1927 e formados em 1929.

1.2.4
 Os trabalhos realizados como aluno 

Sendo filho de conhecido escultor que já realizara diversos trabalhos na cidade do Rio 
de Janeiro e, além disso, professor da ENBA, Attílio durante toda a sua infância conviveu com 
muitos artistas e professores da Escola.

Para ingressar no 
Curso Geral da Escola 
Nacional de Belas 
Artes, Attílio Corrêa 
Lima se submeteu ao 
exame de admissão onde 
foram aferidos os seus 
conhecimentos em prova 
escrita e oral da língua 
portuguesa, uma prova 
em língua estrangeira, 
quando optou pelo 
francês, geometria, 
geografia, história geral e 
história do Brasil. Neste 
curso ele permaneceu 
por três anos cumprindo 
as disciplinas de caráter 
artístico como Desenho 

“Triunfo da República”, 1927. Monumento em Niterói consagrado à memória 
dos republicanos fluminenses, de José Octávio Corrêa Lima. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.

6. Ver anexo 14.
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Figurado, Desenho de Ornatos e 
Escultura de Ornatos, e as disciplinas 
de sua declarada preferência conforme 
pode ser comprovado em seu histórico 
escolar. Este curso também ministrava 
algumas disciplinas de fundamentação 
teórica e outras de caráter mais técnico, 
como Desenho Geométrico, Geometria 
Descritiva e Matemática.

Apenas quando chegou ao 
terceiro ano do Curso Geral ele teve sua 
primeira disciplina com características 
projetuais. Foi em Composições 
Elementares de Arquitetura sob o 
comando do professor e arquiteto Raul 
Lessa Saldanha da Gama, ocasião em 
que terminou classificado em segundo 
lugar de sua turma. Após ter sido 
aprovado em Geometria Descritiva e 
Matemática Complementar, cursados 
na 3ª série do Curso Geral e que 
eram obrigatórios para os futuros 
estudantes de arquitetura, Attílio foi 
freqüentar as aulas no Curso Especial 
de Arquitetura.

As disciplinas, agora muito mais específicas para formação de um engenheiro-arquiteto, 
eram ministradas por vários engenheiros civis e exigiam muitos estudos em topografia, em 
materiais de construção e em legislação das construções.

Desenho em aquarela contendo a inscrição: “Nicho para 
decorar o fundo de um parque. Rio 20 - 10 - 23” .  Elaborado no 
primeiro ano do Curso Especial de Aquitetura. 
Fonte: acervo Bruno C. Lima, fotografado por Hugo Segawa.

Desenho em aquarela contendo a inscrição: “Estudo de um Hall e Sala de Jantar ‘Primavera’ - para uma Residência 
Particular. Escola N. de Bellas Artes. Outubro de 1924”. 
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima, fotografado por Hugo Segawa.
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Nesta fase do curso uma das disciplinas preferidas de Attílio era a de História e Teoria da 
Arquitetura, ministrada pelo professor Adolfo Morales de los Rios. Sua formação acadêmica, 
adquirida no convívio com o pai, e que sempre o distinguira como um dedicado aluno de 
história geral e do Brasil, agora se complementaria com os estudos referentes à história da 
arquitetura.  Porém, a disciplina que ele realmente mais se empenhava era Grandes Composições 
de Arquitetura, com o professor Archimedes Memória. Nessa disciplina, nos três anos do curso, 
ele ficou classificado em primeiro lugar de sua turma.

Na única disciplina projetual desse primeiro ano Attílio ficou classificado em primeiro 
lugar. Foi em Composição de Arquitetura, ministrada pelo conhecido arquiteto Archimedes 
Memória. De acordo com o programa da disciplina Composição de Arquitetura, assinado 
pelo professor Arquimedes Memória para os anos de 1924-1929, na 1ª série (4º ano) deste 
ciclo, os alunos deveriam desenvolver projetos de interiores e exteriores de edifícios públicos e 
particulares7.

Na segunda série do Curso Geral de Arquitetura e já no quinto ano em que estava na ENBA 
Attílio cursou a disciplina História e Teoria da Arquitetura, com o professor e arquiteto Adolfo 
Morales de los Rios, e Legislação da Construção com o bacharel Diogo Chalréo. Nessa segunda 
série a disciplina Composições de Arquitetura continuou sendo ministrada por Archimedes 
Memória e previa em seu programa, estudos de habitações econômicas, habitações coletivas, 
pequenos hotéis e residências particulares em geral8. Quando ele cursou o último ano na Escola 
em 1925, considerado o Grau Máximo na ENBA, ele teve apenas a disciplina Composição de 
Arquitetura com o mesmo professor Archimedes Memória, cujo tema determinava projetos de 
edifícios públicos e de caráter monumental. Nesse ano Attílio recebeu a Grande Medalha de 
Ouro dessa turma, cuja entrega solene ocorreu no dia 5 de maio do ano seguinte.

“Correios e Telegraphos” - Estudo Esc. 1:100 25-9-1924 (fachada principal).
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima, fotografado por Hugo Segawa.

7. Ver anexo 15.
8. Ver anexos 16, 17 e 18.
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Correios e Telegraphos - “Corte Transversal Esc. 1:100”. Trabalho realizado na disciplina “Composição de 
Arquitetura”, sob a orientação do professor Archimedes Memória em 1924.
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima, fotografado por Hugo Segawa.

1.2.5
 As notas, os concursos e os prêmios recebidos

No Curso Geral Attílio estava entre os três melhores alunos de sua turma em disciplinas 
de fundamentos artísticos como Desenho Figurado, Desenho de Ornatos e Escultura de 
Ornatos, obtendo sempre notas superiores a 7,0, enquanto que nas disciplinas técnicas sempre 
foi aprovado com notas sofríveis que variavam de 4,0 a 6,0.  No terceiro ano, quando cursou a 
primeira disciplina projetual, Composições Elementares de Arquitetura, ele se destacou obtendo 
o segundo lugar de sua turma.

Essas características continuaram presentes no Curso Especial de Arquitetura, freqüentado 
por Attílio nos três anos seguintes. Nessa fase conclusiva de sua formação o aluno sempre 
se destacou na disciplina de projetos arquitetônicos denominada Grandes Composições de 
Arquitetura e ministrada, por três anos consecutivos, pelo arquiteto Archimedes Memória. 
Conforme pode ser comprovado em seu Histórico Escolar9, nos dois primeiros anos desse ciclo 
ele ficou classificado em primeiro lugar de sua turma e, no último ano, foi habilitado com 
a Grande Medalha de Ouro, o maior prêmio concedido pela Escola aos alunos que mais se 
destacassem no último ano do curso.

A Escola Nacional de Belas Artes concedia aos alunos com maior destaque em seus 
cursos uma série de prêmios10. A Grande Medalha de Ouro era o prêmio máximo concedido 

9. Ver anexo 22.
10. Ver anexo 23.
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anualmente. A ele se seguiam a Pequena Medalha de Ouro, a Grande e Pequena Medalha de 
Prata e a Medalha de Bronze. 

Em 1925 a Grande Medalha de Ouro foi concedida apenas a Attílio Corrêa Lima. Em 1926 
foram premiados Paulo Sampaio Ferraz e Ricardo José Antunes. Em 1927 ganham também este 
prêmio seus três grandes amigos, Lucas Mayerhofer, Paulo Antunes Ribeiro e Paulo Nunes Pires. 
No ano seguinte o prêmio máximo não foi atribuído a nenhum aluno e em 1929 o escolhido foi 
Carlos Henrique de Oliveira Porto. Na turma dos formandos de 1930 a ENBA resolveu premiar 
cinco alunos, entre eles Affonso Eduardo Reidy e Paulo Camargo de Almeida, que mais tarde 
viriam a se firmar como destacados professores de projetos da Escola.

Em seu último ano no curso Attílio participou da Exposição Geral de Belas Artes - Seção 
de Arquitetura, apresentando um projeto de residência com desenhos das fachadas principal e 
lateral, as perspectivas e os detalhes do interior11. Desta exposição participou também alguns 
recém-formados como Elisiário Bahiana, Ludovico Berna, e os alunos Ênio de Souza   Dantas 
(aluno de Saldanha da Gama), Rafael Galvão (aluno de Heitor de Mello), Lucas Mayerhofer, 
Paulo Nunes e Paulo Antunes Ribeiro (todos alunos de Archimedes Memória), e até mesmo alguns 
arquitetos formados em anos anteriores pela ENBA, como Ângelo Bruhns e Roberto Magno de 
Carvalho, que já tinham escritórios de arquitetura na cidade. Fez parte desta exposição a maquete 
da residência projetada para o sr. Arnaldo Guinle, em Teresópolis, pelo importante arquiteto 
francês Victor Dubugras, o mesmo que em 1919 projetara em São Paulo o primeiro monumento 
neocolonial do Brasil: as escadarias do Largo da Memória.

No ano seguinte, apesar de já estar formado, Attílio participou novamente desta exposição, 
apresentando três projetos de residências12 elaborados em equipe com os formandos Lucas 
Mayerhofer e Paulo Antunes Ribeiro. Neste ano também expuseram seus trabalhos os arquitetos 
Ângelo Bruhns e José Cortês, Roberto Magno de Carvalho e Luis Signorelli, este residente em 
Belo Horizonte e que também havia sido aluno de Archimedes Memória.

Projeto de paisagismo para a Ponta do 
Calabouço, Rio de Janeiro, 1926, desenho 
e legenda do autor: “Concurso para o 
ajardinamento da ponta do Calabouço no 
tempo do Prefeito Alaôr Prata. Classificado 
em 2o lugar”. Fonte: Acervo particular de 

Bruno Corrêa Lima.

11. Ver anexos 24, 25 e 26.
12. Ver anexos 27, 28 e 29.



Luiz Gonzaga Montans Ackel

30

Quando da conclusão do curso todos os alunos concorriam a um prêmio especial concedido 
pela ENBA para dar continuidade aos seus estudos. Tratava-se do prêmio-viagem à Europa, 
concedido anualmente ao aluno mais destacado de cada turma. Em 1925, um ano antes de 
Attílio se formar, o aluno escolhido havia sido o recém-formado Armando Perry. Em 1926 
Attílio Corrêa Lima foi o escolhido, obtendo o prêmio-viagem que veio a receber em solenidade 
no dia 21 de janeiro do ano seguinte. Em 1928, seu colega e particular amigo Lucas Mayerhofer 
foi também agraciado com este prêmio.

No início de 1926 o recém-formado Attílio Corrêa Lima inscreveu-se em um concurso 
público para a escolha do projeto de ajardinamento da Ponta do Calabouço, promovido pela 
Prefeitura do Distrito Federal, durante a administração do prefeito Alaôr Prata (1923-1926). 
Neste concurso ele ficou classificado em segundo lugar.

Após o concurso Attílio foi nomeado pelo prefeito para integrar a equipe da Diretoria de 
Obras da prefeitura do Rio de Janeiro. Neste que foi o seu primeiro emprego como arquiteto, 
ele trabalhou menos de um ano, saindo no final da administração Prata, em 1926.

No início de 1927 Attílio casou-se com Olga Lopes Fernandes e embarcaram para a 
Europa onde ele foi fazer o curso de urbanismo na Universidade de Paris. Em 13 de junho deste 
ano seu pai, o escultor José Octávio Corrêa Lima, foi nomeado diretor da Escola Nacional de 
Belas Artes do Rio de Janeiro em substituição a José Mariano Filho, ficando neste cargo durante 
todo o período em que Attílio estagiou em Paris e sendo substituído por Lúcio Costa em 1931.
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Duas aquarelas elaboradas por Attílio Corrêa Lima em 
sua estada na Europa. s.d. 
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

O ano de 1927 representa para Attílio Corrêa Lima um marco importante em sua carreira.  
Recém-casado com Olga Lopes Fernandes, sua namorada já há alguns anos, desde antes de 
iniciar seu curso de arquitetura, eles embarcam para Paris onde residiriam até final de 1931. 

Na entrevista que realizei com seu filho Bruno em 12/07/06, foi-nos explicado que a vida 
de seus pais em Paris não foi nada fácil. Vivendo com a modesta bolsa concedida pela Escola 
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro que mal dava para sustentar um aluno estudando 
na Europa, o casal tinha que viver a dois, numa época de pós-guerra onde o custo de vida era 
altíssimo. Quando saíram do Brasil eles pensavam ser possível alugar uma casa e montar um 
atelier de estudos, mas na realidade, só conseguiram alugar um entre-vão de telhados, acessado 
por sete pavimentos de escadas. 

A 13 de junho de 1927, quando Attílio e Olga já se encontravam em Paris, seu pai José 
Octávio Corrêa Lima foi nomeado diretor da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, 
ficando neste cargo até 1931, quando foi sucedido pelo arquiteto Lúcio Costa. Portanto, durante 
todo o período em que Attílio residiu em Paris, seu pai foi o diretor da ENBA. Segundo Bruno, 
durante estes anos Attílio escreveu algumas cartas ao pai solicitando um aumento da bolsa de 
estudante que recebia, mas nunca foi atendido.

1.3
	 A	pós-graduação	realizada	em	Paris	
	 (1927-1930)
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13.  A pintura em aquarela é utilizada como médium para trabalhos de arte definitivos, utilizando várias técnicas, desde a escolha do papel 
até a definição das tintas. A aquarela entrou em uso no século XIX, na Inglaterra, e consiste em sobrepor finas aguadas de cores, umas sobre 
as outras, até que os efeitos de profundidade e cor desejados sejam alcançados. A composição é normalmente baseada em um desenho a lápis 
elaborado previamente.

1.3.1	
	 O	academismo	da	École	des	Beaux-Arts

A Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, criada na última década do século 
XIX, teve sua origem na Academia Imperial de Belas Artes (1826). Instalada por D. João VI 
a partir da Missão Artística Francesa que veio ao Brasil em 1816, a Academia Imperial seguia 
com fidelidade o modelo da École des Beaux-Arts de Paris.

A École des Beaux-Arts de Paris era uma das fiéis seguidoras dos eixos estéticos do 
Neoclassicismo e do Romantismo e influenciava assim o academicismo, orientando-o, na sua 
fase final para um ecletismo entre estes dois movimentos. Nas academias, os artistas atuam 
prioritariamente no campo da pintura e da escultura e a temática foca-se em grande parte nos 
temas históricos e mitológicos da antiguidade clássica onde a acentuação do realismo formal e 
a representação do nu em comunhão com um crescente dramatismo e idealização da realidade 
são de extrema importância.

O academismo parte da premissa que a arte é aprendida a partir de um mestre, e que 
um artista não é um gênio, cuja mão se move ao ritmo da inspiração divina ou do talento 
nato. No ensino acadêmico a arte é ensinada por um teórico, um conhecedor da matéria, um 
intelectual informado sobre as regras formais e que segue o gosto considerado como o único 
aceitável. A atuação das academias contribui na formação e divulgação da arte acadêmica 
através de concursos e exposições, cuja produção artística acaba por ser controlada, limitando 
a imaginação e a intuição individuais e renunciando a qualquer corrente que venha a divergir 
da já disseminada.

Na Academia Imperial do Brasil os pintores mais importantes dessa época foram Victor 
Meireles e Pedro Américo, ambos muito ligados ao governo de Dom Pedro II e que fizeram obras 
artísticas com o intuito de enaltecer o império e o nacionalismo no país, ainda recentemente 
independente. Suas grandes obras foram, respectivamente, A Batalha de Guararapes e O Grito 

O prêmio-viagem concedido pela ENBA obrigava a uma contrapartida do aluno 
beneficiado. Assim, pelo contrato, todos os meses, Attílio tinha que pintar uma aquarela13  e 
enviá-la ao Rio de Janeiro. No início de sua estada em Paris ele fazia isso regularmente, mas 
com o passar do tempo, foi se aborrecendo. Em suas cartas ele reclamava que tinha ido para 
lá estudar urbanismo e era obrigado a ficar pintando aquarelas que só lhe tomavam o tempo e 
não tinham nenhuma relação com seus estudos. Várias destas aquarelas estão hoje no Museu D. 
João VI, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ.

Durante os quase cinco anos que residiram em Paris o casal nunca voltou ao Brasil. Fez 
apenas uma viagem à Itália para conhecer os avós maternos de Attílio. Segundo Bruno, Attílio 
tinha grande vontade de conhecer a Alemanha para estudar os processos mais avançados de 
concreto armado que lá eram praticados, mas ele nunca foi para lá. 

Attílio era muito estudioso. Falava fluentemente o francês e um pouco de inglês, de italiano 
e de alemão. Em Paris chegou a estudar alemão para poder ler os livros que julgava ser os mais 
interessantes, mas nunca esteve na Alemanha. Também não conheceu os Estados Unidos.  
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do Ipiranga, hoje expostas no Museu Nacional de Belas-Artes, no Rio de Janeiro. A pintura 
de temas literários e históricos, juntamente com as alegorias militares correspondia à direta 
influência da Academia Imperial de Belas-Artes e de círculos oficiais superiores.

Enquanto isso, na arquitetura o nome de maior destaque no Brasil nesse período foi 
do arquiteto francês Grandjean de Montigny (1776-1850), formado dentro do mais puro 
Neoclassicismo francês, onde estudou a sóbria arquitetura toscana renascentista e, inclusive, 
escreveu um livro sobre esse movimento. 

Nas primeiras décadas do século XIX Montigny projetou importantes edifícios na Capital 
Federal como o edifício da Academia Imperial das Belas-Artes, inaugurado em 1826. Teve 
também diversos discípulos no Rio de Janeiro, sendo responsável pela formação de vários 
engenheiros-militares e arquitetos brasileiros. A pintura, a escultura e a arquitetura ensinadas no 
Brasil até o início do século XX eram, portanto, uma arte acadêmica com origem na tradicional 
escola francesa. E era para lá que os alunos mais notáveis da ENBA eram anualmente enviados 

com vistas ao aperfeiçoamento 
de seus estudos e de suas 
técnicas. 

Após alguns anos 
cursando as academias 
européias, principalmente 
as italianas e francesas, eles 
retornavam ao Brasil e aqui 
passavam a lecionar e a 
difundir os conhecimentos lá 
apreendidos, num processo 
de retro alimentação cultural.

Casa de Grandjean de Montigny, atual campus da PUC, rua Marquês de 
São Vicente, Rio de Janeiro. Fonte: ZANINI, W. “História Geral da Arte no 
Brasil”, vol I, 1983, p. 393.

O urbanismo no Brasil até o final da primeira guerra era uma coisa de engenheiros, 
embora eles não possuíssem em seus currículos nenhuma disciplina específica que tratasse do 
assunto. A contribuição dos engenheiros no início do século XX no Rio de Janeiro se originava 
no higienismo e do sanitarismo, tendo no engenheiro-sanitarista Francisco Saturnino de Brito 
(1864-1929) o nome mais ilustre. Brito havia escrito em 1900 sua grande obra intitulada “Tracé 
Sanitaire de Villes”.

O primeiro plano para a capital federal havia sido elaborado em 1875, mas as reformas 
urbanas mais significativas são feitas pelo prefeito Pereira Passos (1902-1906), com um absoluto 
predomínio dos engenheiros no trato das questões urbanas. Mas, com o passar das primeiras 
décadas do século XX, a participação dos arquitetos vai começar a ocorrer, principalmente em 

1.3.2	
	 A	opção	pelo	urbanismo
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Além da influência européia, principalmente francesa, os engenheiros brasileiros também 
embasavam sua teoria no urbanismo praticado nos Estados Unidos. O movimento “City 
Beautiful” havia produzido o Plano de Chicago15, em 1909, que representou uma releitura do 
ideário haussmanniano. Este movimento nascido na Exposição de Chicago em 1893, significou 
um marco do ideal americano de construir as cidades. Nele, a participação da iniciativa privada 
e do capital imobiliário era muito mais significativa do que na Europa.

Na Capital Federal, as obras de abertura da avenida Central, ligando a Praça Mauá, junto 
ao porto, à Praça Paris, na Glória, se realizam em um ritmo frenético. Iniciadas em março de 

Mapa do plano de Aarão Reis e Francisco Bicalho. Fonte: Panorama de Belo 
Horizonte: atlas histórico. Fundação João Pinheiro; apud: OTTONI, 1997.

função da divulgação de experiências estrangeiras que estavam ocorrendo na Europa e nos 
Estados Unidos.

No Rio de Janeiro como em São Paulo, o urbanismo era ministrado de forma incipiente 
nas Escolas Politécnicas como a da Universidade de São Paulo, fundada em 1893 e na 
Escola de Engenharia Mackenzie, fundada em 1896.  Nestas duas universidades, as noções 
de planejamento urbano eram lecionadas aos futuros engenheiros civis na Cadeira de 
Saneamento14.

No Brasil a única experiência realmente importante na área do urbanismo tinha sido o 
projeto da cidade de Belo Horizonte, a nova capital do Estado de Minas Gerais, elaborado 
no final do século XIX pelo engenheiro paraense Aarão Leal de Carvalho Reis (1853-1936) e 
pelo engenheiro mineiro Francisco de Paula Bicalho (1847-1919).

14. Na Escola de Engenharia Mackenzie a Cátedra de Urbanismo como disciplina autônoma foi criada somente em 1923. 
15. O Plano Urbanístico de Chicago foi elaborado pelos arquitetos americanos Daniel Burnham e Edward Bennett.
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1904 foram concluídas em apenas seis meses, sendo inaugurada em 07 de setembro do mesmo 
ano.

O ecletismo domina a tal ponto, que se adotou, no caso da avenida Central do Rio de 
Janeiro, o precedente francês de concurso internacional só de fachadas, sem obrigação de 
construção (BARATA, Mário, op. cit. p. 442). Neste concurso se inscreveram vários arquitetos 
entre brasileiros e estrangeiros. Após o julgamento das 138 propostas inscritas, a classificação 
final é a seguinte: em primeiro lugar, o arquiteto Rafael Rabecchi, em segundo lugar, o arquiteto 
Adolfo Morales de los Rios e, em terceiro lugar, o arquiteto alemão radicado em São Paulo, 
Maximiliano Hehl, professor da Escola Politécnica da USP. 

O curso de arquitetura que havia sido implantado no Rio de Janeiro em 1890 na Escola 
Nacional de Belas Artes enfatizava o ensino artístico, não trazendo aos estudantes nenhuma 
disciplina que desse muita importância aos problemas da cidade. Assuntos como urbanização, 
habitação, transportes, saneamento, saúde e higiene não eram discutidos pelos arquitetos, sendo 
abordados pelos engenheiros e médicos sanitaristas, como Saturnino de Brito e Osvaldo Cruz. 
As duas epidemias de varíola, em 1905 e 1908, obrigaram à vacinação em massa da população 
carioca.

Além das questões sanitárias, as reformas urbanas na Capital Federal se devem aos 
investimentos realizados na ampliação e melhoria do porto do Rio de Janeiro, inaugurado em 
1910. Essa ampliação foi realizada a partir de grandes aterros proporcionados pelo arrasamento 
do Morro do Senado.

Entre fachadas e realidades, exigências coletivas e privilégios de pequenos grupos se 
iriam desenvolvendo o urbanismo e suas mudanças no Brasil do início do século. Quanto ao 
aspecto formalístico-visual dos planos feitos desde a transição finisecular até o de Agache para o 
Rio de Janeiro, já no final dos anos vinte, é a feição tradicional francesa, herdada do neoclássico 

Foto da cidade do Rio de Janeiro mostrando a Avenida Central que interliga a Praça XV de Novembro, no 
centro, com a Praça Paris, em Botafogo na década de 1920. Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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e academizada, que predomina no urbanismo aplicado no Brasil da época (BARATA, 1983, 
idem, p. 442).

Após a grande reforma urbana dos primeiros anos do século XX, outras intervenções 
são realizadas na cidade do Rio de Janeiro. Desta vez, com preocupação mais estética do que 
sanitária no início e no início da década de 20, a administração do prefeito Carlos Sampaio 
(1920-1922) promove uma série de obras urbanas de grande vulto visando preparar a cidade 
para as comemorações do Centenário da Independência do Brasil, em setembro de 1922.

Desta vez será a estética urbana e a modernização viária que serão os principais apelos. 
Agora é o Morro do Castelo que será arrasado para, com o material dali extraído, realizar 
novos aterros que possam melhorar a aeração do centro da cidade e criar novos espaços para a 
construção dos pavilhões da Exposição Internacional de 1922. E, desta vez, os arquitetos têm 
uma participação importante no urbanismo do Rio de Janeiro.

Com todas essas transformações urbanas acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e 
com a divulgação de novas teorias urbanísticas em diversas partes do mundo, principalmente 
na França, Attílio Corrêa Lima resolve aproveitar a oportunidade que o prêmio-viagem lhe 
proporcionara e se matricular no Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris, criado em 1924, 
e que se constituiu numa das principais escolas de urbanismo do mundo.

Attílio Corrêa Lima foi o segundo arquiteto sul-americano e o primeiro brasileiro a 
concluir o curso no Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris, em 1930, retornando ao 
Brasil e se firmando como um dos mais credenciados profissionais nesta área.

Canal do Mangue no centro do Rio de Janeiro, cartão postal, década de 1920. Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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Foto da Place de l´Étoile, Paris. 
Fonte: Arthus-Bertrand, Yann. “Paris vu du ciel”. Édition du Chêne-Hachette Livre, 2002.

Nas duas primeiras décadas do século XX, principalmente após o término da primeira 
grande guerra, em 1918, as cidades européias foram submetidas a profundas alterações sociais, 
econômicas e urbanísticas. Foi nessa época que se constituiu o urbanismo como disciplina 
autônoma, uma síntese técnica e artística do conhecimento e intervenção na cidade. E foi na 
França que surgiram as primeiras teorias de desenho urbano que, de acordo com o arquiteto 
português José Manuel R. G. Lamas, se constituem na Urbanística Formal. Para ele, os 
arquitetos, cuja formação acadêmica provinha das Beaux-Arts, não diferenciavam, senão pela 
escala, a composição urbanística da composição arquitetônica.

E nessa época, o corpo docente do Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris reunia 
os mais destacados arquitetos-urbanistas da França. A maioria destes professores fazia parte da 
Societé Française des Urbanistes - SFU, criada em 1913. O estudo do urbanismo na França 
abordava matérias multidisciplinares, preocupando-se muito com o ser urbano, ou seja, o 
habitante e usuário da cidade.  A prioridade, entretanto, era o desenho e o arquiteto-urbanista 
passou a deter, portanto, o papel de coordenador da equipe destacada para estudá-la.

Em 1910, pela primeira vez aparece a palavra urbanisme em um artigo de Paul Clerget, 
no Bulletin de la Société Geographique de Neufchâtel, para designar o surgimento de uma nova 
ciência responsável pelo planejamento das cidades. O estudo do fenômeno urbano deixou de 
ser um somatório de outras ciências como a geologia, a geografia, a história, a sociologia, a 
engenharia, etc. Todas estas ciências, conjugadas, passaram a ser conhecidas como urbanismo, 
tendo no arquiteto a sua figura central.

Ainda durante a primeira guerra, em 1916, Marcel Poète havia criado o Instituto de 
História, Geografia e Economias Urbanas e, em 1919, também participado da criação da École 
Pratique d’Études Urbaines et d’Administrasion Municipales que sucedeu a École Supérieure 
d’Art Public, e posteriormente se transformou no Institut d’Urbanisme de l’Université de 
Paris.

1.3.3	
	 As	disciplinas	e	os	mestres
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Através do Institut d’Urbanisme, a França estabelecia o ensino do urbanismo, codificava e 
definia a metodologia de composição urbana. A escola francesa caracterizava-se pela utilização 
de traçados clássicos, de quadrículas, praças e perspectivas, desenhadas à aquarela e carvão. 
(LAMAS, Morfologia Urbana e Desenho da Cidade, 1992, p.259).

Um dos principais teóricos da escola parisiense era Marcel Poète, para quem, cada cidade 
seria um organismo com vida própria e não a soma das vidas particulares. Poète adotava o 
método do conhecimento histórico das cidades existentes e aliava a este o conhecimento global e 
multidisciplinar dos novos fatos urbanos como, por exemplo, o aumento do número de veículos 
nas cidades. Para ele o futuro das cidades deveria ser pesquisado na sua própria história, em 
seu próprio passado, dando-se especial atenção à origem e à evolução do seu traçado viário, 
do seu parcelamento e estrutura fundiária, nas suas ruas e praças. Marcel Poète desenvolveu, 
inclusive, um trabalho específico que permitia estudar a morfologia urbana e teorizar a respeito 
do desenho futuro da cidade.

Nesta escola predominava o urbanismo formal e a tradição parisiense, cujas origens 
remontam a Haussmann. Para Nádia Somekh, todos os projetos urbanísticos da época, em 
que se destacam as tendências organicista, romântica e racionalista, têm como paradigma a 
intervenção de Haussmann em Paris, predominante até as primeiras décadas do século XX e 
até hoje reconhecida pelo seu potencial estético.  (SOMEKH, 1994, p.35)..35).

No início do século XX, os arquitetos foram assumindo um papel cada vez mais importante 
no planejamento das cidades européias, somando os seus conhecimentos históricos e artísticos 
aos conhecimentos até então predominantes da engenharia sanitária.

Nos quatro anos em que 
estudou em Paris, Attílio teve vários 
mestres, destacando-se entre eles os 
professores Leon Jaussely, Henri 
Prost, Alfred Agache e Jacques 
Greber. Deste último ele guardoumo ele guardou 
algumas apostilas16 que contêm os 
programas de algumas disciplinas 
do curso por ele realizado, sendo 
possível o acesso a elas graças à 
colaboração de sua neta, Raquel 
Corrêa Lima.

No programa do primeiro 
ano do curso de Attílio, elaborado 
pelo professor Jacques M. Greber 
foi possível identificar as principais 
linhas metodológicas adotadas. 

Foto de Attílio Corrêa Lima em sua 
prancheta no atelier em Paris. Ao fundo, as 
plantas originais de seu trabalho-tese sobre 
Niterói, 1930. Fonte: acervo Bruno Corrêa 
Lima.

16. Ver anexo 35.
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Alfred Hubert Donat Agache (1875-1959) formou-se arquiteto na Escola de Belas Artes 
de Paris e começou a ficar conhecido quando ganhou seu primeiro concurso internacional com 
um plano urbanístico para Camberra, na Austrália.

Importante teórico da urbanística formal 
francesa, Alfred Agache publicou diversas obras 
durante toda a década de 1920. Começou a vida 
acadêmica como professor de História da Arte no 
Collège Libre des Sciences Sociales e lecionou alguns 
anos no Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris. 
A partir de 1919 fez muitos planos urbanísticos para 
diversas cidades européias, como Paris, Dunquerque, 
Poitiers, Dieppe, Orleans e Lisboa.

A convite do prefeito do Rio de Janeiro, Antônio 
Prado Júnior, veio pela primeira vez ao Brasil em 
1927. Contratado pela Prefeitura do Distrito Federal 
trabalhou três anos na elaboração do Plano de 
Remodelação, Extensão e Embelezamento da Capital 
Federal, concluído em 1929 e publicado pela Foyer 
Brésilien Editor, de Paris, em 1930.

A partir de 1939 retornou ao Brasil onde 
fixou residência por alguns anos, tendo trabalhado 
como consultor técnico dos engenheiros Abelardo e 
Jerônimo Coimbra Bueno.

Elaborou vários planos urbanísticos para cidades 
brasileiras como Curitiba-PR, Campos e São João da 
Barra-RJ, São Paulo-SP, Vitória-ES e Araxá-MG.

Attílio Corrêa Lima foi aluno de Alfred Agache em 1928, no curso realizado em Paris. 
O conhecido urbanista, quando descobriu que tinha entre seus alunos de pós-graduação um 
arquiteto brasileiro e carioca, convidou-o para fazer um estágio em seu escritório na elaboração 
do plano para o Rio de Janeiro.

Caricatura de Alfred Agache feita por Jean-
Robert. Fonte: MANSO, 2001.

Greber, um experiente urbanista francês com muitos trabalhos realizados, inclusive no 
exterior17, era professor da disciplina denominada Art et Technique de la Construction des 
Villes, ministrada a Attílio em 1927/28. Esta disciplina dividia-se em duas partes: o curso 
teórico, composto por 10 lições, e o curso prático, que compreendia 6 exercícios, os quais 
eram intercalados com as lições teóricas.

Greber ressaltava a necessidade de se planejar o crescimento urbano, evitando-se que as 
cidades continuassem a crescer espontaneamente.  Justificava também citando a Lei Cornudet 
aprovada em 1919, que obrigava todas as cidades da França com mais de 10.000 habitantes, a 
realizarem planos de extensão e embelezamento.

1.3.4
	 O	estágio	no	escritório	de	Alfred	Agache

17. Jacques M. Greber além de ter elaborado o Plano Urbanístico de Marselha (França), foi também o autor do Plano da Filadélfia (EUA) e dos 
planos de Otawa e Montreal (Canadá).
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Attílio aceitou o trabalho principalmente por razões financeiras, pois, como já foi 
comentado anteriormente, tinha muitas dificuldades para se manter em Paris. Mas, nas cartas 
que enviava ao seu pai ele comentava que Alfred Agache era muito pomposo e convencido. 
Nas cartas costumava reclamar que Agache lhe pagava menos do que aos estudantes franceses, 
discriminando o trabalho dos estrangeiros. Apesar disso, era comum Agache solicitar a 
intervenção de Attílio e de seu pai José Octávio, para conseguir dados, fotos18 e mapas do Rio 
de Janeiro.

Ainda nessas cartas Attílio comentava que a maioria dos professores do Institut 
d’Urbanisme não gostava de Agache, a quem consideravam retrógrado e ultrapassado. Nos 
últimos anos Alfred Agache tinha perdido alguns concursos internacionais que participara. 

Alfred Agache não gostava também de Henri Prost, para quem tinha perdido recentemente um 
destes concursos internacionais. Prost era um importante urbanista que, mais tarde, foi professor-
orientador de Attílio no trabalho final sobre Niterói, prefaciando a sua publicação em 1932. 

Meu pai dizia que Agache fazia um urbanismo muito tradicional. Ele era um entusiasta 
do trabalho feito naquela época pelos arquitetos alemães. Ele sempre falou muito bem do Ernst 
May. (Bruno Corrêa Lima, entrevista em 12/07/06).

Nessa época os dois melhores amigos de Attílio em Paris eram os arquitetos brasileiros 
e ex -colegas da ENBA, Lucas Mayerhofer e Paulo Antunes Ribeiro, também ganhadores do 
prêmio-viagem em 1927/28 e que, por alguns períodos, dividiam o apartamento de Paris com 
ele. Eles insistiam para que Attílio continuasse trabalhando no escritório de Agache, pois viam 
nisso uma boa oportunidade de conseguirem trabalho quando retornassem ao Rio de Janeiro.

Gravura do Rio de Janeiro em 1930, utilizadas no Plano Agache. Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

18. Ver anexo 37 e 38
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O curso de pós-graduação em urbanismo que Attílio Corrêa Lima realizou em Paris foi 
coroado pelo Trabalho-Tese apresentado à banca examinadora em 13 de dezembro de 1930, com 
o título de “Avant-Projet D ‘Aménagement et D’Extension de la ville de Niterói - au Brésil”, e 

Gravura do Rio de Janeiro em 1930, utilizadas no Plano Agache. Ver anexos 39 e 40.
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

 Conforme depoimento de Bruno Corrêa Lima, seu pai gostava quando seus amigos 
estavam lá com ele em Paris, pois eles tinham uma condição econômica bem melhor que a dele 
e a mesa ficava muito mais bem servida. Attílio revelou a Bruno que, em quase todas as férias, 
Paulo Antunes Ribeiro vinha visitar o Rio de Janeiro mas, mesmo quando estava estudando em 
Paris, levava uma vida meio folgada, curtindo as noites parisienses. Segundo Bruno, era muito 
comum os dois encontrarem-se pela manhã, quando Attílio estava saindo para o trabalho e  
Paulo estava chegando de uma “balada”. 

1.3.5	
	 O	trabalho-tese	sobre	Niterói-RJ.
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que lhe conferiu o título de “Diplomé de l’Institute d’Urbanisme de l’Université de Paris”. O 
certificado fornecido pela Université de Paris é datado de 31 de janeiro de 1931 e assinado pelos 
quatro Membres du Jury, sendo legíveis apenas duas assinaturas: H. Prost e Marcel Poéte19.

 O trabalho foi prefaciado por Henri Prost20, que destacou o talento e a inteligência do 
autor ao conseguir abordar o tema do desenvolvimento urbano dentro do espírito dos planos 
regionais franceses, permitindo fazer importantes previsões para o futuro dentro das melhores 
condições de higiene moral e física (Henri Prost, 1932, prefácio).

 Henri Prost destacou ainda a concepção ideal que finaliza brilhantemente os estudos, 

realizados por Attílio em Paris e alertou os futuros governantes de Niterói, (...) uma das mais 
belas cidades do mundo (...)  (idem, p.8), sobre a importância do trabalho apresentado.

Capa do trabalho-tese de Attílio Corrêa Lima.
Fonte: LIMA, A.C. Trabalho-tese de Niterói, Paris, 1932.

19. Ver anexo 41.
20. Henri Prost, arquiteto e urbanista francês, que trabalhou entre 1914 e 1930 no Marrocos, onde dirigiu os planos urbanísticos de Casablanca, 
Fez, Marrakech, Mekes, Kemitra, El Jadida, Rabat e Istambul.  Henri Prost foi também o professor-orientador de Attílio na elaboração deste 
Trabalho-Tese.
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 O trabalho final de Attílio Corrêa Lima é composto por 102 páginas, sendo 71 delas de 
texto no idioma francês e 31 plantas   e ilustrações que propiciam a sua perfeita compreensão. 
Da página 9 até a 34, o autor desenvolve um pormenorizado diagnóstico da situação atual de 
Niterói, dentro do contexto regional que inclui a cidade do Rio de Janeiro. A partir da página 35 
até o final o trabalho é dedicado às propostas, sob os mais diferentes aspectos. 

 O trabalho se inicia com um texto sobre a história de Niterói, desde a sua época primitiva, 
passando pela emancipação política do Rio de Janeiro, em 1819, até chegar aos dias atuais. O 
autor destaca a importância da então Vila Real de Praia Grande como sede do governo da 
Província do Rio de Janeiro a partir de 1835. 

 Observa ainda a decadência verificada na agricultura do Estado do Rio a partir da 
segunda metade do Século XIX, provocada principalmente pelo rápido desenvolvimento dos 
Estados de Minas Gerais e de São Paulo e devido à implantação das estradas-de-ferro, a partir 
de 1867. A Abolição da Escravatura, em 1888, também foi apontada como responsável pela 
queda nas atividades econômicas do município. Devido aos intensos combates travados entre os 
revolucionários, a capital do Rio de Janeiro foi transferida para Petrópolis, somente retornando 
a Niterói em 1903.

 Neste trabalho são apresentados diversos gráficos para demonstrar a evolução 
demográfica da cidade de Niterói a partir de 1890, quando a população passou de 30 mil 
habitantes para 130 mil habitantes, com um acentuado crescimento verificado entre 1920 e 
1929, data do levantamento.

 A partir do segundo capítulo Attílio passou a elaborar diversas proposições para Niterói 
visando o seu futuro desenvolvimento urbano, demonstrando os seus profundos conhecimentos 
como planejador, urbanista e arquiteto. 

 Todo o modelo proposto para Niterói foi baseado na construção de uma ligação viária 
com o Rio de Janeiro. O autor apresentou duas alternativas para que esta obra fosse realizada: 
o túnel e a ponte.

 A riqueza dos detalhes técnicos que Attílio apresentou para ambos os casos é de 
espantar. Ele destacou que estes estudos já haviam sido realizados desde 1876 por Lindsay 
Buchnat, que obtivera a concessão para a construção do túnel e a sua exploração comercial 

por 50 anos. Ele demonstrou ainda 
conhecimentos pormenorizados sobre as 
dificuldades para a escavação em rocha a 
35 metros de profundidade, os problemas 
de estancamento da água, do sistema de 
ventilação permanente e da necessidade 
de manutenção preventiva e corretiva de 
todo o sistema. Para tanto, fez diversas 
comparações com a obra recentemente 
inaugurada do túnel de Nova Iorque, sob 
o rio Hudson.

Em seguida, começou a abordar 
a hipótese da construção do túnel, 

Seção transversal do túnel de ligação Rio-Niterói. 
Fonte: LIMA, A.C. Trabalho-tese de Niterói, 
1932.
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21. Ver anexo 43. Fotomontagem da baía de Guanabara, com croquis e indicações feitas por Attílio.
22. O trabalho de Attílio Corrêa Lima revela uma formação conceitualmente européia.  Entretanto, ele sempre utiliza os exemplos americanos 
quando sua proposta envolve uma tecnologia mais avançada, principalmente aquela relativa ao sistema viário.

principalmente devido ao desconforto e aos riscos dos futuros usuários que, após o trabalho, 
quando os homens ainda serão castigados, todos os dias, a qualquer hora, depois de terem 
respirado o ar da cidade, devendo ficar confinados em um túnel com ventilação forçada. 
(LIMA, Attílio Corrêa. Avant-Projet D ‘Aménagement et D’Extension de la ville de Niterói 
- au Brésil, 1932, p.36).

Apesar de chamar a atenção para os riscos de ficar sujeito a doses concentradas de 
monóxido de carbono, Attílio apresentou um corte esquemático do túnel, com duas pistas 
para veículos, um passeio de emergência e o funcionamento do sistema de ventilação que foi 
empregado na ligação New York - New Jersey  (ver seção transversal do túnel). 

O autor apresentou dados do arquiteto higienista Augustin Rey sobre alguns estudos 
efetuados em Marselha, na França, e dados do serviço anti-tuberculose francês para formar 
uma opinião definitiva sobre o assunto:  não se deve recomendar a construção do túnel e, sim, 
de uma ponte.

A seguir passou a examinar a solução da ligação viária ser realizada através de uma 
ponte suspensa, que ligasse as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Citou a proposta elaborada 
pelo engenheiro Alpheu Diniz, de uma ponte metálica com 2.700 metros de extensão, ligando 
a ponta do Calabouço, no Rio, com a ponta de Gragoatá21, em Niterói.  O vão central deveria 
ter 1.100 metros de extensão e deveria estar sustentado em duas torres de 208 metros de altura, 
deixando livre a passagem de navios, pois o tabuleiro ficaria a 62 metros acima do nível do mar. 
A plataforma teria uma largura de 32,5 metros, e seria construída em dois estágios: o estágio 
superior para os automóveis e os pedestres e o estágio inferior, para os bondes e os veículos 
lentos.  As rampas de acesso deveriam ter declividade máxima de 4%.

As torres seriam fixadas na rocha, a uma profundidade de 27 metros e as fundações 
sedimentadas a 20 metros de profundidade, dentro das rochas. A proteção contra a salinidade 
do ar deveria ser feita pelo moderno método da galvanização  (idem, p.39), que já havia sido 
aplicado na América do Norte22.

Em seguida apresentou os custos estimados para a construção da ponte (custos unitários, 
por metro linear e para cada trecho distinto). Ressaltou ainda que esta seria a segunda ponte deste 
gênero no mundo, pois existia uma ponte semelhante construída entre o forte de Washington 
e o Forte Lee, sobre o rio Hudson, em Nova Iorque. Detalhou também as bitolas dos cabos de 
sustentação e apresentou uma série de detalhes técnicos necessários a execução da obra.

Finalmente, passou a defender a execução da ponte, do ponto de vista estético e do 
orgulho que irá gerar à nossa geração. Ela fará com que possamos acreditar no homem, 
diante dos desafios da natureza (op. cit. p.39). Lembrou que os investimentos empregados na 
sua construção seriam plenamente compensados com a valorização de mais de 12 milhões de 
metros quadrados de terrenos urbanos em Niterói.

A estrutura urbana proposta

Attílio tece uma série de considerações sobre a formação do tecido urbano de Niterói,  
idealizado e construído a partir de 1820, fazendo uma análise do sistema viário da cidade, cujas 
vias apresentavam um gabarito que variava entre 12 e 15 metros de largura, insuficientes para 
as funções de circulação atuais.
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Ele faz também algumas críticas à legislação urbana existente, principalmente quanto ao 
fato de a cidade só possuir duas zonas: a Zona Urbana, constituída pelo núcleo da cidade, e a 
Zona Rural, que abrangia todo o restante do município.

No capítulo II, Le Tracé Génèral, Attílio dedicou 16 páginas de texto e diversas ilustrações 
para explicar a sua proposta, voltada para o futuro da cidade.

Nossa proposta faz um esquema de traçado geral em suas grandes linhas, uma estrutura 
que permitirá prover a circulação por um longo período, com um desenvolvimento ordenado 
(idem, p. 40).

Attílio alertava que o seu plano deveria ser implantado antes da construção da ponte, 
evitando-se com isto a especulação com os preços dos terrenos em Niterói, principalmente na 
região da ponta de Gragoatá, onde a ponte seria ancorada. Ele previa que a ligação viária entre 
o norte e o sul do País utilizaria a ponte proposta, com todo o tráfego de veículos passando pelo 
centro de Niterói.

Para tanto projetou uma avenida chamada de tronco principal, que deveria dar continuidade 
ao tráfego vindo do Rio de Janeiro, através da ponte. Esta avenida deveria possuir um caráter 
monumental, com 80 metros de largura e com um canteiro central de separação das pistas de um 
metro de largura, onde também seriam colocados os postes de iluminação pública. Duas pistas 
de 12,50 m cada uma, em sentidos opostos, para a circulação rápida, dois canteiros laterais 
arborizados, com 14,50 m cada um, que serviriam de separação entre as pistas rápidas e as 
pistas de tráfego local, cada uma delas com 7,50 m. O gabarito total da avenida se completava 
com 2 passeios de pedestres de 5 m de largura cada um.

Nas bordas das duas pistas principais serão plantadas palmeiras reais, de 25 metros de 
altura, que conformarão uma via triunfal (ibidem, p.53).

Esta grande avenida deveria desembocar em uma gigantesca praça rotatória, de 240 
metros de largura, por 300 metros de comprimento, que Attílio denominou praça de radiação. 
É neste ponto que o eixo principal iria fazer a intersecção com outras 3 vias, cada uma com 
60 metros de largura, que fariam a distribuição do tráfego principal para os outros quadrantes 
da cidade.  Estas três vias deveriam ser fartamente arborizadas para amenizar o calor do sol, 
trazendo conforto aos usuários, visto que deveriam se constituir nos principais eixos comerciais 
da cidade.

Em seu trabalho-tese Attílio citou os estudos do urbanista francês Eugène Hénard 
que defendia os perímetros de irradiação. Para Hénard, (...) todas as vias de expansão e 
de penetração convergem para o núcleo central, mas não todas para o mesmo ponto, nem 
para o mesmo monumento. Todas elas se ligam a uma espécie de circuito fechado ou anel 
coletor que chamamos de ‘perímetro de irradiação’ e que é traçado a uma certa distância do 
centro geométrico da cidade. Attílio não adotou o perímetro de irradiação de Hénard, mas, em 
compensação, criou uma enorme praça rotatória com 300 metros de diâmetro.

O centro da praça rotatória foi determinado pelos eixos geométricos das quatro avenidas 
que se cruzavam e o dimensionamento das pistas da praça rotatória deveria seguir a fórmula de 
Hénard23: O somatório da largura das diversas vias que se cruzam, divido por quatro.

Voltando ao Tracé Gènéral proposto para a cidade de Niterói, devemos destacar o grande 
conhecimento que o autor demonstrava a respeito do urbanismo em moda, no início dos anos 
30. Afinal, ele havia acabado de trabalhar no atelier de Alfred Agache, em Paris, na elaboração 
dos estudos preliminares do plano de remodelação do Rio de Janeiro. É evidente que, tendo 

23. Eugène Hénard (1849-1923), arquiteto e urbanista francês que projetou a famosa avenida Alexandre III, em Paris.  Visionário, Hénard criou 
a praça rotatória, solução viária utilizada nos cruzamentos de duas ou mais avenidas.



Luiz Gonzaga Montans Ackel

46

Traçado geral do sistema viário principal em função da ligação com o Rio de Janeiro.
Fonte: LIMA, A.C. Trabalho-tese de Niterói, 1932.

vivido toda sua infância na cidade do Rio de Janeiro, Attílio conhecia profundamente seus 
problemas urbanos e em muito colaborou na elaboração do plano.

O plano de Agache ressaltava a remodelação e o embelezamento da capital brasileira. 
Agache assim conceituava o urbanismo: É uma ciência e uma arte e, sobretudo, uma filosofia 
social. Entende-se por urbanismo o conjunto de regras aplicadas ao melhoramento das 
edificações, do arruamento, da circulação e do descongestionamento das artérias públicas. 
É a remodelação, a extensão e o embelezamento de uma cidade levados a efeito mediante 
um estudo metódico da geografia humana e da topografia urbana sem descurar as soluções 
financeiras (AGACHE, 1930, apud. REZENDE, 1982, p.41)24.

Attílio Corrêa Lima, evidentemente, foi bastante influenciado por Agache, quando 
elaborou sua tese de doutoramento para Niterói. Situada defronte ao Rio de Janeiro, na outra 
margem da Baía de Guanabara e interligada à Capital através da nova ponte proposta, Niterói 
foi concebida como uma natural extensão territorial do Rio, pois apresentava uma situação 
geográfica semelhante, apertada entre a serra e o mar.

Como já havia acontecido no Rio de Janeiro, Attílio propôs que novas áreas urbanas 
fossem obtidas através do desmonte de quatro pequenas elevações topográficas para ampliar o 
espaço do centro urbano de Niterói. Este desmonte propiciaria o aproveitamento de 15 ha de 
área junto ao centro e ainda representaria três milhões de metros cúbicos de terra, que seriam 
utilizados para a execução de um aterro sobre o mar, o que acrescentaria mais 50 ha de área livre 
para ser urbanizada. Ele destaca que este sistema apresenta excelentes resultados em trabalhos 
similares executados no Rio de Janeiro, para suprimir o morro do Castelo, e ainda comprova o 

24, REZENDE, Vera Lúcia Ferreira Motta.  “Planejamento urbano e ideologia: quatro planos para a cidade do Rio de Janeiro”, Civilização 
Brasileira, Rio de Janeiro, 1982.
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acerto de sua proposta ao lembrar que tal procedimento já havia sido usado em Niterói, para a 
destruição do morro Dr. Celestino, por ocasião da construção do porto (ibidem, p.43).

Segundo Attílio, o sistema de aterro hidráulico também apresentava outras vantagens, 
pois fazia o transporte do material através de tubulações, utilizando um conjunto de bombas 
fabricadas pela General Eletric, com motores de 1.200 H.P., corrente de 6.000 Volts e 980 rotações 
por minuto, movidos por energia elétrica, bastante abundante no Brasil. Os conhecimentos 
técnicos do autor são mais evidenciados quando ele faz um minucioso detalhamento da grande 
plataforma curva, unida às saliências existentes, uma em São Domingos e outra na Armação, 
cuja cota média de 3 metros de profundidade, abaixo do nível do mar, atingindo até 5 metros 
no canal de navegação, em frente à estação dos barcos. A cota desta plataforma é determinada 
também para prevenir as ressacas (ibidem, p.43). 

Para aterrar o mar e até encontrar a área do porto de Niterói, Attílio preveniu que (...) as 

grandes ondas não devem encontrar o cais de frente, mas obliquamente, para reduzir, pouco 
a pouco, a sua força e a forma dada ao novo cais está de acordo com este principio. As ondas 
são reduzidas até o momento em que se chocam, umas contra as outras, formando um ‘cul-de-
sac’ criado na armação.  Neste local se formará, certamente mais tarde, uma praia  (ibidem, 
p.43). 

Recomendou ainda a utilização do (...) sistema de sucção e refluxo, que consiste 
simplesmente no aprofundamento das partes baixas, utilizando a terra para o nivelamento do 
terreno (ibidem, p.43). 

Com todas as modificações propostas no terreno Attílio estimou que a cidade ganharia 
cerca de 100 ha sobre o mar, conseguindo com isto adequar a ampliação do porto e ainda 
construir um novo centro urbano para Niterói. Apesar de tratar-se de um trabalho acadêmico, 
a proposta revela um considerável conhecimento técnico. Entre o material que seu pai Jose 
Octavio tinha enviado para ele em Paris esta um exemplar do livro A construção do Porto de 
Nictheroy, elaborado pela Comissão Construtora do Porto de Niterói em 1927.

Foto das obras do porto de Niterói em 1927, enviada por Jose Octavio para Attílio em Paris.
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima. 



Luiz Gonzaga Montans Ackel

48

25. AZEVEDO, Marlice Nazareth Soares. in: LEME, Maria Cristina da Silva. (coord.), “Urbanismo no Brasil: 1895 - 1965”, 1999, p.81.

O plano elaborado para Niterói revelou o grande conhecimento que o autor possuía 
a respeito de outros urbanistas como Berlage, que havia elaborado o plano de remodelação 
deAmsterdã, na Holanda, e de Walter Griffin, urbanista americano que venceu o concurso para 
o plano de Camberra, na Austrália, em 1913.

Para a arquiteta e urbanista Marlice Azevedo, ainda que se considere as limitações 
originadas por um projeto-tese, no período estudado, o documento mais revelador de um 
pensamento urbanístico datado é o trabalho de Attílio Corrêa Lima, não só pelas referências 
claras a urbanistas europeus da época (Hénard, Howard), como também pelos elementos 
presentes no seu plano - Portal de Entrada, Centro Cívico, Centro Universitário, Cidade 
Operária, Cidade-Jardim - preocupação higienista e sanitária (referência a Saturnino de 
Brito), elaboração de normas de zoneamento, propostas de sistema viário e de transportes 
(ligação Rio-Niterói, integração modal de transportes)25. 

Centros especializados e o zoneamento de usos

Attílio propôs um Centro Cívico formado por duas grandes praças unidas por uma avenida-
parque de 600 metros de extensão. Em uma das praças seria construído o Palácio do Presidente 
do Estado (Niterói já era a capital do Estado do Rio) e na outra praça, a Prefeitura Municipal. 
Nesta avenida-parque, com amplo canteiro central ajardinado, deveriam ficar situados todos os 
prédios públicos.

O centro comercial da cidade deveria ficar situado no grande centro de radiação já descrito 
anteriormente, penetrando pelas avenidas que nele faziam a sua interseção.

Attílio propôs ainda um outro centro de caráter cultural, o Plan des Musèes, situado em 
uma elevação natural do terreno e acessível por escadarias monumentais e rampas laterais para 
os veículos. Em frente a este centro, situado mais abaixo e em terreno plano, o autor propôs 
uma grande praça octogonal que deveria centralizar os demais equipamentos culturais, como as 
bibliotecas públicas.  

No que se refere ao zoneamento de usos o autor dividiu a cidade de Niterói em Zona 
Urbana e a Zona Rural. Na Zona Urbana propôs uma elaborada subdivisão, distinguindo os 
usos e as taxas de ocupação de cada uma delas. 

A Zona Comercial deveria abranger toda a atual área central da cidade e se desenvolver 
ao longo das novas vias propostas para este fim. Nestes quarteirões, tal como Agache havia 
proposto no plano do Rio de Janeiro, especificava com detalhes a tipologia e os gabaritos 
obrigatórios dos edifícios comerciais, cujos pavimentos térreos e sobrelojas deveriam estar 
recuados em relação ao alinhamento do lote e protegidos por marquises com 5 metros de 
altura, formando galerias abrigadas para a circulação dos pedestres.

Os edifícios deveriam estar encostados, uns aos outros, de forma que esta galeria seria 
contínua, de esquina a esquina. Estes edifícios deveriam possuir, além dos 2 pavimentos junto 
ao térreo, mais 4 pavimentos que foram destinados a salas comerciais como escritórios e 
consultórios. O pé direito mínimo para estes pavimentos deveria ser de 2,80m.  Nestes edifícios 
seria admitido um pavimento suplementar, respeitado um ângulo de 60º, traçado do alinhamento 
do outro lado da via. Como podemos perceber, o autor procurava associar ao planejamento e ao 
desenho da cidade, todo um modelo de volumes que caracterizava a sua formação beaux-arts.

Parece que a intenção do arquiteto era fazer sua tese focalizando a cidade do Rio de 
Janeiro, mas os contatos iniciados pelo prefeito Prado Júnior com o urbanista francês Alfred 



Luiz Gonzaga Montans Ackel

49

Agache para a realização do Plano de Remodelação, Extensão e Embelezamento da Capital 
Federal (1926-1930) fez com que Attílio se voltasse para a cidade vizinha. Nessa época a cidade 
lhe era familiar, considerando que o escultor José Octávio Corrêa Lima, seu pai, executara o 
monumento de bronze “O Triunfo da República”, marco de conclusão da praça da República 
em 1927. (AZEVEDO, 1999, op. cit., p.72).

Attílio Corrêa Lima propôs também uma grande Zona Industrial que englobava toda a 
área Norte da cidade, incluindo nela o porto comercial já descrito.

Quanto à Zona Residencial, o autor dividiu-a em 3 categorias diferentes: Uma Zona de 
Habitações de 1ª Categoria, de alta densidade e constituída por edifícios de apartamentos. Uma 

Plano do Centro Comercial. Fonte: LIMA, A.C. Trabalho-tese de Niterói, 1932.

Plano do Centro Cívico. 
Fonte: LIMA, A.C. Trabalho-tese de Niterói, 1932.
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Zona de Habitações Individuais, de baixa densidade, onde o uso residencial aconteceria em 
edificações unifamiliares e isoladas, construídas uma em cada lote. E uma Zona de Habitações 
de 3ª Categoria, de média densidade, que Attílio denominou a bon marché, constituída de casas 
populares agrupadas em pequenos lotes de terreno.

As três categorias de zonas habitacionais ficariam situadas em uma grande mancha entre 
o Centro Comercial e a Zona Industrial e Portuária. Além disso, na planta com o zoneamento 
proposto foram indicados mais cinco bairros distantes, destacados da mancha principal. Estes 
sub-centros estavam evidentemente interligados à área central através das principais avenidas 
que estruturavam o tecido urbano.

A Cidade - Jardim de Piratininga

Neste ponto o trabalho-tese de Attílio Corrêa Lima merece novamente um destaque. 
Demonstrando amplos conhecimentos na nova ciência do urbanismo, o autor propôs para 
Niterói uma Cidade - Jardim tal e qual fora idealizada por Ebenezer Howard, na Inglaterra. A 
lagoa de Piratininga, situada na região sudeste de Niterói, atrás das montanhas e próxima do 
mar aberto seria o palco desta grande proposição.

Inspirando-se na proposta do engenheiro sanitarista Saturnino de Britto, que havia 
desenvolvido um plano de saneamento para a Lagoa Rodrigo de Freitas no litoral sul do Rio 
de Janeiro, Attílio propôs que se empregasse o mesmo método para a lagoa de Piratininga em 
Niterói. A lagoa era formada por rios de água doce que descem pela serra em busca do mar e 
apresentava-se imprópria com uma grande quantidade de mosquitos. O método proposto por 
Saturnino de Brito para a lagoa Rodrigo de Freitas, utilizava a água salgada do mar para, numa 
periódica renovação, fazer o tratamento da água da lagoa.

A lagoa, com uma superfície de cerca de dois quilômetros quadrados (200 ha), após o 
tratamento haveria de se transformar em um local turístico e balneário. Attílio propôs a abertura 
de dois grandes canais artificiais, dotados de eclusas, um na extremidade Leste e outro na Oeste. 
O movimento constante das marés e o controle das eclusas permitiriam a entrada de 3.500.000 
m3 de água salgada na lagoa, toda a vez que a maré oscilasse de 1,20m para 2,20m de altura. 
Logo que a maré abaixasse, abriria-se a outra eclusa e a água se precipitaria novamente no mar. 
Além disto, as águas de chuva que desciam da montanha, seriam canalizadas para servir a Zona 
Agrícola e depois também seriam conduzidas para a lagoa.

Attílio justificava que a distância entre Piratininga e o centro de Niterói (8 Km) era 
equivalente à de Copacabana com o centro do Rio (10 Km). Assim como na Capital Federal, 
Piratininga também estava separada do centro da cidade por uma grossa cadeia de montanhas 
que, no futuro poderia ser ligada a cidade através de um túnel. Por enquanto, bastava que se 
implantasse uma avenida de contorno passando por São Francisco, Jurujuba e Imbuí.

Em seu trabalho o autor descreveu assim a sua proposta: Sobre a faixa de terra limitada 
pelos dois canais, se estabelecerão exclusivamente as habitações. Uma praça formará um 
pequeno centro. Este centro será atravessado por uma via de 30 metros de largura, onde se 
fará toda a grande circulação. Paralelamente, à beira - mar, uma grande avenida de 60 metros 
de largura, permitirá estabelecer os grandes hotéis e as ricas habitações  (ibidem, p.74).

Attílio previa ainda que a lagoa, uma vez saneada, seria ideal para a prática de esportes 
náuticos e até para servir de base para a hidro aviação de turismo. Ele identificou os princípios 
adotados por sua proposta, ao relatar:
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Nós previmos a cidade construída segundo os princípios de Howard, constituída de todas 
as partes, sendo capaz de viver por seus próprios meios, e com uma população limitada a 20 
mil habitantes (ibidem, p.74).

Na proposta, a área situada entre a lagoa e o mar (200 ha, aproximadamente) se constituiria 
na Área Urbana. Os 300 ha situados entre a lagoa e as montanhas, seriam destinados a Zona 
Agrícola. E fazia novamente comparações com os índices urbanísticos da primeira cidade-
jardim inglesa: Em Letchworth a relação entre a zona urbana e a zona agrícola é de 1/6, sendo 
que para nós ela é de 2/5. E, em seguida,  justificava:

Se em Letchworth a zona agrícola beneficia os rendimentos da sociedade, entretanto, 
para nós ela só existe para satisfazer as necessidades locais. Os grandes hotéis balneários e as 
casas de veraneio nos trarão os recursos para suprir nossas necessidades (ibidem, p.74).

Com isto, Attílio demonstrava estar preocupado com a viabilidade econômica desta nova 
cidade e chegava a sugerir uma verdadeira operação urbana para viabilizá-la:

As zonas de terrenos que pertencem ao Município, ao Estado e à União serão cedidos 
gratuitamente em troca dos benefícios a serem investidos para o saneamento da lagoa. A 
Sociedade emitirá Ações para adquirir os terrenos que pertencem a particulares. Para os 

melhoramentos urbanos se contratará 
uma hipoteca, pagável em 30 anos. Os 
fundos para a amortização da dívida... 
serão obtidos por meio da venda dos 
terrenos (ibidem, p.75).

Attílio Corrêa Lima não detalhou 
em seu trabalho o desenho da “Cidade 
- Jardim - Balneária”, como ele mesmo 
a chamou, mas advertiu ser este  (...) 
um assunto muito delicado, que merece 
longos estudos para a sua aplicação no 
Brasil, dos princípios da Cidade - Jardim 
e sua adaptação ao meio (ibidem, p.75).  

E terminava este item com uma 
promessa: Este será objeto de um estudo 
muito cuidadoso que nós nos propomos 
a fazer posteriormente (ibidem, p.75).

No trabalho, Attílio Corrêa Lima 
ainda dedicou um quarto capítulo para 
fazer sugestões de regulamentação aos 
novos loteamentos e um quinto capítulo 
dedicado ao Sistema de Transportes 
da cidade. Neste capítulo ele ainda 
analisou o sistema atual de transporte 
público feito através de bondes, propôs 
itinerários para as linhas de ônibus a ser 
criadas e sugeriu, no futuro, a construção 
do metrô.

O final do trabalho foi dedicado a 
uma análise da infra - estrutura (rede de 
água e de esgotos), a uma proposta de 

Capa da revista La Vie Urbaine, número 9, do Instituto de 
Urbanismo da Universidade de Paris, 15 de maio de 1932, 
onde foi publicado o trabalho-tese de Attílio Corrêa Lima.
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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drenagem urbana para eliminar o problema das inundações e propôs que a coleta de lixo e a 
limpeza urbana deixassem de ser realizadas por carros de tração animal, passando a utilizar 
caminhões à gasolina, dotados de caçambas estanques. Propôs também a construção de uma 
usina para a incineração do lixo, com capacidade para 400 toneladas/dia, deixando claro a 
sua visão otimista quanto ao crescimento da cidade que naquela época produzia apenas 30 
toneladas de lixo por dia.

A 13 de dezembro de 1930 Attílio Corrêa Lima apresentou à banca examinadora o 
Trabalho-Tese intitulado Avant-Projet D ‘Aménagement et D’Extension de la ville de Niterói 
- au Brésil. Em fevereiro do ano seguinte o trabalho foi exposto no Salon d’Architecture de 
Paris. A Universidade de Paris arcou com os custos de impressão deste trabalho, publicando-o 
em 1932. Seu trabalho também foi publicado na revista La Vie Urbaine, órgão oficial do corpo 
docente do Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris.

Folha de rosto da revista La Vie Urbaine do Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris. 
1932. Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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Capa do livro I contendo os anais do Congresso 
Internacional de Habitação e Planejamento de 
Cidades, Paris, 1928
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

1.4	
	 Outras	atividades	desenvolvidas	na	Europa
1.4.1	
	 Congressos	internacionais	e	outros	cursos	quando	residiu	
	 em	Paris

 Apesar de estar residindo em Paris em 1928 Attílio Corrêa Lima não participou do I 
Congresso Internacional de Arquitetura Moderna - CIAM, realizado de 26 a 30 de junho de 1928, 
no castelo de La Sarraz, perto de Lausanne, na França. Aliás, nenhum arquiteto do continente 
americano é signatário da declaração final do I CIAM, assinada por 24 arquitetos europeus sendo 
6 da França, 6 da Suíça, 3 da Alemanha, 3 da Holanda, 2 da Itália, 2 da Espanha, 1 da Áustria e 
1 da Bélgica. 

 Nos dois congressos seguintes, realizados em Frankfurt e Bruxelas, apesar de Attílio 
ainda estar residindo em Paris, também não existe nenhum registro de seu comparecimento ou 
participação direta. Além destes congressos não terem acontecido na França é de se supor que, 
nestes dois últimos anos, sua atenção estivesse mais voltada aos problemas relacionados com o 
urbanismo e o seu tempo mais dedicado à elaboração do trabalho-tese sobre Niterói.  

 Segundo Kenneth Frampton26 , os 
três primeiros CIAMs, em La Sarraz (1928), 
em Frankfurt (1929) e em Bruxelas (1930) 
formam a primeira etapa do 
desenvolvimento da arquitetura moderna, 
considerada por ele como a mais doutrinária. 
Dominados por arquitetos de língua alemã, 
de tendências socialistas, esses congressos 
voltaram-se, num primeiro momento, para 
estabelecer os padrões mínimos de vida 
e, depois, para a discussão da altura 
ideal dos edifícios e do espaçamento mais 
recomendável entre os blocos. Foi figura 
de destaque do II CIAM o arquiteto Ernst 
May, muito admirado por Attílio, conforme 
depoimento de Bruno Corrêa Lima.  

 Em 1928, Attílio Corrêa Lima 
participou do Congrès International de 
L’Habitation et de L’Aménagement de Villes 
na condição de delegado do Brasil. Nesse 
evento também estiveram presentes nomes 

26.  FRAMPTON, Kenneth, História Crítica da Arquitetura Moderna, 1997.
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importantes do urbanismo da época como Raymond Unwin, John Nolen, Louis Bonnier, Marcel 
Poéte e Henri Prost, entre outros. Na sua coleção de livros que trouxe de Paris em 1931 está 
presente um volume dos anais deste congresso.

Em 1929, Attílio Corrêa Lima freqüentou o curso do Institut de Techinique Sanitaire du 
Conservatoire National des Arts et Métiers, de Paris. O curso estava mais voltado à formação 
dos engenheiros, mas, nesta época, predominava um certo enfrentamento entre as atribuições 
de engenheiros e arquitetos. Desde o final do século XIX com a criação da École Polytechnique 
de Paris, assuntos referentes à moderna tecnologia aplicadas à construção civil, eram mais 
desenvolvidos na formação dos engenheiros, enquanto que aos arquitetos eram atribuídas as 
questões artísticas. Entretanto, este quadro estava se transformando, com a modernização no 
ensino da arquitetura e do urbanismo. Parte dos novos arquitetos franceses, principalmente 
aqueles preocupados em executar projetos urbanísticos, vai se distanciar gradativamente da 
formação da École de Beaux-Arts, considerada por eles como ultrapassada. Com a aprovação 
da Lei Cornudet, em 1919, esses arquitetos que haviam constituído a Sociedade Francesa 
de Urbanistas, começaram a reivindicar para eles o papel principal na elaboração de planos 
urbanísticos. 

 Attílio formou-se técnico sanitário em Paris em 1929, mas, em seus documentos, não 
foi encontrado o diploma deste curso, sendo localizada apenas uma certidão em papel timbrado 
do Conservatoire National des Arts & Métiers, assinada pelo diretor e datada de 24 de junho de 
1931.      

1.4.2	
	 Os	novos	paradigmas:	Academismo	x	Modernismo

Os quase cinco anos que Attílio Corrêa Lima residiu em Paris serviram também para ele 
acompanhar de perto a maior parte dos movimentos que estavam acontecendo no urbanismo. 
Inglaterra e França se constituíam nos principais centros de estudos desta nova ciência.

 A partir da Revolução Industrial, o Império Britânico se impõe como a economia 
predominante no planeta, através do domínio do comércio ultramarinho garantido pelo 
excepcional poder de sua esquadra de guerra. As elites defendem a redução do poder do Estado 
e a valorização da iniciativa privada e do livre-comércio. Nas duas maiores cidades inglesas, 
Londres e Manchester, o vigoroso crescimento populacional devido à expansão da indústria 
condena mais da metade da população urbana a viver em precárias condições de salubridade, 
provocando uma enorme insatisfação social. Por outro lado, as idéias dos socialistas utópicos, 
formuladas em meados do século XIX, que propunham uma total reestruturação da sociedade, 
provocam crescentes reivindicações sociais por parte do proletariado urbano. 

 Assim como na Inglaterra, também na França os conflitos sociais e a exacerbação do 
panorama político vão desembocar na revolução de 1848 e na tomada do poder por Napoleão 
III, que escolhe para prefeito de Paris o barão Eugène Haussmann, que executa enorme reforma 
da capital parisiense, entre 1853 e 1870. As reformas urbanas de Haussmann vão servir de base 
para diversas teorias de urbanização na segunda metade do século XIX e no início do século 
seguinte. 

 O urbanismo como uma disciplina específica dos cursos de arquitetura se dá a partir 
de alguns trabalhos teóricos produzidos ainda no final do século XIX. Neste sentido podemos 
afirmar que foram três arquitetos europeus os principais responsáveis pelo início da teorização 
sobre o planejamento das cidades, a saber:
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- Camillo Sitte (1843-1903), arquiteto austríaco que foi diretor 
da Escola Imperial e Real das Artes Industriais de Viena escreveu 
sua obra principal em 1889: A construção da cidade segundo seus 
princípios artísticos. 

- Joseph Stübben (1845-1936), o arquiteto de maior prestígio 
na Alemanha, de 1880 até a Primeira Guerra Mundial. Sua obra Der 
Statebau, Handbuch der Architektur, de 1893, teve enorme sucesso, 
sendo traduzida e reeditada em diversos países.

- Raymond Unwin (1863-1940), arquiteto inglês, professor 
da disciplina Town Planning, na Universidade de Birmingham 
(Inglaterra), cuja principal obra, Town Planning in Practice, escrita 
em 1909, era um verdadeiro tratado de desenho urbano.

 A experiência urbana na formação da dinâmica cultural de diversos movimentos 
modernistas foi uma reação à profunda crise da organização, do empobrecimento e do 
congestionamento urbano, em que toda uma tendência de prática e pensamento modernista 
foi diretamente moldada. Nesse processo é apontada uma forte cadeia de conexões entre a 
reformulação de Paris em 1860, por Haussmann, as propostas de Ebenezer Howard (a cidade-
jardim, 1898), Daniel Burnham (a cidade construída para a feira mundial de Chicago, de 1893, 
e o Plano de Chicago, de 1907), Garnier (a cidade industrial linear, de 1903), Camillo Sitte 
e Otto Wagner (com planos bem diferentes para transformar a Viena do fin-de-siècle), Le 
Corbusier (a cidade do futuro e o Plan Voisin proposto para Paris, de 1924), Frank Lloyd Wright 
(o projeto Broadacre, de 1935) e os esforços de renovação urbana em larga escala, feitos nos 
anos 50 e 60 no espírito do alto modernismo. (HARVEY, 1992, apud SOMEKH, 1997, A cidade 
vertical e o urbanismo modernizador, p.37-38). 

 Dentre todas as teorias a que teve acesso, três movimentos foram da maior importância 
na formação profissional de Attílio Corrêa Lima e se refletiram de forma muito clara em seus 
projetos urbanísticos.

	 	A	Cidade-Jardim	de	Ebenezer	Howard

 O novo urbanismo inglês representado por Raymond Unwin é diversas vezes citado 
por Attílio Corrêa Lima em seus trabalhos profissionais, para o qual também serviu como um 
importante paradigma.
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Idealizada pelo inglês Ebenezer Howard (1850-1929), a cidade-jardim vai representar 
uma síntese conciliadora das contradições daquela época, unindo a necessidade de expansão 
urbana com a preservação do ambiente bucólico existente no campo. Em 1899, Howard faz 
inúmeras viagens pelo interior da Inglaterra, onde realiza diversas conferências em defesa de 
sua proposta. Três anos depois funda a Companhia da Cidade-Jardim de Letchworth (1902), a 
primeira cidade-jardim projetada na Inglaterra.

 Para elaborar o projeto de Letchworth foram contratados dois arquitetos ingleses: 
Raymond Unwin, professor de urbanismo na Universidade de Birmingham e Barry Parker, seu 
parceiro em diversos projetos, inclusive no Brasil alguns anos depois. 

 Em Letchworth eles propõem um desenho informal das ruas, com as casas formando 
blocos isolados, e recuadas em relação ao alinhamento frontal do terreno, formando jardins 
gramados e arborizados. Todo o conjunto é controlado por um zoneamento rigoroso que separa 
os usos residenciais, comerciais e industriais, intercalados por vegetação que permeia toda a 
cidade e se liga ao cinturão verde que a contorna. Letchworth tornou-se um referencial de 
urbanismo e atraiu estudiosos de todo o mundo para conhecê-la.

 Anos mais tarde é projetada a segunda cidade-jardim da Inglaterra, Welwyn em 
1919. Após o término da Primeira Guerra, baseado no sucesso de Letchworth, Howard tenta 
convencer o governo inglês da importância de adotar uma política nacional mais abrangente, 
construindo um sistema de cidades-jardins para resolver as enormes carências habitacionais 
existentes. 

 Para comprovar que a iniciativa deveria ser adotada Howard decide construir Welwyn, 
a segunda cidade-jardim, projetada em 1919 pelo arquiteto Louis de Soissons, que tira partido 
da topografia do terreno e da linha férrea existente. Em Welwyn as ruas apresentam um 
interessante desenho em cul-de-sac, com jardins laterais às residências e grandes praças, 
formando uma continuidade verde com a área rural que envolve a cidade.

Foto aérea de Letchworth, a primeira cidade-jardim projetada por 
Unwin e Parker, em 1903 - 1917, na Inglaterra.
Fonte: BENEVOLO, 1976.

Raymond Unwin expôs toda a 
sua teoria no livro Town Planning 
in Practice que ele publicou em 
1909. Nesta obra ele recomenda 
trabalhar a estética urbana aliada 
às novas necessidades funcionalistas 
que começavam a se apresentar. 
Apesar de adotar densidades 
habitacionais mais baixas 
(residências unifamiliares), Unwin 
tratava as edificações como um 
conjunto único, o que permitia um 
perfeito controle do espaço público 
resultante. Além disso, atribuía um 
grande valor à cidade existente, 
preservando as suas principais 
características e desenhando o novo 
espaço urbano.  

 A importância de Raymond 
Unwin na formação dos urbanistas 
do século XX é inegável, no entender 
de Garcia Lamas:
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A obra de Unwin apresenta-se hoje como se tivesse sido escrita por alguém protagonista 
da polêmica dos últimos vinte anos (...). Tenho para mim que o estudo do texto de Unwin 
deveria constituir um dos manuais de desenho urbano das escolas de arquitetura (LAMAS, 
1992, op.cit., p.257).

 Raymond Unwin recomendava a aplicação de sua teoria na cidade como um todo. Ele 
julgava necessário estabelecer uma hierarquia das funções urbanas, dando especial destaque 
para os centros. Recomendava ainda que todos os edifícios públicos, federais, estaduais ou 
municipais, ficassem concentrados formando um Centro Cívico que seria o ponto focal da 
cidade. 

 Os edifícios públicos dispersos ao acaso não produzem impressão alguma. Os prédios 
agrupados valorizam-se mutuamente (idem, p.257).

 Para Unwin, todo o projeto de cidade deveria prever um Centro Cívico, com os edifícios 
administrativos e políticos, e vários Centros Secundários especializados em outras funções 
como educação, saúde, lazer, etc. Estes sub-centros deveriam estar situados nos bairros ou 
subúrbios, em locais convenientemente escolhidos, para funcionarem como um foco de vida 
social e, preferencialmente, localizados nas confluências do sistema viário urbano principal. 

 Fiel à tradição inglesa, em todos os seus projetos Raymond Unwin atribuía grande 
importância às ferrovias no transporte interurbano de passageiros. A ligação entre as novas 
cidades com os grandes centros urbanos da Inglaterra era sempre feita através do trem. Assim, 
a estação ferroviária assumia papel de destaque e deveria funcionar como a porta da cidade 
moderna. Ele recomendava que a estação sempre ficasse localizada no centro de uma praça, 
sem ruas laterais que dificultassem a travessia dos usuários. A praça da estação deveria se 
constituir em mais um centro secundário, nunca coincidindo com o centro principal, evitando 
assim os inconvenientes do barulho, do tumulto e do tráfego. 

 É certamente desejável que o viajante possa, assim que sair da estação, ver os edifícios 
do centro da cidade e que as linhas principais do plano sejam dispostas de tal forma que ele 
possa apreendê-las rapidamente. (ibidem, p.258).

 Sua obra Town Planning in Practice pouco tem da teoria da cidade-jardim de Ebenezer 
Howard, cuja primeira cidade ele projetara em 1902, juntamente com Barry Parker27. Sua obra  

Introdução e ilustrações do livro de Raymond 
Uwnin, 1909. Fonte: http://www.benguy.com/
designguide_unwin.htm

27. Barry Parker, arquiteto e urbanista inglês, trabalhou com Raymond Unwin no projeto de Letchworth, a primeira cidade-jardim na Inglaterra. 
Em 1919, Parker elaborou alguns projetos para a Cia. City, em São Paulo. 
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é um verdadeiro tratado de desenho urbano e revela a grande influência que Unwin recebeu de 
Camillo Sitte, principalmente quando este defende a necessidade de envolver a cidade com um 
grande cinturão verde que faça a separação entre a área urbanizada e a área rural.

 A reinterpretação radical dos diagramas originais de Howard, refletida no plano de sua 
primeira cidade-jardim, Letchworth em Hertfordshire (iniciada em 1903), inaugurou a fase neo-
sittesca do movimento inglês da cidade-jardim. Que o engenheiro-planejador Raymond Unwin 
estava impressionado por Sitte, salta aos olhos em seu livro de Town Planning in Practice, 
publicado em 1909, que tanta influência exerceu. (FRAMPTON, 1997, p.22).

 A primeira edição de Town Planning in Practice esgotou-se rapidamente e foi feita uma 
segunda edição apenas alguns meses depois. A terceira edição, já revisada, foi publicada em 
1911 e traduzida para o alemão por Ernst May e para o francês por Leon Jaussely. O livro de 
Unwin foi também traduzido e lançado na Itália, na Rússia e nos Estados Unidos.

 A tradução francesa elaborada e prefaciada por Leon Jaussely em 1924, fez grande 
sucesso na Sociedade Francesa de Urbanistas - S.F.U., da qual Jaussely era um dos fundadores, 
e serviu como importante referencial teórico nos estudos de urbanismo ministrados no então 
recentemente criado Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris. A influência que as 
teorias de Raymond Unwin exerceram na formação de Attílio Corrêa Lima pode ser claramente 
comprovada quando comparamos o desenho de Letchworth, com a primeira grande realização 
de Attílio: o plano urbanístico da cidade de Goiânia, elaborado em 1933. Mesmo antes, em seu 
trabalho-tese concluído em Paris em 1930, Attílio já havia recorrido às teorias de Raymond 
Unwin e proposto uma cidade-jardim-balneária em Niterói, junto à lagoa de Piratininga.

	 A	Cidade	Industrial	de	Tony	Garnier	

 No início do século XX a cidade de Lyon se caracterizava pelos fortes movimentos 
sindicais originados no século anterior quando a cidade foi um dos centros fabris mais importantes 
da França. Além das inúmeras indústrias, seu crescimento também havia sido induzido pela 
implantação de uma das primeiras ferrovias construídas em território francês e já eletrificada 
desde a década de 1880.

 Esse ambiente de grande desenvolvimento urbano certamente refletiu-se no projeto da 
Cité Industrielle elaborado por Tony Garnier (1869-1948), apresentado ao público pela primeira 
vez em 1904.

Capa e ilustração do volume II, estudo de Tony Garnier, Lyon, 1904.
Fonte: http://exhibits.slpl.org/steedman/data/Steedman240091052.asp?thread=240093496
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Nascido em Lyon em 1869, Tony Garnier iniciou seus estudos em arquitetura na École 
de Beaux-Arts de Lyon em 1886, transferindo-se em 1889 para Paris, onde foi aluno de Julien 
Guadet e colega de turma de Auguste Perret. Depois de permanecer mais de dez anos em Paris, 
Garnier foi para a Itália, onde conquistou o Prix de Rome, em 1899.

 Contrariando a tendência da época de se criar modelos ideais de cidades que pudessem 
ser implantadas em qualquer lugar, Garnier sugeriu que o seu modelo tivesse um contexto 
geográfico real, especialmente concebido para ser implantado numa região próxima de sua 
cidade natal, Lyon. A região escolhida era uma grande planície, situada entre duas zonas 
montanhosas e cortada por um rio navegável. Na proposta de Garnier, um dos afluentes deste 
rio deveria ser represado para a implantação de uma usina hidrelétrica.

 A área industrial, com uma superfície de seis quilômetros quadrados, estava inteiramente 
situada na planície e continha uma siderúrgica e uma indústria metalúrgica de grande porte. 
Junto a este complexo industrial foi prevista a construção de um porto fluvial para receber 
os navios que fariam o transporte da matéria prima e dos produtos acabados. O acesso à área 
também poderia ser feito através de trem, pois a planície era atravessada por uma estrada-
de-ferro no sentido leste-oeste. Do lado oposto à ferrovia, na parte norte da planície, Garnier 
projetou a cidade propriamente dita, que deveria se desenvolver quase em paralelo a ela e 
ocupar outros seis quilômetros quadrados.

Planta esquemática da Cité Industrielle de Tony Garnier, com destaque para a vila operária, 
1904 -1917. Fonte: http://www.arch.umd.edu/Faculty/GFrancescato/Papers/Edinburgh.html

A cidade industrial projetada por Garnier para 35.000 habitantes e seu rígido zoneamento 
de usos, de certa maneira, antecipou os princípios da Carta de Atenas de 1933. O modelo 
desenvolvido por Garnier partia do princípio que toda a terra seria socializada, não existindo, 
preocupações com os aspectos fundiários.

 Era, sobretudo, uma cidade socialista sem muros ou propriedade privada, sem igreja ou 
quartéis, sem delegacia de polícia ou tribunal de justiça; uma cidade onde todas as áreas não 
construídas eram parques públicos. (FRAMPTON, 1997, op.cit, p. 119).

 Para Françoise Choay28, Tony Garnier é um dos precursores do Movimento Moderno na 
arquitetura e no urbanismo. Ela o classifica no bloco dos “urbanistas progressistas”, juntamente 
com Walter Gropius e Le Corbusier.

28. CHOAY, Françoise (1979). O urbanismo: Utopias e Realidades - Uma Antologia, São Paulo: Editora Perspectiva.
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A cidade proposta por Tony Garnier deveria ter um Centro Cívico com um setor destinado 
ao grupo dos edifícios administrativos. Também estariam aí localizadas as grandes salas para 
as assembléias, com capacidade para 3.000 pessoas, sala de reuniões, de conferências, etc. 
Completavam este grupo os edifícios destinados aos sindicatos, aos laboratórios de análises, 
aos arquivos municipais e ao Corpo de Bombeiros.

 Num segundo grupo deste mesmo centro estariam situados os edifícios de características 
culturais como a biblioteca, uma grande sala de leitura, uma sala para os mapas e o todo o setor 
gráfico. No terceiro grupo estariam as instalações para espetáculos e esportes e uma sala para 
conferências, com 1900 lugares, dotada de dependências para os atores, vestiários e bar. Foram 
previstos também ginásios de esportes e uma casa de banhos com piscinas, duchas, massagens 
e repouso. Finalmente, o conjunto apresentava quadras para jogos de tênis e de futebol e pistas 
para a prática do atletismo. Todo este espaço era dotado de arquibancadas para o público e 
muita arborização.

 A cidade proposta por Tony Garnier não previa equipamentos como delegacias ou 
presídios, visto que a emergência do socialismo faria desaparecerem os ladrões, os assassinos 
e os trapaceiros (LOPES, 1993, p.69)29 . Também não existiriam templos religiosos.

Perspectiva de Tony Garnier, 1917. Bairro residencial com centro em forma de losango. 
Fonte: FRAMPTON, 2003.

Como extensões deste Centro Cívico, a cidade se desenvolvia nos dois sentidos, com 
quarteirões medindo 150 x 30 metros. Nestas quadras, divididas em lotes quadrados de 15 
x 15 m, estavam situadas as habitações unifamiliares. Cada casa ocuparia, no máximo, 50% 
da área do lote, deixando o restante do terreno para o uso público e a circulação de pedestres, 
visto que eram proibidos os muros divisórios entre eles. O sistema permitia que os pedestres 
atravessassem a cidade em qualquer sentido, sem utilizar as ruas.

 Quase todo o setor residencial era ocupado por habitações individuais ou geminadas. 
Garnier projetou também algumas habitações coletivas destinadas aos solteiros e alguns edifícios 
de apartamentos com apenas quatro pavimentos.

 As habitações dos operários estavam situadas mais próximas da indústria e a dos 
professores, junto às escolas. Não existia uma segregação social no projeto de Garnier.

 O setor comercial e de serviços estava junto à praça da estação ferroviária e concentrava 
hotéis, as grandes lojas e um mercado ao ar livre. O prédio da estação ficaria no nível da rua e 
abrigaria alguns serviços públicos. As linhas férreas passariam no subsolo deste edifício.

29.  LOPES, Alberto Costa. “A aventura da Cidade Industrial de Tony Garnier em Volta Redonda”.  Dissertação de Mestrado.  Instituto de 
Geociências/UFRJ, Rio de janeiro, 1993.
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Em uma montanha situada ao norte da cidade, Garnier projetou um setor destinado às 
instalações hospitalares, denominado estabelecimentos sanitários. Neste setor foi localizado 
um hospital para 700 leitos, o serviço de helioterapia, o setor de doenças contagiosas e o setor 
dos inválidos. As condições de desenvolvimento da medicina da época recomendavam que 
estes equipamentos ficassem fora da cidade. Também o matadouro e o cemitério estavam fora 
do perímetro urbano.

 De acordo com o modelo proposto cabia à Administração da cidade cuidar do 
matadouro30, dos serviços de fabricação da farinha de trigo e seus derivados, do serviço de 
abastecimento de água e do armazenamento dos produtos farmacêuticos. Cabia a ela também o 
sistema de coleta dos esgotos e do lixo urbano, além do fornecimento de energia elétrica para 
a indústria e para a cidade. Todo o entorno da cidade industrial seria ocupado por fazendas e 
chácaras, cujos produtos agrícolas deveriam abastecer a cidade. Além do plano urbanístico da 
Cité Industrielle, Tony Garnier projetou diversos edifícios e os ambientes urbanos.

 A cidade industrial é, antes da Carta de Atenas, o primeiro manifesto do urbanismo 
progressista (CHOAY, 1979, p.163), com uma perfeita separação das funções urbanas, a 
exaltação dos espaços verdes, usados como elementos isoladores e a grande utilização do 
concreto armado na construção dos edifícios.

 A primeira versão do projeto foi concluída em 1901, mas o conjunto completo das 
ilustrações somente foi exposto em 1904, em Paris. Em 1905, Tony Garnier foi convidado pelo 
prefeito de Lion para ser o arquiteto-chefe da cidade, tendo permanecido no cargo por mais de 
10 anos. Durante este período, desenvolveu uma série de projetos públicos como o matadouro 
de Mouche, o Estádio Olímpico, o Hospital de Grange Blanche e um novo bairro residencial. 

 Embora Une Cité Industrielle só tenha sido publicada em 1917, a contribuição 
dada por seu autor ao urbanismo contemporâneo já começava a ser reconhecida em 1920, 
quando Le Corbusier publicou material do fólio da Cité na revista purista L’Espirit Nouveau. 
(FRAMPTON, op.cit., p.121).

 As idéias urbanísticas de Garnier foram expressas em seu Grands travaux de la ville de 
Lion, publicado em 1920, e influenciaram muitos urbanistas daquela época. No plano urbanístico 
desenvolvido em 1941 por Attílio Corrêa Lima para a vila operária da Cia Siderúrgica Nacional, 
em Volta Redonda, fica evidente a influência exercida pela Cité Industrielle de Tony Garnier. 
No capítulo 2 será possível constatar as semelhanças de propósitos.

	 A	Cidade	Vertical	de	Le	Corbusier

Imagem: http://
www.fondationlecorbusier.asso.fr

Le Corbusier nasceu em 1887 
na cidade Suíça de La Chaux-de-
Fonds, próxima da fronteira com a 
França. Charles Édouard Jeanneret, 
seu verdadeiro nome, projetou sua 
primeira casa (Villa Fallet) em 1905, 
quando tinha apenas 18 anos de idade. 

30. Ver anexo 44.
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Em 1907 conheceu Tony Garnier e ficou muito impressionado com seus conhecimentos, 
principalmente na área social. 

 Mudou-se para Paris em 1908, conseguindo um emprego no escritório de Auguste 
Perret31 , arquiteto já reconhecido pelo projeto de um prédio de apartamentos na Rue Franklin, 
em Paris, construído em concreto armado em 1904. Para Le Corbusier o contato com Perret foi 
muito importante, pois ele ficou convencido de que o béton armé era o material do futuro. 

 Em 1910 foi para a Alemanha com o objetivo de ampliar seus conhecimentos na 
técnica do concreto armado, trabalhando com Peter Behrens durante cinco anos quando teve a 
oportunidade de conhecer o arquiteto Mies van der Rohe. Em seguida foi convidado a dar aulas 
em sua cidade natal, La Chaux-de-Fonds, onde também abriu seu próprio escritório. 

 No final de 1916 foi trabalhar em Paris, se dedicando ao estudo do Purisme, a estética 
que abrangia todas as formas de expressão plástica, da pintura ao design de produtos e à 
arquitetura. Em 1920 publicou um ensaio sobre este movimento na revista L’Espirit Nouveau. 
Em 1922 começou a trabalhar junto com seu primo Pierre Jeanneret, sociedade esta que durou 
mais de quinze anos e onde Le Corbusier elaborou seus mais importantes projetos. 

Ville Contemporaine de Le Corbusier e Pierre Jeanneret, 1922. 
Fonte: Frampton, 1997.

 Em 1923 publica seu primeiro livro, Vers Une Architecture e, enveredando para o campo 
do urbanismo, em 1925 publica seu segundo livro: Urbanisme.

Ao contrário de seus contemporâneos europeus, Gropius e Mies van der Rohe, Le Corbusier 
ansiava por desenvolver as conotações urbanas de sua arquitetura. A Ville Contemporaine, para 
3 milhões de habitantes, foi a demonstração máxima desse aspecto de seu trabalho até 1922. 
(FRAMPTON, 1997, op.cit., p.185).

 No projeto da Ville Contemporaine, Le Corbusier propõe habitações verticalizadas, em 
dois tipos diferentes de blocos: um bloco perimetral à quadra, implantado no limite das vias, 
seguindo um partido urbanístico ainda ligado ao modelo das ruas-corredor. Um segundo tipo 
de bloco, perpendicular às ruas, pressupondo uma cidade aberta, sem muros, que ele vai depois 
melhor desenvolver no projeto da Ville Radieuse, uma cidade mais densa e com os edifícios 
ficando suspensos sobre um enorme parque.

31. Os arquitetos franceses Auguste Perret e Tony Garnier foram os pioneiros no uso do concreto armado.
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Na Ville Contemporaine as habitações estariam empilhadas em seis andares, com 
unidades do tipo duplex e servidas por terraços individuais ajardinados. Essa cidade apresentava 
edifícios em grande altura para a época e, apesar de deixar todo o interior da quadra livre para 
o uso coletivo, conseguia atingir altas densidades. Esta cidade deveria ser construída para os 
trabalhadores e implantada junto às indústrias, protegidas por um cinturão verde envoltório.

 Suas inovadoras propostas na área do urbanismo levam-no a apresentar, em 1925, um 
projeto radical para a reformulação da área central da capital parisiense, quando Le Corbusier 
apresenta o seu Plan Voisin para Paris, que implicava na demolição de vários quarteirões para a 

Plan Voisin, 1925. Proposta de Le Corbusier para o adensamento do centro de 
Paris. Fonte: http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/voisin.htm

Desenho da Ville Contemporaine para três milhões de habitantes. 
Le Corbusier e Pierre Jeanneret, 1922.   
Fonte: http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/

implantação de inúmeras torres com plantas em forma de cruz, destinadas à habitação (blocos 
de 12 pavimentos) e escritórios centrais (torres com sessenta pavimentos).

Isto fazia parte da retórica que acompanhava seu Plan Voisin para Paris, em 1925 - a 
idéia paradoxal de que, tendo realmente destruído a cidade grande, o automóvel agora poderia 
ser explorado como instrumento para sua salvação. Apesar de seu apoio financeiro, o cartel 
carro/avião, Voisin certamente tinha total consciência da impossibilidade econômica e política 
de erguer grandes torres cruciformes 
nos arredores da Île de la Cité 
(FRAMPTON, 1997, op.cit., p.186).

A contribuição de Le Corbusier 
para o desenvolvimento da arquitetura 
moderna é incontestável. Em 1926, 
ele formulou teorias com Les 5 Points 
d’une architecture nouvelle, os quais 
aplica rigorosamente em seus projetos 
de vilas como a Maison Cook (1927) 
e Ville Savoye (1929), e  que ficariam 
conhecidos mundialmente. Viajou 
pelo mundo afora defendendo a nova 
arquitetura e, em 1929, empreende 
uma excursão a diversos países da 
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América Latina, inclusive o Brasil, onde realizou várias conferências sobre a sua temática 
preferida.

Le Corbusier participou ativamente do IV Congresso Internacional de Arquitetura 
Moderna - CIAM, realizado em 1933 no navio Patris, durante uma viagem Marselha-Atenas-
Marselha, e também do V CIAM, realizado em 1937, em Paris. Estes congressos se constituíram 
nos fóruns principais das propostas funcionalistas, principalmente a Carta de Atenas (1933), só 
publicada em 1941 por Le Corbusier.

 Attílio Corrêa Lima estava residindo em Paris quando Le Corbusier visitou pela 
primeira vez o Brasil32 (1929) e realizou várias conferências em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
Entretanto, quando Attílio retornou ao Brasil no final de 1931, trouxe na bagagem muitos livros 
que havia adquirido durante sua estada na Europa, inclusive quatro deles de autoria de Le 
Corbusier: Vers une Architecture (1923), L’Urbanisme (1925), Une Maison, un Palais (1928) e 
Précisions (1929).

1.4.3
	 O	retorno	de	Paris	e	os	livros	trazidos	para	o	Brasil

 Quando Attílio Corrêa Lima e sua mulher Olga Lopes Fernandes retornaram ao Brasil 
no final de 1931 traziam consigo seu único filho Bruno, com pouco mais de um ano de idade. 
Bruno Corrêa Lima, nascido a 19 de agosto de 1930, foi registrado no Consulado Brasileiro em 
Paris.

 Em entrevista gravada com ele ficamos sabendo que quando chegaram ao Rio de Janeiro 
foram residir no atelier de seu avô, José Octávio, situado na Esplanada do Senado, no centro do 
Rio de Janeiro, onde acomodaram-se provisoriamente. Atílio precisava arranjar algum trabalho 
aqui no Brasil para poder sustentar a família. Logo que ele começou a trabalhar, alugaram uma 
casa na Ilha do Governador, onde os valores de aluguel eram bem menores que no Rio e, ainda 
assim, poderiam curtir a praia e o sol, depois de mais de cinco anos residindo no clima frio 
europeu.

 Olga, a esposa de Attílio 
que tinha apenas o diploma de 
professora primária, mas que em 
Paris havia feito alguns cursos 
de aperfeiçoamento e língua 
estrangeira, logo conseguiu uma 
vaga de professora numa escola 
pública da Ilha e assim passou a 
ajudar no orçamento doméstico. 

Foto do mobiliário do escritório de Attílio, 
atualmente montado na residência de seu 
filho Bruno.
Fonte: foto do autor.

32. Ver anexo 45.
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Nesta casa eles residiram por mais de um ano, até meados de 1933, quando Attílio foi convidado 
a elaborar o plano urbanístico de Goiânia e, por força do contrato, deveria residir por dois anos 
no local da obra. Assim a família teve que se mudar para o local da futura cidade e deixar a casa 
da Ilha do Governador alugada por dois anos.

Foi nesta casa da Ilha do Governador que Attílio montou, pela primeira vez, sua pequena 
biblioteca com os mais de oitenta livros que trouxe. Os livros adquiridos em Pais e todos os 
demais livros comprados posteriormente e deixados por Attílio encontram-se atualmente em 
poder de seu filho Bruno que, juntamente com o autor, fizeram uma relação completa de todas 
as obras existentes33. 

 Classificados por assunto ou áreas de interesse, nesta coleção constam 31 livros de 
jardinagem, botânica ou paisagismo, onde apenas um deles foi adquirido em Paris. Trata-se 
de Les Jardins de Plantes Vivace, de E. Laumonnier, editado pela Férard, de Paris, em 1929. 
Segundo Bruno, no curso realizado na França por seu pai, não tinha nenhuma disciplina na área 
de paisagismo nem Attílio dispunha de tempo para dedicar-se a outra coisa que não fosse o 
urbanismo. 

 Faz parte da coleção apenas dois livros sobre pinturas em aquarela, uma das habilidades 
de Attílio. Um desses livros foi adquirido por ele na França e está assinado e datado (1927) por 
ele. Trata-se de L’Art et le Ciel Venitiens - Aquarelas de Pierre Vignal, de Camille Mauclair, 
Grenoble, 1925. Por força do contrato entre a ENBA e o premiado aluno, enquanto estivesse 
estudando em Paris, Attílio seria obrigado a pintar uma aquarela por mês e enviá-la ao Rio de 
Janeiro. Pela data que consta no referido livro, 1927, ele o adquiriu logo que chegou à capital 
francesa e deve telo utilizado nessas obras que fazia mensalmente. 

 Attílio Corrêa Lima sempre foi um interessado e estudioso da história e, nessa sua coleção, 
existem 10 livros que abordam diferentes temas, dos quais apenas dois foram adquiridos em Paris 
e trazidos em seu retorno ao Brasil. São livros didáticos e um deles, provavelmente utilizado no 
curso que fez no L’Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris, pois está relacionado à área 
de teoria e história da arquitetura e faz parte das disciplinas cursadas por Attílio. Trata-se de 
uma coleção com 4 volumes intitulada Éléments et Théorie de l’Architecture (Tome I, II, III e 
IV), editada em Paris em 1924, fazendo parte da extensa obra de Julien Guadet. O outro livro, 
Histoire de L’Architecture (Tome I e II), de Auguste Choisy, foi comprado em 1931, no último 
ano de Attílio na França.

 Dos 14 livros de arquitetura que encontramos em sua coleção, 11 deles foram adquiridos 
durante a sua estada em Paris. Quatro deles estão assinados e datados de próprio punho por 
Attílio. São eles, Architecture, de André Lurçat, Paris, 1929, assinado e datado de 1929; 

L’Architecture Vivant, de Albert Morancé, Stuttgart, 1927, assinado e datado de 1931; 
Les Théories de l’Architecture, de Miloutine Borissavliévitch, Paris, 1926, assinado e datado de 
1930; e o livro escrito por Le Corbusier em 1928, Une Maison, Une Palais, assinado e datado 
de 1929.

33.  Ver relação no Anexo 46.
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Outros dois livros, também em francês, são: Les Principes de l’Architecture, do inglês 
John Belcher, Paris, 1912 e Problème des Bauens, de diversos autores, editado em Paris em 
1928.

Finalizando a lista dos livros de arquitetura nos deparamos com 5 obras de autores 
alemães34, o que vem confirmar o depoimento de Bruno, segundo o qual seu pai estava muito 
bem impressionado com os avanços da arquitetura alemã e, inclusive, estudou um pouco desse 
idioma. São eles: Befreites Wohnen, de Erläutert von S. Giedion, Zurich, 1929; Glas in der 
Architektur der Gegenwart, de Konrad Werner Schulze, Stuttgart, 1929; Grosstadt - Garagen, 
de Georg Muller, Berlin, 1928; Wie Baut Amerika?, escrito por Richard J. Neutra em Stuttgart, 
em 1928, e um livro sobre a obra arquitetônica de Erich Mendelsohn, escrito em Berlim por 
Rudolf Mosse, em 1930.

 Entretanto, era dos livros de urbanismo que Attílio Corrêa Lima mais gostava e 
consultava. Em sua coleção encontramos um total de 23 livros sobre urbanismo, todos eles 
editados na França. Muito provavelmente são estes os livros que ele mais utilizou em seus vários 
estudos e projetos urbanos. Um deles traz o resumo dos assuntos apresentados no congresso 
que Attílio participou como delegado do Brasil e que foi realizado em Paris, em 1928: Congrès 
International de L’Habitation et de L’Aménagement de Villes.

 A coleção conta com os livros La Ville Moderne, de Michael Dikansky, Paris, 1927; 
L’Urbanisme en Pratique, de Geo B. Ford, Paris, 1920, assinado e datado de 1929; L’Urbanisme 
a la Portée de Tous, de Jean Raymond, Paris, 1925, também assinado e datado de 1929; La 
science des Plans de Villes, este último escrito por três autores franceses, Augustin Rey, Justin 
Pidoux e Charles Barde, em Paris, em 1929.

Faz parte da coleção alguns números de 
La Vie Urbaine, a revista oficial do L’Institut 
d’Urbanisme de l’Université de Paris, 
inclusive a de número 9, que traz a publicação 
do trabalho-tese de Atílio sobre a cidade de 
Niterói e outros artigos de diferentes autores 
e publicada em 1932.

 Encontramos ainda uma importante 
contribuição do grande teórico em Urbanismo, 
Pierre Lavedan, com a sua obra Qu’est-ce que 
l’Urbanisme?, editada em Paris, em 1926. 
Este livro também está assinado por Attílio 
e datado de 1931, ano que ele retornou ao 
Brasil.

 Completam esta coleção outros 
três livros de autoria de Charles Édouard 
Jeanneret, o Le Corbusier, onde ele formula os 
primeiros postulados a respeito da arquitetura 
moderna: 

34.  Ver relação no Anexo 47.
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Précisions - Sur un état présent de l’architecture et de 
l’urbanisme, de 1929, assinado e datado por Attílio em 1930.

 Reunião de ensaios produzidos por um dos mais 
importantes arquitetos e urbanistas do século XX, o franco-suíço 
Le Corbusier (1887-1965), influência maior do modernismo 
arquitetônico no Brasil. Os textos reproduzem uma série de dez 
conferências proferidas em Buenos Aires, no final de 1929, nas 
quais o autor analisa a recente trajetória da arquitetura moderna 
e aponta caminhos para o futuro das cidades, vislumbrando a 
América do Sul como terreno potencial para a concretização de 

suas novas idéias urbanísticas. Primeira edição em português desta obra já traduzida para o 
alemão, inglês, espanhol, italiano e japonês. Vem acompanhada dos belos croquis desenhados 
diante do público pelo arquiteto, servindo de apoio visual para as palestras. No posfácio, o texto 
inédito “Uma leitura crítica”, escrito pelo professor Carlos A. Ferreira Martins, do Departamento 
de Arquitetura e Urbanismo da USP-São Carlos, classifica o livro como “summa” da elaboração 
teórica e conceitual anterior de Le Corbusier.

Urbanisme, de 1925, publicado na mesma época em que 
fez o Plan Voisin de Paris, livro que contém a assinatura de 
Attílio e está datado de 1927, o ano de sua chegada a Paris.

Publicado em 1925, este livro iria se tornar um clássico 
nas décadas seguintes. Ao propor um projeto de cidade 
contemporânea, o franco-suíço Le Corbusier critica os grandes 
centros urbanos modernos, como Nova York, e aponta problemas 
que até hoje não encontraram solução em muitas metrópoles.

Este livro desencadeou, desde a sua publicação em 
1925, violentas polêmicas. O autor afirma que é necessário 
adaptar a cidade a sua época restituindo-lhe a sua nobreza, 
devolvendo a sua eficácia e, para isso, é preciso transformá-
la fundamentalmente. Os princípios dessa reconquista radical 
são: o descongestionamento das áreas centrais das cidades, o 
adensamento, o aumento dos meios de circulação, o aumento das 
áreas verdes. Para ele está fora de cogitação deslocar os centros 
e criar “peça por peça” novas cidades ao lado das antigas. É 
necessário salvar nossas cidades no estado em que se encontram 
atualmente.

Vers	une	Architecture, de 1923, editado em Paris, cuja 
parte do texto já havia sido publicada pouco antes na revista 
L’Esprit Nouveau, sob o duplo pseudônimo de Le Corbusier-
Saugnier.

O Brasil guarda marca incisiva da obra e da influência de 
Le Corbusier. Esta é uma tradução do primeiro trabalho teórico 
sobre arquitetura desse inovador das moradas e das cidades. A 
presente edição seguiu à risca as especificações expressas do 
autor desse conjunto de ensaios que apareceu na revista Esprit 
Nouveau. Acresce ao valor desse documento um vigoroso livro-
manifesto em defesa do meio-ambiente com vista não só ao 
homem empreendedor, mas também ao homem estético.
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Anexos 1.1
Anexo 1 - José Octávio Corrêa 
Lima, auto-retrato, óleo sobre 
tela, 0,90 x 0,70 m, s/data. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa 

Lima. Foto do autor.

Anexo 2 - Bruno Corrêa Lima 
e Attílio Corrêa Lima ainda 
crianças, moldes em gesso de 
José Octávio Corrêa Lima, 
s/ data. Fonte: Acervo Bruno 

Corrêa Lima. 
Foto do autor.
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Anexo 3 - Diploma de Mérito de Attílio Corrêa Lima, conclusão do curso primário, 1911. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 4
Relação das disciplinas e professores da ENBA no período de 1915 a 1924.
ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES DO RIO DE JANEIRO
Diretor: João Batista da Costa (pintor) 

Curso Geral - 3 anos
Pré-requisitos: Idade mínima de 14 anos. Prova de idoneidade moral. Certificado de 

aprovação no exame de admissão. Prova escrita e oral de: português; língua estrangeira  -
francês, inglês, alemão - geometria, geografia e elementos de história geral e história do Brasil, 
conforme o regimento interno.

Disciplinas e professores responsáveis no período 1915-1924.

1a. série
Desenho Geométrico e Exercício de Aguadas:  
 Professor: João Ludovico Maria Berna, arquiteto, de 1911 a 1939.

História das Belas Artes: 
 Professor: Francisco Inácio Homem de Melo, bacharel, de 1897 a 1916.
 Professor: Basílio de Magalhães, historiador, em 1917 e 1918.
 Professor: José Flexa Pinto Ribeiro, bacharel, de 1918 a 1920.

Desenho Figurado: 
 1a. Cadeira: Professor Modesto Brocos, pintor, de 1911 a 1934.
 2a. Cadeira: Professor Lucílio de Albuquerque, pintor, de 1911 a 1934.

2a. série
Para freqüentar a 2a. série, os alunos que pretendessem cursar Arquitetura deveriam 

apresentar a aprovação em exames complementares de Aritmética e Elementos de Geometria 
(plana e de espaço).

História Natural, Física e Química Aplicada às Artes:
 Professor: Cincinato Américo Lopes, médico, de 1911 a 1931.

Desenho de Ornatos e Elementos de Arquitetura: 
 Professor catedrático: Adolfo Morales de los Rios, arquiteto, de 1905 a 1920.
 Professor catedrático: Raul Lessa Saldanha da Gama, arquiteto, de 1921 a 1945.
 Professor interino: Archimedes Memória, arquiteto, no ano de 1920.
Geometria Descritiva Aplicada e Primeiras Aplicações às Sombras e à Perspectiva:

Anexos 1.2
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 Professor: Álvaro José Rodrigues, engenheiro civil, de 1911 a 1946.
 Professor: Raymundo Berredo, de 1917 a 
 Professor: Gastão Bahiana, engenheiro civil, de 1915 a 1942.
 Professor interino: Raul Lessa Saldanha da Gama, arquiteto, em 1915. 

Escultura de Ornatos: 
 Professor catedrático: Honório da Cunha e Mello, escultor, de 1916 a 1922. 
 Professor interino: José Octávio Corrêa Lima, em 1915.
Desenho Figurado:
 1a. Cadeira: Professor Modesto Brocos, pintor, de 1911 a 1934.
 2a. Cadeira: Professor Lucílio de Albuquerque, pintor, de 1911 a 1934.
 
3a. série
Desenho de Composições Elementares de Arquitetura: 
 Professor catedrático: Adolfo Morales de los Rios, arquiteto, de 1905 a 1920.
 Professor catedrático: Raul Lessa Saldanha da Gama, arquiteto, de 1921 a 1945.
 Professor interino: Archimedes Memória, arquiteto, no ano de 1920.

Geometria Descritiva Aplicada e Primeiras Aplicações às Sombras e à Perspectiva:
 Professor: Álvaro José Rodrigues, engenheiro civil, de 1911 a 1946.
 Professor: Raymundo Berredo, de 1917 a 
 Professor: Gastão Bahiana, engenheiro civil, de 1915 a 1942.
 Professor interino: Raul Lessa Saldanha da Gama, arquiteto, em 1915. 

Escultura de Ornatos: 
 Professor catedrático: Honório da Cunha e Mello, escultor, de 1916 a 1922. 
 Professor interino: José Octávio Corrêa Lima, em 1915.

Matemática Complementar:
 Professor catedrático: Carlos Cianconi, engenheiro civil, de 1915 a 1924.
 Professor catedrático: José Gurgel Dantas, engenheiro civil, em 1924 e 1925.

Desenho Figurado e Princípios de Modelo Vivo: Professor catedrático: João Zeferino da 
 Costa, pintor, de 1911 a 1915.

 Professor catedrático: Rodolfo Chambeland, pintor, de 1916 a 1946.

Curso Especial de Arquitetura - 3 anos
Pré-requisitos: Aprovação em exames de Geometria Descritiva e Matemática   

 Complementar cursados na 3ª série do Curso Geral, e que eram específicos 
 para os futuros estudantes de Arquitetura.
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Disciplinas e professores responsáveis no período 1915-1930.

1a. série
Construção: Englobava os conteúdos de Materiais de Construção, Estudo Experimental 

 de Resistência, Tecnologia das Profissões Elementares e Processos Gerais de 
 Construção.

Professor catedrático: José Pereira da Graça Couto, engenheiro civil, de 1915 a 1925.

Resistência dos Materiais: Grafostática e Estabilidade das Construções.
Professor catedrático: Heitor de Lyra e Silva, engenheiro civil, de 1911 a 1926.

Composição de Arquitetura
Professor catedrático: Heitor de Mello, arquiteto, de 1913 até a sua morte em 1920. Em 

 1921, assume a cátedra o arquiteto Archimedes Memória, genro de Heitor de Mello, que
  foi nomeado após vencer o concurso para o preenchimento da cátedra.

Professor catedrático: Archimedes Memória, arquiteto, de 1921 a 1929.
Professor interino: Raul Lessa Saldanha da Gama, em 1916, 1919 e 1920.

2a. série
Legislação da Construção (essa disciplina era precedida por Noções de Economia 

 Política).
Professor catedrático: Diogo Chalréo, bacharel, de 1911 a 1932

Geometria Descritiva Aplicada e Topografia: Englobava os conteúdos de Perspectiva, 
 sombras, estereotonia e topografia.

Professor catedrático: Álvaro José Rodrigues, engenheiro civil, de 1911 a 1946, quando 
 a Faculdade Nacional de Arquitetura foi desmembrada da Escola de Belas Artes.

Professor interino: Raul Lessa Saldanha da Gama, arquiteto, no ano de 1917.  

História e Teoria da Arquitetura
Professor catedrático: Araújo Viana, engenheiro civil, de 1897 a 1920.
Professor interino: Miguel Calmon du Pin e Almeida, no ano de 1920.
Professor catedrático: Adolfo Morales de los Rios, arquiteto, de 1920 a 1928.
Professor interino: Adolfo Morales de los Rios Filho, em 1928 e 1929.

Composição de Arquitetura
Professor catedrático: Heitor de Mello, arquiteto, de 1913 a 1920. 
Professor catedrático: Archimedes Memória, arquiteto, 1921 a 1929.
Professor interino: Adolfo Morales de los Rios, arquiteto, em 1914 e 1915.
Professor interino: Raul Lessa Saldanha da Gama, em 1916, 1919 e 1920.
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3a. série
Composição de Arquitetura
Professor catedrático: Heitor de Mello, arquiteto, de 1913 a 1920. 
Professor catedrático: Archimedes Memória, arquiteto, 1921 a 1929.
Professor interino: Adolfo Morales de los Rios, arquiteto, em 1914 e 1915.
Professor interino: Raul Lessa Saldanha da Gama, em 1916, 1919 e 1920.

Fonte: UZEDA, Helena Cunha de. Ensino Acadêmico e Modernidade: o curso de 
Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes 1890 - 1930. Rio de Janeiro: Tese de Doutorado 
em História e Crítica da Arte, UFRJ/Escola de Belas Artes.
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Anexos 5 e 6 - Aquarelas de Attílio Corrêa Lima para a disciplina Desenho de Ornatos, no segundo ano do 
Curso Geral da ENBA, 1921. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.  Fotos Hugo Segawa.
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Anexos 7 e 8 - Aquarelas de Attílio Corrêa Lima para a disciplina Desenho de Ornatos, no segundo ano do Curso 
Geral da ENBA, 1921. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.  Fotos Hugo Segawa.
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Anexo 9 - Desenho de uma fonte, de Attílio Corrêa Lima, s/ data. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.  
Fotos Hugo Segawa.
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Anexos 10 e 11 - Chafariz, vista geral e detalhe, desenhos de Attílio Corrêa Lima no Curso Especial 
de Arquitetura da ENBA, s/ data. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.  Fotos Hugo Segawa.
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Anexo 12 - Palácio Tiradentes/RJ, perspectiva de Archimedes Memória, sem data.Fonte:http://www.trekearth.com/
members/pitai/photos/South_America/Brazil/ (visitado em: 20/12/06 17:15h)

Anexo 13 - Exposição Internacional do Rio de Janeiro, vista geral, cartão-postal, 1922. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima. 
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Anexo 14
Relação dos alunos matriculados no Curso Especial de Arquitetura da Escola 

Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro (1915-1924).
Duração do curso: 3 anos

Alunos matriculados em 1915 (total de alunos: 13 alunos)
 Ângelo Bruhns de Carvalho
 Aquilino Gonçalves de Siqueira Coutinho
 Archimedes Memória
 Avelino Nunes Júnior
 Celestino Severo de San Juan
 Cyro Barbosa Gonçalves Penna
 Fernando Nereu de Sampaio
 Mário Fertin de Vasconcelos
 Mário Ruch
 Nestor Egídio de Figueiredo
 Oswaldo Soares Vieira Machado
 Raul Cardoso Cerqueira
 Zaly Fernandino de Moraes 

Alunos que ingressaram em 1916 (total de alunos: 14 alunos)
 Augusto de Vasconcellos Júnior
 Flávio de Medeiros Guimarães Roxo
 Gabriel Martins Fernandes
 Henrique Rebelo de Vasconcellos
 Josino de Souza Camargo

Aluno que ingressou em 1917 (total de alunos: 17 alunos)
 Francisco Norival de Lemos

Alunos que ingressaram em 1918 (total de alunos: 7 alunos)
 Aníbal Werneck Campello
 Vitor Carlos da Silva

Alunos que ingressaram em 1919 (total de alunos: 16 alunos)
 Adalberto Ferreira Vaz
 Agostinho José Rodrigues Torres Júnior
 Alberto Luiz Siminin de Mattos
 Antonio Furtado Cavalcanti
 Carlos do Rego Raposo
 Elisiário da Cunha Bahiana
 Enoch de Rocha Lima
 Mário Cunha
 Mário dos Santos Maia
 Otávio Canejo
 Paulo Teixeira Leite de Vasconcellos
 Rafael Galvão
 Roberto Magno de Carvalho
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Alunos que ingressam em 1920 (total de alunos: 17 alunos)
 Eduardo Duarte de Souza Aguiar
 José Pereira Lima
 Justino Ferreira de Mello

Alunos que ingressam em 1921 (total de alunos: 17 alunos)
 Atílio Masieri Alves
 Fernando Valentim do Nascimento

Alunos que ingressam em 1922 (total de alunos: 12 alunos)
 Armando Perry
 Ernani Dias Correia
 Lúcio Costa
 Luis Signorelli
 Pedro Paulo Bernardes Bastos
 Raul Penna Firme

Alunos que ingressam em 1923 (total de alunos: 16 alunos)
 Attílio Corrêa Lima
 Floriano Brilhante
 Hélio Corrêa Lima
 Jaime F. da Silva Telles
 Luiz Bergerot
 Paulo Sampaio Ferraz
 Ricardo José Antunes Júnior
 Salvador Duque Estrada Batalha

Alunos que ingressam em 1924 (total de alunos: 18 alunos)
 Adalberto de Oliveira
 Astrogildo Pereira da Cunha
 Eduardo Correa da Costa Júnior
 Joaquim Matoso Câmara Júnior
 José Paulo Ferreira
 Lucas Mayerhofer
 Marcos de Vasconcellos
 Paulo Antunes Ribeiro
 Paulo Candiota
 Paulo E. Nunes Pires

Fonte: UZEDA, Helena Cunha de. Ensino Acadêmico e Modernidade: o curso de 
Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes 1890 - 1930. Rio de Janeiro: Tese de Doutorado 
em História e Crítica da Arte, UFRJ/Escola de Belas Artes.
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Anexo 15 - Correios e Telégrafos. Plantas dos pavimentos, projeto de Attílio Corrêa Lima para a disciplina 
Composições de Arquitetura, ministrada por Archimedes Memória, 1924. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima. 
Fotos de Hugo Segawa. 
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Anexo 16 - Casa de Móveis. Projeto Attílio Corrêa Lima na disciplina Composições de Arquitetura, ministrada no 
quinto ano por Archimedes Memória, 1924. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima. Foto de Hugo Segawa.
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Anexos 17 e 18 - Casa de Móveis. Corte transversal e plantas dos pavimentos desenhados por Attílio Corrêa Lima 
para a disciplina Composições de Arquitetura, ministrada por Archimedes Memória, datados em 24 de maio de 
1924. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima. Fotos de Hugo Segawa.
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Anexo 19 - Escultura de José Inácio Corrêa Lima, aquarela, 0,30 x 0,50 para apresentação do trabalho. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.

Anexo 20 - Monumento “Triunfo da República”, em Niterói, de José Octávio Corrêa Lima, 1927. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 21 - Reportagem “A vida e as obras de Corrêa Lima”, na revista Vida Doméstica/RJ, sobre o escultor José 
Octávio Corrêa Lima, outubro/1930. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 22 
Histórico Escolar de Attílio Corrêa Lima
ESCOLA NACIONAL DE BELAS ARTES DO RIO DE JANEIRO
Diretor: João Batista da Costa, pintor.
Aluno: Attílio Corrêa Lima
Pai: José Octávio Corrêa Lima. 
Mãe: Rosália Márzia Benfaremo Corrêa Lima.
Residência: Rua Paranhos, 136, Estação da Glória/Rio de Janeiro.

1919 - Com 17 anos de idade ingressou e concluiu o Curso-Livre.
1920 - Com 18 anos de idade ingressou no Curso Geral

1920 - Cursou a 1a. série
Disciplinas      Situação escolar

Desenho Figurado      Classificado (2o. lugar) em 24/11/20
1a. cad.:Prof. Modesto Brocos (pintor)
2a. cad.:Prof. Lucílio de Albuquerque (pintor)

Desenho Geométrico      Aprovado com grau 6,0 em 04/12/20
Prof. João Ludovico Maria Berna (arquiteto) 

História das Belas Artes    Aprovado com grau 4,0 em 10/12/20
Prof. José Flexa Pinto Ribeiro (bacharel)

1921 - Cursou a 2a. série
Disciplinas      Situação escolar

Geometria Descritiva      Aprovado com grau 5,0 em 26/11/21
Prof. Álvaro José Rodrigues (eng. civil) e
Prof. Gastão Bahiana (engenheiro civil)   

História da Física e Química     Aprovado com grau 6,0 em 29/11/21
Prof. Cincinato Américo Lopes (médico)  

Desenho de Ornatos      Classificado (2.o lugar) em 10/11/21
Prof. Raul Lessa Saldanha da Gama (arq.)

Escultura de Ornatos      Classificado (2.o lugar) em 12/11/21
Prof. Honório da Cunha e Mello (escultor)   

Desenho Figurado     Desclassificado em 12/11/21 (depois,
1a. cad.:Prof. Modesto Brocos (pintor)   classificado em 2a. época em 13/03/22)
2a. cad.:Prof. Lucílio de Albuquerque (pintor)      
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1922 - Cursou a 3a. série
Disciplinas      Situação escolar

Desenho Figurado (modelo vivo)    Classificado (4o. lugar) em 30/11/22
Prof. Rodolfo Chambelland (pintor)

Compo.  Elementares de Arquitetura   Classificado (2o. lugar) em 11/12/22
Prof. Raul Lessa Saldanha da Gama (arq.)

Escultura de Ornatos      Classificado (3o. lugar) em 22/11/22
Prof. Honório da Cunha e Mello (escultor)

Geometria Descritiva      Aprovado com grau 7,0 em 21/12/22
Prof. Gastão Bahiana (eng. civil)   

Matemática Complementar     Aprovado com grau 5,0 em 14/12/22
Prof. Carlo Cianconi (engenheiro civil)

1923 -  Com 21 anos de idade ingressou no Curso Especial de Arquitetura 

1923 - Cursou a 1a. série (Grau Básico)
Disciplinas      Situação escolar

Composição de Arquitetura     Classificado (1o. lugar) em 24/12/23
Prof. Archimedes Memória (arquiteto)

Materiais de Construção     Aprovado com grau 1,0 em 22/12/23
Prof. José P. Graça Couto (eng.civil)

Resistência dos Materiais     Aprovado com grau 3,0 em 17/12/23
Prof. Heitor de Lyra e Silva (eng.civil)

Topografia      Aprovado com grau 5,0 em 21/12/23
Prof. Álvaro José Rodrigues(eng.civil)

1924 - Cursou a 2a. série (Grau Médio)
Disciplinas      Situação escolar

Composição de Arquitetura     Classificado (1o. lugar) em 29/12/24
Prof. Archimedes Memória (arquiteto)

História e Teoria da Arquitetura    Aprovado com grau 2,0 em 18/12/24
Prof. Adolfo Morales de los Rios (arq.)

Legislação da Construção    Aprovado com grau 2,0 em 30/12/24
Prof. Diogo Chalréo (bacharel)
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1925 - Cursou a 3a. série (Grau Máximo)

Disciplina     Situação escolar
Composição de Arquitetura    Habilitado com a Grande Medalha de Ouro,
Prof. Archimedes Memória (arquiteto) em 05/05/26

Obs: Em 1926 Attílio Corrêa Lima foi aprovado em todos os concursos a que se submeteu e, 
em 21/01/27, obteve o prêmio “Viagem à Europa”.

Fonte: Livro de Matrículas no.1 do Curso Geral e do Curso Especial de Arquitetura, 
extraídos dos arquivos do Museu D. João VI (livro 167), da EBA / UFRJ. Período: 1916 - 
1926.

Anexo 23
Relação dos alunos premiados pela Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro 

no período de 1925 a 1930. 

A. Relação dos alunos de Arquitetura ganhadores da Grande Medalha de Ouro:

1925 - Attílio Corrêa Lima
1926 - Paulo Sampaio Ferraz e Ricardo José Antunes
1927 - Lucas Mayerhofer, Paulo Nunes Pires e Paulo Antunes Ribeiro
1928 - Nenhuma Grande Medalha de Ouro
1929 - Carlos Henrique de Oliveira Porto
1930 - Gerson Pompeu Pinheiro, Nelson do Nascimento Lopes, Paulo Camargo de 

 Almeida,  Wladimir Alves de Souza e Affonso Eduardo Reidy

B. Relação dos alunos de Arquitetura vencedores do Prêmio “Viagem à Europa”, 
 pensionistas da Escola Nacional de Belas Artes.

1925 - Armando Perry - arquiteto
1926 - Attílio Corrêa Lima - arquiteto 
1927 - Alfredo Galvão - pintor
1928 - Lucas Mayerhofer - arquiteto
1929 - Quirino Campofiorito - pintor 
1930 - João Nagib Khair - arquiteto
  
Fonte: GALVÃO, Alfredo. Cadernos de Estudos da História da Academia Imperial de 

Belas Artes. Rio de Janeiro, 1959 (2º caderno).
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Anexo 24 - Fachada de casa neocolonial desenhada por Attílio Corrêa Lima no último ano do curso da ENBA, 
1925. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima. Foto Hugo Segawa.

Anexo 25 - Perspectiva de casa neocolonial com plantas no canto da folha, desenhos de Attílio Corrêa Lima, s/ 
data. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima. Foto Hugo Segawa.
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Anexo 27 - Projeto de residência para a Sra. Regina Torres, perspectiva da fachada desenhada por Attílio Corrêa 
Lima, sem data. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima. Foto Hugo Segawa.

Anexo 26

Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima. Foto Hugo Segawa.
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Anexo 28 - Fachada de casa neocolonial não identificada desenhada e assinada por Attílio Corrêa Lima, 1925. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima. Foto Hugo Segawa.

Anexo 29

Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima. Foto Hugo Segawa.
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Anexos 30 e 31 - Estudos à grafite, não identificados, de Attílio Corrêa Lima, 1926. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexos 32 e 33 - Estudos à grafite, não identificados, de Attílio Corrêa Lima, sem data. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 35 - Apostila do professor Jacques M. Greber, do Instituto de Urbanismo da 
Universidade de Paris. 1927-1928.

EXPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE ESTUDOS     

Curso Teórico
1o.   Lição de introdução.  Programa. Definição de Arte Urbana e de Cidade;
2o.  Estudo da aglomeração urbana ou rural em relação às condições de sua situação 

 geográfica;
 -  Programa da Cidade. Constituição do dossiê urbano.
 -  Representação gráfica de seus elementos e seu dossiê.
3o.   Anatomia da Cidade.  Os centros, as artérias principais, os bairros;
 -  Espaços construídos
 -  Construções Privadas
 -  Construções Públicas
4o.   Organização dos espaços livres; sistemas de parques; avenidas-jardins;
 -Transição entre a aglomeração central e os territórios rurais; subúrbios, cidades-jardins, 

 reservas e bosques, ambientes rurais e áreas de expansão.
5o.   Agrupamento dos elementos constituidores da cidade:
Quarteirões, bairros, zonas especializadas, delimitação das zonas.
6o.  Operações diversas do urbanismo; planos de desenvolvimento, de correção e de 

 embelezamento; desmantelamentos; previsões orçamentárias;
7o.  Seu traçado e sua regulamentação; Adequação do desenvolvimento às diversas 

 necessidades, regulamentadas diferentemente;
8o.   A estética urbana; ordenamentos; fachadas exteriores. Decoração da via pública;
9o.   A arborização urbana como auxiliar da estética.  Paisagismo.
10o. Conclusões.

Curso Prático
 -  Traçados elementares: cálculos, efetuados em escala;
 -  Representação gráfica em diagramas ou em cartogramas, dos dados principais de um 

 programa;
 -  Comparação de elementos simples em quadros sinóticos;
 -  Caracteres: traços convencionados de cada elemento;
 -  Coloração: cores convencionadas e legendas mais usuais;
 
Após a exposição do programa da disciplina que deveria ser cumprido ao longo do 

 primeiro ano do curso, o prof. Greber emitia alguns conceitos que ele fazia das 
 cidades:

Anexos 1.3
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“Definição da Arte Urbana e da Cidade
Hoje nós só falaremos das generalidades, mas será possível definir duas coisas capitais:
 -  De um lado, a definição da arte urbana, expressão da vida urbana;
 -  De outro lado, a definição da cidade, objeto de nossos estudos, como demanda da 

 coletividade, como os usuários da Sociedade” (idem, p.2)

A seguir, ele prometia abordar o assunto com maior profundidade:
“Veremos, nas próximas lições, a perfeita comunhão que deve existir entre o traçado 

 urbano e as regras da economia urbana, entre a expressão gráfica e as leis que regulam 
 esta vida” (ibidem, p.2).

Mais adiante, Greber procurava definir a cidade:
“Em suma, o que é uma cidade?
 É uma imagem da sociedade, um agrupamento de homens, mais ou menos próximos uns 

 dos outros, em função de seus interesses, seus negócios e, em alguns casos, sobretudo 
 nas antigas cidades, por sua necessidade de defesa” (ibidem, p.3).

Ele ressaltava a necessidade de se planejar o crescimento urbano, evitando-se que as 
 cidades continuassem a crescer espontaneamente.  Justificava também a aprovação da 
 Lei Cornudet, que obrigava todas as cidades da França com mais de 10.000 habitantes, 
 a realizarem planos de extensão e embelezamento:

“Contra este mal é que foi criada a lei de 15/março/1919, que tenta promover os planos 
 de crescimento das cidades” (ibidem, p.3).

Na apostila-programa também estão destacadas os 3 grandes princípios que devem ser
  observados no planejamento da “vida da coletividade “ urbana:

“1o.   A Higiene:  que assegura a vida e a saúde do ser urbano;
2o.   A Circulação:  que assegura o movimento e a organização da vida econômica;
3o.   A Estética:  que dá à vida urbana, seu charme, sua personalidade, sua harmonia e 

 paisagem urbana” (ibidem, p.4)
Nas páginas seguintes da apostila-programa (total de 8 páginas), o prof. Greber passava 

 a discorrer sobre estes três princípios, que sempre deveriam nortear a atuação do 
 urbanista ao elaborar o plano de uma cidade.  

Fonte: Apostila - Programa do prof. J.M.Greber, 1927/28, p.1 e 2. 
Acervo Bruno Corrêa Lima. Observações feitas por ACKEL, 1996.
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Anexo 36 - Carteira de estudante na Universidade de Paris, 1928/29.
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

Anexo 37 - Arcos de Santa Thereza e bairro da Glória, Rio de Janeiro, cartão postal, década de 1920.
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 39 - Gravura do Rio de Janeiro 
em 1930, utilizadas no Plano Agache. 

Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

Anexo 38 - Bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, cartão postal, década de 1920.
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 40 -  Gravuras do Rio de Janeiro em 1930, utilizadas no Plano Agache. 
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 42 - Perspectivas aéreas do centro do Rio de Janeiro idealizada 
por Alfred Agache, segundo os princípios do urbanismo formal e da 
tradição parisiense. Fonte: Lamas, 1992.
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Anexos 1.4
Anexo 44 - Tony Garnier, matadouro, 
La Mouche, Lyon, 1917.
Fonte: http://ispb.univ-lyon1.fr/accueil/
v i s i t e / v i l l e _ d e _ l y o n / p a g e s /
Halle%20Tony%20Garnier_jpg.htm

Anexo 45 - Ao lado, a proposta 
urbanística de Le Corbusier 
para o Rio de Janeiro, 1930. 
Abaixo perspectiva do centro 
comercial no Plan Voisin, Le 
Corbusier, 1925. 
Fonte: http://www.fondation-
lecorbusier.asso.fr/
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Livros de paisagismo, jardinagem e botânica:

 (título / autor / local /data)

1. Aspectos Biológicos da Flora Brasileira. João S. Decker / São Paulo - 1936.
2. Árvores e Plantas Úteis (A Amazônia Brasileira). Paul Le Cointe / Belém-PA - 1934.
3. Le Fleurs de Pleine Terre. Philippe de Vilmorin / Paris - 1909.
4. Hortus Fluminensis - Jardim Botânico do Rio de Janeiro. J. Barbosa Rodrigues / Rio 
 de Janeiro - 1894.
5. Dicionário das Plantas Úteis do Brasil (Vol. I). M. Pio Corrêa / Rio de Janeiro - 1926.
6. Dicionário das Plantas Úteis do Brasil (Vol. II). M. Pio Corrêa / Rio de Janeiro - 1931.
7. Dicionário das Plantas Úteis do Brasil (Vol. III). M. Pio Corrêa / Rio de Janeiro - 1936.
8. Les Jardins de Plantes Vivaces. E. Laumonnier - Férard / Paris - 1929.
9. Plantas Fibrosas da Restinga do Estado do Rio de Janeiro. M. Pio Corrêa / Rio de 
 Janeiro - 1910.
10. Nova contribuição para a flora da Bahia. S. J. C. Torrend / Bahia - 1938.
11.  As Plantas Ornamentais da Flora Basílica (Vol. I). F. C. Hoenne / São Paulo - 1930.
12.  As Plantas Ornamentais da Flora Basílica (Vol. II). F. C. Hoenne / São Paulo - 1936.
13.  Cultivo de Plantas Sin Tierra. D. R. Matlin / New York - 1940.
14. The Timber Tree of The State of São Paulo - Brazil. Huascar Pereira / USA - sem data.
15. House & Garden (Coletânea - 1919 - 1922). Revista / USA - 1924.
16.  House & Garden’s - Book of Gardening. Richardson Wright / New York - 1940.
17. Arboretum Amazonicum. J. Huber / Pará - 1906.
18. The Complete Book of Gardening. Leonard Barron (org.) / New York - 1939.
19. Modern Guide to Successful Gardening. M. G. Kains / New York - 1940.
20. Adubação Verde. H. Löbbe / Rio de Janeiro - 1936.
21. L’Architecture des Jardins. M. Darcel / Paris - 1875.
22. Les Cactées et les Plantes Glasses. P. Fournier / Paris - 1935.
23. Les Plantes Bulbeuses de nos Jardins. L. Lhoste e M. Gemy / Paris - 1933.
24. Jardim Florido / Jardinagem. Júlia Lopes de Almeida / Rio de Janeiro - 1922 (A.C.L 
 - 1939).
25.  Les Cactées Cultivées . A.Guillaumin / Paris - 1932. 
26. Les Plantes Grasses. Émile Jahandiez / Paris - 1935.
27. Plant Propagation. Alfred Carl Hottes / New York - 1937.
28. Le Jardinier de la Maison de Campagne. G. Lebroc / Paris - 1890.
29. Les Roses. P. J. Redouté / Paris - 1935.
30.  Floricultura Brasileira (Revista - diversos números, de 2 a 15). Eduardo Rodrigues de 

Anexo 46
Relação dos livros pertencentes à Attilio C. Lima. 
Levantamento realizado pelo autor juntamente com Bruno Corrêa Lima, em julho/2006.
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 Figueiredo / São Paulo - 1936 a 1940.
31.  Cultura das Flores Annuaes. B. Amadeu Barbellini / São Paulo - 1921.

Livros de urbanismo

1.  Congrès International de L’Habitation et de L’Aménagement de Villes. Paris - 1928.
2. The Planning of de Modern City. Nelson P. Lewis / New York - sem data
3.  City Planning Housing (Vol. I). Werner Hegemann / USA - 1936.
4.  City Planning Housing (Vol. II). Werner Hegemann / USA - 1936.
5. A luta na epopéia de Goiânia. Geraldo Teixeira Álvares / Rio de Janeiro - 1942.
6. La Ville Moderne. Michael Dikansky / Paris - 1927.
7. Les Villes et les Institutions Urbaines (Tome I). Henri Pirenne / Paris - 1939.
8. Les Villes et les Institutions Urbaines (Tome II). Henri Pirenne / Paris - 1939.
9. La Vie Urbaine / Revista IUUP (no. 9). Diversos autores (incluindo a Tese de Attílio 
 Corrêa Lima) / Paris - 1932.
10. La Vie Urbaine / Revista IUUP (nos. 28, 29 e 30). Diversos autores / Paris - 1935.
11. L’Urbanisme en Pratique. Geo B. Ford / Paris - 1920 (A.C.L. - 1929)
12. L’Habitation. Henri Bertin - Sans / Paris - 1902.
13. A construção do Porto de Nictheroy. Comissão Construtora do Porto de Niterói / 
 Niterói - 1927.
14. Fastos Pernambucanos. Pedro Souto Maior / Recife - sem data (A.C.L. - 1936).
15. From Plan to Reality. Regional Plan Association, ing. / New York - 1933.
16. La Città Moderna. Cesare Chiodi / Milano - 1935 (A.C.L. - 1935).
17. Urbanisme. Le Corbusier / Paris - 1925 (A.C.L. - 1927).
18.  L’Urbanisme a la Portée de Tous. Jean Raymond / Paris - 1925 (A.C.L. - 1929).
19. Précisions - Sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme. Le Corbusier /  
 Paris - 1929 (A.C.L. - 1930).
20. Qu’est-ce que l’Urbanisme?. Pierre Lavedan / Paris - 1926 (A.C.L. - 1931).
21. Vers une Architecture. Le Corbusier - Saugnier / Paris - 1923.
22. Meios de Transportes no Rio de Janeiro (Vol. I e II). Noronha Santos / Rio de Janeiro 
 - 1934.
23. La science des Plans de Villes. Augustin Rey, Justin Pidoux e Charles Barde / Paris 
 - 1929.
 

Livros de aquarela

1. Color in Sketching and Renderine. Arthur L. Guptill / New York - 1935.
2. L’Art et le Ciel Venitiens - Aquarelas de Pierre Vignal. Camille Mauclair / Grenoble 
 - 1925 (A.C.L - 1927).
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Livros de arquitetura

1. Architecture. André Lurçat / Paris - 1929 (A.C.L. - 1929).
2. Bau - Entwurfslehre. Ernst Neufert / Berlin - 1937.
3. Befreites Wohnen. Erläutert von S. Giedion / Zurich - 1929.
4. Erich Mendelsohn. Rudolf Mosse / Berlin - 1930.
5. Fantasie di Architettura (Parte I). Aldo Avanti / Torino - 1925.
6. Glas in der Architektur der Gegenwart.Konrad Werner Schulze / Stuttgart - 1929.
7. Grosstadt - Garagen. Georg Müller / Berlin - 1928.
8. L’Architecture Vivant. Albert Morancé / Stuttgart - 1927 (A.C.L - 1931).
9.  Les Principes de l’Architecture. John Belcher / Paris 1912.
10. Les Théories de l’Architecture.Miloutine Borissavliévitch / Paris - 1926 (A.C.L. - 
 1930).
11. !º. Salão de Arquitetura Tropical. Alexandre Altbere / Rio de Janeiro - 1933.
12. Problème des Bauens. Diversos autores / Paris - 1928.
13. Une Maison - Une Palais. Le Corbusier / Paris - 1928 (A.C.L. - 1929).
14. Wie Baut Amerika? Richard J. Neutra / Stuttgart - 1928.

Livros de história

1. Arte e Stória nel Mondo Antigo. H. Luckenbach e C. Adami / Bérgamo - 1912.
2. História da Cidade do Rio de Janeiro (Vol. I /1564 - 1700). Felisbello Freire / Rio de 
 Janeiro - 1912 (A.C.L. - 1932).
3. Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Hollanda / Rio de Janeiro - 1936 (A.C.L. - 1938).
4. Traços da Economia Social e Política do Brasil Colonial. F. Contreiras Rodrigues / 
 Rio de Janeiro - 1935.
5. Kilômetro Zero - Caminhos antigos, estradas modernas. Moacir Silva / Rio de Janeiro 
 - 1934.
6. As Minas Gerais. Mirian M. B. Latif / Rio de Janeiro - sem data.
7. Revista do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1 ao 7). Ministério da 
 Educação e Saúde / Rio de Janeiro - 1937-1943.
8. Obras da Prefeitura do Rio de Janeiro (1920 - 1922). Carlos Sampaio / Rio de Janeiro 
 - 1924.
9. Éléments et Théorie de l’Architecture (Tome I, II, III e IV). Julien Guadet / Paris 
 - 1924.
10. Histoire de L’Architecture (Tome I e II). Auguste Choisy / Paris - 1931.
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Livros de construções / outros

1. Aide-memoire de L’Architecture et du Constructeur.  E. Barberot / Paris - 1922.
2. Cours de Beton Armé. Istitut Moderne Polytechnique / Paris - sem data.
3.  Geométrie Descriptive / Paris - sem autor e data.
4. Manual Del Ingeniero (Tomo I, II e III). Rafael Hernandez / Barcelona - 1926.
5. Methode pour modeler. C.Bonnet / Paris - 1922.
6. Motivi Ornamentali Moderni. A. Brunetta / Torino - 1924.
7. Traité de Constructions Civiles. E. Barberot / Paris - 1920.

Obs. Foi indicado (A.C.L. - data), após a data da edição, sempre que Attílio assinou e datou o 
livro de próprio punho (provável data de aquisição do mesmo).

Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 47 - Livros de diferentes nacionalidades  
utilizados por Attílio durante o curso realizado em 
Paris.  Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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2A Arquitetura e o 
Urbanismo no Brasil 
depois da Revolução 
de 1930
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2.1 
 A Revolução de 1930 e a intervenção do  
Estado

No dia 24 de outubro de 1930 sai do Palácio Guanabara, residência oficial do Presidente 
da República, uma limusine preta escoltada por veículos militares. No banco traseiro, um 
homem de cavanhaque e cabelos brancos: era o presidente Washington Luis Pereira de Sousa, 
deposto do cargo e sendo levado preso para o forte Copacabana. Encerrava-se assim a Primeira 
República (1889-1930). Em apenas vinte dias, a Revolução de 1930, iniciada em Porto Alegre 
no dia 3 de outubro e chefiada por Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954) havia desmontado a 
República Velha, encerrando um período de predomínio absoluto das oligarquias agrárias e do 
revezamento no poder entre políticos de São Paulo e de Minas Gerais1.

No período republicano de pouco 
mais de quarenta anos a população 
brasileira havia aumentado muito, 
passando de 14 milhões em 1889, para 
37 milhões de habitantes em 1930, sendo 
o maior crescimento verificado nos 
estados da região sul e sudeste do país. 
O Brasil já possuía duas grandes cidades, 
Rio de Janeiro e São Paulo, e outras duas 
de porte médio, como Belo Horizonte e 
Porto Alegre. A população urbana, ainda 
que menor que a rural, havia atingido 
números bastante significativos. 

As três primeiras décadas do século 
XX assistiram ao fortalecimento de uma 
classe média urbana, principalmente no 
Rio de Janeiro e em São Paulo, com o 
grande desenvolvimento das atividades 

industriais, bancárias, comerciais e de serviços, num processo de autonomia e afirmação das 
camadas médias da população. Além disso, a classe operária que até a Primeira Guerra Mundial 
era formada basicamente por estrangeiros, a partir de 1918 vai sendo aumentada por um forte 
contingente de brasileiros.

O grande número de imigrantes operários havia facilitado a entrada de idéias anarquistas, 
socialistas e comunistas, resultando na fundação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922. Estas 
idéias orientavam a luta de classes por  melhores salários, pela redução da jornada de trabalho, 
pela segurança do trabalho e pela proteção ao menor e à mulher. Entre 1911 e 1920 já haviam 
ocorrido mais de uma centena de movimentos grevistas. Também a partir da Primeira Guerra, 
as revoltas militares que antes sempre eram chefiadas por oficiais de alta patente, passaram a ser 
lideradas por jovens oficiais, num movimento que recebeu o nome de Tenentismo2.

1.  O constante revezamento no poder central entre políticos paulistas e mineiros ficou popularmente conhecido como a política do café com 
leite. 
2.  Os principais líderes do Tenentismo foram os tenentes Siqueira Campos, Juarez Távora, Eduardo Gomes, Cordeiro de Farias, João Alberto, 
João Cabanas, Juraci Magalhães, o capitão Luiz Carlos Prestes e o major Miguel Costa.

Washington Luís, presidente deposto, a caminho da prisão no 
Forte Copacabana, em 24/10/1930. 
Fonte: FAUSTO, Boris. Getúlio Vargas: o poder e o sorriso. 
Cia. das Letras, 2006.
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O governo de Washington Luís já havia sido precedido por um período de muita 
agitação quando o então Presidente Artur Bernardes (1922-1926) havia cumprido um mandato 
presidencial de 48 meses, sendo 44 deles sob Estado de Sítio. 

Em julho de 1924 tinha ocorrido uma revolta paulista sob a liderança do general Isidoro 
Dias Lopes, que defendia o voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário e algumas 
limitações ao poder executivo federal. Reforçando este movimento o capitão Luis Carlos Prestes 
organizou uma expedição no Rio Grande do Sul com cerca de 2.000 homens e juntou-se aos 
paulistas. Desta união surgiu a famosa Coluna Prestes, que percorreu 25.000 quilômetros a pé 
pelos sertões brasileiros ao longo de quase dois anos, não sendo jamais vencida, pois contando 
ainda com 620 sobreviventes famintos e esfarrapados, refugiou-se na Bolívia em fevereiro de 
1927.

A todos esses fatos veio se somar o período da Grande Depressão, inicialmente nos 
Estados Unidos e depois se espalhando aos demais países, e que ficou conhecida como a Crise 
de 1929. Provocando desemprego em massa, causando inúmeras falências e atingindo os 
países exportadores de alimentos e matérias primas como o Brasil, representou o golpe final na 
Primeira República, legítima representante da oligarquia agrária brasileira.

Getúlio Vargas, natural de São Borja/RS onde nasceu a 19 de abril de 1882, e filho do 
chefe do Partido Republicano da cidade, já na adolescência mudou-se para Porto Alegre onde foi 
cursar a Faculdade de Direito. Na capital destacou-se como liderança da juventude republicana 
elegendo-se deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, quando se revelou um político hábil e 
conciliador. Em 1924 foi eleito deputado federal assumindo a liderança da bancada republicana 
gaúcha na Câmara Federal. Em 1926 apoiou Washington Luis para a Presidência da República 
e acabou sendo nomeado seu Ministro da Fazenda.

A vitória da Revolução de 30 deu início ao período conhecido como a Segunda República 
que, segundo alguns historiadores, praticamente só terminou em 1964. A 3 de novembro de 
1930 Getúlio Vargas assumiu a presidência para chefiar um governo provisório que, no entanto, 
só iria encerrar-se em 1945.

De início Vargas suspendeu a Constituição de 1891, fechou o Congresso Nacional e as 
assembléias estaduais e substituiu os governadores dos Estados por interventores federais, 
todos nomeados por ele mesmo. Instalou assim uma ditadura, mas prometeu uma futura 
eleição de uma assembléia constituinte. Levou ao poder os políticos que o apoiaram e que 
representavam, basicamente, a burguesia industrial e financeira, as classes médias urbanas e 
a aristocracia exportadora gaúcha. Para eliminar os segmentos indesejáveis, neutralizou os 
tenentistas promovendo vários deles à capitão e perseguindo duramente os opositores com 
prisões e torturas.

Em relação às camadas populares Vargas inaugurou um estilo que está presente até hoje 
na política brasileira: o populismo. Nos anos 30 o populismo baseou-se em dois elementos 
fundamentais: a concessão de direitos previdenciários e trabalhistas às massas urbanas e o culto 
a Getúlio Vargas. Ele concedeu várias vantagens trabalhistas, instituindo o salário mínimo, a 
jornada diária de 8 horas, as férias anuais remuneradas e a indenização por demissões. Estes 
direitos trabalhistas, pelos quais os trabalhadores já lutavam desde o começo do século, foram 
concedidos por Vargas somente aos trabalhadores urbanos, deixando de lado uma enorme 
massa de trabalhadores rurais que não tinham condições de organizar-se para pressioná-lo. Ele 
fortaleceu o sindicalismo para transformá-lo em força orgânica de cooperação com o Estado, 
conforme discurso do próprio Vargas.

A superação da estrutura de privilégios do domínio agrário somente se faria de forma 
eficiente mediante a substituição dos instrumentos de controle e operação do poder. O sentido 
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de modernização da chamada “Era Vargas” (1930-1945) fundamentava-se na transformação 
das estruturas de sustentação da oligarquia cafeeira numa administração centralizada e 
intervencionista, de discurso nacionalista. (SEGAWA, 1999).

Após 18 meses da Revolução as forças por ele derrotadas começaram a se organizar. A 
oligarquia paulista, seu principal foco oposicionista, começou a articular-se para derrubar o 
Governo Provisório de Getúlio Vargas. Em fevereiro de 1932 os partidos políticos de São Paulo 
se uniram e formaram a Frente Única Paulista - FUP, que passou a exigir a autonomia de São 
Paulo e a nomeação de um interventor civil e paulista. Pressionaram Vargas a conceder uma 
nova Constituição para redemocratizar o país.

Para contemporizar a difícil situação Vargas publicou o Código Eleitoral, instituindo o 
voto secreto e obrigatório inclusive às mulheres e marcou para maio de 1933 a eleição da 
Assembléia Constituinte. Nomeou um civil para interventor em São Paulo, o paulista Pedro de 

Toledo, e como comandante da Região 
Militar, o general Isidoro Dias Lopes. 
Apesar dos gestos do presidente a elite 
paulista decidiu-se pela revolta armada, 
insuflando a opinião pública contra 
Vargas. A morte de quatro manifestantes 
paulistas - Miragaia, Martins, Dráusio 
e Camargo em 23 de maio de 1932, 
fez surgir um clube cívico denominado 
MMDC, resultado das iniciais daqueles 
quatro sobrenomes.

A Revolução Constitucionalista 
de 1932 recebeu o apoio maciço da 
oligarquia cafeeira, da burguesia e da 
classe média de São Paulo. Os operários, 
entretanto, apoiaram discretamente esta 
revolta temendo perder as vantagens 

trabalhistas que haviam conquistado. A 9 de julho de 1932 estourou o movimento sob a liderança 
política do interventor Pedro de Toledo. O Exército Constitucionalista obteve a adesão de 200 
mil voluntários e os industriais paulistas transformaram suas linhas de produção no sentido de 
produzir material bélico. Muitas senhoras de famílias abastadas passaram a costurar uniformes 
militares e a população contribuiu doando ouro para o bem de São Paulo.

São Paulo esperava obter o apoio de Minas Gerais e de outros Estados da região sul, mas 
acabou lutando sozinho, dispondo de um armamento insuficiente e sendo atacado pelas forças 
federais em diversas frentes. Divididos, os rebeldes paulistas se renderam a Getúlio Vargas, 
que nomeou o general Castilho de Lima como o novo interventor de São Paulo. O movimento 
terminou com a prisão de seus líderes e o banimento de 77 pessoas.

Em maio de 1933 foi eleita a Assembléia Constituinte, formada por 214 deputados e 40 
representantes sindicais. A constituição de 1934 foi aprovada em 16 de julho, sendo a mais 
democrática até então. Ela previa o sistema presidencialista com a eleição do presidente através 
de voto popular direto para um período de quatro anos. Cada Estado teria o número de deputados 
federais proporcionais à população e o Senado seria composto por 2 representantes de cada 
estado da federação. Todos os direitos trabalhistas conseguidos até então foram incorporados à 
nova Constituição. No dia seguinte à aprovação da nova constituição, a Assembléia Constituinte 

Posse de Getúlio Vargas, em 1934.
Fonte: FAUSTO, 2006.
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elegeu, indiretamente como estava previsto, Getúlio Vargas como o novo Presidente da 
República para o período 1934-1938.

Vargas assumiu o poder em uma situação que o favorecia amplamente. As elites cafeeira 
e industrial eram suas aliadas por motivos econômicos, pois necessitavam de seu apoio ao café 
e à indústria, e por motivos políticos, pois receavam a ação do operariado urbano. Percebendo 
esta situação Vargas agiu com habilidade e estratégia para se manter como o fiel da balança, 
aumentando o seu prestígio pessoal e o do próprio Estado.

Durante a década de 30 o choque entre a direita e a esquerda intensificou-se no mundo todo 
devido à ascensão de governos fascistas como o de Mussolini (Itália), o de Hitler (Alemanha), o 
de Salazar (Portugal) e o de Franco (Espanha). Esta situação também se refletiu no Brasil com 
o aparecimento de diversas organizações de caráter fascista que, em 1934, fundiram-se em um 
movimento só: a Ação Integralista Brasileira3 , sob a liderança do político e intelectual Plínio 
Salgado.

Reagindo ao Integralismo a esquerda formou uma frente ampla denominada Aliança 
Nacional Libertadora que congregava comunistas, socialistas, uma facção do tenentismo, vários 
líderes sindicais e muitos elementos da classe média que eram antifascistas. ANL arregimentou 
em apenas três meses 400 mil membros espalhados por 1.600 núcleos.

Temendo o crescimento dos setores da esquerda e com o apoio das classes mais 
conservadoras, a Câmara Federal aprovou a Lei de Segurança Nacional, em abril de 1935. 
O Partido Comunista, influenciado por militares do movimento Tenentista, planejou um 
levante armado esperando que o povo apoiasse maciçamente. Mas os líderes da esquerda se 
distanciaram das bases e superestimaram a capacidade do movimento. Com base na Lei de 
Segurança Nacional Vargas fechou a ANL que passou a funcionar na clandestinidade. Em 23 
de novembro de 1935 teve início o levante que ficou conhecido como a Intentona Comunista. 
Deste levante participaram quatro guarnições militares4 mas, em 27 de novembro, as tropas do 
governo sufocaram a revolta militar comunista. 

Com a desculpa da Intentona Comunista Vargas decretou estado de sítio e iniciou uma 
repressão violenta, começando a apavorar a elite e a classe média com o espantalho do perigo 
comunista. Passou a reprimir não somente aos comunistas, como também qualquer grupo ou 
elemento que lhe oferecesse resistência.

Com as eleições presidenciais marcadas para janeiro de 1938, o ano de 1937 se desenvolveu 
sob uma forte campanha eleitoral. Lançaram-se candidatos à Presidência da República o 
integralista Plínio Salgado, o oposicionista e ex-governador de São Paulo Armando de Sales 
Oliveira e o candidato de Vargas, o ex-ministro José Américo de Almeida. O favorito disparado 
era Sales Oliveira, mas a eleição não chegou a ser realizada. 

Apoiado pelo general Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior e pelo general Eurico 
Gaspar Dutra, Ministro da Guerra, Getúlio Vargas deu um novo golpe em 10 de novembro de 
1937, sem tiros, sem mortes e sem resistência. Fechado o Congresso e com as tropas em estado 
de prontidão, Vargas fez um discurso pelo rádio, anunciando o nascer da nova era.

O Estado Novo (1937-1945)
Vitorioso no golpe de 1937 Vargas se fortaleceu e, com isto, fortaleceu o poder do Estado. 

Apoiado pelos cafeicultores, que dependiam do Estado para manter o preço do café, pelos 

3. O movimento Integralista no Brasil cresceu rapidamente, chegando a ter cerca de 300.000 membros, que se vestiam com camisas verdes. 
Várias personalidades importantes aderiram a ele como Miguel Reale, Antônio Toledo Piza, Gustavo Barroso, Vicente Rao, Francisco Campos, 
Santiago Dantas, etc.
4. Uma em Natal, uma em Recife e duas no Rio de Janeiro.
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industriais que queriam a proteção estatal para crescer, e pelas classes médias assustadas com 
o perigo comunista, Getúlio Vargas conseguiu aprovar uma nova Constituição5 , outorgada por 
ele mesmo e que vigorou até a sua queda em 1945.

No Estado Novo o poder político 
ficou todo concentrado nas mãos de 
Vargas, que fechou o Congresso Nacional, 
as Assembléias Legislativas e todas as 
Câmaras Municipais. O Poder Judiciário 
ficou subordinado ao Poder Executivo 
e os Estados passaram a ser governados 
por interventores federais nomeados pelo 
presidente.

Vargas criou a Polícia Especial e o 
Departamento de Imprensa e Propaganda 
- DIP, que passaram a censurar a imprensa 
e a fazer a propaganda do governo. Com 
um total domínio político e utilizando 
fartamente a propaganda oficial, em 2 de 
dezembro, Vargas extinguiu por decreto 
todos os partidos políticos.

Vargas decretou a Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, instituiu o 
salário mínimo e a lei do inquilinato, que 
congelou o valor dos aluguéis por cinco 
anos. Misturando propaganda, repressão 
e concessões Getúlio Vargas obteve um 
amplo apoio das camadas populares, sendo 
apelidado de o pai dos pobres.

Getúlio Vargas deu a seu governo 
uma configuração dualista: uma ação 
política reacionária e uma ação econômica 
progressista. Entre 1937 e 1940 consolidou-
se o poder do estado central e, através dos 
interventores federais, ele também dominou 
o poder político nos Estados.

A partir de 1940, com a instalação 
de grandes empresas estatais6, o Estado 

passou a ser o principal investidor do setor industrial, particularmente no campo da indústria 
pesada. Isto fez aumentar a participação estatal na economia e aumentou o poder político dos 
tecnocratas, que atingiram os mais altos escalões governamentais.

Os investimentos estatais foram concentrados na siderurgia, na indústria química, na 
mecânica pesada, na metalurgia, na mineração e na geração de energia elétrica. Estes setores 

Cartaz do Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP 
(10/11/1937).
Fonte: FAUSTO, 2006.

5. A Constituição de 1937, apelidada de “Polaca” foi elaborada por Francisco Campos, o “Chico Ciência” que em 1964 também elaborou o Ato 
Institucional n.1 , que legalizou o golpe militar.
6.  1940 - CSN - Cia. Siderúrgica Nacional.
     1942 - Cia. Vale do Rio Doce.
     1943 - Cia. Nacional de Álcalis e FNM - Fábrica Nacional de Motores.
     1944 - Conselho Nacional de Política Industrial.
     1945 - Cia. Hidroelétrica do São Francisco.
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não interessavam à burguesia nacional, pois exigiam grandes investimentos financeiros. Com a 
intensa participação do Estado na indústria de base Getúlio Vargas consolidou definitivamente 
o desenvolvimento industrial do Brasil.

Apesar da Polônia ter sido invadida por Adolf Hitler, Getúlio Vargas declarou a 
neutralidade do Brasil em relação à segunda guerra. Dessa forma conseguiu manter uma 
habilidosa neutralidade, oscilando às vezes em direção aos Aliados e, às vezes, em direção do 
Eixo. Com essa postura conseguiu obter dos Estado Unidos o financiamento para a construção 
da Cia. Siderúrgica Nacional em Volta Redonda7.

O Ministério de Vargas também estava dividido: enquanto o Ministro das Relações 
Exteriores, Oswaldo Aranha era francamente favorável aos Estados Unidos, os ministros 
militares, Gaspar Dutra e Góes Monteiro eram favoráveis aos nazistas, chegando inclusive a 
sugerir que o Brasil declarasse guerra à Inglaterra.

No final de 1941, a entrada dos Estados Unidos no conflito fez o Brasil inclinar-se a 
favor dos Aliados. Em janeiro de 1942 rompemos as relações diplomáticas com os países do 
Eixo e em agosto do mesmo ano declaramos guerra a eles. Em 1943 foi formada a FEB - Força 
Expedicionária Brasileira com 25.000 soldados e, em 1944, as tropas brasileiras desembarcaram 
na Itália.

A entrada do Brasil na guerra contra o nazismo trouxe fortes conseqüências sobre a nossa 
política interna, pois o Estado Novo não mais poderia manter a ditadura aqui enquanto nossas 
tropas combatiam o fascismo na Europa. Uma parte da elite que até então tinha apoiado a 
ditadura, retirou publicamente esse apoio.

Se lutamos contra o fascismo, ao lado das Nações Unidas, para que a liberdade e a 
democracia sejam restituídas a todos os povos, certamente não pedimos demais reclamando 
para nós mesmo os direitos e as garantias que os caracterizam... (trecho do Manifesto dos 
Mineiros, em outubro de 1943).

Politicamente pressionado Getúlio Vargas assinou em fevereiro de 1945, um Ato 
Institucional convocando as eleições presidenciais para o final daquele ano. Formaram-se então 
vários partidos políticos: a UDN, o PSD, o PTB, e legalizou-se o Partido Comunista. O PSD 
e o PTB lançaram a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, a UDN indicou o brigadeiro 
Eduardo Gomes e o PCB lançou o nome de Yedo Fiúza.

Foi decretada a anistia a todos os presos políticos e concedida a liberdade de imprensa. 
Apesar de existirem setores que queriam a permanência de Vargas, conhecida como Queremismo, 
as forças políticas mais poderosas, tanto as civis como as militares, posicionaram-se contra 
ele.

Em 29 de outubro de 1945 os generais Gaspar Dutra e Góes Monteiro ordenaram o cerco 
ao Palácio Guanabara obrigando Getúlio Vargas a renunciar. Vargas retirou-se para sua estância 
em São Borja, no Rio Grande do Sul, terminando assim o Estado Novo. Em 2 de dezembro de 
1945 realizaram-se as eleições diretas que colocaram no poder o general Gaspar Dutra, que 
obteve 55% do total dos votos.

7.  O arquiteto Attílio Corrêa Lima elaborou em 1941, o Plano Urbanístico de Volta Redonda, seguindo o modelo de Tony Garnier para a “Citté 
Industriélle”.
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2.1.1 
 Urbanismo no Brasil na Primeira República

O fenômeno da urbanização teve, no mundo todo, um grande desenvolvimento a partir do 
século XIX e o Brasil, um país com enorme dimensão territorial, levou mais de três séculos para 
começar a ocupar o interior de seu território. Excetuando-se as áreas de extração de minérios no 
Estado de Minas Gerais, a ocupação do território brasileiro ficou praticamente restrita à grande 
extensão da faixa litorânea. 

Com uma economia marcada pelo extrativismo e pela monocultura, a tradição brasileira 
na construção de cidades limitava-se a formação de alguns centros regionais de comércio, 
normalmente as capitais das províncias, que concentravam também o poder político e 
administrativo. A divisão do território em largas faixas de terra e doadas a um donatário fez das 
Capitanias Hereditárias um instrumento de concentração de poder em poucas mãos e sempre 
sob forte dependência do poder central.

Em todo o período imperial a economia brasileira foi movida pelos braços de escravos 
trazidos da África e caracterizada por grandes latifúndios rurais de produção agrícola de 
exportação, dificultando o desenvolvimento de uma classe média que propiciasse a formação 
de um mercado consumidor. A dominação política por parte da Coroa através das cidades-
capitais como Salvador e Rio de Janeiro, salvo raros casos, sempre dificultaram o aparecimento 
de cidades em outras áreas do país.

A partir da Abolição da Escravidão em 1888 e da Proclamação da República, no ano 
seguinte, o Brasil começou a criar as condições para desenvolver uma sociedade livre que 
proporcionasse uma ocupação mais e efetiva de seu imenso território. O desenvolvimento 
tecnológico representado principalmente pela implantação das primeiras ferrovias, no início 
voltadas ao escoamento da produção agrícola, principalmente do café e do algodão, mas depois 
servindo como um moderno meio de transporte de pessoas e mercadorias, criou as condições de 
acessibilidade ao interior do país, viabilizando o aparecimento de novos núcleos urbanos.

Assim, o desenvolvimento das cidades e do urbanismo brasileiro somente vai começar a 
ter algum destaque nas últimas duas décadas do século XIX e, mais significativamente, a partir 
do início do século XX. E as primeiras intervenções nas poucas cidades brasileiras foram na área 
da higiene, sempre com vistas a preservar questões de saúde pública, provocados pela quase 
total ausência das redes de abastecimento de água e da coleta de esgotos e drenagem. Afinal, 
com a libertação da mão de obra escrava o Brasil deixou de contar não somente com a força 
de trabalho deles no campo, mas também nos inúmeros serviços prestados pelos escravos nas 
cidades. Por muito tempo os escravos representaram a verdadeira infra-estrutura dos núcleos 
urbanos existentes.

De fato, os primeiros urbanistas brasileiros foram os engenheiros formados geralmente 
nas escolas militares da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Eles ocupavam os cargos 
dirigentes da administração pública e também eram os docentes das recentemente criadas 
Escolas Politécnicas. As principais obras eram na implantação das ferrovias, no melhoramento 
do sistema viário e nas áreas de saneamento urbano.

Os principais engenheiros-sanitaristas do final do século XIX foram Francisco Saturnino 
de Brito, Theodoro Sampaio e Lourenço Baeta Neves, que em pouco mais de uma década, 
realizaram obras de saneamento em mais de vinte cidades brasileiras, sem contudo alterar de 
forma significativa o desenho das cidades existentes.

A implantação dessa infra-estrutura técnica nas cidades consolidadas configurou 
medidas que não necessariamente preconizaram a reordenação do tecido urbano - sobretudo a 
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reorganização dos espaços físicos herdados da cidade colonial, no caso brasileiro. Ao contrário, 
a implantação desses melhoramentos reiterava a estrutura existente, com poucas modificações. 
(SEGAWA, 1999, p.19).

Outro tipo de obra urbana da virada do século foi na ampliação de diversos portos 
marítimos nas principais cidades litorâneas como o Rio de Janeiro, Niterói, Salvador e Recife. 
Nestas e em outras cidades também foram realizadas obras de alargamento viário que visavam 
aumentar as condições de circulação de mercadorias e pessoas. A remodelação dos centros 
destas cidades se fez através do desmonte de morros e o aterramento do mar aumentando as 
condições de expansão e de aeração dos estreitos centros urbanos.

A formação dos novos profissionais nestas áreas seguiu caminhos diferentes nas duas 
principais cidades brasileiras. Enquanto no Rio de Janeiro os engenheiros-arquitetos começaram 
sua formação a partir da Escola de Belas-Artes, em São Paulo os novos profissionais seriam 
graduados na Escola Politécnica, criada em 1894 ou na Escola de Engenharia Mackenzie, 
criada em 1896.

Excetuado-se estas obras mais ou menos pontuais que foram ocorrendo em algumas 
cidades brasileiras e as grandes reformas realizadas por Pereira Passos no início do século na 
Capital Federal, apenas merece destaque o caso do projeto de Belo Horizonte, a nova capital 
político-administrativa do Estado de Minas Gerais, projetada a partir de 1894.

A idéia de se construir uma nova capital para Minas Gerais remontava à Inconfidência 
Mineira e depois de proclamada a República, respondia às novas demandas das forças 
econômicas e políticas locais. Afonso Pena, o presidente do estado no período de 1891 a 1894, 
decidiu então transferir a capital para uma nova cidade, especialmente projetada e construída 
de acordo com os mais avançados preceitos do urbanismo daquele final de século.

Em março de 1894, Afonso Pena assinou decreto criando a Comissão Construtora da 
Nova Capital, cuja chefia foi entregue ao engenheiro-civil Aarão Leal de Carvalho Reis, um 
paraense nascido em 1853 e formado na Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1874.

Superposição das tramas ortogonais no Plano Urbanístico de Belo Horizonte/MG, de 
autoria de Aarão Reis e Francisco Bicalho, 1894. Fonte: ACKEL, 1996.
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Após aprofundados estudos técnicos realizados nas proximidades de algumas cidades 
existentes como Barbacena, Juiz de Fora e Paraúna, Aarão Reis resolve implantar a nova cidade 
na região do Arraial de Belo Horizonte, antigamente denominado Curral d’El-Rey.

Reis estruturou a sua proposta totalmente em sintonia com os avanços e a técnica de 
sua época e convidou alguns colegas da Politécnica para contribuir como colaboradores na 
comissão que ele chefiava. A nova cidade inicialmente deveria abrigar uma população total de 
30 mil habitantes que, com o desenvolvimento futuro, poderia chegar a 200 mil pessoas.

O partido urbanístico adotado mistura a tradição americana do desenho urbano de malha 
em xadrez com o desenho europeu preconizado por Haussmann em Paris, onde se sobrepõe 
amplas artérias oblíquas que formam uma outra malha mais larga de avenidas diagonais de 
grande largura.

Esta dupla trama ortogonal, superposta uma à outra, foi assim constituída: uma primeira 
rede básica de ruas retilíneas que se cortam em ângulos retos, formando quarteirões quadrados 
de grandes dimensões (120 x 120 m), e uma outra rede superposta à anterior, mas menos 
fechada e igualmente regular, formando uma malha mais larga, composta por avenidas distantes 
entre si de 700 metros. Faz parte desta malha mais larga uma avenida diametral, no sentido 
norte-sul, com 50 metros de largura e 3 quilômetros de extensão e que atravessa toda a cidade, 
a atual avenida Afonso Pena.

A conjunção destas duas malhas respeita o principio do tabuleiro de xadrez e multiplica os 
eixos de direção, permitindo o deslocamento em diagonal e quebrando a monotonia do desenho 
urbano. Esta flexibilidade ainda mantém a geometria da cidade facilitando a implantação das 
redes de infra-estrutura, principalmente de saneamento e drenagem, tão recomendadas pela 
engenharia sanitária da época. As ruas que compõe a malha mais estreita têm largura de 20 
metros, enquanto que as avenidas da malha mais larga apresentam uma largura de 35 metros e 
dispõe de arborização nas duas laterais.

Nos pontos de intersecção das duas redes, quatro ruas se cruzam, formando estrelas 
ou balões e criando perspectivas monumentais que permitem a visualização do local a partir 

  Cartão postal de Belo Horizonte, de 1955. Fonte: SEGAWA, 1999, pág. 20.
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de oito pontos diferentes. Os quarteirões triangulares formados pelas duas malhas ficaram 
destinados à implantação de edifícios monumentais, sendo menos adequados à implantação das 
habitações. Nestes duplos cruzamentos foram projetadas praças ou áreas institucionais para a 
construção de edifícios de uso público como escolas, postos de saúde, etc.

Ao contrário do que foi idealizado, o princípio de distribuição dos equipamentos públicos 
não foi muito respeitado na implantação da cidade, havendo uma excessiva concentração 
de edifícios públicos em alguns destes balões, ficando algumas áreas desprovidas destes 
equipamentos públicos.

Para a adequada implantação deste modelo toda a região deveria apresentar uma 
topografia bastante regular e se possível plana, o que não é o caso de Belo Horizonte onde 
as serras envolvem todo o núcleo central da cidade, comprometendo a reprodução do mesmo 
desenho nas áreas periféricas. A excessiva preocupação com as linhas retas e a manutenção desta 
rígida geometria conduziu por vezes, a arruamentos com rampas de inclinações excessivas. 
Belo Horizonte, cuja concepção urbanística foi inspirada no Plano de Washington, traçado pelo 
major L’Enfant no final do século XVIII8 , seguiu rigorosamente o plano original até 1920 e 
depois disto, a zona urbana expandiu-se indiscriminadamente.

Aarão Reis esteve à frente do plano urbanístico de Belo Horizonte por mais de um ano 
sendo substituído em maio de 1895 pelo engenheiro Francisco de Paula Bicalho, nascido em 
São João Del Rei em 1847 e diplomado pela Escola Central do Rio de Janeiro em 1871. 
Bicalho ficou na chefia da Comissão Construtora até 1898, dando um novo ritmo às obras de 
implantação dos edifícios administrativos.

O plano original de Belo Horizonte previa também um grande Parque Municipal 
cortado pelo Ribeirão dos Arrudas, com uma superfície de 600.000 m2 e várias praças e 
jardins distribuídas igualmente por toda a cidade. Em seu conjunto, essas praças e jardins 
correspondiam a 15% de toda a área urbana. Entretanto, apenas uma terça parte do parque foi 
efetivamente implantada e grande parte das áreas verdes e praças acabaram cedidas para outras 
construções ou simplesmente invadidas.

O plano original previu ainda um grande Centro Comercial fazendo a ligação das praças 
do Mercado e da Estação, um Centro Cívico, com os Palácios do Congresso e da Justiça e o 
Palácio do Governo com todas as Secretarias de Estado situadas na Praça da Liberdade.

A dimensão simbólica no delineamento da nova capital mineira foi muito importante: 
além de se tratar de uma cidade-capital, sede portanto do poder político, ela devia, além disso, 
expressar o novo Brasil que se pretendia construir com a República.

Inaugurada parcialmente em 12 de dezembro de 1897, já na administração de Bias 
Fortes, Belo Horizonte só se consolidou algumas décadas depois. Após 110 anos de existência, 
somente o núcleo central guarda semelhança com a proposta original.

Para o urbanista Carlos Nelson Ferreira dos Santos, a nova capital “dá as costas para os 
horizontes antigos e vai ao encontro das fronteiras do futuro, por forças belas” (SANTOS, A 
cidade como um jogo de cartas, 1988, p.41). Ele ainda salienta que a construção da nova capital 
administrativa do Estado de Minas Gerais dá inicio ao processo de um novo urbanismo no país, 
afirmando que a capital de Minas Gerais (...) inaugura uma série de tentativas que culmina 
com a experiência de Brasília (SANTOS, op.cit.p.42).

Segundo Yves Bruand9 , a mistura das duas concepções - o xadrez americano sobreposto 
às avenidas radiais de Haussmann, representa uma síntese do desenho urbano praticado no 

8. O desenho urbano de Washington, por sua vez, tem suas raízes na arquitetura barroca, cujo melhor exemplo é Versailles (1746), que apresenta 
um desenho rigidamente ordenado no sentido de exaltar a monarquia absolutista de Luis XIV.
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2.1.2 
	 Novos	desafios	do	governo	de	Getúlio	Vargas

Quando Getúlio Vargas chegou ao poder o quadro econômico e político brasileiro era 
bastante complicado. A crise mundial de 1929 tinha atingido o Brasil com uma brusca queda 
nos preços internacionais do café. Vargas nomeou um importante banqueiro paulista, José Maria 
Whitaker, para o Ministério da Fazenda que, imediatamente, tratou de socorrer o setor cafeeiro 
por meio da compra de 18 milhões de sacas de café. Em 1931 o governo federal precisou 
comprar novamente o excedente do café e, desta vez, destruiu fisicamente grande parte do 
produto para reduzir a oferta a manter o preço.

Com a crise no setor agrícola a moeda brasileira desvalorizou-se, facilitando o ingresso 
de capital externo no emergente setor industrial do país. No período de 1933-39 a indústria 
brasileira cresceu a uma alta taxa de mais de 11% ao ano, principalmente nos setores de bens de 
consumo como papel, têxteis, vestuários e calçados.

Um outro setor em que Getúlio Vargas resolveu investir foi na política previdenciária 
e de saúde pública, criando os institutos de aposentadoria e pensões, organizados por 
diferentes categorias profissionais de trabalhadores urbanos. Ao excluir os trabalhadores rurais 
dos benefícios previdenciários, Vargas deu claros sinais de que a sua política priorizava o 
desenvolvimento do trabalho no meio urbano. Isto colaborou para aumentar a migração da 
população rural para as cidades, atraída pela maior oferta de emprego na indústria.

Para Vargas o Brasil precisava abandonar a condição histórica de ser apenas um país 
agrícola e atrasado, e despontar como uma moderna nação urbana e industrial. Para tanto um 
novo Estado deveria ser construído e dar sustentação ao ambicioso projeto. E para consolidar o 
processo de industrialização no Brasil era imperativo o desenvolvimento das cidades.

Por outro lado, para conquistar as elites intelectualizadas que vinham se destacando desde 
o início dos anos 20, o Estado passou a estimular uma produção cultural que abordasse assuntos 
de altos interesses sobre o país. A história, a geografia, a antropologia foram temas abordados 
por diversas obras e que procuraram destacar o Brasil como uma nova nação, federativa e 
unificada.

Para fortalecer esta idéia Getúlio Vargas vai desenvolvendo uma ampla rede de propaganda 
que, ao mesmo tempo, exalta o Brasil e o novo poder do Estado, onde ele próprio se afirma 
como o grande comandante. Apesar de algumas isoladas resistências Vargas utiliza todos os 
recursos da comunicação, principalmente através do rádio, onde acalorados discursos pregam o 
estabelecimento deste novo modelo para o País.

Getúlio Vargas também apoiou a expansão urbana e o embelezamento das grandes cidades 
brasileiras e promoveu a criação de novas cidades no interior do país, como foi o caso de 
Goiânia. Em seu projeto de governo a industrialização e o desenvolvimento urbano foram, sem 
dúvida, dois dos principais sustentáculos. 

século XIX, podendo ser identificado como um urbanismo híbrido ou eclético. Para ele o 
plano urbanístico de Belo Horizonte serve como um coroamento de um período no urbanismo 
(Bruand, 1981, p.352).  

9. Yves Bruand é o autor de Arquitetura Contemporânea no Brasil, São Paulo: Ed. Perspectiva. São Paulo, 1981.
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A Capital Federal já havia sido objeto de grandes reformas na administração de Pereira 
Passos desde o início do século. E, a partir de 1922, na administração de Carlos Sampaio, por 
ocasião das comemorações do Centenário da Independência do Brasil, o Rio de Janeiro havia 
se modernizado com a expansão proporcionada pelo desmonte do morro do Castelo e o aterro 
junto ao mar. Também nas administrações seguintes, de Alaôr Prata e Prado Júnior, a cidade já 
assumira a fisionomia de grande capital do país.

Enquanto isto em São Paulo, na época a segunda maior cidade do país, os planos de 
expansão e modernização vinham sendo implementados desde 1910, com a proposta de Victor 
da Silva Freire sendo endossada pelo arquiteto e paisagista francês Joseph Antoine Bouvard, 
que também desenvolveu projetos para o Vale do Anhangabaú e para o parque D. Pedro II. Nas 
administrações dos prefeitos Antonio Prado e Raymundo Duprat muitas reformas foram feitas 
na cidade, com a intensa participação de engenheiros-urbanistas como Victor da Silva Freire, 
João Florense de Ulhôa Cintra, Alexandre Albuquerque, Luiz de Anhaia Mello e Francisco 
Prestes Maia, este último o autor do Plano de Avenidas de São Paulo em 1930.

Para obter o sucesso desejado por Vargas o Brasil necessitava urgentemente de integrar 
todo o território nacional10 . Uma nova organização territorial se impunha buscando ocupar os 
enormes vazios territoriais existentes no país. O projeto de Goiânia, a nova capital do Estado de 
Goiânia, realizado por Attílio Corrêa Lima entre 1933 e 1935, serviu como modelo das soluções 
modernizadoras e de aperfeiçoamento do padrão urbanístico das cidades. Alguns anos mais 
tarde, e após a inauguração de Goiânia em 1940, Vargas lançou mais um importante programa: 
A Marcha para o Oeste que estimulou a criação de novos territórios e novas cidades expandindo 
os limites agrícolas do país.

Da mesma forma que o Rio de Janeiro e São Paulo outras capitais brasileiras foram 
passando por transformações urbanísticas como Curitiba, Porto Alegre e Recife. E também 
foram surgindo novas cidades, principalmente no norte do Estado do Paraná, como Londrina, 
Maringá, Cianorte e Umuarama, que rapidamente se transformam em importantes centros 
urbanos regionais.

Todo o esforço do Governo 
Vargas no sentido de desenvolver 
uma nova política territorial e urbana 
para o país estimulou o debate 
sobre a arquitetura e o urbanismo 
no Brasil. O arquiteto Le Corbusier 
que já havia visitado o Brasil em 
1929 e esboçado alguns planos 
utópicos para o Rio de Janeiro e 
para São Paulo, foi novamente 
convidado a visitar o Brasil, em 
1936, pelo Ministro da Educação 
e Saúde, Gustavo Capanema. 

10.  Em 1931 foi criado o Correio Aéreo Nacional, interligando diferentes localidades e facilitando a comunicação.

Inauguração do edifício-sede do 
Ministério da Educação e Saúde. Foto 
de Gustavo Capanema e Getulio Vargas, 
diante da escultura Mulher Reclinada de 
Celso Antônio. Fonte: FAUSTO, 2006.
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Le Corbusier veio na condição de consultor de um grupo de jovens arquitetos brasileiros11 
incumbidos de projetar o edifício sede do ministério, no Rio de Janeiro. Este edifício acabou 
por se constituir em um marco histórico da arquitetura contemporânea brasileira.

Nos anos 40 o governo estadual do Rio de Janeiro passou a exigir a execução de planos 
urbanísticos para as cidades médias do estado. Assim, a empresa Coimbra Bueno e Cia., que 
já havia sido a responsável pelas principais construções de Goiânia, passou a realizar planos 
urbanísticos de cidades como Petrópolis, Campos e Cabo Frio. Para tanto contratou como 
consultor o urbanista Alfred Agache12 que passou a difundir os novos princípios das cidades-
jardins.

Nesta época Alfred Agache também foi convidado pelo jovem prefeito de Belo Horizonte, 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, para elaborar um plano urbanístico para o novo bairro da 
Pampulha. Agache fez um estudo preliminar que não foi do agrado de Juscelino, que então 
convidou o arquiteto Lúcio Costa para realizá-lo. Impossibilitado de executar o serviço Lúcio 
Costa indicou o jovem arquiteto Oscar Niemayer, que elaborou seu primeiro grande projeto em 
1941. Desta aproximação entre Juscelino e Niemeyer, quinze anos mais tarde surgiu Brasília, a 
grande obra de Kubitschek, o futuro Presidente da República.

Getúlio Vargas procurou criar as condições para o desenvolvimento industrial do país 
e, através do Estado, investiu pesadamente na indústria de base que o setor industrial tanto 
necessitava. Com isto propiciou o desenvolvimento das empresas privadas, mas, ao mesmo 
tempo, provocou uma enorme intervenção estatal na economia.

Desenvolver a produção siderúrgica nacional era fundamental devido aos seus efeitos 
multiplicadores em vários ramos industriais como a mecânica, a química e os transportes, além 
de conquistar a simpatia dos setores militares tendo em vista a viabilização da indústria bélica 
e da indústria naval. Dentro deste espírito Vargas consegue o financiamento americano para a 
implantação da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, cuja usina foi implantada em Volta 
Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, e cujo projeto foi encomendado a Attílio Corrêa Lima.

Assim, em 1941, Attilio Corrêa Lima foi contratado pela CSN para elaborar o plano 
urbanístico da Vila Operária de Volta Redonda e também o Plano de Urbanização Regional de 
Barra Mansa, ambas cidades situadas no Estado do Rio de Janeiro. Estes projetos serão melhor 
analisados em outros itens específicos deste trabalho. 

11. Desta equipe, liderada por Lúcio Costa, também fazia parte os arquitetos Afonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Ernani Vasconcelos, Carlos 
Leão e Oscar Niemeyer.
12.  Alfred Agache também elaborou um plano de urbanização para Curitiba/PR, entre 1941 e 1943, mas que foi apenas parcialmente 
implantado.
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2.1.3
 Modernidade e Modernismo no Brasil

Todo o primeiro capitulo deste trabalho foi dedicado a demonstrar a formação clássica 
e acadêmica a que Attílio Corrêa Lima foi submetido desde a sua infância até a conclusão 
de seu curso na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1925. A partir de 1927 
ele se transfere para Paris e lá fica estudando por quase cinco anos. Este novo estágio de sua 
formação, evidentemente, lhe trouxe inúmeros condicionantes que foram, sem duvida, mudar 
o rumo de sua vida.

Essa transformação se inicia com a sua opção pelo aprofundamento no estudo do 
urbanismo, uma nova ciência que estava apenas iniciando sua formulação. Essa decisão foi 
fundamental em sua carreira e em parte explica sua trajetória para a modernidade. Tudo o que 
vivenciou nestes tempos de vida na Europa foi de grande importância no exercício profissional 
quando ele retorna ao Brasil.

Quando desembarcou no Rio de Janeiro quase ao final de 1931 o país estava 
experimentando um processo de modernização representado pela queda da Primeira Republica 
(1889-1930). Getulio Vargas havia chegado ao poder após liderar a Revolução de 1930, um 
movimento progressista que depôs as oligarquias paulistas e mineiras que estavam na direção 
do país desde a Proclamação da Republica em 1889.

O Brasil necessitava de instituições modernas e Getulio Vargas as criou no seu primeiro 
período de governo (1930-1937). Dentro deste quadro político, social e econômico, os estudos 
que Attílio havia desenvolvido em Paris, sem dúvida o credenciava a participar intensamente 
desta modernização. Afinal, ele era o primeiro brasileiro a concluir o curso de urbanismo na 
Universidade de Paris e, dentro da modernidade proposta por Vargas, estava o desenvolvimento 
industrial e urbano, com projetos de novas cidades a serem implantadas no país.

Desde meados do século XVIII com a Revolução Industrial, o progresso se manifestava 
através da indústria, de técnica e da ciência, promovendo transformações sociais, políticas e 
culturais que se transformaram, no século seguinte, num intenso processo de urbanização em 
todas as partes do mundo. E no Brasil, agora no século XX, a urbanização iria se tornar um dos 
pilares dessa modernidade.

Com a cidade industrial, e os problemas e transformações sociais que provoca, nasce 
o urbanismo como ciência moderna, resultante da convergência das disciplinas econômica, 
sociológica e arquitetônica O urbanismo moderno tem como objeto central a cidade, o plano 
como instrumento principal e a questão social como discurso. O urbanista modernista propõe 
a transformação efetiva da sociedade e das desigualdades sociais. (SOMEKH, 1997, op. cit. 
p.37-39).

O termo moderno vem do Latim “modo”, que significa recente. Moderno é tudo aquilo 
que faz parte de uma época recente, atual, contemporânea. Significa o próprio movimento do 
tempo. O moderno é um sentimento contemporâneo e veio para se opor à tradição e a historia. 

Para Aurélio Buarque de Holanda Ferreira13, moderno enquanto adjetivo, é tudo aquilo 
que “se refere aos tempos atuais ou mais próximos de nós, hodierno, o que está na moda”. Para 
ele, o substantivo moderno define “aquilo que é moderno ou ao gosto moderno”.

Modernidade é viver uma vida que implica em contínuas mudanças e transformações em 
direção a um futuro que será diferente do passado e do presente. Modernidade é a maneira como 

13. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Português, .s/d, p. 940.
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os tempos modernos são vivenciados pelos indivíduos. 
Modernidade é o oposto de tradição. Três palavras 
estão ligadas a noção de moderno: Modernidade, 
modernização e modernismo.

Para David Harvey14, a modernidade vincula-se 
a uma implacável ruptura com as condições históricas 
precedentes. Enquanto isso, a modernização é o 
reconhecimento do processo social da industrialização, 
da urbanização e da explosão demográfica.

Modernismo é a experiência da modernidade 
na forma de manifestos culturais e de movimentos 
artísticos de vanguarda como o cubismo ou o purismo. 
O modernismo, como movimento, surgiu antes da 
Primeira Guerra Mundial como uma reação às novas 
condições de produção da indústria, mas é no período 
do entre guerras que ele vai se firmar, principalmente na 
arquitetura e no urbanismo.

No Brasil, o Movimento Moderno se iniciou nas 
artes plásticas com a pintora Anita Malfatti, em 1917, prosseguindo com a exposição de Victor 
Brecheret até se firmar com a Semana da Arte Moderna, realizada no Teatro Municipal de São 
Paulo entre 13 e 17 de fevereiro de 1922. Tomaram parte desse movimento diversos intelectuais 
e artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, 
Cassiano Ricardo, Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, Heitor Vila Lobos, Di Cavalcanti 
e outros. No decorrer da década de1920 outros movimentos modernistas similares aconteceram, 
mas a arquitetura ficou ausente da Semana da Arte Moderna de 1922.

A arquitetura não acompanhava o mesmo vigor do 
debate literário ou pictórico: a mostra em particular dos 
arquitetos na Semana da Arte Moderna não registrou nenhuma 
celeuma. Apresentaram-se apenas desenhos; a ausência de 
obras construídas reforçou a indiferença do meio profissional 
(SEGAWA, Hugo, Arquiteturas no Brasil 1900-1990. Edusp, 
2a. ed., 1999, p.43).

Segundo o arquiteto Paulo Ferreira Santos15 a década de 
1920 foi farta em movimentos modernistas e, após a Semana 
da Arte Moderna, vários outros movimentos artísticos de 
caráter nacionalista aconteceram no país. 

O Moderno cindiu-se em outros movimentos em que 
esteve presente o Brasil: Pau-Brasil (1924), Verde-Amarelo 
(logo em seguida), da Anta (1927), Antropofágico (1928). 
(SANTOS, Paulo F., 1965, Quatro séculos de arquitetura, 
p.96).

Com Getúlio Vargas, a partir de outubro de 1930, 
o modernismo vai se impor, agora também na área da 
arquitetura. Em junho deste ano acontecera no Rio de Janeiro 

14. HARVEY, David. A condição pós-moderna, 1992.
15.  Paulo Ferreira Santos foi colega de turma de Attílio Corrêa Lima, formando-se na ENBA em 1925. Foi um dos fundadores da Faculdade 
Nacional de Arquitetura, em 1946, onde lecionou por mais de vinte anos. 

Grupo de Modernistas: Victor Brecheret, 
Di Cavalcanti, Menotti del Picchia, Oswald 
de Andrade e Helios Sellinger.
Fonte: http://www.portalartes.com.br/

Fonte: http://www.eca.usp.br
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o IV Congresso Panamericano de Arquitetos, presidido pelo arquiteto Nestor de Figueiredo, e 
se transformara em palco dos conflitos entre duas tendências da arquitetura brasileira dos anos 
1920: a Neocolonial e a Moderna. A abertura do congresso ocorreu no Teatro Municipal do Rio 
de Janeiro, a 20 de junho de 1930, e as demais sessões realizaram-se na Escola Nacional de 
Belas Artes, com a participação de muitos arquitetos cariocas, com destaque para Lúcio Costa, 
e a presença de dois importantes arquitetos de São Paulo: Gregori Warchavchik (1896-1972) e 
Flávio de Carvalho (1899-1973).

A divulgação da Arquitetura Moderna no Brasil está intimamente ligada às conferências 
realizadas por Le Corbusier (1887-1965), em São Paulo e no Rio de Janeiro, em 1929. Nesta 
época Le Corbusier já havia escrito duas importantes obras sobre este tema, tais como Vers 
Une Architecture (1923) e L’Urbanisme (1924), e percorrera vários países da América Latina 
fazendo pessoalmente a defesa da nova arquitetura.

A vinda do genial arquiteto franco-suiço em dezembro de 1929 foi indubitavelmente o 
fato capital da década 1920-1930. Depois de ter feito nove conferências em Buenos Aires e duas 
em São Paulo, a convite do prof. Adolfo Morales de los Rios Filho, presidente do Instituto de 
Arquitetos, fez mais duas no Rio, todas as quais resumiu no livro Précisions (1930). (SANTOS, 
1965, op. cit., p.100).

 Fazendo um pequeno retrospecto histórico do movimento de renovação da arquitetura 
brasileira é preciso destacar o ano de 1930 que, sem dúvida, marca o início desta renovação a 
partir do artigo de Lúcio Costa, Razões da nova arquitetura. Este artigo veio reforçar o debate 
lançado cinco anos antes por dois importantes arquitetos: o paulista Rino Levi, com um artigo 
publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, em 15 de outubro de 1925, intitulado A arquitetura 
e a estética das cidades, e o russo naturalizado brasileiro e radicado em São Paulo desde 1923, 
Gregori Warchavchik, que escreveu no jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, em 01 
de novembro de 1925, o manifesto Acerca da arquitetura moderna. Este artigo já havia sido 
publicado originalmente em italiano com o título de Futurismo?, no jornal Il Piccolo, de São 
Paulo, em 14 de junho de 1925.

Casa da Rua Bahia/São Paulo, 
Gregori Warchavchick, 1930.
Fonte: SEGAWA, Hugo. 
Arquiteturas no Brasil 1900 - 1990. 
Edusp, 1999.
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A reforma da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro

Enquanto se realiza o Congresso dos Arquitetos a situação política ferve. Arma-se a 
revolução que eclode em outubro e domina a situação. República nova. Tenentismo. Os moços 
no comando. Substituição de diretores do Serviço Público. Para a ENBA vai Lúcio Costa. Tinha 
29 anos de idade. Foi Manuel Bandeira quem lhe indicou o nome a Rodrigo Melo Franco de 
Andrade, chefe de gabinete do Ministro Francisco Campos, para que o levasse ao Ministro 
(SANTOS, 1965, p.103).

Com a posse de Lúcio Costa a 12 de dezembro de 1930 inicia-se um processo de radical 
transformação no ensino da arquitetura no Brasil. Lúcio Costa era amigo do atual diretor 
da Escola José Mariano Filho e, assim como este, um defensor do estilo Neocolonial, mas, 
influenciado pelas idéias de Le Corbusier, em pouco tempo se transforma num fervoroso adepto 
da arquitetura moderna. 

A reforma da ENBA se inicia com a nomeação de jovens professores como o alemão 
Alexander Buddeus para a cadeira de Composição de Arquitetura do quinto ano, e Gregori 
Warchavchik para Composição de Arquitetura do quarto ano, tendo como assistente, o recém-
formado Affonso Eduardo Reidy, então com 20 anos de idade. O arquiteto Alexander Buddeus 
havia chegado ao Rio de Janeiro ainda jovem e, em 1930, publicado alguns artigos sobre a 
arquitetura moderna. Na proposta de reforma do ensino da ENBA, Lúcio Costa identifica em 
alguns arquitetos estrangeiros os seus principais aliados. Ele tinha ficado impressionado com 
o primeiro edifício projetado por Buddeus assim que chegou ao Brasil, situado na Rua da 
Alfândega, no centro do Rio de Janeiro, e convidou-o para fazer parte do corpo de professores 
da ENBA.

O arquiteto russo Gregori Warchavchik16 havia chegado a São Paulo em 1923 e, em 1927, 
projetado a casa da rua Santa Cruz, a primeira casa moderna do Brasil. Esta casa construída em 
Vila Mariana foi visitada por Le Corbusier em 1929, causando-lhe uma forte impressão sobre 
a arquitetura moderna produzida por Warchavchik, o que o levou a indicá-lo como delegado de 
toda a América Latina junto aos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna - CIAM, 
inaugurados no ano anterior no Castelo de La Sarraz, na Suíça.

O arquiteto alemão teve um 
papel destacado na tentativa de 
reforma da Escola Nacional de 
Belas por Lucio Costa, no período 
1930-31, assumindo o ensino 
de Composição de Arquitetura 
no quinto ano do curso, acima 
inclusive de Warchavchik. 
(AZEVEDO, Paulo Ormindo, 
Alexander Buddeus: a passagem 
do cometa pela Bahia, Seminário 
DOCOMOMO Norte e Nordeste, 
Recife, maio de 2006).

Além destes arquitetos 
são contratados também novos 
professores para as disciplinas de 

Instituto do Cacau, Salvador/ BA, 1932-34. Projetado pelo escritório 
Floderer & Buddeus.
Fonte: AZEVEDO, 2006.

16. Warchavchik e Lúcio Costa também foram sócios em um escritório de arquitetura no Rio de Janeiro em 1932-1933. Ver anexo 4.
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Pintura (Léo Putz) e Escultura (Celso Antonio), e novos engenheiros para ministrar as disciplinas 
técnicas de Resistência dos Materiais (Felipe dos Santos Reis) e Materiais de Construção (Edson 
Passos), ambos professores da Escola Politécnica do Rio de Janeiro.

Os alunos, sob a liderança de Luiz Nunes, presidente do Diretório Acadêmico da ENBA, 
se entusiasmaram com as inovações. Alguns meses depois, já adoentado, Nunes se afasta da 
presidência do diretório acadêmico, sendo sucedido pelo colega Jorge Moreira que também 
muito se destacou no Movimento Moderno. 

Em depoimento feito em 1978, Abelardo de Souza (1908-1981), outro aluno da ENBA 
durante a reforma do ensino, destaca: 

A revolução do ensino de arquitetura foi total. Passamos de uma longa fase de cópias 
de modelos e fórmulas arquitetônicas para a criação. O Vignola foi solenemente queimado e 
suas cinzas espalhadas pelas praias do Rio (SOUZA, Abelardo de, in XAVIER, Alberto, org., 
Depoimento de uma geração - arquitetura moderna brasileira, 2003). 

No final de 1930 o aluno Wladimir Alves de Souza havia vencido o concurso e ganho o 
prêmio Viagem Caminhoá com um projeto nos moldes habituais da ENBA até aquela data. O 
novo diretor da Escola, Lúcio Costa, colocou um aviso na portaria do prédio chamando a atenção 
para o trabalho que ficou classificado em segundo lugar, de autoria do recém-formado Affonso 
Eduardo Reidy, que para ele Lúcio, estava mais sintonizado com a arquitetura preconizada pela 
direção.

No início de 1931, Lúcio Costa transfere ou demite alguns professores da Escola e suas 
atitudes têm o apoio da maioria dos alunos que promovem uma greve de solidariedade ao 
diretor. Eles procuram apoio político junto a Rodrigo de Melo Franco de Andrade (1898-1969), 
chefe de gabinete do Ministro da Educação e Saúde Pública. Simultaneamente, o ex-diretor 
José Mariano Filho, o maior defensor do estilo Neocolonial na arquitetura brasileira entra na 
briga e ataca Lúcio Costa nos jornais, que revida com outros artigos bastante pesados.

Casas econômicas na Gamboa/ 
RJ, Projeto de Gregori 
Warchavchik e Lucio Costa em 
1932/33.
Fonte: COSTA, 1995.
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Não se tratava de uma polêmica entre duas pessoas, mas entre duas doutrinas. Uma de 
um tradicionalismo romântico, tinha os olhos voltados para o passado; outra, racionalista e 
moderna, perscrutava o futuro (SANTOS, 1965, op.cit, p.105).

Com a integração da ENBA à nova Universidade do Brasil passou a ser uma exigência 
legal que o diretor fosse um professor titular. Como Lúcio Costa não possuísse este título, José 
Mariano Filho conseguiu que o Reitor assinasse a demissão de Lúcio Costa, o que ocorreu em 
18 de setembro de 1931.

A demissão de Lúcio Costa e dos professores “modernistas” foi uma vitória de Pirro para 
os adversários. Os poucos meses que dirigiu a Escola bastaram para exercer uma influência 
decisiva. O término da greve de várias semanas que eclodiu com sua demissão, tendo os 
estudantes que ceder provisoriamente foi apenas pro forma. Em seu conjunto haviam tomado 
consciência da necessidade de abandonar a cópia dos estilos do passado; os mais dinâmicos 
não tardariam em revelar-se partidários decididos da nova arquitetura, nela destacando-se 
significativamente. (BRUAND, Yves, 1991, Arquitetura Contemporânea no Brasil, p.74).

Attílio Corrêa Lima não estava no Brasil quando ocorreram estes episódios, pois somente 
retornou de Paris no final de 1931. Ele também não assistiu às palestras proferidas por Le 
Corbusier, mas em seu retorno, trouxe vários livros deste importante arquiteto.  
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2.2	
	 O	urbanista	da	nova	república

O arquiteto Attílio Corrêa Lima foi, sem dúvida, um pioneiro do urbanismo no Brasil. 
Quando recebeu o prêmio-viagem da Escola Nacional de Belas Artes, em 1926, mudou-se para 
Paris no ano seguinte e lá permaneceu por quase cinco anos estudando esta quase desconhecida 
ciência. Segundo as pesquisas coordenadas pela urbanista Maria Cristina da Silva Leme17, 
os urbanistas brasileiros neste período podem ser divididos em três gerações: uma primeira 
geração dos pioneiros, formada pelos engenheiros civis e militares; uma segunda geração, a dos 
engenheiros-civis e dos engenheiros-arquitetos; e uma terceira geração que, aos engenheiros-
civis e engenheiros-arquitetos, deveremos acrescentar os arquitetos formados a partir de 1945, 
os sociólogos e os geógrafos.

Para Leme, Attílio Corrêa Lima faz parte da segunda geração onde estão classificados 27 
profissionais que participaram dos primeiros trabalhos de urbanismo elaborados no Brasil, já 
no século XX. Ao lado de outros engenheiros-arquitetos ilustres como Alexandre Albuquerque, 
João Florence d’Ulhôa Cintra, Cristiano Stockler das Neves, Luiz Ignácio de Anhaia Mello, 
Francisco Prestes Maia, Arnaldo Gladosch, Rino Levi, e outros, Attílio foi o primeiro brasileiro 
graduado em Estudo Superior de Urbanismo pelo L’Institut d’Urbanisme de l’Université de 
Paris, que reunia em seu corpo docente os mais destacados arquitetos-urbanistas da França. A 
maioria destes professores fazia parte da Societé Française des Urbanistes - SFU, criada em 
1913.

Attílio Corrêa Lima: o pioneiro do urbanismo no Brasil.  Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

17. LEME, Maria Cristina da Silva (coord.). Urbanismo no Brasil - 1895 - 1965. São Paulo: Studio Nobel; FAUUSP, Fupam, 1999.
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Nesta pesquisa que ora realizamos sobre a obra deste importante arquiteto destacamos um 
primeiro período de sua formação, realizada em doze anos de intensos estudos, desde o ingresso 
na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, no início de 1920, até a conclusão do curso 
de urbanismo em Paris, no final de 1931, quando apresentou seu trabalho-tese sobre Niterói.

Depois que retorna ao Brasil, Attílio vai participar de fato dos principais planos urbanísticos 
que se realizam no país após a Revolução de 1930, sob o governo de Getúlio Vargas. Nos 
doze anos seguintes (1931-1943) sua carreira profissional é preenchida por vários trabalhos na 
área do urbanismo e do planejamento urbano onde percorre uma trajetória intensa e bastante 
diversificada. Logo após o retorno de Paris ele é convidado a elaborar um plano urbanístico para 
uma nova cidade, Goiânia, a futura capital do Estado de Goiás, localizada no planalto central 
brasileiro, uma região completamente desocupada até então. Em seguida foi contratado para 
trabalhar no plano de extensão e embelezamento do Recife, uma cidade consolidada e detentora 
de um patrimônio histórico e arquitetônico considerável, cujas origens remontam ao período 
barroco.

No início da década de 1940 o urbanista vai dar mais uma demonstração de versatilidade 
e atualidade quando é contratado pela Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, para fazer o 
projeto da Vila Operária de Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, onde aplica novamente 
os conhecimentos que adquirira, de forma pioneira, em seu curso de Paris. Na seqüência deste 
seu trabalho e como o urbanista mais prestigiado pelo Governo Vargas, realiza outro trabalho 
pioneiro, agora na área do planejamento regional, quando foi contratado pelo Governo do 
Estado do Rio para fazer um plano regional para o município de Barra Mansa. Finalmente, 
alguns dias antes de sua morte, entrega ao governo federal um Relatório Técnico preliminar 
sobre o projeto da Cidade dos Motores, uma cidade operária situada no município de Duque de 
Caxias/RJ, junto das instalações industriais da Fábrica Nacional de Motores.

Não fosse por seu prematuro desaparecimento, vitimado que foi em acidente aéreo ocorrido 
em agosto de 1943, quando contava com apenas 42 anos de idade, teria certamente participado 
de outros trabalhos nesta área que muito se intensificaram após o término da Segunda Guerra, 
em 1945.

2.2.1	
	 Plano	Urbanístico	de	Goiânia

A Revolução de 1930 havia aberto uma nova fase na vida econômica, social e política 
do Estado de Goiás, que até então era totalmente dominada pela família Caiado. O processo de 
acumulação capitalista que estava entrando em curso provocou uma luta pelo domínio do poder 
político estadual entre os Caiado e as novas oligarquias que detinham o poder econômico no sul 
e no sudeste do Estado.

O médico Pedro Ludovico Teixeira (1891-1979), nomeado Interventor Federal do Estado 
de Goiás pelo presidente Getúlio Vargas liderou este movimento de renovação das forças políticas 
no Estado. Neste quadro a mudança da capital do Estado representava um fator fundamental 
para atingir os objetivos propostos. A antiga cidade de Goiáz, fundada em 1727 por Bartolomeu 
Bueno da Silva18 às margens do rio Vermelho, havia se tornado a capital estadual a partir de 
174419 . Com o declínio da extração do ouro havia entrado em decadência, possuindo nesta 
época, apenas 9.000 habitantes.

18. Bartolomeu Bueno da Silva era filho do famoso bandeirante Bartolomeu Bueno da Veiga, conhecido por “Anhanguera”.
19. AZEVEDO, Aroldo de. “Goiânia: uma cidade criada”, Revista Brasileira de Geografia, ano III, n. 1, jan-mar, 1941.
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20. O nome escolhido para a nova capital - Goiânia - só foi adotado oficialmente em 02/08/35, através de um decreto estadual.
21. O engenheiro e urbanista Armando Augusto de Godoy foi Lente -Catedrático do Colégio Militar do Rio de Janeiro e Presidente da Comissão 
do Plano da Cidade do Rio de Janeiro.

A primeira idéia de mudança da 
capital do Estado havia surgido cem anos 
antes (1831) por iniciativa do segundo 
governador da província, o Marechal 
Miguel Lino de Morais. Em 1863 o 
governador Couto de Magalhães também 
havia clamado por esta mudança. Outros 
se bateram pela mesma idéia até que, em 
1933, coube ao interventor Pedro Ludovico 
Teixeira obter êxito nesta empreitada.

A mudança da capital não é apenas 
um problema na vida de Goiáz. É também 
a chave, o comêço de solução de todos 
os demais problemas. Mudando a sede 
do govêrno para um local que reúna 
os requisitos de cuja ausência absoluta 

se ressente a cidade de Goiáz, teremos andado meio caminho na direção da grandeza desta 
maravilhosa unidade central (LUCOVICO, Pedro. Relatório ao presidente Getúlio Vargas, 
1933, p. 2).

Pelo decreto 2737, de 20/12/32, o interventor constituiu uma comissão responsável pela 
seleção e escolha do local mais adequado para ser construída a nova cidade. A chefia desta 
comissão foi entregue ao engenheiro João Argenta. Em 4 de março de 1933, no Paço Municipal 
de Campinas, foi decidida a construção da nova capital no local recomendado. Esta região 
ficava situada a 100 quilômetros da cidade de Goiáz e o Decreto Estadual 3359, de 18 de maio 
de 1933, estabeleceu as normas para a implantação da nova capital do Estado.

Pelo decreto, Goiânia20  deveria ser construída às margens do córrego Botafogo, ocupando 
as áreas das fazendas Criméia, Vaca Brava e Botafogo, cujas terras seriam desapropriadas pelo 
Governo do Estado. A futura Zona Urbana deveria ficar sob a responsabilidade do Estado, 
enquanto que a Zona Suburbana e a Zona Rural seriam de responsabilidade da nova Prefeitura 
Municipal a ser criada.

O Plano-Piloto deveria situar-se ao lado esquerdo do córrego Botafogo, ficando a outra 
margem reservada para a instalação do canteiro de obras a ser removido posteriormente. A 
pedido da própria subcomissão resolveu o interventor Pedro Ludovico ouvir a opinião de um 
conceituado engenheiro-urbanista, Armando Augusto de Godoy21, e de mais dois engenheiros: 
Benedito Neto de Velasco e Américo de Carvalho Ramos. Armando de Godoy elaborou um 
extenso relatório onde foram abordadas as diferentes questões que envolveriam a construção 
da cidade.

Outrora, a idéia de construção de uma cidade (...) tinha um significado bem diferente. 
Antigamente tal idéia significava, em geral, uma fantasia de povo rico, uma preocupação de 
ostentação, de megalomania e de gasto dos dinheiros públicos em obras de luxo, só possíveis 
nas épocas de grande prosperidade (...) Hoje, graças à evolução social e à circunstância de ter a 
Humanidade entrado francamente na fase industrial, a cidade moderna é um centro de trabalho, 
uma grande escola em que se podem educar, desenvolver e apurar os principais elementos do 
espírito e do físico do homem...(GODOY, Armando. Relatório Técnico, 1933, p.1).

Rua da cidade de Goiaz, desenho em bico de pena de Attílio 
C. Lima. Fonte: LIMA, 1937.
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Neste relatório ele enfocou as questões dos edifícios públicos, das comunicações, dos 
transportes, da energia elétrica, das condições hidrológicas, da topografia, do clima, etc. Sob 
todos os aspectos ele concordava com a obra e recomendava:

Sendo assim, é mister que a elaboração do projeto de uma cidade obedeça a uma mesma 
direção para que todas as suas diferentes partes se harmonizem do melhor modo possível. O 
traçado dos vários logradouros públicos, o zoneamento, a divisão dos terrenos em lotes, as redes 
de água e esgotos, a iluminação, a arborização, o calçamento, etc., devem ser projetados em 
conjunto, a fim de se alcançarem as soluções mais econômicas. Eis a razão por que os projetos 
não podem ser elaborados de afogadilho, sendo indispensável que haja contacto contínuo e 
troca de idéias entre os técnicos a que for confiado o estabelecimento dos planos dos vários 
elementos urbanos (GODOY, 1933, p.11).

Com um parecer altamente favorável e elaborado por tão respeitado urbanista, Pedro 
Ludovico resolveu contratar o arquiteto Attílio Corrêa Lima para a elaboração do plano 
urbanístico da nova cidade. Tratava-se de um dos raros arquitetos brasileiros especializados em 
questões de urbanismo, tendo inclusive recém-concluído um curso na Universidade de Paris.

Fui convidado em 1932, pelo doutor Pedro Ludovico Teixeira, por intermédio do dr. 
Benedicto Neto Velasco, naquela ocasião Procurador do Estado de Goiás, e fui a Campinas 
estudar o local e iniciar o projeto da nova cidade. Inúmeras foram as dificuldades que tivemos 
que vencer, os recursos financeiros eram ínfimos e os métodos de construção ainda primitivos 
(LIMA, A. C. Entrevista concedida ao jornal Correio da Noite-RJ, em 04/07/42).

Face às exigências legais Attílio não poderia ser contratado pelo Estado como pessoa 
física para elaborar este trabalho, o que o obrigou a solicitar ao seu amigo, o arquiteto Paulo 
Antunes Ribeiro, que emprestasse o nome de sua empresa para que o contrato pudesse ser 
celebrado. Em 6 de julho de 1933, Pedro Ludovico elaborou o Decreto 3547, com os seguintes 
termos iniciais:

O INTERVENTOR Federal, neste Estado, resolve encarregar o urbanista Attílio Corrêa 
Lima, representante da firma P. Antunes Ribeiro e Cia., do Rio de Janeiro, do estabelecimento 
do projeto da futura capital do Estado, mediante o pagamento da importância de cinqüenta e 
cinco contos de réis (55:000$000), observadas as seguintes condições:

1. Organização do esboço geral do traçado da cidade, partindo de um núcleo central ou 
se desenvolvendo em torno dele;

2. Estabelecimento do anteprojeto na escala máxima de 1:10.000, definindo o tipo da 
cidade e os seus elementos planimétricos;

3. Organização do plano diretor na escala máxima de 1:5.000, compondo-se ele das 
seguintes partes. (trechos do Decreto 3547, de 06/07/33).

Nas cláusulas seguintes o decreto enumerava todas as condições em que o trabalho estava 
sendo contratado. O plano urbanístico de Goiânia deveria prever uma população total de 50.000 
habitantes, com um núcleo central com capacidade de alojar 15.000 habitantes.

Conforme o contrato Attílio deveria projetar também diversos edifícios públicos, como o 
Palácio do Governo, a Secretaria Geral do Estado, a Diretoria Geral de Segurança e Assistência 
Pública, o Palácio da Justiça, o Palácio da Instrução, o Quartel da Força Pública, um hotel com 
60 quartos e o prédio da Prefeitura Municipal. Além destes edifícios públicos também deveria 
elaborar os projetos de 20 tipos diferentes de casas para os funcionários públicos estaduais e 
municipais.

O prazo total para a conclusão dos trabalhos ficou estipulado em 180 dias e os honorários 
seriam pagos em quatro parcelas, de acordo com a entrega dos projetos. O decreto estabelecia 
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que o eng. Benedicto Neto Velasco deveria servir como intermediário entre o Governo do Estado 
e o urbanista Attílio Corrêa Lima.

- A concepção urbanística clássica de Goiânia

Attílio Corrêa Lima iniciou o plano urbanístico de Goiânia fazendo um relatório técnico 
com algumas considerações a respeito do trabalho da comissão estadual e sobre o local por ela 
definido para a implantação da nova cidade.

A região para fundar a nova capital do Estado foi escolhida por uma comissão composta 
de elementos de destaque, que percorreu o Estado em visita aos sítios mais favorecidos. 
Esta escolha, feita anteriormente à nossa colaboração, não nos permite entrar em maiores 
apreciações. Contudo, pelo fato de figurarem na referida comissão técnicos de renome, nossa 
consciência fica tranqüila quanto a sua atuação (LIMA, A C. Relatório Técnico, 1933, p.1).

Apesar de não discutir o local escolhido, Attílio discordou, de início, do ponto indicado 
pelo eng. João Argenta para situar o núcleo central da cidade.

(...) o local denominado “Paineira” para o assentamento do núcleo inicial, discordamos 
dessa opinião por ser o local muito afastado da estrada de rodagem. A configuração do terreno 
foi também a causa desta mudança. Como em todo  o terreno de formação sedimentar, o perfil 
se apresenta com uma forma côncava, isto é, com declividade decrescente à medida que o 
terreno desce. Ora, um núcleo urbano se construído na ‘Paineira’ assentaria sobre um declive 
que varia em média, entre três e quatro por cento, ao passo que no local por nós escolhido varia 
entre um e dois por cento (LIMA, 1933, p.2).

Plano Geral da cidade de Goiânia, 1933.  Fonte: DAHER, 2003.
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Na opinião dele o deslocamento também viria facilitar as condições de abastecimento de 
água, pois ele poderia utilizar a região da Paineira para a construção de um grande reservatório e 
distribuir a água por gravidade. O plano procurou tirar o máximo proveito da topografia do sítio. 
As avenidas principais, cuja proposta recomendava que fossem imediatamente pavimentadas, 
deveriam seguir a linha do declive do terreno. Todas as demais ruas secundárias seriam abertas 
paralelamente às curvas de nível, evitando erosões, visto que não estava prevista a pavimentação 
das mesmas, à curto prazo. Além disso, o traçado adotado favoreceria a drenagem por gravidade, 
com as redes de esgotos recolhendo os dejetos e lançando-os em coletores - tronco, situados nos 
fundos de vale.

Da topografia tiramos partido também para obter efeitos de perspectiva, com o motivo 
principal da cidade que é o centro administrativo. Domina este a região e é visto de todos os 
pontos da cidade e principalmente por quem nela chega. As três avenidas mais importantes 
convergem para o centro administrativo, acentuando assim a importância deste em relação à 
cidade, que na realidade deve-lhe a sua existência (LIMA, 1933, p.4).

A concepção clássica do desenho urbano que Attílio adotou em Goiânia era muito 
semelhante à que havia utilizado em seu trabalho-tese sobre Niterói. A influência da urbanística 
formal francesa e o íntimo contato profissional que tinha tido com o urbanista Alfred Agache 
novamente estava presente. Ele mesmo admitia estar buscando uma certa monumentalidade no 
desenho da nova capital.

Guardando as devidas proporções, o 
efeito monumental procurado é o princípio 
clássico adotado em Versailles, Carlsruhe e 
Washington, escreveu Attílio em seu relatório 
justificativo. De fato ele pretendia dar um 
aspecto monumental à nova capital do Estado 
utilizando o desenho urbano como meio de 
ressaltar os edifícios públicos que ficariam 
todos reunidos num grande Centro Cívico e 
Administrativo.

Philip Goodwin22 em seu livro Brazil 
Builds destaca a importância deste projeto, 
comparando-o com o plano feito em 1894 
para a capital mineira:

Belo Horizonte, capital de Minas Gerais 
e Goiânia, nova capital de Goiás, puderam 
organizar seu plano partindo do nada. Ambos 
os conjuntos fazem lembrar mais qualquer 
coisa do tempo de L’Enfant do que da idade da 
máquina, embora tais cidades possam contar 
com muitas ruas bem largas e bastante espaço 
livre e aberto (GOODWIN, 1943, p.96).

Em um trabalho especialmente 
produzido para comemorar o cinqüentenário 
de Goiânia, em 1983, o arquiteto gaúcho 
Edgar Albuquerque Graeff23 , assim se refere 

Desenho do Plano Urbanístico de Goiânia, de Attílio 
Corrêa Lima, 1933. Fonte: GRAEFF, 1983.

22. GOODWIN, Philip L. Brazil Builds, Museum of 
Modern Art, New York, 1943.
23. GRAEFF, Edgar Albuquerque, Goiânia: 50 anos, MEC/SESU, Brasília, 1983.
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ao partido urbanístico adotado por Attílio: De 
alma honesta, revela francamente suas fontes de 
inspiração e seu desejo de grandeza. (GRAEFF, 
1983, p.12). 

O núcleo central da cidade de Attílio 
Corrêa Lima foi certamente inspirado pelo centro 
que Unwin traçou para Letchworth, o protótipo 
das Cidades-Jardim concebidas por Ebenezer 
Howard, em fins do século passado. (...) Quando 
o arquiteto aponta Versailles, Karlsruhe e 
Washington como fontes de inspiração da faceta 
monumental da cidade em gestação, busca apoio 
em uma arquitetura que teve o seu esplendor no 
século XVIII, como expressão arquitetônica da 
monarquia absoluta (GRAEFF, 1983, p.15-16).

Em Goiânia, Attílio projetou dois centros 
distintos: o Centro Administrativo e o Centro 
Comercial.

O Centro Administrativo é o centro 
geométrico e mais importante da cidade . É dele 
que partem as principais avenidas radiais. Este centro deveria ficar fora da área de circulação 
intensa de veículos e possuir anéis periféricos de evacuação para o trânsito. É neste centro onde 
serão implantados todos os edifícios públicos, sejam eles municipais ou estaduais. E o urbanista 
pretendia preservá-lo dos incômodos da vida urbana:

(...) o Centro Administrativo, embora disponha de fácil acesso, não é local de passagem 
para grandes comunicações, o que o torna um tanto tranqüilo como convém às repartições 
públicas. (LIMA, 1933, p.7).

Além disto este centro deveria apresentar um caráter monumental, cercado pelos edifícios 
públicos que formariam um só conjunto arquitetônico, (...) ligados por um elemento comum em 
forma de colunata formando galeria coberta24 (idem, p.7).

No ponto focal deste centro, no cruzamento dos eixos das três principais avenidas, 
deveria ser erguido um monumento comemorativo às Bandeiras em homenagem à figura de 
Anhanguera. Defronte a ele, o Centro Cívico, onde Attílio projetou os edifícios do Palácio do 
Governo, do Palácio da Justiça25 e da Prefeitura Municipal, todos seguindo uma tendência do 
início dos anos 30, o estilo Art-Déco, que procurava ser uma tendência dos novos tempos, sem, 
no entanto representar uma total ruptura com as práticas do passado.

Do Centro Cívico partem as principais avenidas: o eixo norte-sul representado pela 
avenida Pedro Ludovico, atual avenida Goiás, com a metade da sua superfície reservada aos 
jardins e à arborização26. Este eixo norte-sul, de largura excepcional e amplamente arborizado, 
não tendo grande função viária, foi de fato projetado para servir aos desfiles e paradas oficiais. 
No dia-a-dia esta avenida-parque deveria ser utilizada como um confortável passeio público. 
Será futuramente o local onde a elite fará o “footing” à tarde e à noite, previu Attílio.

Daí partem também outras duas avenidas radiais. A avenida Araguaia (direção NE), que 
termina em um parque, e a avenida Tocantins (direção NO), em direção ao aeroporto proposto. 

Centro Cívico e Administrativo de Goiânia. 
Fonte: GRAEFF, 1983.

24. Esta é outra característica da “urbanística formal” que Agache tinha utilizado no Rio de Janeiro e Attílio em Niterói.
25. Ver anexos 6 e 7.
26. Ver anexo 8.
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O eixo norte-sul da avenida Pedro Ludovico, muito mais largo e extenso, deveria atravessar o 
Centro Comercial e só terminar defronte a praça da estação ferroviária, na extremidade norte 
do plano-piloto.

O Centro Comercial proposto fica situado ao norte do Centro Cívico, ao longo da avenida 
Pedro Ludovico e no cruzamento com um eixo transversal, de sentido leste-oeste. Este eixo 
transversal, de características de passagem, faria a ligação da nova capital com a cidade existente 
de Campinas.

Attílio, como seus mestres franceses, aceita a civilização industrial como um fato histórico 
irreversível, seja ele nefasto ou benéfico à sociedade e à cidade. Não tenta criar uma cidade 
que negue essa realidade, mas a organiza, para que funcione sem o caos das metrópoles sem 
planejamento (DAHER, 2003, p.61)27 .

Edgar Graeff, em seu trabalho sobre Goiânia, arrisca algumas comparações entre o 
desenho urbano proposto e o plano-piloto de Brasília:

Há quem veja no ‘sinal da cruz’ referido por Lúcio Costa no seu Relatório do Plano Piloto, 
o elemento de identificação entre Goiânia e Brasília: o eixo monumental cruzando com o eixo 
residencial repetiria, na nova capital do país, o cruzamento da avenida Goiás com a avenida 
Anhanguera (...) (GRAEFF, 1983, p.33).

Esta associação constitui, de fato, uma reincidência no equívoco gerado pela valorização 
desmedida do grafismo (...) (idem, p.34).  Mas, em seguida, conclui:

O sinal da cruz (...) não constitui elemento de maior aproximação entre a estrutura urbana 
de Goiânia e a de Brasília. O que aí temos não passa de um sinal gráfico, pouco expressivo, 
como tantos outros. (ibidem, p.33).

27. DAHER, Tânia. Goiânia, uma utopia européia no Brasil, Goiânia: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura, 2003

Comparação dos eixos viários do Plano Urbanístico de Goiânia e do Plano-Piloto de 
Brasília feitas pelo arquiteto Edgar A. Graeff, em 1983. Fonte: GRAEFF, 1983.
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O próprio Graeff admite existirem algumas semelhanças entre Goiânia e Brasília, 
principalmente as características que ambas possuem de cidade-parque. As ambiências 
arquitetônicas são, realmente, da mesma família, a de Goiânia e a de Brasília. Só que no caso 
de Brasília, (...) já não são as árvores que se enfileiram à volta das casas, são as casas que se 
espalham no arvoredo (ibidem, p.34).   Edgard Graeff estava, naturalmente, fazendo referência 
ao desenho das superquadras da capital federal.

Yves Bruand, autor do livro Arquitetura Contemporânea no Brasil, concorda com este 
raciocínio: Sob muitos aspectos, Goiânia é a prefiguração de Brasília, e com certeza Lúcio 
Costa inspirou-se nela, consciente ou inconscientemente, quando germinou em seu espírito a 
idéia-chave que iria materializar na Capital Federal (Bruand, 1981).

Attílio Corrêa Lima que também foi um grande paisagista valorizava muito a função dos 
parques e dos jardins em uma cidade. Ele propôs em Goiânia, o parque dos Buritis, formado ao 
longo do córrego de mesmo nome:

Para isso será necessário drená-lo convenientemente, conduzindo as águas pelo ‘talweg’, 
em canal descoberto, tirando partido deste para os efeitos de pequenos lagos decorativos. Este 
parque que denominamos dos Buritis se estenderá por faixas ao longo do ‘talweg’ e medirá 50 
metros para cada lado (...) formando o que os americanos denominam park-way. (LIMA, 1933, 
p.9).

Em um artigo publicado posteriormente na revista Arquitetura e Urbanismo, Attílio dá 
explicações sobre a importância da vegetação em uma cidade: Dentro do critério moderno 
que manda prover as cidades de áreas livres plantadas a fim de permitir que o ambiente seja 
beneficiado por essas reservas de oxigênio, procuramos proporcionar à cidade o máximo que 
nos foi possível de espaços livres (LIMA, A. C., Goiânia: A nova capital de Goiás, Arquitetura 
e Urbanismo, ano II, n. 3, maio/junho, 1937, p.146).

O plano urbanístico de Goiânia encerra uma área total de 1.082 hectares, dos quais 
aproximadamente 35% foram destinados a áreas públicas (375 ha).  Destes, 162 ha eram 
somente para o uso de lazer e de recreação28. O generoso espaço verde reservado no projeto de 
Goiânia fez com que a cidade passasse a apresentar uma excelente relação de área verde por 
habitante. Estes 162 ha representavam 14% de toda a área urbanizada da cidade.

Quanto às zonas residenciais, estas foram divididas em urbanas e suburbanas, ocupando 
as áreas mais favoráveis e tranqüilas, longe dos centros movimentados. O parcelamento das 
áreas em lotes deveria sempre respeitar o lote mínimo de 360 m2, com testada nunca inferior a 
12 metros.

As áreas destinadas às construções perfaziam um total de 707 ha, representando 65% de 
toda a área urbanizada. Como a cidade foi projetada para 50 mil habitantes, a densidade bruta 
resultante era relativamente baixa (46 hab/ha), devido aos grandes lotes e à tipologia residencial 
de casas unifamiliares.

Attílio preferia um lote urbano mais largo para permitir a implantação de casas isoladas 
no terreno, deixando recuos laterais de ambos os lados, com vistas a uma melhor insolação e 
aeração das residências. A testada mínima de 12 metros foi utilizada nas áreas residenciais mais 
próximas do centro da cidade e, à medida que se afastavam do centro, os lotes deveriam ter 
uma testada maior. Nas áreas intermediárias da cidade a exigência era de 15 metros e nas áreas 
periféricas, chegava a 25 metros de testada. Nestas áreas deveria predominar um parcelamento 
de pequenas chácaras.

28. Ver anexo 9.
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Attílio também projetou uma Zona Industrial em Goiânia localizada na parte mais baixa 
da cidade e nas proximidades da estação ferroviária. Este pequeno setor industrial destinava-
se a indústrias não nocivas, com lotes mínimos de 1.000 m2.  Ele previu que, no futuro, o 
setor industrial poderia se desenvolver ao longo da estrada de ferro. Dentro do perímetro 
do plano-piloto também foi projetado um aeroporto, localizado na parte noroeste da cidade. 
Posteriormente, com o desenvolvimento urbano de Goiânia, foi necessária a construção de um 
novo aeroporto fora da cidade, sendo o antigo desativado e sua área utilizada para a implantação 
de um loteamento residencial de alto padrão de nome Jardim Aeroporto.

Goiânia foi concebida - no seu rosto, não na sua alma - pelo arquiteto Attílio Corrêa Lima, 
que, nos comentários escritos e nos desenhos elaborados, demonstra que estava perfeitamente 
à altura da tarefa encomendada: e ele se fez grande na grandeza da obra realizada (GRAEFF, 
1983, p.12).

- As dificuldades para a implantação da cidade

Attílio Corrêa Lima concebeu e realizou o plano urbanístico de Goiânia durante o 
segundo semestre de 1933. O decreto estadual que autorizou a sua contratação estabelecia um 
prazo de seis meses para a conclusão dos projetos. Neste contrato o nome de Attílio figurava 
como primeiro contratado, seguido do nome da empresa.

Quanto aos serviços referentes à implantação efetiva da cidade e à execução das obras dos 
edifícios, a situação se invertia. Num segundo contrato entre o Governo de Goiás e o escritório 
P. Antunes Ribeiro & Cia., o nome de Attílio figurava como um preposto da empresa, e esta sim, 
a responsável pelo acompanhamento e fiscalização das obras. Neste contrato Attílio aparecia 
apenas como um técnico da empresa exercendo a função de diretor de obras.

Cidade de Goiânia: zoneamento de usos 1934. Fonte: DAHER, 2003.
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Nesta ocasião o Governo do Estado de Goiás indicou como engenheiro-fiscal o engenheiro 
Jerônimo Coimbra Bueno, que deveria acompanhar a construção da cidade fazendo a ligação 
entre a empresa contratada e o governo estadual.

Previa o contrato que Attílio residisse no local das obras, o que o obrigou a mudar-se 
do Rio de Janeiro para Goiânia, então um lugar completamente descampado com um enorme 
canteiro de obras. Enquanto acompanhava os serviços de locação das obras, Attílio desenvolvia 
os projetos complementares da nova cidade nos escritórios da empresa no Rio de Janeiro, 
obrigando-o a inúmeros deslocamentos. E este longo percurso tinha que ser feito por terra, visto 
que o aeroporto projetado para Goiânia somente seria construído muito mais tarde.

Foi tremenda realmente a luta. Em pleno sertão deveríamos construir uma cidade. Três 
fatores deveríamos enfrentar:

 - As dificuldades de se obter material - ainda inexplorado na região;
 - O problema de mão-de-obra - deficiente, não adaptada aos métodos modernos;
 - E, finalmente, os transportes para os materiais vindos de fora. 
(entrevista de Attílio ao jornal Correio da Noite, do Rio de Janeiro, em 04/07/42, na 

véspera do dia da inauguração oficial de Goiânia).

Segundo depoimento de seu filho Bruno Corrêa Lima, que nesta época tinha apenas 4 
anos de idade, a vida de seus pais ficou muito sacrificada. No segundo contrato firmado com 
o governo estadual não estava previsto o reembolso das despesas de viagem entre Goiânia e o 
Rio. Além dos gastos realizados as viagens eram extremamente desgastantes e o único meio de 
transporte era o trem, cuja viagem era feita em duas etapas. Do Rio de Janeiro até São Paulo, 
em um dia, e de São Paulo até Goiás, passando por Ribeirão Preto e sul de Minas Gerais, o que 
levava mais um dia e meio. O trecho final era feito de jipe ou caminhão, em estradas de terra 
em péssimas condições.

Bruno conta que sua mãe, dona Olga, impressionada com as estórias que se contavam 
no local de que os índios da região raptavam as crianças brancas, vivia permanentemente 
apreensiva com receio de que isso pudesse acontecer com ele.  Nesta época Bruno tinha um 
“pajem” que era um índio de 12 anos de idade, cujo nome era Adão. Nestas condições era 
natural que dona Olga pressionasse Attílio para que eles voltassem a residir no Rio, o mais 
breve possível. 

Além das despesas, do desconforto das viagens freqüentes e da pressão familiar, Attílio 
ainda enfrentava outros dissabores de ordem profissional. O engenheiro-fiscal do Governo do 
Estado Jerônimo Coimbra Bueno, em sociedade com seu irmão, o eng. Abelardo Coimbra 
Bueno, eram proprietários da principal empreiteira existente no local e também os responsáveis 
pelas principais construções da cidade. Os interesses comerciais e, sobretudo, as atividades 
especulativas que eram manipuladas pela Coimbra Bueno & Cia. Ltda. eram, freqüentemente, 
causas de grandes discussões entre Attílio e os executores das obras.

Autor do plano urbanístico e com uma formação cultural diferenciada, Attílio não 
aceitava os argumentos dos Coimbra Bueno, apenas dois engenheiros recém-formados que 
ali tinham chegado há alguns meses, e que tudo faziam para obter vantagens nos negócios 
imobiliários da nova capital. A Marcha para o Oeste representava uma grande possibilidade 
de enriquecimento, à curto prazo, graças aos vultuosos investimentos governamentais que 
eram realizados. O rápido desenvolvimento experimentado pela região atraía também o capital 
privado que era aplicado, geralmente, com objetivos puramente especulativos.
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Os irmãos Coimbra Bueno gozavam de grande prestígio junto ao interventor, graças à 
amizade que mantinham com o irmão de Pedro Ludovico Teixeira, o jornalista Geraldo Teixeira 
Álvares. A imprensa local freqüentemente publicava artigos defendendo os métodos utilizados 
pela empreiteira, o que aborrecia ainda mais o autor do plano da cidade.

Os freqüentes atritos com os irmãos Coimbra Bueno, somados aos motivos de ordem 
familiar levaram Attílio a rescindir o contrato com a firma P. Antunes Ribeiro & Cia., deixando 
o cargo de diretor de obras. 

- A arquitetura dos primeiros edifícios de Goiânia

Pelo Decreto 3547, de 6 de julho de 1933, o interventor resolveu encarregar  Attílio 
Corrêa Lima, representante da firma P. Antunes Ribeiro & Cia., do Rio de Janeiro, a elaborar 
o projeto da futura capital do estado. Além do plano geral de arruamento, de parcelamento do 
solo, do zoneamento, do esquema completo das redes de infra-estrutura, do sistema de parques 
e jardins, o contrato previa também o projeto de vários edifícios públicos, a saber: Palácio 
do Governo, Secretaria Geral do Estado, Diretoria de Segurança Pública, Palácio da Justiça, 
Palácio da Instrução, Quartel da Força Pública, Hotel, Prefeitura e 20 tipos de casa para os 
funcionários.

A partir da Revolução de 1930 podemos considerar modernas todas as medidas que 
contribuíram para transformar a economia agrária brasileira em uma nova sociedade industrial 
e urbana. Nesse sentido a mudança da capital de Goiás representou um importante passo, não 
só para a tradicional sociedade goiana, mas para todo o projeto de Getúlio Vargas na construção 
de um novo Brasil. Mesmo com um desenho urbano reconhecidamente clássico Goiânia 
representou um avanço para as condições brasileiras daquela época.

Para o ex-prefeito do Rio de Janeiro e arquiteto Luiz Paulo Conde29 a década de 30 
representou um período de consolidação e apogeu do Art Déco no Brasil e no Rio de Janeiro 
se produziu a melhor amostragem desta arquitetura. Neste período a cidade começa a mudar 
sua feição passando, aos poucos, de uma arquitetura eclética de prédios com 2 e 3 pavimentos, 
para a construção de edifícios de grande altura, com arquitetura mais despojada, ocupando 
a Esplanada do Castelo, seguindo as recomendações de Alfred Agache, com a legislação 
desenhando a cidade.

Era natural, portanto, que Attílio Corrêa Lima, um arquiteto nascido e criado no Rio de 
Janeiro e com formação na tradicional Escola Nacional de Belas Artes, seguisse este estilo na 
concepção dos edifícios de Goiânia em 1933/34.

Pode-se afirmar que a modernidade que Goiânia produziu foi uma modernidade possível 
para a nova capital que se ergueu no sertão. Materializou-se no urbanismo da cidade e em seus 
principais edifícios. No campo da arquitetura teve o Art Déco como símbolo e no campo do 
urbanismo gerou um desenho urbano que se dizia moderno, vinculado aos modelos europeus 
recentes, mas que ao mesmo tempo tinha que se adaptar às enormes dificuldades financeiras e 
políticas para a sua implantação (GONÇALVES, 2002)30.

Os primeiros prédios projetados por Attílio em Goiânia são: o Palácio do Governo, 
a Prefeitura Municipal e o Grande Hotel. Esses projetos foram elaborados no escritório do 
arquiteto no Rio de Janeiro e a construção se iniciou em 1935, tão logo receberam a aprovação 

29. CONDE, Luiz Paulo Fernandez e ALMADA, Mauro. Guia da arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro.2000.
30. GONÇALVES, Alexandre Ribeiro. Goiânia: uma modernidade possível. Brasília: Ministério da Integração Nacional / Universidade 
Federal de Goiás. 2002.
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do governo do estado31. O Palácio do Governo teve sua construção iniciada imediatamente 
após a aprovação, tendo recebido posteriormente o nome de Palácio das Esmeraldas. Principal 
edifício da Praça Cívica, o Palácio das Esmeraldas está no centro de um conjunto que inclui os 
edifícios da Secretaria da Justiça e da Secretaria da Fazenda. No projeto original, o palácio era o 
único prédio com três pavimentos, destacando-se dos outros dois, com apenas dois pavimentos. 
O edifício deveria abrigar diversas atividades como os gabinetes, a residência oficial do 
governador, os salões de recepção e de festas e, até mesmo, um cinema.

Segundo Gustavo Neiva Coelho, autor do Guia dos Bens Imóveis Tombados em Goiás, 
o palácio representou um momento de inovação em todos os sentidos, para a história do 
desenvolvimento da arquitetura em Goiás. A utilização do concreto em sua estrutura, o emprego 
de grandes espaços envidraçados e a substituição do telhado de algumas áreas por terraços são 
recursos nunca vistos anteriormente em Goiás, em nenhum outro tipo de edificação (COELHO, 
2005).

No lado sul, a Praça Cívica foi emoldurada pelos três edifícios projetados por Attílio: 
o palácio do governo e as duas secretarias, unidas a ele por ampla varanda que percorre os 

Edifício da Secretaria Geral 
em fase final de construção, 
projeto de Attílio Corrêa Lima, 
Goiânia, década de 1930.
Fonte: DAHER, 2003.

Palácio do Governo em contrução, projetado por Attílio Corrêa Lima em 1935. 
Atual Palácio das Esmeraldas. Fonte: DAHER, 2003.

31. A arquiteta Ana Maria Diniz, de Goiânia, em entrevista concedida a Bruno Corrêa Lima, disse que conheceu o mestre de obras dos 
primeiros prédios de Goiânia projetados por Attílio em 1934/35. Ele disse a ela que os projetos sofreram grandes transformações durante a 
obra, sempre no sentido de baixar o custo. 
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mesmos, de um extremo ao outro. Atualmente, o edifício da Secretaria da Fazenda abriga um 
Centro Cultural e o edifício da Secretaria da Justiça é ocupado pela Ação Social.

A opção de Attílio pelo estilo Art Déco ficou evidenciada nos edifícios públicos projetados 
para compor o centro administrativo de Goiânia, alguns dos quais foram parcialmente executados 
por ele no período em que residiu no canteiro de obras da nova capital. Na arquitetura dos 
edifícios públicos de Goiânia, Attílio fez com que Goiânia se integrasse aos preceitos da 
modernidade (Manso, 2001)32 .

Attílio ficou trabalhando em Goiânia cerca de dois anos. Neste curto espaço de tempo teve 
que realizar com prioridade, a implantação da cidade propriamente dita. Quanto aos edifícios, 
vários deles estavam projetados33, mas apenas três deles e algumas residências estavam com 
suas obras iniciadas.

Quando Attílio retornou definitivamente para o Rio as três grandes avenidas, a Praça Cívica 
e as principais ruas estavam traçadas e abertas. Dos edifícios, estava em fase final de construção, 
o Hotel, o Palácio do Governo, a Secretaria Geral e mais dez casas para os funcionários, a 
maioria pronta (entrevista de Bruno Corrêa Lima concedida ao autor em janeiro/2004).

A família Corrêa Lima retornou ao Rio de Janeiro no início de 1935 após residirem 
por um ano e meio nas obras de Goiânia. Deixaram o setor central e o setor norte da cidade 
já implantados, e alguns edifícios públicos em fase adiantada de construção. O Palácio do 
Governo e do Grande Hotel já estavam erguidos e sendo externamente revestidos. O edifício da 
Secretaria Geral encontrava-se com a laje do primeiro pavimento concluída e das vinte casas 
dos funcionários públicos em construção, algumas delas já em fase final de obra.

- As modificações introduzidas em Goiânia por Armando de Godoy

Com o afastamento de Attílio Corrêa Lima os irmãos Coimbra Bueno assumiram 
definitivamente o controle total das obras de Goiânia. Durante todo o ano de 1935 as construções 
dos edifícios públicos foram sendo por eles realizadas até que, no início de 1936, a firma Coimbra 
Bueno & Cia. foi contratada pelo Governo do Estado para dar continuidade também às obras de 

Vista parcial do Centro Cívico de Goiânia, na década de 1930, com os edifícios da Inspetoria 
Agrícola e do Trabalho (à esquerda) e da Delegacia Fiscal (à direita). Fonte: MANSO, 
2001.

32. MANSO, Celina Fernandes Almeida. Goiânia: uma concepção urbana, moderna e contemporânea - um certo olhar. Goiânia: Edição do 
autor.2001.
33. Ver fachadas destes edifícios nos anexos 10, 11 e 12 e fotos atuais do Grande Hotel no anexo 13.
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urbanização de Goiânia. Com a ampliação do trabalho foi necessário contratar um especialista 
em urbanismo e os Coimbra Bueno foram buscar os serviços do engenheiro-urbanista Armando 
Augusto de Godoy, um velho conhecedor dos problemas de Goiânia.

O Correio Oficial, órgão do Poder Executivo do Estado de Goiás, em sua edição de 3 
de maio de 1936, publicou o seguinte: O ato de larga visão dos engenheiros Coimbra Bueno 
& Cia. Ltda., convidando para consultor técnico da firma o notável urbanista brasileiro, dr. 
Armando de Godoy, encheu sem dúvida de justo júbilo todos os responsáveis pelo destino de 
nosso Estado (...) (Correio Oficial, 1936, p.1).

O artigo foi escrito pelo jornalista Geraldo Teixeira Álvares que destacou a grande 
experiência de Armando de Godoy, que acabara de ser contratado pelos Coimbra Bueno para 
dar andamento ao plano urbanístico de Goiânia.

Imediatamente Godoy iniciou uma completa revisão dos planos elaborados por Attílio, 
mas a sua grande contribuição ocorreu com a completa reformulação que promoveu no setor sul 
da cidade, que ainda não tinha sido implantado.

Na zona sul é que surgirá a mais moderna solução urbanística do momento atual. Será 
aqui realizada, pela segunda vez no mundo, a solução mais técnica para as cidades modernas 
e que foi pela primeira vez realizada há poucos anos em Radburn, cidade século XX, como é 
denominada nos Estados Unidos (Correio Oficial, 1936, p.2).

O artigo anunciava para breve a apresentação de um relatório preliminar34 do plano-
diretor de Goiânia, a ser elaborado pela Coimbra Bueno & Cia. Ltda., e tendo como consultor 
o urbanista Armando de Godoy.

É norma que adotamos na vida não comentar cometimentos alheios e procurar realizarmos 
tudo ao nosso alcance. Quando assumimos a direção da construção de Goiânia encontramos 
aprovados e já aceitos pelos técnicos que então a dirigiam, (...) o plano da Zona Central da 
cidade (Coimbra Bueno & Cia. Ltda, Relatório Preliminar, 1936, p.1).

Desde o primeiro relatório os irmãos Coimbra Bueno procuraram reduzir o trabalho de 
Attílio Corrêa Lima. O plano urbanístico de Attílio abrangia toda a cidade e não apenas a zona 
central como foi dito. A Zona Central que continha os principais edifícios públicos já estava 
implantada, enquanto que os demais quadrantes da cidade estavam apenas projetados.

Tivemos a grata satisfação de ver vitorioso nosso ponto de vista, quando o Governo 
resolveu convidar o Dr. Armando de Godoy para estudar definitivamente o plano das novas 
zonas. Esse reputado técnico brasileiro, já conhecido do nosso meio, adotou o caminho mais 
fácil e prático da questão: realizar tudo de novo. (grifo nosso) (idem, 1936, p.1).

As modificações introduzidas por Armando de Godoy foram elaboradas em dois meses no 
escritório que a firma Coimbra Bueno mantinha no Rio de Janeiro e abrangiam também a Zona 
Central, principalmente o Centro Comercial proposto por Attílio, que foi bastante reduzido no 
novo plano de Godoy, sob o argumento de que (...) uma zona comercial muito extensa traria, 
como conseqüência, um número demasiado de estabelecimentos comerciais para a população 
prevista da cidade, aumentando assim, demasiadamente as ‘ofertas’ em relação às ‘procuras’ 
(provocando) um desequilíbrio no comércio da cidade (ibidem, p.2).

Armando de Godoy defendeu as alterações que fez no plano original de Goiânia em uma 
palestra realizada no ano seguinte no Rio de Janeiro, atendendo ao convite do Senador Nero 
Macedo. Nesta ocasião Godoy revelou que havia sido convidado por Pedro Ludovico para fazer 
o plano de Goiânia antes do convite ter sido feito a Attílio. Passados três anos da mencionada 
recusa ao convite, Godoy viria aceitar o desafio de revisar o plano elaborado.

34. A íntegra deste relatório foi publicada na obra Como nasceu Goiânia, de autoria de Ofélia Monteiro, em 1938, p. 451-493.
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A revisão do plano de Corrêa Lima me foi confiada por insistência do dr. Ludovico 
Teixeira. Acceitei-a por tal motivo, influindo também algo, a circunstância de ter sido eu 
o primeiro técnico que se convidara para estudar o problema do traçado da nova cidade. 
(GODOY, palestra As grandes perspectivas e problemas do Estado de Goyás, 1937).

Nesta palestra Godoy deixou clara a sua discordância quanto ao partido urbanístico adotado 
por Attílio: As exigências da cidade moderna não permittem o denominado traçado clássico. 
Outrora não havia as influências de certos factores e estudos feitos nos últimos lustros. Um 
dos elementos que levaram os urbanistas a modificarem a estructura da cidade foi o vehiculo 
automotor, cujo formidável surto teve lugar nos últimos decênios (GODOY, 1937).

As modificações introduzidas no setor sul de Goiânia por Armando de Godoy foram de 
fato radicais. Ele propôs uma perfeita separação entre as vias exclusivamente residenciais e as 
vias destinadas ao tráfego de passagem. Criou também um outro centro situado na área central do 
setor sul, em continuidade ao eixo norte-sul desenhado por Attílio. Este local deveria funcionar 
como um segundo centro de radiação, de onde partiriam outras quatro novas avenidas radiais. 
Edgar Graeff entende que Godoy desestruturou o mono-centralismo de ranço barroco proposto 
por Attílio, quando criou esta segunda praça em asterisco, em pleno Setor Sul.

Comparação entre o plano original de Goiânia, de Attílio Corrêa Lima, em 1933 (à esquerda) e as modificações 
feitas no setor sul da cidade por Armando de Godoy, em 1938 (à direita). Fonte: ACKEL, 1996.
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Quanto às residências, estas deveriam ficar situadas em grandes quadras de desenho 
irregular e o acesso a elas se faria por um sistema viário secundário, com ruas de tráfego local 
que terminariam em “cul-de-sac”. Os meandros destas quadras deveriam formar um grande 
jardim nos fundos das residências.

É mais cômodo para o pedestre andar por um parque que por uma rua. Foi então projetado 
um sistema de parques internos, limitados pelos fundos dos terrenos, que se comunicam por 
toda a cidade afóra, de forma a poderem os pedestres, sobretudo as crianças, andarem pelos 
parques para se locomoverem neste setor. (Coimbra Bueno & Cia. Ltda, Relatório Preliminar, 
1936, p.3).

Na verdade a cidade de Goiânia se desenvolveu muito mais na direção norte, do Centro 
Administrativo em direção à Estação Ferroviária, ficando o setor sul, por muitos anos, 
praticamente vazio. A cidade de Goiânia, cuja pedra fundamental foi lançada em 24 de outubro 
de 1933, experimentou um rápido crescimento, passando de 800 habitantes em 1934, para 
quase 20 mil, em 1942, época de sua inauguração. Entre 1950 e 1960, Goiânia cresceu 188%, 
registrando um recorde nacional de crescimento nesta década35.

Apesar do enorme crescimento populacional verificado, em 1963, o Setor Sul ainda tinha 
uma ocupação bastante rarefeita, com poucas vias pavimentadas e apenas algumas residências. 
Para Yves Bruand, (...) o Centro Político - Administrativo marcou o fim da coluna vertebral da 
cidade, funcionando como um freio que contribuiu para a expansão leste-oeste, não prevista no 
plano (Bruand, 1981, op. cit, p. 350).

O primeiro Plano Diretor de Urbanização de Goiânia elaborado por Armando de Godoy 
foi aprovado através do Decreto-Lei, n. 90-A, de 30 de julho de 1938. As primeiras obras de 
infra-estrutura foram implantadas a partir de setembro de 1940, quando a população urbana já 
era superior a 18.000 habitantes.

Com vistas a reduzir a especulação 
imobiliária crescente, em 1944, o interventor 
Pedro Ludovico baixou um decreto proibindo 
a aprovação de novos loteamentos urbanos 
por um período de cinco anos. Este decreto 
também proibia o loteamento de chácaras 
na Zona Suburbana, devendo estas áreas 
ser reservadas para a construção de futuras 
cidades-satélites, também previstas por 
Armando de Godoy36.

Em 1947 foi aprovado o primeiro 
Código de Edificações de Goiânia, contendo 
também as legislações de zoneamento e de 

35. Plano Diretor de Goiânia/1991, de Arquiteto Pedro Taddei e Associados/ Enger/NCA-Engenharia.

Plano de Radburn/USA, proposto por Clarence 
Stein em 1929. Plano geral e detalhes das 
Unidades de Vizinhança. Esse modelo foi adotado 
por Armando de Godoy, no Setor Sul de Goiânia.  
Fonte: SICCA, Paolo, Storia dell’Urbanistica,W.
Ostrowski. 

36. Godoy sugeriu que o núcleo urbano de Goiânia tivesse uma população limitada pelo próprio perímetro do plano-piloto. O crescimento 
futuro deveria se dar nas novas cidades-satélites.
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loteamentos. Pressionado pela população o Estado iniciou a implantação do Setor Sul a partir 
de 1950.

O plano mostra com bastante clareza as duas concepções de Cidade-Jardim formuladas 
pelos urbanistas de Goiânia: a de Attílio Corrêa Lima, no Setor Central, entre o Centro 
Administrativo e a Estação Ferroviária; e a de Armando de Godoy, avançando do mesmo Centro 
para o Sul. O Setor Central tem uma estrutura mais contida e pausada, talvez mais solene, como 
convém ao centro de uma capital administrativa. O traçado assemelha-se àquele que Unwin 
elaborou para Letchworth (1903), a primeira cidade jardim construída por Howard. O Setor 
Sul mostra-se mais solto, talvez um pouco amolecido nos caprichos das suas curvas, porém 
perfeitamente adequado à escala eminentemente residencial do bairro. O traçado aproxima-se 
mais do de Welwyn (1919), a segunda cidade-jardim de Howard, esta projetada por Louis de 
Soissons (GRAEFF, 1983, p.29).

- A luta de Attílio para ver reconhecida a sua obra

A carreira profissional de Attílio Corrêa Lima registra algumas importantes obras no 
campo da arquitetura e do urbanismo brasileiro, principalmente se considerarmos ser esta 
carreira relativamente curta, devido à sua morte prematura, aos 42 anos de idade. Apesar 
disso ele realizou importantes projetos, principalmente na área do urbanismo. E neste aspecto, 
sem dúvida, o seu trabalho mais reconhecido é o Plano Urbanístico de Goiânia. Entretanto, o 
reconhecimento público quanto à autoria deste plano não foi nada fácil, obrigando Attílio a 
tomar várias providências no âmbito de sua classe, inclusive as judiciais.

Ao elaborar este trabalho sobre a obra deste importante arquiteto não poderíamos deixar 
de registrar alguns episódios que envolveram o reconhecimento público à respeito da autoria de 
sua primeira grande obra.

Depois de seu afastamento do cargo de diretor de obras, em 1935, e com estas atribuições 
sendo delegadas pelo governo estadual à empresa Coimbra Bueno & Cia. Ltda., a partir de 
1936, uma série de alterações foram promovidas no plano urbanístico original o que propiciou, 
inclusive, que fossem levantadas algumas dúvidas quanto a sua real autoria. E, sem dúvida, 
muito contribuiu para isto a participação da imprensa goiana e a publicidade que se fez em 
torno dos trabalhos dos irmãos Coimbra Bueno.

Como já foi dito, entre 1936 e 1940 a cidade de Goiânia continuou a ser construída, 
destacando-se cada vez mais como uma importante realização do urbanismo e da engenharia 
nacionais. Com sua atenção voltada aos novos trabalhos que se apresentavam, Attílio não 
conseguia acompanhar a contento os novos fatos que iam surgindo em Goiás. Entretanto, 
conforme as obras foram sendo concluídas e com a aproximação da data da inauguração oficial 
da nova capital, o assunto foi assumindo maior importância.

Em reportagem especial com o título de “A mais jovem das capitais brasileiras é pura obra 
da engenharia nacional”, o jornal A Tarde, de Goiânia, em sua edição de 7 de maio de 1941, 
assim escrevia: Noticiou-se que o plano de construção da nova capital de Goiás, localizada em 
esplêndido local a 180 quilômetros da antiga, tinha sido de autoria do prof. Agache, a quem se 
deve a remodelação de algumas de nossas metrópoles, inclusive Curitiba e Florianópolis. No 
entanto, não é verdade o que à respeito se afirmou. O renomado urbanista francês não teve a 
menor ingerência e responsabilidade no traçado da mais jovem capital brasileira.

De fato o conhecido urbanista francês havia sido contratado como consultor da Coimbra 
Bueno & Cia. Ltda., que nesta ocasião já possuía escritórios em diversas cidades brasileiras. 
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A campanha publicitária dos irmãos Coimbra Bueno era tão intensa que dava margem a 
interpretações como esta. A reportagem, entretanto, resgatava a verdade, fazendo um merecido 
reparo: 

O anteprojeto para a construção de Goiânia coube ao arquiteto e urbanista Attílio Corrêa 
Lima, ora nesta capital, em missão do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Isto em 1933 (...) (A Tarde, 07/03/41).

Em junho de 1942, em entrevista concedida ao Jornal de Niterói, Rodrigo Duque Estrada, 
Procurador do Estado de Goiás junto ao Governo Federal, assim se pronunciava: A cidade foi 
construída pela mais adiantada técnica urbanística, sendo seu autor o renomado engenheiro 
Attílio Corrêa Lima, que assim tem seu nome ligado a uma das maiores realizações, entre 
inúmeras de sua carreira que se espalha pelo Brasil afora. Agora mesmo, durante as festas 
inaugurais ele será alvo de grandes manifestações por parte do Povo e Governo goianos.

Diante de tantas controvérsias o governo estadual instalou uma sindicância em 1942, 
destacando o dr. Rodrigo Duque Estrada para presidi-la. O resultado desta sindicância foi a 
abertura de um processo judicial por parte do Governo do Estado de Goiás contra a empresa 
Coimbra Bueno & Cia. Ltda. Para instruir o processo, em 17 de fevereiro de 1943, Rodrigo 
Duque Estrada enviou a Attílio a seguinte carta:

Prezado Dr. Attílio Corrêa Lima
Afim de juntar aos autos de um processo contra a firma Coimbra Bueno  & Cia. Ltda., 

peço responder-me com clareza se a referida firma construtora agiu com ética profissional ou 
mesmo honestamente, para com a sua pessoa, pedindo esclarecer precisamente, os seguintes 
pontos:-

a) Quem é o autor do Plano Diretor de Goiânia?
b) Há algum trabalho profissional de sua autoria, que a referida firma, em suas publicações 

haja falseado o verdadeiro autor?
c) Forneceu o Senhor algum documento ou planta à referida firma, ou seus sócios, 

engenheiros Jerônimo ou Abelardo Coimbra Bueno?
 d) Em caso afirmativo, especifique-os.
e) Quando o Senhor deixou as obras de Goiânia, em que ponto elas se encontravam?
É obséquio mandar-me essa resposta com a maior brevidade
             Sem mais, subscrevo-me com toda estima,
                                                          De V.S.
                                        a) Rodrigo Duque Estrada 

Após a assinatura, foi acrescentado um outro item, de próprio punho:
f) Existe da parte dos senhores Coimbra Bueno alguma contribuição ao plano de Goiânia 

que justifique a sua inclusão como colaboradores do plano?”

Em resposta ao Procurador Geral do Estado de Goiás, Attílio assim se manifestou:
“A firma, logo após a minha retirada de Goiás quando tomou a direção das obras de 

Goiânia, iniciou um serviço intenso e sistemático de propaganda do que estava feito, projetado 
e em andamento na referida cidade.
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De todos os meios possíveis se utilizaram: cinema, rádio, imprensa. Nas revistas técnicas 
abordavam os diversos problemas suscitados pela construção de uma nova cidade, sempre sob 
a responsabilidade de Coimbra Bueno & Cia. Ltda.

Esta propaganda estendeu-se até mesmo a revistas estrangeiras.
A omissão sistemática do meu nome como autor do plano, já em parte realizado, e a citação 

exclusiva e indefectível de ‘Construtores da Cidade de Goiânia’, só pode ser interpretada como 
má fé”.(Carta-resposta de Attílio Corrêa Lima a Rodrigo Duque Estrada, em 22/02/43, p.2).

No final da carta, respondendo o item f que foi acrescentado à mão, Attílio assim se 
manifestou:

“A referida firma, conservou, por ser quasi impossível desfigurar, o que estava projetado 
e executado; entretanto, na zona sul entendeu por simples extravagância, contratar o urbanista 
Dr. Armando de Godoy para projetar um bairro de forma inteiramente diversa do critério por 
mim adotado. Desse projeto fez larga publicidade, inclusive no estrangeiro. Em obra recente, 
por deficiência de esclarecimentos exatos, saiu publicado em livro de autor de renome como o 
falecido Werner Hegemann, o bairro sul de Goiânia, como sendo a cidade de Goiânia” (idem, 
p.3).37

Em maio de 1942, o Dr. Rodrigo Duque Estrada começou a enviar telegramas à diversas 
autoridades do país, convidando-as, em nome do Interventor Federal Pedro Ludovico Teixeira, 
para a inauguração de Goiânia, que iria ocorrer em 05/07/42. A Attílio ele enviou o seguinte 
telegrama:

37. Todos estes documentos inéditos foram gentilmente cedidos por Bruno Corrêa Lima em fevereiro de 1996, e fazem parte dos anexos da 
minha Dissertação de Mestrado, concluída em novembro/96 na Universidade Mackenzie.
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“Meu governo teve felicidade confiar-lhe elaboração plano urbanístico desta cidade 
PT Desobrigando-se dessa incumbência ilustre urbanista prezado amigo o fez de modo ficou 
seu nome inscrito na gratidão dos goyanos PT Da grande satisfação com que cumpro dever 
convidar assistir dia cinco julho próximo solenidades inauguração e batismo cultural Goiânia 
PT 

Cordiais Saudações Pedro Ludovico-Interventor Federal” 
No dia oficial da inauguração da nova capital do Estado de Goiás, um domingo, dia 5 de 

julho de 1942, o jornal A Manhã publicou uma edição especialmente dedicada a toda a história 
de Goiânia. Nesta reportagem Pedro Ludovico declarou:

“O projeto principal de Goiânia cabe a Attílio Corrêa Lima; muito modesto, mostrou-se, 
no entanto, um conhecedor profundo da sua especialização, pelo que o meu governo muito lhe 
deve”.

Em seguida, reconhecia a importância da contribuição trazida por Armando de Godoy, 
ressalvando, entretanto, as dificuldades que havia encontrado para implementá-las:

“Foi também o dr. Armando de Godoy quem projetou o setor sul de Goiânia, aplicando 
os conhecimentos mais modernos que há sobre a matéria:  só em um arrabalde de Nova York se 
encontra coisa igual, difícil, portanto, de ser executada, presentemente, em nosso meio”.

 Attílio foi um convidado ilustre para participar das festas de inauguração de Goiânia. 
Após a confirmação de que ele estaria presente às solenidades o prefeito de Goiânia, Venerando 
Freitas Borges, mandou imprimir um panfleto onde convidava o povo a comparecer ao aeroporto 
para homenagear “o grande urbanista, Dr. Attílio Corrêa Lima, autor do plano de construção 
desta cidade”

Também o Instituto de Arquitetos do Brasil, na pessoa de seu presidente nacional dr. 
Nestor Figueiredo, enviou telegrama38 cumprimentando Attílio:

“O Instituto de Arquitetos do Brasil apresenta congratulações inauguração cidade 
Goiânia cujos planos urbanísticos são autoria ilustre consócio PT 

Saudações Nestor Figueiredo - Presidente” 

Após a inauguração solene, o presidente do Comitê Nacional de Urbanismo, dr. F. Batista 
de Oliveira, enviou telegrama a Attílio, nos seguintes termos:

“Inaugurada oficialmente Goiânia uma das glórias urbanísticas de nosso país envio 
Vossencia melhores votos felicitações do Comitê Nacional de Urbanismo pelo magnífico 
trabalho Vossencia.

 F. Batista de Oliveira - Presidente” 
Todas essas manifestações de apoio e reconhecimento recebidas por Attílio não foram 

suficientes para impedir que os irmãos Coimbra Bueno continuassem afirmando que Goiânia 
era uma criação deles. Mesmo após a morte de Attílio, os irmãos Coimbra Bueno continuaram a 
incluir em seu próprio currículo, o projeto de Goiânia. Três anos mais tarde, em 26 de setembro 
de 1946, em carta entregue em mãos ao Presidente da República, General Eurico Gaspar Dutra, 
durante uma audiência, eles escreviam:

“Há 12 anos nos dedicamos ao urbanismo no Brasil, e, neste século, fomos os únicos 
engenheiros brasileiros (grifo nosso), que tiveram o encargo de planejar e construir uma 
capital...”, referindo-se à Goiânia. Esta carta, de 3 páginas, enumerava outras realizações dos 

38. Ver anexo 16.
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agora auto-denominados “urbanistas”, destacando que com eles haviam trabalhado Alfred 
Agache, Armando de Godoy, Salvador Batalha, Marques Lopes e muitos outros.

Esta audiência com o Presidente Dutra havia sido marcada especialmente para que 
eles se oferecessem para elaborar o projeto de Brasília, pelo qual não solicitavam nenhuma 
remuneração imediata:

“Compreendendo o programa de retração de nomeações remuneradas, cumpre declarar 
que, na presente fase e até que se solidifique a iniciativa, esse oferecimento poderá ser aproveitado 
sem remuneração, sendo bastante a honra do recebimento das mãos de Vossa Excelência, de 
uma cédula de um cruzeiro” (trecho da carta entregue pelos engenheiros Jerônimo e Abelardo 
Coimbra Bueno ao Sr. Presidente da República, p.1).

Todo o apoio e a solidariedade recebidos por Attílio, seja do governo goiano, seja dos 
órgãos de classe, foram muito importantes no reconhecimento do trabalho que ele realizara em 
Goiânia. Attílio havia assumido publicamente esta disputa com os irmãos Coimbra Bueno, mas 
suspeitava que o seu colega Armando de Godoy tivesse sido envolvido por eles nestes episódios. 
Assim achou mais conveniente escrever uma carta pessoal a Godoy tentando esclarecer, de uma 
vez por todas, todas essas questões. Não nos foi possível obter a cópia dessa carta, mas apenas 
a carta - resposta39 escrita de próprio punho e não datada, por Armando de Godoy.

“Ao Architecto Attílio Corrêa Lima
Presado Collega
Saudações attenciosas
Recebi a sua carta com grande atraso por me achar ausente desta capital até o começo 

da presente semana. Sensibilizaram-me sobremaneira as benevolentes expressões da sua carta 
com relação a minha obscura pessoa.

É escusado dizer que fiquei sobremodo sensibilizado e penhorado ao ter conhecimento do 
alto conceito que o seu elevado espírito forma da minha individualidade, conceito que retribuo 
e me esforçarei para corresponder.

Na carta que, há já muito tempo, escrevi ao Dr. Ludovico Teixeira, quando soube da 
sua proposta referente ao plano de Goiânia, mais conveniente que a minha, só fiz referências 
elogiosas e merecidas à sua illustre pessoa.

Peço disponha sempre do collega e admirador
Armando de Godoy”

 Além desta carta-resposta enviada em data que não foi possível identificar (pela ortografia, 
parece ser anterior a 1940), Armando de Godoy também foi entrevistado pelo jornal Diário de 
Notícias, de Goiânia, em 05/07/42. Convidado a falar sobre o plano da nova capital Armando 
de Godoy assim se pronunciou:

“Quanto ao Plano Urbanístico da Cidade devo esclarecer ser ele tecnicamente perfeito. 
O seu autor, Arquiteto Attílio Corrêa Lima, afirmou-se, mais uma vez, ao elaborá-lo, o 
profissional competente e experimentado que hoje todo o Brasil reverencia. O governo goiano, 
após conhecer o relatório, andou, pois, muito acertado em conferir a esse jovem profissional o 
encargo de confeccionar o plano diretor da nova cidade. (Goiânia) (...) é bem o atestado de que 
possuímos bons profissionais entre os jovens arquitetos, pois, Corrêa Lima, além de traçar-lhe 
as linhas urbanísticas fez-lhe os primeiros e principais edifícios”.

39. Ver anexo 19.
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Na seqüência da entrevista, Godoy afirmava:
“Chamado de uma feita para colaborar no prosseguimento da edificação de Goiânia e 

atendendo uma sugestão que me foi feita, tive a oportunidade de rever o Plano de Corrêa Lima, 
não para melhorá-lo, porque não se pode melhorar obra perfeita, mas para aumentar nele as 
linhas urbanísticas da zona sul de Goiânia, a ser futuramente edificada”.

E, no final, declarava:
“Aliás devo declarar que, sobre o Plano elaborado por Corrêa Lima tenho recebido 

constantes e renovadas referências elogiosas, por parte de grandes arquitetos de fama mundial, 
com os quais mantenho correspondência. Corrêa Lima é de facto, um mestre na sua arte de 
traçar e construir cidades. Goiânia é bem o atestado gritante de sua capacidade técnica e de 
sua grande operosidade profissional”.

Entretanto, três dias após a inauguração da cidade, o jornal Correio da Manhã publicou 
um estranho desmentido de Armando de Godoy. Sob o título de “O Plano Urbanístico de 
Goiânia”, o comunicado atribuía à má interpretação do repórter as declarações feitas por ele 
no dia 05/07/42. A retificação, cuja íntegra reproduzimos abaixo, parece não ter sido escrita 
pelo próprio Armando de Godoy, tendo sido recebida pela redação do jornal através de um 
telegrama.

“O Plano Urbanístico de Goiânia
Do dr. Armando de Godoy, recebemos o seguinte telegrama:
Com respeito à entrevista publicada por este órgão sobre minha atuação no plano 

urbanístico de Goiânia, comunico-lhe que o repórter não expressou bem o meu pensamento, 
pois jamais declarei os ante-projetos de Corrêa Lima tecnicamente perfeitos.  Como consultor 
dos engenheiros Coimbra Bueno, procedi a uma completa revisão dos referidos ante-projetos, 
aproveitando somente as linhas básicas dos setores Central e Norte, abandonando inteiramente 
os setores Sul e Oeste, que foram elaborados mediante concepção nova.  Embora tenha em bom 
conceito os dotes profissionais do colega Corrêa Lima, faço esta declaração a bem da verdade, 
solicitando a gentileza de sua publicação. 

Com os agradecimentos de 
Armando de Godoy” 

No rodapé deste comunicado, o jornal ainda acrescentou a seguinte observação:
“Obs: Publicando o telegrama acima devemos esclarecer que o texto a que se refere o dr. 

Armando de Godoy nos foi fornecido pela Agência Nacional”.
Para Bruno Corrêa Lima sempre existiu a suspeita que o tal desmentido tenha sido escrito 

e enviado ao jornal pelos irmãos Coimbra Bueno, os maiores interessados em descaracterizar 
a entrevista concedida por Godoy. Entretanto, ele não dispõe de documentos que possam 
comprová-la.

Entretanto, alguns dias após este episódio o filho de Armando de Godoy mandou publicar 
na imprensa uma declaração que isentou seu pai de todo o envolvimento neste episódio. Com o 
título de “O engenheiro Armando Augusto de Godoy e Goiânia”, a declaração de seu filho foi 
a seguinte:

“Foi publicada no dia 4 do corrente, em vários jornais, notícias que se referem a atuação 
do eng. Armando A. de Godoy e do dr. Attílio Corrêa Lima no plano urbanístico de Goiânia.



Luiz Gonzaga Montans Ackel

157

Dada a importância das referências nela contidas, sou forçado a trazer a público o fato 
desagradável do estado de saúde mental abalado de meu pae que, de direito, invalida qualquer 
ato ou entrevista sob a responsabilidade do mesmo.

De fato, aproximadamente há quatro anos, foi o referido engenheiro vítima de um derrame 
cerebral, tendo, em conseqüência, sido dado como incapaz e reformado no posto de coronel. 
Daí para cá, a sua saúde tem apresentado, algumas vezes, ligeiras melhoras, mas sem que estas 
sejam de molde a torná-lo perfeitamente responsável pelos seus atos.

Até aqui não havia tomado as medidas judiciais que o caso comporta porque as 
manifestações irrefletidas da sua mentalidade vinham apenas prejudicando mais o seu 
patrimônio financeiro.

Agora, porém, que elas vieram a público pela imprensa, de tal forma que passaram a 
abalar o seu passado profissional e o seu patrimônio moral, na qualidade de seu único filho, 
conduzirei a questão como se faz indispensável.

Eng. Armando de Godoy Filho”

A família retornou ao Rio em meados de 1935, ao término do contrato de dois anos que 
obrigava a permanência de Attílio na fiscalização das obras de implantação da nova capital, 
indo residir novamente na casa da Ilha do Governador.

2.2.2	
	 Plano	de	Remodelação	do	Recife

Após cumprir o contrato de trabalho que tinha com o Governo do Estado de Goiás e que 
o obrigava a residir no local das obras de Goiânia por um período de dois anos, Attílio Corrêa 
Lima retornou ao Rio de Janeiro em meados de 1935. Nessa ocasião a família voltou a residir na 
mesma casa da Ilha do Governador e que havia ficado alugada durante o período que estiveram 
em Goiânia.

Segundo Bruno seu pai gostava muito de barcos e, nesta época, projetou e construiu um 
barco à vela que era utilizado nos finais de semana para os passeios da família. Apesar da pouca 
idade ele diz se lembrar deste barco, mas não ter guardado nenhum desenho ou projeto do barco 
construído por seu pai. Com o retorno ao Rio sua mãe também voltou a lecionar, só que em uma 
outra escola pública da Ilha do Governador.

Nesta época Attílio era membro do Conselho Nacional de Belas Artes, nomeado que fora 
pelo Ministro da Educação, Dr. Gustavo Capanema. Até o final deste ano de 1935 ele ficou 
residindo no Rio de Janeiro, reassumindo a Cadeira de Urbanismo na Escola Nacional de Belas 
Artes e realizando alguns pequenos projetos de arquitetura e de paisagismo. 

No início de 1936 Attílio foi nomeado para fazer parte do Conselho Técnico do Distrito 
Federal, mas logo em seguida foi convocado pelo prefeito do Recife a emitir um parecer técnico 
sobre o plano urbanístico recém-elaborado pelo engenheiro-arquiteto Nestor de Figueiredo. 
Attílio foi convidado a fazer um plano para o bairro de Santo Antonio, ficando trabalhando no 
Recife até o final do mês de março, sendo em seguida convidado pelo governador do Estado, 
Carlos de Lima Cavalcanti, a fazer um plano geral de remodelação de toda a cidade do Recife. 
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- Uma experiência inovadora em Recife

Desde o final de1934 o Estado de Pernambuco estava sendo palco de uma inédita 
experiência comandada pelo jovem arquiteto Luiz Nunes40, formado em 1931 pela Escola 
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, e que assumira a organização do serviço estadual de 
arquitetura e construções dos edifícios públicos do Recife.

Mineiro de nascimento, Luiz Nunes (1908-1937) havia presidido o Diretório Acadêmico 
da Escola Nacional de Belas Artes na época em que liderou uma greve de alunos em apoio ao 
diretor demissionário, Lúcio Costa, em 1931. Como se sabe o grupo liderado por Lúcio Costa 
havia iniciado um movimento de reforma do ensino de arquitetura na tradicional escola do Rio 
de Janeiro, a partir do início de 1931. Deste grupo faziam parte alguns arquitetos estrangeiros 
de vanguarda como Gregori Warchavchik e Alexander Buddeus e contava com a simpatia de 
inúmeros estudantes.

No final de 1934 Luiz Nunes foi contratado pelo governo do Estado de Pernambuco, 
assumindo a direção da Seção Técnica de Engenharia e Arquitetura que, em 29 de agosto de 
1935, transformou-se na Directoria de Architectura e Construção - DAC. Durante todo este ano 
ele vinha produzindo uma verdadeira revolução nos tradicionais métodos de projetar e construir 
edifícios públicos. Luiz Nunes havia reunido uma jovem equipe de técnicos, artistas, artesãos 
e mestres de obra, cujo trabalho conjunto resultou nas primeiras realizações da arquitetura 
moderna no nordeste do Brasil, ocasião em que foram projetadas e construídas mais de setenta 
obras.

Do trabalho conjunto desenvolvido por arquitetos e engenheiros-civis surgem pela 
primeira vez no Brasil os tetos planos, as lajes cogumelos, as lajes mistas e a escada caracol 
moldada em concreto, que posteriormente foram muito usadas na arquitetura contemporânea 
brasileira. Ensaios tecnológicos nunca antes realizados no Brasil propiciaram a execução de 
estruturas mais esbeltas, independentes e simplificadas.

Desta equipe participou ativamente o engenheiro pernambucano Joaquim Cardozo (1897-
1978), formado em 1930 na Escola Livre de Engenharia do Recife. Engenheiro-calculista, 
matemático, artista plástico e poeta, ele exerceu uma enorme influência no progresso cultural 

40. O arquiteto Luiz Nunes tomou posse como diretor da Seção Técnica de Engenharia e Arquitetura, da Diretoria de Viação e Obras Públicas 
do Recife/PE, em 3/11/34.

Castelo d’água projetado por Luiz Carlos 
Nunes, 1937, ao lado da Igreja da Sé em 
Olinda. Imagem publicada em revistas 
internacionais de arquitetura destacando 
a convivência entre o antigo e o novo no 
Brasil. Foto: Kidder Smith.
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/
arquitextos/arq072/arq072_02.asp 
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de toda a equipe, sendo inclusive professor da Escola de Belas-Artes do Recife. Em 1939, por 
perseguição política, Joaquim Cardozo foi demitido pelo Estado Novo, transferindo-se para o 
Rio de Janeiro. Em 1940 foi convidado por Attílio Corrêa Lima para fazer o cálculo estrutural 
da Estação Cabotagem da Praça XV, para a Administração do Porto do Rio de Janeiro41. A 
partir deste ano e até o fim de sua vida Joaquim Cardozo trabalhou com vários arquitetos, 
principalmente Oscar Niemeyer, sempre executando o cálculo estrutural de seus modernos 
edifícios.

Do trabalho conjunto desta equipe surgiram vários edifícios concebidos segundo novos 
critérios de composição, substituindo as fórmulas estéticas superadas que eram empregadas 
na produção dos edifícios públicos. Os projetos desenvolvidos pela Diretoria de Arquitetura 
e Construção - DAC seguiam o movimento renovador da arquitetura mundial difundido por 
Le Corbusier e por Mies Van der Rohe. As fachadas dos edifícios apresentavam grandes vãos 
envidraçados, novos tipos de esquadrias e, inclusive, uma adaptação do combogó”42, que passou 
a ser utilizado como elemento de sombreamento das fachadas, atuando como um brise-soleil.

Todo este trabalho inovador levou a acusações e suspeitas de que a Diretoria de Arquitetura 
e Construção fosse um reduto de comunistas, onde toda a equipe trabalhava unida, desde o 
diretor até o mais humilde servente, “(...) suspeita pitorescamente confirmada, entre outros 
indícios, pelo fato de que um certo número dos engenheiros-arquitetos e desenhistas da DAC, 
ostentava, talvez por ‘snobismo’, fartos e despenteados bigodes” (Revista Arquitetura, n.13, 
julho/63, p.9).

Com a forte repressão à pretendida revolução comunista43, a DAC foi fechada, devido às 
suspeitas de participação em atividades subversivas. Em 4 de dezembro de 1935 Luiz Nunes 
pediu demissão do cargo de diretor, sendo substituído pelo Dr. Nestor Moreira Reis. Na carta de 
demissão dirigida ao Secretário da Viação e Obras Públicas, Luiz Nunes referia-se ao trabalho 
de toda a equipe:

“(...) desejo agradecer àquelles auxiliares, de todas as categorias, que bem souberam 
comprehender os seus deveres e emprestaram as suas attribuições o máximo de boa vontade, 
zelo, dedicação e eficiência” (...) foi esta colaboração mútua e collectiva, o verdadeiro motivo 
para que em tão pouco tempo tivesse a Directoria de Architectura e Construção conseguido 
realizar parte do seu vasto programma” (NUNES, Luiz, carta de demissão publicada na revista 
Arquitetura, jul/63, p.5).

Passada a fase da caça aos comunistas, o Governo do Estado resolveu reorganizar o 
serviço, agora com a denominação de Directoria de Architectura e Urbanismo - DAU. Foi 
reunido o antigo grupo da extinta DAC e a eles se juntaram novos técnicos com o objetivo 
de definir uma ação mais completa entre as diversas fases do projeto. Desta forma, a partir de 
1936, o planejamento urbano também passou a ser incluído entre as tarefas da nova diretoria.

Recife já estava sendo estudada desde 1930 pelo arquiteto Nestor de Figueiredo, autor 
do Plano de Extensão e Remodelação da Cidade do Recife, em 1932, atendendo a convite do 
prefeito Lauro Borba. Neste plano Figueiredo havia definido uma zona comercial no bairro do 
Recife e outra no bairro Santo Antônio, três tipos de áreas residenciais, um sistema de parques 
e jardins e uma nova legislação urbana. Ele propôs também um sistema viário radial-perimetral 
fazendo a ligação das diferentes áreas da cidade. 

41.  Ver anexo 18.
42. Combogó é um bloco vazado de cimento que é muito utilizado no nordeste brasileiro para a construção de paredes, cujos vãos são 
preenchidos com argamassa ou argila.
43. Do levante conhecido por Intentona Comunista, ocorrido em 23/11/35, participou a guarnição militar do Recife, sendo bombardeada por 
forças militares fiéis a Getúlio Vargas.
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Este plano foi apresentado para ser analisado pela Comissão do Plano da Cidade, 
recebendo muitas críticas. Antes de tomar uma decisão esta comissão solicita a presença de três 
dos urbanistas mais famosos nacionalmente para emitirem pareceres sobre o plano: Washington 
Azevedo, Prestes Maia e Attílio Corrêa Lima. Estes pareceristas apresentaram vários defeitos nos 
planos. Dentre estes, destacam-se dois pontos: a ausência do survey, ou seja, de conhecimentos 
suficientes sobre a cidade para apoiar o plano e a excessiva convergência do tráfego que seria 
gerado para a praça da Independência. Tais pareceres levaram a prefeitura a desaprovar o plano 
(MOREIRA, Fernando Diniz, in LEME, op.cit.,p.403).

Diante dos pareceres contrários ao plano a prefeitura do Recife, agora na administração de 
Pereira Borges, resolveu convidar Attílio Corrêa Lima para apresentar um plano para o bairro 
de Santo Antônio. O plano de Attílio, apresentado em março de 1936, era bem mais modesto 
do que o anterior, com apenas duas avenidas que se ligariam a uma nova ponte projetada. Após 
estes primeiros estudos Attílio foi contratado para elaborar um plano geral para toda a região do 
Recife, os quais foram desenvolvidos em cinco meses e concluídos em agosto de 1936. 

A nova Diretoria de Arquitetura e Urbanismo - DAU tinha visto ampliar suas atribuições 
que, além de elaborar os projetos de edifícios e praças públicas, ficou também responsável pela 
execução de planos urbanísticos para a capital e outras cidades do interior do Estado. Com 
a ampliação de suas atribuições tornou-se necessária a contratação de novos colaboradores. 
Além de Attílio foram contratados outros dois arquitetos do Rio de Janeiro: Fernando S. Brito 
e seu primo João Corrêa Lima, por ele indicado para trabalhar na DAU. João Corrêa Lima já 
estava trabalhando com ele desde o início dos trabalhos no Recife chefiando o escritório local 
enquanto Attílio dividia o seu tempo entre as atividades no Rio de Janeiro44 e no Recife.

Fazia parte desta equipe da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo o jovem artista plástico 
e paisagista Roberto Burle Marx (1909-
1994), então em início de carreira, 
trabalhando na Diretoria de Parques 
e Jardins de Pernambuco. Além dos 
projetos executados por ele para diversas 
praças do Recife, Burle Marx também 
fez alguns projetos paisagísticos para os 
edifícios construídos pela Diretoria de 
Arquitetura e Urbanismo.

A equipe técnica da DAU trabalhou 
intensamente neste período (1936-37) até 
ser praticamente extinta no início do mês 
de novembro/37, com a morte prematura 
de seu líder Luiz Nunes, a 1 de novembro, 
e com o golpe do Estado Novo, no dia 
10 de novembro. Este trabalho no Recife 
proporcionou a Attílio um contato muito 
próximo deste grupo de arquitetos e de 

Plano de remodelação do Bairro de Santo Antônio, 
Recife, 1936. Fonte:LEME, 1999, p. 405)

44. Em 1936, Attílio continuava como professor-responsável pela Cátedra de Urbanismo e Arquitetura Paisagista, na Escola Nacional de Belas 
Artes do Rio de Janeiro.
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outros profissionais que, pode-se dizer, constituiu-se num dos pioneiros do Movimento Moderno 
da arquitetura brasileira45.

E foi precisamente no ano de 1936 que Le Corbusier visitou o Brasil pela segunda vez, 
onde ficou por 45 dias (01/07 a 15/08) trabalhando como consultor nos projetos do edifício-
sede do Ministério de Educação e Saúde e no primeiro plano para a construção da Cidade 
Universitária do Rio de Janeiro, obra esta que não foi construída. Antes de partir ele realizou 
seis conferências no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Estas conferências e o trabalho 
desenvolvido junto aos jovens arquitetos brasileiros foram decisivos na adesão dos mesmos ao 
Movimento Moderno.

Foto de Fernando Brito, Attílio e João Corrêa Lima no Recife, 1936.
Fonte: Acervo de Bruno Corrêa Lima.

45. Luiz Nunes e equipe projetaram e construíram no Recife diversos edifícios segundo o mais puro princípio da Arquitetura Moderna, entre 
1934 e 1937, antes, portanto, da visita de Le Corbusier ao Brasil, quando veio coordenar o projeto do edifício do Ministério da Educação e 
Saúde, considerado por muitos como o marco inicial da moderna arquitetura brasileira.
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- Um cuidadoso diagnóstico da cidade do Recife

Attílio trabalhou em Recife durante todo o 
primeiro semestre de 1936 quando concluiu o plano 
geral de remodelação da cidade, apresentado-o ao 
prefeito em 29 de agosto daquele ano, em solenidade 
realizada no Theatro Santa Isabel.

Nas considerações iniciais do Plano de 
Remodelação do Recife Attílio destacou as principais 
características do Estado de Pernambuco, com 
superfície de quase cem mil quilômetros quadrados, 
divididos em três zonas: a Zona do Litoral e Zona da 
Mata, correspondendo a 14,5 % do território, a Zona 
Agreste e Caatinga, com 16,8% e a Zona do Sertão, 
com 68,7% de toda a superfície do Estado.

Logo no início do trabalho Attílio faz uma 
detalhada análise da condição topográfica e da 
vegetação que cobre as três zonas citadas. Faz também 
uma rápida análise da economia pernambucana, 
quase toda ela centrada no setor canavieiro e nos 
engenhos de açúcar. A partir daí começa a tecer 
considerações sobre a cidade do Recife, capital 
administrativa do estado, e a sua importância no 
contexto regional.

Destacou a sua função portuária e comercial 
que polariza, inclusive, outros Estados do nordeste 
brasileiro. Faz menção à rede ferroviária regional 
com centro em Recife e suas ramificações que a ligam, ao norte, com a cidade de João Pessoa, 
a capital do Estado da Paraíba. Menciona a importância da estrada de ferro que faz a ligação 
com o sertão pernambucano e com a chamada região da Alagoas de Baixo. Finalmente analisa 
a ligação ferroviária rumo ao sul que faz a conexão do Recife com a cidade de Maceió, capital 
do Estado de Alagoas. O autor destaca a importância do Recife como porto de escoamento de 
toda a produção nordestina através da rede ferroviária que converge para o porto.

Em seguida analisa o papel das ligações rodoviárias, com as cinco ramificações indicadas 
nos mapas regionais. Complementa seu breve diagnóstico regional com uma análise do clima, 
da temperatura, dos ventos dominantes e do índice pluviométrico, cuja média anual era de 1464 
mm.

No trabalho ele apresenta uma planta regional esquematizada onde aparece Recife 
e mais 50 cidades, todas elas assinaladas por um círculo cujas dimensões correspondem ao 
total da população urbana e rural de cada uma. Nela também estão indicadas todas as ligações 
ferroviárias existentes entre estas cidades e a capital do Estado.

Os seis semicírculos concêntricos em Recife, distantes uns dos outros de 25 km, indicam a 
distância que se encontram da capital pernambucana e sugerem a força de polarização exercida 
por ela sobre a rede de cidades.

A situação geográfica do sítio onde se desenvolveu a cidade explica sua importância. 
O local onde Recife está situada caracteriza-se por um acidente geográfico que permite um 
abrigo seguro às embarcações. Trata-se de um remanso protegido naturalmente pelos arrecifes 

Capa do Plano de Remodelação do Recife. 
Fonte: LIMA, 1936.
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que funcionam como um verdadeiro quebra-mar. Estas características permitiram aos pioneiros 
colonizadores a ancoragem segura de suas caravelas. Além disto é o local de desembocadura 
dos rios Beberibe e Capibaribe, que proporciona uma situação atraente e curiosa, caracterizando 
como uma região fluvial e marítima, ao mesmo tempo. Foi esta condição que sugeriu a 
denominação popularmente conhecida como a Veneza Brasileira.

Os terrenos nunca apresentaram condições de uma ocupação urbana adequada, com 
exceção do núcleo original do outeiro de Olinda. Foi neste ponto que os portugueses fundaram 
a cidade e, devido à distância que separa Olinda do Recife, facilitou a invasão e a ocupação 
holandesa no século XVII.

Apesar de ter sido fundada em 1548 pode-se afirmar que a formação da cidade do Recife 
se deve a conquista holandesa. Attílio compara, com ressalvas, o núcleo de Olinda, situada no 
alto e o seu respectivo porto (onde hoje está situada Recife), com a situação historicamente 
definida na Grécia, ou seja, Athenas e o Piréo.

Quando da invasão holandesa, não podendo os invasores tomar de assalto os terrenos mais 
altos que estavam de posse dos portugueses, os holandeses foram ocupando diversas ilhas do 
estuário e construindo aterros e pontes que as interligavam. A chegada de Maurício de Nassau46 
determinou, portanto, o desenvolvimento da cidade do Recife. Os holandeses acostumados 
à ocupação de terras baixas, uma característica da Holanda, foram obrigados a fazer aterros 
e edificações, inclusive as suas fortificações. Este procedimento sucessivo determinou o seu 
desenvolvimento em direção à ilha de Antonio Vaz, atual ilha de Santo Antonio.

Região de influência econômica e demográfica do Recife. Fonte: LIMA, 1936.

46. Joan Mauritz Van - Nassau (1604-1675), general e político holandês, que invadiu o Recife em 1637. Mais conhecido no Brasil por 
Maurício de Nassau, ele fez uma notável administração da cidade, ganhando a simpatia das pessoas inteligentes do seu tempo. Após alguns 
desentendimento com os seus superiores na Holanda, regressou ao seu país.
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O autor reconhece a importância de se conhecer o processo histórico de formação e 
desenvolvimento de uma cidade para que se possa atuar no plano de seu desenvolvimento. Em 
entrevista concedida à revista Urbanismo e Viação, em dezembro de 1938, Attílio citou Marcel 
Poète, um dos quatro membros do júri quando fez a defesa de seu trabalho-tese em Paris: “(...) 
a cidade é um organismo vivo em contínua evolução e não devemos considerar o seu aspecto 
atual isolado do passado” (Marcel Poète).

Para Attílio, “o estudo retrospectivo é como para o clínico, a consulta de toda a vida 
patológica do paciente” (LIMA, revista Urbanismo e Viação, jul/39, p.53). Ele entende que 
a história da cidade fica definitivamente gravada no seu traçado urbano, recorrendo a Pierre 
Lavedan47 que havia teorizado sobre este assunto, fazendo comparações de Paris em diferentes 
períodos onde nota, após dois milênios, os traços da cidade Galo-Romana, bem como, os sinais 
da Idade Média e da Renascença.

O jovem arquiteto-urbanista Attílio Corrêa Lima (...) conhecia de perto a história da 
formação de nossas cidades tradicionais. Colecionava-lhes as plantas antigas; estudava as 
vicissitudes de suas transformações através dos textos dos regulamentos e posturas municipais; 
procurava, em suma, apurar os fatores que presidiam e condicionavam o seu desenvolvimento 
(Depoimento de Rodrigo M. F. de Andrade ao jornal A Manhã, do Rio de Janeiro, em 24/09/43, 
in XAVIER, 2003, op.cit, p.360).

É interessante notar como Attílio Corrêa Lima que vinha de um recente plano urbanístico 
elaborado para uma cidade inteiramente nova como Goiânia, onde os aspectos históricos são 
praticamente inexistentes, re-elabora sua teoria de planejamento urbano e a centraliza num 
profundo respeito que o urbanista deve ter com relação ao processo histórico48 de desenvolvimento 
de uma cidade. Attílio observou como o processo evolutivo do Recife provocou um retrocesso 
relativo do núcleo original de Olinda, que acabou ficando apenas com o papel de refúgio da 
classe privilegiada portuguesa representada principalmente pelos senhores de engenho.

Foi no Recife que se concentraram todas as atividades produtivas da região como o 
porto, a pesca e o comércio. A hegemonia de Olinda transferiu-se para o Recife após a aventura 
holandesa. O núcleo de habitação que havia se formado ao sul do ístimo de Olinda foi o embrião 
que mais tarde viria a se tornar cidade do Recife. Este núcleo expandiu-se para a ilha que teve, 
sucessivamente, as denominações de Navios, Marcos André, Belchior Alvares, Antonio Vaz e, 
finalmente, Santo Antônio. A ponte que faz a ligação entre o núcleo primitivo e a ilha de Santo 
Antônio foi o elemento que permitiu o desenvolvimento urbano da cidade do Recife. A partir 
deste fenômeno e de um cuidadoso estudo da morfologia da região o autor começou a teorizar 
sobre o modelo da cidade e a sua profunda vinculação com o território por ela ocupado.

A formação semicircular que tomam espontaneamente as cidades à beira-mar, provocou 
no Recife deformações sensíveis, com grandes deslocamentos devidos à sua topografia torturada 
pelas curvas do rio, pelas ilhas e pelas cambôas (LIMA, idem, p.117).

Attílio elaborou três plantas que retratavam a cidade em três períodos distintos: antes da 
dominação holandesa, no início da dominação e em pleno domínio holandês. Na seqüência 
explicou o desenvolvimento da cidade ao longo de um eixo, induzido que foi pela construção da 
ponte Maurício de Nassau. Ele ainda observou que a estrutura urbana sofreu uma deformação 
provocada pela tendência da população em “alcançar a travessia à pé enxuto”. (...) São estes 
os caminhos que constituíram a ossatura da cidade e ao longo dos quaes ella se desenvolveu, 
plasmando a sua physionomia actual” (LIMA, ibidem, p.117).

47. Pierre Lavedan escreveu a “Lei de persistência do traçado”.
48. Em 1941, durante o 1º Congresso Brasileiro de Urbanismo, Attílio Corrêa Lima secretariou a Comissão de Estudos “História e Divulgação”, 
que foi presidida pelo professor Adolfo Morales de Los Rios.
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Attílio observou que com a construção da ponte Boa Vista ainda no século XVIII, e o 
conseqüente abandono da velha ponte, ocorreu uma deformação no eixo principal da cidade que 
somente foi ser corrigido com a implantação da ponte Maurício de Nassau e com o novo aterro 
da Boa Vista, que re-estabelece a continuidade no traçado da cidade49. Todo o desenvolvimento 
da cidade acompanhou ramificações desordenadas em função dos aterros executados por 
iniciativa particular. A falta de um plano geral de crescimento da cidade facilitou ainda mais “a 
persistência do systema de desenvolvimento coraliforme”.

Recife foi elevado à categoria de cidade em 1823 e quatro anos mais tarde já era a capital 
da província. Daí em diante é que a cidade entra em uma fase de desenvolvimento urbano 
realmente considerável. O grande remodelador do Recife havia sido o governador Francisco do 
Rego Barros, o Conde da Boa Vista. Ele construiu o Palácio do Governo, o Teatro Santa Isabel, 
a ponte pênsil do Caxangá e ampliou a extensão do cais do porto. Criou também a repartição de 
obras públicas, o serviço de abastecimento de água e a penitenciária. 

No início do século XX, em 1909, no governo de Herculano Bandeira de Mello foi 
contratado o grande engenheiro sanitarista brasileiro Francisco Saturnino de Britto para 
executar um plano de saneamento para o Recife. Este plano sanitário foi elaborado para 
melhorar as condições gerais da cidade e, apesar dos alertas feitos por Saturnino de Britto de 
que era necessário um plano geral para toda a região, ele ficou restrito à área urbanizada, mas 
possibilitou a melhoria considerável nos serviços de abastecimento de água e na coleta de 
esgotos que ameaçavam a saúde pública da população de uma cidade inteiramente localizada 
entre rios, canais e mangues.

Após analisar o processo de ocupação da cidade do Recife Attílio fez um diagnóstico 
deste processo e dos principais problemas por ele encontrados. As primeiras observações do 
autor referem-se à situação fundiária que apresenta uma dinâmica de subdivisão da propriedade 
do solo sem nenhum estudo específico ou legislação apropriada. O aforamento dos terrenos da 
marinha, cuja concessão era feita por partes, provocou uma ocupação fragmentada, com aterros 
feitos a esmo, o que resultou em um arruamento completamente desconexo.

Attílio observava que a falta de uma legislação especial sobre a abertura de novas ruas 
tivesse deixado a cidade neste estado. Recife apresentava todos os inconvenientes das cidades 
que não foram planificadas e não obedeceram a uma norma orientadora. Ele destacou que no 
século XX as cidades foram surpreendidas por um crescimento muitas vezes superior ao que se 
verificava no passado, não tendo estrutura para suportar este rápido desenvolvimento.

O crescimento demográfico, o abandono dos campos, a concentração industrial, o aumento 
considerável das necessidades para satisfazer uma população cada vez mais exigente(...) 
(LIMA, ibidem, p.119), observava o autor, chocaram-se contra uma mentalidade retrógrada de 
sucessivos administradores públicos.

O sistema viário do Recife, como de tantas outras capitais, havia se originado em picadas 
primitivas, sem condições de ser alargado para dar vazão ao trânsito que ora se verificava. A 
carência de terrenos, quase todos obtidos através de aterros, comprimiram as construções sobre 
as vias públicas. E como conseqüência desta exigüidade de espaço, provocou a construção em 
vários pavimentos:

É digno de attenção o número de sobrados de 3, 4 e 5 andares do antigo Recife colonial, 
podendo dizer-se com as devidas reservas, que o Recife foi no Brasil o precursor do arranha-
céu (LIMA, ibidem, p.119).

49. Em artigo na revista Urbanismo e Viação, em julho de 1939, Attílio Corrêa Lima compara o aterro da Boa Vista (Recife) com o aterro e 
canal do Mangue (Rio de Janeiro), que retificou e encurtou o primitivo caminho de penetração para o bairro de São Cristóvão.
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Ele destacou que este fenômeno provocou um aumento considerável do valor da terra no 
centro da cidade fazendo surgir diversos bairros distantes que exigiam enormes caminhadas da 
população residente mais humilde.

Em busca de áreas mais extensas e do terreno menos valorizado, a população levou os 
limites da aglomeração a enormes distâncias, criando núcleos populosos, verdadeiras cidades 
satéllites, que só o transporte rápido por meio de estrada de ferro electrificada, poderia 
futuramente solucionar (ibidem, p.119).

É interessante notar que Attílio já utilizou o termo “cidade satélite” naquela época para 
qualificar os bairros distantes e não conectados ao centro histórico. E reconhecia que só o 
transporte público de massa poderia resolver o problema de acessibilidade que a população 
enfrentava.

Ele enumerava o que ele considerava imprescindível para toda a população urbana: Serviços 
sanitários, transporte fácil e econômico, communicações, instrucção gratuita, abastecimento, 
recreio e habitação econômica (...) (LIMA, ibidem, p.119).

Adepto do paisagismo ele se declarou surpreso com a insignificância da arborização do 
Recife atual, principalmente quando descobriu que a cidade havia sido fartamente arborizada 
no século XVIII, na época do Governador Thomaz José de Mello. Além do motivo ornamental, 
a vegetação é principalmente um elemento que concorre para a oxygenação da atmosphera, 
constituindo um precioso filtro à poeira das ruas, não precisando encarecer a importância 
da sombra, em si tratando de uma cidade situada na latitude 8º 3’ (LIMA, ibidem, p.120). E 
acusava a companhia responsável pelo serviço público de bondes, a Pernambuco Tramway, que 
devido à manutenção de uma complicada rede de fios elétricos, condenna o crescimento das 
árvores pela poda exaggerada e systemática.  

Finalmente Attílio dedicou especial atenção ao casario da cidade apresentando uma planta 
elaborada a partir dos dados obtidos pelo Serviço de Febre Amarella.  Nesta planta ele localizava 

as principais edificações da cidade, 
divididas em 3 categorias: os sobrados, 
as casas térreas e os mocambos. Ele 
afirmou que o processo de formação 
dos bairros insalubres é idêntico em 
qualquer parte. A desvalorização dos 
prédios de construção antiquada 
facilita a sub-locação às famílias 
pobres e, de sub-locação em sub-
locação, transformam-se em 
perigosos focos de infecção, presa 
preciosa para a tuberculose, bem 
como outras moléstias transmissíveis, 
que proliferam nas alcovas escuras e 
humidas (LIMA, ibidem, p.121).

O autor considerou que este tipo 
de sub-habitação chegava a ser pior 
do que aquele dos mocambos: Não 

Distribuição das habitações, por tipo.
Fonte: LIMA, 1936.
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raro encontramos prédios onde a luz côa atravéz de algumas telhas de vidro (LIMA, ibidem, 
p.121).

Concluiu ainda que, como conseqüência do baixo nível econômico da população, 
o augmento assustador da prostituição que campeia num ascendente contristador (...). E 
justificava-se: o problema que ora nos occupa a elle está ligado, porque em promiscuidade 
com o baixo meretrício, vivem as famílias pobres, que a falta de tecto conduz a tal situação 
(LIMA, ibidem, p.121).

Em contraste com estes edifícios, immensos casarões, ostentando raras aberturas, com 
empenas lateraes nem sempre aprumadas, o autor observava a existência de sobrados muito 
conservados que davam a cidade o ar pitoresco de seu passado. Attílio fez uma análise da situação 
dos mocambos50 elaborando um mapeamento da sua distribuição pelas zonas da cidade. Ele 
lembrava que a migração campo-cidade tinha aumentado consideravelmente a partir de 1930.

Si cada período de secca ou más colheitas no interior força a uma emigração que não 
retorna ao lugar de origem(...) é evidente que o excedente está se accomodando nos mocambos 
e pardieiros existentes, por locação e sub-locação das peças (LIMA, ibidem, p.146).

Si a amenidade do clima do Recife, não accusa variações térmicas que affectem as 
condições de existência durante o correr do anno, tem, entretanto a cidade o grave problema 
dos mangues, onde essa população, de authentica cidade lacustre, patina na lama (LIMA, 
idem, p.147).

Attílio apresentou um gráfico do aumento da mortalidade infantil ocorrida entre 1933 
e 1934 atribuindo-o às péssimas condições de salubridade que a população residente nos 
mocambos estava sujeita. Analisou ainda os loteamentos existentes aonde predominavam lotes 
com 2 a 4 metros de testada e com profundidade variando de 10 a 20 metros, que dificultam 
a implantação da infra-estrutura mínima necessária. Como conseqüência da péssima divisão 
em lotes, as quadras, como resultantes que são, apresentam conformações que as tornam 
inadaptáveis a qualquer melhoramento (LIMA, ibidem, p.148).

Attílio ressaltou a necessidade de se implementar uma legislação urbana que pudesse 
dificultar ou mesmo impedir a expansão da cidade segundo esta situação verdadeiramente 
afflictiva que visava somente a especulação e os altos lucros imobiliários. Ele criticava não 
apenas a ganância, mas também a ignorância dos proprietários das terras loteadas:

O proprietário (de terras), que como qualquer mortal é ignorante em matéria de urbanismo 
(...) desconhece que um bom loteamento valoriza o terreno. Não sabe que um arruamento 
racional bem articulado com o plano geral da cidade, em que as relações entre a área destinada 
à construção, a área para espaços livres e recreio, estejam nas justas proporções, augmenta o 
valor da propriedade (LIMA, ibidem, p.148).

Neste artigo, escrito em setembro de 1939, Attílio faz uma citação do urbanista inglês 
Raymond Unwin para justificar a importância do urbanismo que harmoniza todos os interesses 
em função do bem comum: Urbanismo é a sciencia de estabelecer a ligação entre as cousas.

50. Habitações subnormais, situadas geralmente nos terrenos alagados, construídas em taipa e madeira e com a cobertura feita com folhas de 
coqueiro.
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- A adequação da cidade às novas necessidades de uma metrópole

“Deve-se conduzir a população a habitar bairros saneados em lugar de crear bairros 
insalubres”. 

        Saturnino de Britto.
Esta citação foi feita por Attílio Corrêa Lima logo no início de um artigo escrito por ele 

em julho de 1940 para a revista Urbanismo e Viação, onde dá explicações técnicas detalhadas 
que justificam as propostas urbanísticas por ele adotadas no Plano de Remodelação do Recife. 
Neste artigo Attílio recomenda que o poder público municipal deve priorizar o saneamento 
urbano e corrigir as anomalias do desenvolvimento verificado até hoje e traçar as diretrizes da 
ossatura do plano da cidade. E recomenda a elaboração de um (...) código de construções mais 
consentâneo com as necessidades modernas, que facilite os sistemas modernos de construções 
e estimule a industrialização dos materiais e da edificação (LIMA, revista Urbanismo e Viação, 
de julho de 1940, p.16).

Quando passa do diagnóstico para a fase das proposições Attílio divide suas propostas em 
cinco áreas distintas: a estrutura do plano, as pontes, o porto, o embelezamento e o zoneamento 
de usos. Ele desenvolve um esquema teórico que respeita a tendência tentacular da cidade, 
propondo a formação de núcleos satélites de forma metodizada.

Attílio propõe que a cidade adote um modelo de racional de distribuição ao longo dos 
grandes eixos radiais e das grandes avenidas perimetrais. Os núcleos suburbanos ocupados por 
habitações estavam intercalados por grande descampados e áreas alagadiças, desaconselháveis 
para serem edificadas. Ele defende que estes espaços, após serem saneados, sejam utilizados 
para pequenas lavouras agrícolas. Attílio destacou que as vias radiais existentes já eram servidas 
por transporte de bondes e que a infra-estrutura instalada corria em paralelo, sendo condenável 
a desarticulação deste sistema.

Por isso, respeitando as tendências próprias da cidade, adotamos o partido das expansões 
tentaculares, conjugadas com o sistema de pequenos núcleos satélites, por ser o que melhor se 
coaduna com o transporte por bondes (LIMA, idem, p.16).

O urbanista dirigiu maior atenção para a racionalização do sistema de tráfego promovendo 
uma separação entre os bondes e os automóveis, descentralizando os terminais de bonde e 
implantando linhas rápidas e circulares e estacionamentos na periferia do bairro. A estratégia 

seria a de diminuir a excessiva 
convergência do sistema de 
bondes para as áreas centrais do 
bairro (MOREIRA, Fernando 
Diniz, in LEME, op.cit,p.404).

Attílio evitou propor 
grandes alargamentos das 
vias públicas baseando-se na 
impossibilidade financeira da 
administração municipal de 
arcar com os elevados custos 
de desapropriação. Em face 
dos valores que possuem 

Esquema teórico proposto por Attílio Corrêa Lima. Formação de núcleos 
satélites segundo a tendência tentacular da cidade.
Fonte: LIMA, 1936.
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as propriedades no centro urbano (...) não se justifica a abertura de grandes avenidas que 
canalizem e concentrem o tráfego nas ruas estreitas da cidade. A rede finíssima de malhas 
que constituem o centro urbano deve ser toda aproveitada para o tráfego, para haver melhor 
distribuição (LIMA, ibidem, p.16).

As vias perimetrais distribuem pelos vasos capilares, descongestionando o centro e 
distribuindo mais eqüitativamente a valorização (LIMA, ibidem, p.17).

No centro da cidade Attílio propôs apenas algumas pequenas correções nos alinhamentos 
e recuos, rasgando alguns becos estreitos e desvalorizados, e redesenhou algumas quadras, 
cujas grandes dimensões impediam o seu bom aproveitamento. Ele dizia que se fossem abertas 
grandes avenidas que despejassem o tráfego na área central toda a circulação entre os bairros 
periféricos iria passar desnecessariamente pelo centro da cidade. O sistema perimetral agora 
proposto asseguraria uma redução no tráfego na área central.

Ele observou que o principal objetivo do seu estudo foi facilitar a circulação e a 
comunicação periférica sem passar obrigatoriamente pelo centro, procurando criar uma rede 
que articulasse os diversos pontos da cidade. O autor descreve todo o sistema viário da cidade 
e propõe algumas intervenções localizadas, específicas para cada caso.

Em primeiro lugar temos de levar em conta a disposição actual das ruas da cidade. 
Evidentemente ninguém supporá que seja possível uma remodelação completa, porquê isto 
acarretaria um gasto superior às possibilidades do município e prejudicaria as relíquias de 
arte e história que possue o Recife (LIMA, 1936)51, destacava Attílio, revelando a grande 
responsabilidade de um urbanista ao intervir em uma cidade repleta de monumentos a serem 
preservados.

Descreve também as seis vias perimetrais por ele propostas, que deverão ter largura 
variando de 25 a 30 metros. Uma destas vias perimetrais deveria ter um caráter de park-way, 
com características de avenida de passeio, fazendo a ligação com a área reservada para a futura 
universidade.

Estas são as principais artérias que constituem o esqueleto da cidade. Tudo o mais deve 
delas decorrer, porque não se pode cercear a liberdade individual, forçando a cidade a se 
desenvolver dentro de um plano rigidamente estabelecido (LIMA, ibidem, p.18).

 

À esquerda o Sistema Viário Radial e à direita Sistema Viário Perimetral propostos por Attílio Corrêa Lima 
para adequar o tráfego do Recife. Fonte: LIMA, 1936.

51. Entrevista concedida por Attílio Corrêa Lima ao Jornal O Globo no dia seguinte à apresentação do Plano de Remodelação do Recife, 
domingo, 30 de agosto de 1936.
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O loteador deverá obedecer as diretrizes do plano geral e ser orientado a elaborar projetos 
racionais que equilibrem o interesse particular com o interesse coletivo, (...) e o arruamento 
feito paulatinamente pela iniciativa particular, deve ser rigorosamente orientado e controlado 
pela municipalidade (LIMA, ibidem, p.18).

Attílio exemplificou como isto pode ser conseguido apresentando uma proposta de 
aproveitamento de uma gleba para a construção de habitações destinadas à classe média.

O modelo foi baseado no critério de superblock adotado em Radburn, New Jersey. As 
ruas foram traçadas no sistema de cull de sac, com 9 metros de largura, sendo apenas 6 metros 
pavimentados, e que serviriam como entradas de serviços e de veículos, para onde estariam 
voltados os fundos das residências. A frente das residências deveriam ficar voltadas para o 
interior da quadra, servida por um acesso de pedestres, sendo o restante da área toda gramada. 
No centro da quadra deveria existir um grande parque, com campo de esportes e escola primária. 
Foi previsto também um pequeno núcleo de comércio de atendimento local, estacionamento de 
carga e descarga e alguns blocos de apartamentos.

Attílio destacou também a importância das pontes na cidade do Recife, toda ela entrecortada 
por rios. Fez recomendações localizadas de alargamento, de construção de passeios, e mesmo 
de substituição daquelas que não admitiam reforma. Diante do alto custo que representava 
este tipo de obra, o autor estabeleceu uma ordem cronológica de construção, que deveria ser 
implantada de acordo com a disponibilidade financeira da prefeitura local.

Attílio fez também algumas considerações sobre o sistema portuário e sua importância 
no desenvolvimento comercial do Recife. Apesar de se declarar leigo em matéria de técnica 
portuária Attílio arriscou algumas diretrizes urbanísticas que visavam preservar a beleza natural 
da bacia de Santo Amaro.

Em relação ao porto, Corrêa Lima adotou o projeto do engenheiro Teixeira de Melo, que 
previa um polêmico aterro ligando a Ilha do Recife ao bairro de Santo Amaro separando, desta 

Proposta de Attílio para implantação de novos bairros habitacionais destinados à classe média, Recife, 
1936. Fonte: LIMA, 1936.
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forma, as bacias dos rios Capibaribe e Beberibe. Neste espaço seria construída uma majestosa 
estação de passageiros para os grandes transatlânticos, localizada em uma avenida de 100 
metros de largura, que seria a entrada principal da cidade, muito próxima das idéias de Agache 
(MOREIRA, Fernando Diniz, in LEME, op.cit.,p.406).

Com respeito à preservação da beleza natural de Recife, Attílio não se caracteriza por 
uma atitude preservacionista radical. Ele reconhece que existe um embate entre o homem e a 
natureza desde o início da civilização e que, nesta luta, muitas vezes o homem se impôs sobre 
ela, tendo também encontrado resultados positivos.

No próprio Recife temos o exemplo de quanto pode o homem. O enrocamento feito por 
Alfredo Lisboa contrariou profundamente a natureza e esta reagiu, rompendo o ístimo de 
Olinda. O homem, por sua vez mais teimoso, restabeleceu o ístimo com material mais sólido 
(LIMA, ibidem, p.28).

E para melhor explicar sua posição, fazia uma indagação: E o desenvolvimento do Recife, 
por entre os mangues, não é um atestado vivo da luta entre o homem e a natureza? (LIMA, 
ibidem, p.28).

É interessante notar que os conceitos de preservação do meio ambiente na década de 
1930 deveriam ser bastante mais flexíveis do que hoje é defendido pelos ambientalistas. Attílio 
Corrêa Lima tinha uma formação de arquiteto-paisagista e inclusive lecionava esta disciplina na 
Escola Nacional de Belas Artes. Entretanto, na sua atuação profissional, tanto no Plano Agache 
para o Rio, como na sua Tese de Doutoramento em Niterói, ela adota propostas de grandes 
modificações da natureza como o desmonte de morros e aterro do mar, desde que os resultados 
pudessem trazer um saldo positivo para a vida do homem na cidade.

E novamente agora, no plano do Recife, Attílio voltou a propor um aterro de 15 hectares 
para melhorar a ligação do bairro do Recife com o continente, deslocando as atividades 
comerciais de Santo Amaro e aliviando as zonas mais condensadas de Santo Antonio, de São 
José e do Recife. Visando o embelezamento do bairro de Santo Amaro, ele previu a construção 

de um cais, com perfil curvilíneo, 
“(...) formando uma enseada, 
semelhante à de Botafogo, no 
Rio”. Attílio propôs também a 
implantação de uma avenida de 
contorno, com 30 metros de largura, 
onde seriam plantadas palmeiras e 
permitida a construção de edifícios 
com 6 pavimentos, destinados a 
apartamentos e hotéis.

Com relação à implantação 
de um Zoneamento de Usos, na 
opinião de Attílio uma cidade já 
existente não pode ser rigidamente 
delimitada, mas a legislação deve 
ser fixada através de linhas gerais 
e implementada por etapas. Ele 

Proposta de Zoneamento para o centro de 
Recife.
Fonte: LIMA, 1936
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observou que em todas as grandes cidades as zonas comerciais avançam sistematicamente 
sobre as zonas residenciais e que este avanço natural deve ser cuidadosamente observado para 
que sejam criadas algumas zonas de transição.

Na proposta que elaborou para o Recife Attílio dividiu a cidade em 6 zonas distintas: 
Zona de Comércio Bancário, Zona de Comércio Geral, Zona Portuária, Zona Industrial, Zona 
de Espaços Livres e Zona Residencial.

O Zoneamento foi apresentado em uma planta na escala 1:10.000 e cada perímetro de 
cada uma delas foi minuciosamente descrito.

O autor deu especial destaque à Zona de Espaços Livres e a disposição dos (...) campos 
de recreio ativo que devem circundar o centro geométrico da cidade num raio médio de 2 
quilômetros (LIMA, ibidem, p.36).

Nestes espaços foram previstos os equipamentos de recreação para as crianças com até 
14 anos, e a instalação de play-grounds construídos em lugares acessíveis e longe do tráfego 
de veículos. Estas áreas também seriam dotadas de campos para a prática de esportes. Na zona 
mais central onde há carência de espaços Attílio propôs a desapropriação do “interior das 
quadras desproporcionadas e anti-econômicas”, que oferecem a possibilidade de utilização 
pelas crianças, livres do contato com o trânsito de veículos.

No principal parque da cidade, o parque Dois Irmãos, Attílio propôs que nele fosse criado 
um jardim botânico, um jardim zoológico e um centro de diversões para utilização nos finais 
de semana.

Quanto a Zona Residencial, o autor a dividiu em duas categorias. Uma zona intensiva, 
de média densidade, onde seria permitida a construção de edifícios com mais pavimentos, e 
uma zona extensiva, de baixa densidade, onde só seriam admitidas as construções de casas 
unifamiliares e isoladas. As zonas intensivas estavam situadas nas grandes artérias viárias que 
formam a ossatura do plano, principalmente nos seus cruzamentos. As demais áreas lindeiras a 
estas seriam reservadas para as zonas extensivas.

Finalmente a proposta faz longas referências às modificações do bairro de Santo Antonio. 
O autor enumerou os princípios básicos que seguiu: economia, simplicidade de traçado, 
facilidade de tráfego e regularização das quadras. Não é admissível hoje, nas zonas centrais 
das cidades, reformas radicais e onerosas porque redundam em fracasso e abandono do plano 
(LIMA, ibidem, p.37).

Bairro de Sto. Antonio, futuro centro comercial da cidade. Fonte: LIMA, 1936.
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Attílio defendia a idéia de um plano realista, que pudesse ser executado no período de 
uma única administração e, portanto, as soluções propostas não poderiam ser monumentais nem 
demoradas. Preferimos prever melhoramentos modestos cuja realização integral esteja dentro 
das possibilidades financeiras do Município (LIMA, ibidem, p.37).

As propostas de alargamento de algumas vias se processavam apenas de um dos lados 
da rua, conservando-se o outro alinhamento. O projeto previa sentido único de direção para 
algumas vias mais estreitas e a separação, sempre que possível, do tráfego de bondes do de 
automóveis.

O plano previa ainda a utilização do interior de alguns quarteirões localizados na área 
central, para o estacionamento de automóveis particulares e dos carros de praça, servindo 
também como pátio de carga/descarga das mercadorias destinadas ao comércio.

O bairro de Santo Antonio deveria se constituir no futuro centro da cidade e para melhor 
cumprir estas funções deveria ser descongestionado do tráfego de bondes. O autor propunha 
que três terminais de bondes fossem dispostos na periferia do bairro, criando uma linha circular 
de pequeno percurso para distribuir os passageiros que chegam dos bairros mais afastados.

Attílio propunha ainda a reforma e a ampliação do jardim da Praça da República, que 
deveria assumir um caráter de centro cívico.  Nela seria construído um edifício para abrigar 
duas Secretarias de Estado, devendo ser demolido o edifício da Secretaria de Viação e Obras 
Públicas e seria reconstruído o edifício do Tesouro. E ressaltou que a sua proposta (...) oferece 
a vantagem apreciável de ter respeitado integralmente o traçado dos principais coletores do 
plano de Saturnino de Britto (LIMA, ibidem, p.38).

Attílio Corrêa Lima apresentando o Plano de Remodelação do Recife ao prefeito Pereira Borges, no Theatro Santa 
Isabel, em 29 de agosto de 1936. Fonte: ACKEL, 1996.
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Na conclusão do trabalho ele apresentou um esquema para o financiamento das obras de 
remodelação do Bairro de Santo Antonio, bem como uma estimativa dos custos de desapropriação 
e demolição previstos. Neste financiamento também estaria incluída a construção de duas 
pontes novas e a pavimentação de diversas ruas. As obras deveriam ser financiadas por bancos 
comerciais, sendo que o reembolso seria feito pela Prefeitura Municipal através dos recursos 
obtidos com a venda dos terrenos públicos que totalizavam mais de 3.000 metros de novas 
testadas.

O Plano de Remodelação do Recife foi apresentado por Attílio Corrêa Lima ao prefeito 
Pereira Borges e à imprensa local em 29 de agosto de 1936. Desde janeiro deste ano ele se 
dedicou a este trabalho, fazendo várias viagens entre o Rio de Janeiro, onde continuou residindo 
sua família, e Recife, onde ele manteve um escritório técnico de apoio ao trabalho que, na 
sua ausência, era coordenado por seu primo João Corrêa Lima. Após a apresentação do plano 
ele retornou ao Rio de Janeiro reassumindo as suas atividades regulares de arquiteto e de 
paisagista.

2.2.3	
	 Plano	Urbanístico	de	Volta	Redonda

No final do século XVIII começa o declínio na produção de ouro em Minas Gerais, o 
que provoca um êxodo da população lá residente e a uma progressiva migração para as terras 
situadas no vale do rio Paraíba do Sul. Durante todo o século XIX esta região foi sendo ocupada 
pelas lavouras de café, cuja produção era transportada por barcos até Barra do Piraí e daí seguia 
de trem para o porto do Rio de Janeiro.

Em 1871 a linha ferroviária que ligava Piraí ao Rio de Janeiro foi estendida até Barra 
Mansa e construída uma estação intermediária na região de Volta Redonda. Em 1890, este 
povoado chamado então de Santo Antonio da Volta Redonda foi elevado à categoria de distrito 
de Paz. Com a melhoria das condições de acessibilidade graças à ferrovia as lavouras de café se 
desenvolveram muito em toda a região.

Esta situação se manteve praticamente até o final do século XIX, mas, com o progressivo 
esgotamento destas terras e, principalmente, após a inauguração da São Paulo Railway fazendo 
a ligação ferroviária entre Jundiaí e Santos, a produção cafeeira da região do vale do Paraíba foi 
gradativamente se deslocando para o interior paulista, na região de Campinas.

Com a produção cafeeira declinando a região do Vale do Paraíba entrou em um processo 
de decadência com o abandono de diversas fazendas e o declínio no preço da terra. A partir do 
início do século XX a principal atividade econômica passou a ser a pecuária e, nestes quarenta 
anos, a região pouco evoluiu. O pequeno povoado de Volta Redonda atingiu apenas uma 
população de pouco mais de três mil habitantes em 194052.

A grande transformação só vai começar a surgir no início da década de 1940 quando 
o governo de Getúlio Vargas resolve implantar ali a primeira usina siderúrgica brasileira. 
Conforme o relatório da Comissão Executiva especialmente criada para estudar a localização 
das instalações da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, a região de Volta Redonda atendia 
todos requisitos de ordem estratégica.

- Localização centralizada em relação às fontes fornecedoras de matéria prima, como o 
minério de ferro extraído no sul do estado de Minas Gerais e o carvão proveniente do estado de 
Santa Catarina;

52. De acordo com o Censo Demográfico realizado pelo IBGE, a população de Volta Redonda em 1950 atingiu 35.964 habitantes.
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- Eqüidistância dos dois maiores centros consumidores do país, ou seja, as capitais de São 
Paulo e do Rio de Janeiro;

- Abundância de água doce necessária ao processo industrial e de resfriamento dos altos 
fornos, garantida pela presença do rio Paraíba do Sul;

- A presença de um eficiente meio de transporte de carga representado pela Estrada de 
Ferro Central do Brasil ligando Rio de Janeiro e São Paulo;

- Localização geográfica segura, protegida pela Serra do Mar, e longe do alcance da 
artilharia naval que representava um perigo em época de guerra.

Os argumentos favoráveis à localização foram muito contestados pelo Governo do Estado 
de Minas Gerais que defendia a instalação da CSN nas proximidades das jazidas de minério de 
ferro e junto a alguma cidade existente no sul de Minas Gerais, a qual poderia servir de apoio à 
nova siderúrgica, funcionando como uma cidade-dormitório para o operariado.

O Governo Federal, entretanto, foi intransigente na determinação de localizar a CSN 
no Estado do Rio de Janeiro. A decisão foi vista por muitos como de caráter eminentemente 
político visto que o Interventor Federal do Rio de Janeiro, nesta época, era Ernani do Amaral 
Peixoto, genro do presidente Getúlio Vargas.

O debate sobre a localização da usina ainda hoje não se esgotou, apesar dos esforços 
teóricos empreendidos no sentido de decifrar os diferentes aspectos da decisão. O que nos 
interessa é notar que, não obstante as condicionantes técnicas, a escolha do local para a usina 
foi determinada politicamente (SOUZA, 1992, p.11)53.

Região de Santo Antonio de Volta Redonda em 1940. Planta esquemática com o 
núcleo original do povoado. Fonte: LOPES, 1993.

53. SOUZA, Cláudia Virgínia Cabral de. Pelo Espaço da Cidade: aspectos da vida e do conflito urbano em Volta Redonda. Dissertação de 
Mestrado, IPPUR/UFRJ. Rio de Janeiro, 1992.
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Quanto ao aproveitamento de uma cidade já existente para servir de apoio logístico à grande 
siderúrgica, a idéia não agradava Getúlio Vargas que queria provocar um grande impacto com 
esta sua realização. O financiamento para a implantação da CSN fora obtido nos Estados Unidos 
junto ao Eximbank em troca do apoio brasileiro aos países aliados na Segunda Guerra Mundial. 
A CSN era considerada uma indústria de interesse militar, pois viabilizaria o desenvolvimento 
da indústria bélica, além de produzir os insumos necessários ao desenvolvimento industrial, que 
fazia parte do ambicioso Projeto Vargas.

O plano de Volta Redonda deveria contribuir para exaltar o industrialismo, sublinhar a 
política social do Governo e especializar, através do desenho e do equipamento da cidade, o 
homem novo que estava sendo construído (LOPES,  1993, p.78 e 79)54.

A construção da siderúrgica e da cidade operária em Volta Redonda deveria ter um 
significado grandioso, muito além das vilas operárias que eram construídas pelos industriais 
paulistas para abrigar seus operários especializados. Volta Redonda deveria representar a 
materialização de um projeto nacional idealizado por Getúlio Vargas, funcionando como um 
modelo para outras iniciativas do gênero.

A construção de uma nova cidade para abrigar a CSN possibilitaria ao Governo “(...) a 
imobilização da mão-de-obra pela moradia” (SOUZA, 1992, p.12). Para ela, que estudou por 
muitos anos os movimentos sociais urbanos na cidade de Volta Redonda, a construção de uma 
cidade totalmente nova junto à usina faria com que “(...) os trabalhadores pudessem habitar 
um espaço concebido como extensão do espaço fabril, submetidos ao duplo controle permitido 
pela imbricação das esferas da moradia e do trabalho” (idem, p.12).

Através do Decreto-Lei no. 237, de 25 de março de 1941, o Estado do Rio de Janeiro, 
desapropriou as fazendas Santa Cecília e Retiro, ambas situadas no distrito de Volta Redonda, 

município de Barra Mansa, destinando 
estas áreas para a implantação da usina 
siderúrgica e da vila operária.

No final do ano de 1940 a construção 
da Usina foi iniciada quando então foi 
contratado o arquiteto-urbanista Attílio 
Corrêa Lima para desenvolver o projeto 
da Cidade Operária. O plano da nova 
cidade deveria prever a construção de 
4.000 unidades habitacionais destinadas a 
abrigar cerca de 20 mil habitantes, e estar 
localizada em uma área contígua à ocupada 
pela usina siderúrgica, devidamente 
servida por toda a infra-estrutura e pelos 
equipamentos urbanos.

54. LOPES, Alberto Costa. A Aventura da Cidade Industrial de Tony Garnier em Volta Redonda. Rio de Janeiro: Dissertação de Mestrado, 
Instituto de Geociências/UFRJ, 1993.

O primeiro plano de Volta Redonda elaborado 
por Attílio Corrêa Lima, em 1941 e, a seguir, 
abandonado.
Fonte: Arquivos da CSN, in: LOPES, 1993.
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Attílio Corrêa Lima apresentou uma primeira proposta em 25 de dezembro de 1940 ao 
major Hélio de Macedo Soares, Secretário de Viação e Obras Públicas do Estado do Rio de 
Janeiro. Tratava-se de um plano regional que abrangia aproximadamente 25 km2 do município 
de Barra Mansa55, em área situada na planície do Vale do Rio Paraíba entre a cidade de Barra 
Mansa e a Vila de Pinheiral. A planície aluvial possuía, aproximadamente, 15 km2 na margem 
direita, onde foram implantados o plano da usina e da Cidade Operária, e 5 km2 na margem 
esquerda do Rio Paraíba do Sul. O entorno da planície se caracterizava pela existência de 
morros em forma de “meia laranja emborcada”, com as cotas variando de 50 a 200 metros e as 
declividades entre 25 e 50%.

O primeiro estudo da cidade operária foi apresentado por Attílio Corrêa Lima em 
fevereiro de 1941 a Guilherme Guinle, presidente da Comissão Executiva do Plano Siderúrgico 
Nacional. Este estudo abrangia somente a parte central da futura cidade e foi elaborado a partir 
de um levantamento topográfico provisório. O estudo incluía ainda um desenho de como seria o 
edifício da prefeitura e de um hotel. Quando o levantamento topográfico definitivo ficou pronto, 
este primeiro estudo revelou-se pouco adaptável ao sítio, sendo abandonado por Attílio.

Nos estudos subseqüentes Attílio lança mão de um modelo teórico elaborado pelo arquiteto 
e urbanista francês, Tony Garnier, que havia desenvolvido um projeto de cidade industrial para 
a França, na primeira década do século XX.

Enquanto o modelo de Garnier concebia uma cidade administrativamente autônoma, com 
a terra socializada, a vila operária de Volta Redonda pertenceria à empresa (Lopes, 1993, p. 
83).

E assim, sob o controle e patrocínio do Governo Federal, a Companhia Siderúrgica 
Nacional foi criada, a 9 de abril de 1941, sendo imediatamente iniciada a construção da usina.

- A adaptação de um modelo

O plano urbanístico definitivo de Volta Redonda foi elaborado por Attílio Corrêa Lima 
entre os meses de junho e dezembro de 1941. Este plano se constituiu, sob vários aspectos, 
numa adaptação do modelo da Citté Industriélle criado por Tony Garnier 40 anos antes. Garnier 
inaugurou a safra do urbanismo modernista que foi adotado pelo Brasil e que, guardada as 
devidas proporções, se realizou plenamente nos anos 50 com a construção de Brasília.

No Brasil, os governos usaram de forma consistente a arquitetura e o urbanismo 
modernistas como um dos mais importantes símbolos de seu comprometimento com o objetivo 
de criar um novo Brasil (HOLSTON, 1993, p.103)56.

Segundo Holston, Brasília consolidou-se como a capital federal no período da ditadura 
militar que assumiu o poder em abril de 1964, apesar de ter sido planejada por um liberal de 
centro-esquerda (Lúcio Costa), de ter seus principais edifícios projetados por um comunista 
assumido (Oscar Niemeyer) e de ter efetivamente se realizado a partir de um governo progressista 
(Juscelino Kubitschek de Oliveira).

A tendência dos governos brasileiros nas três esferas administrativas, federal, estadual ou 
municipal, de se apropriar do movimento moderno como forma de expressão das transformações 
sociais por eles pregadas já havia se manifestado no governo de Getúlio Vargas, desde os anos 
30, com o projeto do edifício-sede do Ministério da Educação e Saúde, quando o ministro 

55. Do ponto de vista territorial o município de Volta Redonda é hoje um dos menores do Estado do Rio de Janeiro, ocupando uma superfície 
total de apenas 181 km2.
56. HOLSTON, James. A cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. Tradução de Marcelo Coelho, São Paulo, Cia. das Letras, 
1993.
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Gustavo Capanema convidou Le Corbusier para dirigir o projeto. Da mesma maneira, o plano 
urbanístico de Volta Redonda que serviu de base para o modelo desenvolvimentista de Vargas, 
foi elaborado por um arquiteto de ideais progressistas a partir do modelo desenvolvido por Tony 
Garnier, que representava as bases de um novo urbanismo no início do século XX.

A utilização do modelo de Tony Garnier por Attílio, em Volta Redonda, se justificava 
“devido à natureza da cidade e ao programa que lhe foi dado desenvolver, ajudando-o a 
desenhar um espaço-rebatimento da organização fabril” (SOUZA, p.22).

Garnier tinha apresentado sua proposta como “uma imaginação sem realidade”, ou seja, 
um exercício prático que continha uma grande dose de sonhos e de utopia. Ele próprio admitia 
que seu modelo só faria sentido “se fossem observados certos progressos de ordem social”.

No caso de Volta Redonda, “a implementação de planos urbanos e regionais modernistas 
poderia levar os mais atrasados países a saltar diretamente no mais moderno dos mundos” 
(HOLSTON, p.85).

Attílio Corrêa Lima, que oito anos antes havia elaborado o plano urbanístico de Goiânia, 
faz parte de uma geração de arquitetos que foi influenciada pelo Movimento Moderno e sua 
produção profissional se situa em uma fase onde os novos ideais começam a ser experimentados 
no Brasil. Neste mesmo ano de 1941 Oscar Niemeyer estava projetando o bairro da Pampulha, 
em Belo Horizonte, cuja implantação urbana e projeto dos edifícios revelam a definitiva 
opção pelo Movimento Moderno. Volta Redonda, assim como a Pampulha, são as primeiras 
experiências do urbanismo progressista no Brasil.

O modelo que inaugura a safra do urbanismo progressista é La Cite Industriélle, de Tony 
Garnier. É esse modelo que, cerca de quarenta anos depois de começar a ser idealizado, irá 
influenciar o plano da cidade industrial de Volta Redonda (LOPES, p.58). Dez anos depois 
de concluir a sua dissertação de mestrado sobre o projeto de Attílio Correa Lima em Volta 
Redonda, Alberto Costa Lopes publicou um livro sobre o mesmo plano urbanístico57.

Ao adotar o modelo de Tony Garnier no plano urbanístico definitivo de Volta Redonda, 
Attílio antecipou em quase vinte anos o reconhecimento do trabalho por ele realizado. Com o 
início do Movimento Moderno, Garnier será quase esquecido até os anos sessenta, altura em 
que sua obra é “redescoberta” por historiadores que o envolvem na gênese da cidade moderna 
(...) (LAMAS, 1992, op. cit., p.268).

Incumbido de elaborar o plano urbanístico da cidade operária que previa a construção 
de 4.000 habitações, Attílio adotou um traçado simples que ocupava, preferencialmente, as 

áreas planas existentes entre as montanhas 
situadas ao Sul e a linha ferroviária da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, que servia de separação 
entre a usina siderúrgica e a cidade. O plano 
viário não apresentava nenhuma característica 
de monumentalidade, sendo formado por um 
arruamento econômico que concentrava as 
atividades urbanas e facilitava o deslocamento à 
pé.

O traçado viário da cidade se desenvolve 
a partir de um eixo ortogonal à rodovia federal 
(BR-393), que liga Barra Mansa à Barra do Piraí, Citté Industriélle de Tony Garnier, 1904 -1917.

Fonte: Garnier, 1988.

57. LOPES, Alberto Costa. A Aventura da Forma: Urbanismo e Utopia em Volta Redonda. Rio de Janeiro: E-Papers Serviços Editoriais, 
2003.
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Plano Geral da Usina da CSN e da Vila Operária de Volta Redonda, 1941.
Fonte: Arquivos CSN, in: LOPES, 1993.

e que atravessa a cidade no sentido Leste-Oeste, paralelamente à linha ferroviária. Este eixo 
ortogonal, no sentido Norte-Sul, é o prolongamento do eixo industrial que faz a ligação entre 
captação de água para a usina e o portão principal da CSN. Neste ponto o entroncamento dos 
dois eixos é feito por uma grande praça, em forma de losango, que serve de acesso à cidade.
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Detalhes da implantação do Centro Comercial, do bairro Conforto e da Vila Santa Cecília em 
Volta Redonda, 1941. Fonte: ACKEL, 1996.

À oeste do principal eixo viário está situado o Centro Administrativo da cidade, constituído 
por uma grande praça de formato semi-octogonal onde Attílio localizou o prédio da prefeitura. 
Contrariando a determinação do autor a CSN construiu nesta praça o maior edifício da cidade, 
com 16 pavimentos, onde está instalada a diretoria da CSN e toda a parte administrativa da 
empresa.

De frente para esta praça, de forma linear e paralelo à ferrovia, está situado o Centro 
Comercial da cidade. Este centro está estruturado através de três vias paralelas, ladeadas por 
edifícios altos que abrigam escritórios particulares e cujos pavimentos térreos são ocupados por 
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Foto atual do Centro Cívico de Volta Redonda. 
Fonte: foto do autor.

lojas comerciais e outras atividades de prestação de serviços. Algumas estreitas travessas fazem 
a ligação ortogonal entre estas três vias, formando um quadriculado regular.

Na extremidade leste do centro comercial, Attílio propôs a construção de uma outra 
praça, quadrada, situada no cruzamento do eixo comercial com o segundo eixo norte-sul. No 
centro deste cruzamento existe uma rotatória, com uma fonte luminosa. O formato quadrado da 
praça é definido pela construção de altos edifícios comerciais. A construção da via, entretanto, 
acompanha o desenho circular da praça rotatória, fazendo surgir largos passeios de pedestres 
nos quatro cantos da praça. Nos pavimentos térreos dos edifícios deveriam ser instalados 
restaurantes e lanchonetes que poderiam utilizar estes amplos passeios para a colocação de 
mesas e cadeiras destinadas a atender o público ao ar livre.

Porém, os edifícios previstos para serem construídos a leste desta praça não foram 
edificados, descaracterizando em parte a idéia inicial. No lugar deles existe hoje um grande 
espaço para estacionamento de veículos, um palco para shows ao ar livre e um grande monumento 
à siderurgia brasileira, com estátuas de bronze que simbolizam os diferentes setores da CSN, 
como a usinagem, a laminação e a metalurgia. Neste local está também situada uma grande 
estátua de Getúlio Vargas que personifica o idealizador da cidade e completa o conjunto de um 
grande Centro Cívico.

Toda esta área central com os centros administrativo, comercial e cívico alinhados, 
se desenvolve paralelamente à rodovia e à ferrovia que separam a cidade da área industrial. 
Cortando longitudinalmente toda esta área uma avenida foi implantada, com edificações de dois 
pavimentos, construídos sobre galerias comerciais cobertas que ocupam todo o pavimento térreo. 
Nela estão concentrados outros equipamentos urbanos como o cinema, o clube e o restaurante 
dos operários. Um segundo eixo, este ortogonal à rodovia, atravessa a praça quadrada existente 
junto ao centro cívico e corta toda a cidade no sentido norte-sul, paralelamente ao eixo principal 
já descrito anteriormente.
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Detalhe do Centro Comercial de Volta Redonda. À esquerda, o prédio da Prefeitura Municipal e, à direita, onde 
está o atual Centro Cívico (tracejado). Fonte: ACKEL, 1996.

No entroncamento deste eixo com a rodovia Attílio propôs a instalação de um hotel para 
viajantes. O prédio do hotel é o único edifício da cidade em que Attílio chegou a elaborar 
um pequeno esboço arquitetônico. Na outra extremidade desta avenida e bem depois da área 
residencial foram localizados o ambulatório e o hospital da cidade, assim como foi feito na 
cidade idealizada por Tony Garnier.

Corrêa Lima foi responsável apenas pelo plano urbanístico da vila operária e pela 
concepção geral dos principais volumes e disposições dos edifícios. Os projetos de arquitetura 
foram desenvolvidos por vários outros profissionais da equipe permanente ou contratados 
(LOPES, 2003, p.77).

Ao sul do centro comercial Attílio projetou um bairro residencial destinado aos técnicos 
e operários especializados. Este bairro, denominado Vila Santa Cecília, é atravessado pelo eixo 
principal e pelo eixo secundário e, entre eles, no mesmo sentido norte-sul, o autor propôs um 
parque urbano que margeia o ribeirão da Cachoeira, afluente do rio Paraíba, e onde foram 
localizados as escolas, os equipamentos de lazer infantil e muitos jardins.

Foto atual do Centro Comercial de 
Volta Redonda. 
Fonte: foto do autor.
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Na Vila Santa Cecília foi prevista a construção de casas unifamiliares geminadas, duas a 
duas, implantadas em lotes com recuos de 10 metros em relação às ruas. Nestes recuos não era 
permitida a construção de muros divisórios entre os lotes, fazendo deste espaço uma espécie de 
continuidade do uso público, sob a responsabilidade da administração municipal. Na Vila Santa 
Cecília também foram projetados pequenos conjuntos com dois pavimentos que deveriam servir 
como alojamentos para os operários especializados solteiros.

Todas as residências em todos os bairros de Volta Redonda, foram construídas pela CSN 
e cedidas cedidas a seus funcionários, de diferentes extratos sociais. Em vinte anos (1940-
1960) a companhia construiu 5.982 unidades habitacionais, atendendo a cerca de 40% de seus 
funcionários.

A propriedade e a gestão direta do espaço da cidade permitiriam ainda transformar a rua 
e a casa em espécie de extensões da fábrica e, num certo sentido, da própria estrutura do Estado 
(LOPES, 1993, op.cit., p. 56).

No setor oeste da cidade, atrás do centro administrativo onde foi construído o edifício 
sede da CSN, Attílio projetou o bairro do Conforto, destinado aos operários não especializados 
da usina. Situado longitudinalmente em relação à rodovia que atravessa a cidade, possibilita 
um fácil acesso dos operários às instalações industriais devido à topografia totalmente plana. A 

proximidade do bairro e do centro da 
cidade também facilita o acesso dos 
operários às áreas comerciais. Neste 
centro, junto ao portão principal da 
CSN, Attílio previu a implantação 
de uma creche, possibilitando que 
as mães deixem os filhos menores 
enquanto trabalham.

As residências do bairro 
Conforto também são geminadas, 
possuindo grandes recuos ajardinados 
em relação à rodovia e sem muros 
divisórios entre elas, e são muito 
semelhantes às propostas por Tony 
Garnier. Esta tipologia resultou em 
uma baixa densidade habitacional 
e possibilitou a presença de grandes 
espaços arborizados.

Ao que tudo indica Attílio resistiu a adotar este princípio de casas unifamiliares. Nesta 
época ele já estava trabalhando como arquiteto do IAPI58, onde desenvolveu os projetos de 
alguns conjuntos habitacionais, cuja tipologia predominante era a de edifícios de apartamentos. 
A decisão pela tipologia individual foi tomada por interferência da diretoria da CSN que seguia 
padrões mais conservadores:

(...) os setores religiosos, articulados ao Estado, justificavam a preferência pelas casas 
individuais como garantia de unidade da família. (LOPES, 1993, p.88).

Posteriormente o IAPI construiu em Volta Redonda, diversos conjuntos de apartamentos 
para os industriários, seguindo o modelo que adotou a partir dos anos 40 para as grandes cidades 
brasileiras.

Casas operárias do bairro Conforto em Volta Redonda, 1942.
Fonte: Arquivos CSN, in: LOPES, 1993.

58. Em outubro de 1941 Attílio Corrêa Lima foi contratado pelo Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários - IAPI, onde passou a 
trabalhar no Setor de Arquitetura, sob a chefia do arquiteto Carlos Frederico Ferreira.
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Attílio preferia destinar a 
tipologia de casas unifamiliares 
implantadas em grandes lotes do 
terreno à população de classe média e 
alta, que dava preferência em residir 
em áreas mais distantes do centro da 
cidade, longe do ruído e da poluição.  
Para esta população constituída pelos 
técnicos mais qualificados, pelos 
engenheiros industriais e por alguns 
dirigentes da CSN, e que deveriam 
residir na cidade, Attílio projetou 
um bairro isolado denominado 
Laranjal, situado num plano mais 
elevado e separado da vila operária. 

A implantação do arruamento e do loteamento no Laranjal tem um partido urbanístico 
completamente diferente do restante da cidade. No Laranjal as ruas acompanham as curvas de 
nível, com um desenho sinuoso característico dos bairros-jardins projetados por Barry Parker 
para a Cia. City59, em São Paulo.

Quanto mais alto o cargo ocupado por um empregado na empresa, mais alta tenderia a 
estar situada sua casa nas curvas de nível do terreno (LOPES, 2003, p.76).

No bairro Laranjal o sistema viário apresenta um desenho orgânico, com quadras irregulares, 
divididas em lotes também irregulares e com áreas superiores a 500 m2. As residências são 
unifamiliares e construídas no centro do lote, deixando grandes recuos frontais ajardinados e 
sem muros divisórios entre elas ou em relação à rua. O bairro é fartamente arborizado e possui 
um clube para uso exclusivo de seus moradores.

Nos espaços controlados diretamente pela CSN estava a cidade oficial da usina que 
(...) constituía uma cidadela protegida de mutações fora de controle (LOPES, 1993, op. cit., 
p.110).

Entretanto, fora do perímetro da área de propriedade da CSN, a especulação imobiliária 
atuava livremente, promovendo uma série de loteamentos nas áreas situadas ao redor de Volta 
Redonda, principalmente na outra margem do rio Paraíba. O plano de Attílio previa que os 
arredores da cidade fossem reflorestados, mas, progressivamente, eles foram sendo ocupados 
por loteamentos populares e até mesmo por favelas. De acordo com Alberto Costa Lopes, Attílio 
Corrêa Lima escreveu uma carta ao Prefeito de Barra Mansa, em 08/04/43, onde denunciava e 
advertia sobre estes fatos:

Por inépcia ou má compreensão administrativa foi tolerada e permitida a construção e 
a especulação imobiliária fora do perímetro previamente estudado. Formou-se um quisto, uma 
excrescência urbana sem método e sem a elementar compreensão dos problemas da região. 
Assim, comércio, indústria, habitação, com inúmeros cortiços foram amontoados em sítios 
onde forçosamente obrigará, num futuro próximo, a desapropriações onerosas. Um verdadeiro 
caos foi criado ao lado de uma cidade planificada, tudo após a assinatura do contrato para o 
plano regional 60 (LIMA, 1943).

Foto atual dos edifícios construídos pelo IAPI em Volta Redonda. 
Fonte: foto do autor.

59. O arquiteto Barry Parker, autor do projeto de Letchworth, a primeira cidade-jardim inglesa, trabalhou para a City of São Paulo - Improvement 
and Free Land Co. Ltda, projetando os bairros do Jardim América e Pacaembu, em São Paulo.
60. Em 1941, Attílio Corrêa Lima também atuou junto à Prefeitura de Barra Mansa na elaboração de um plano regional para todo o 
município.
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A doutrina dos Congressos 
Internacionais de Arquitetura Moderna 
- CIAM enfatizava que a propriedade da 
terra era um direito legítimo do Estado. 
Assim, os urbanistas teriam o direito de 
intervir em questões de posse da terra 
quando estivesse em jogo o benefício 
coletivo.

Segundo Lopes o depoimento 
de alguns ex-operários deste período 
confirma que a CSN, por exemplo, 
costumava colaborar com materiais 
para a montagem de barracos. (...) 
fazia-se vistas grossas aos excluídos, 
tentando-se mitigar sofrimentos e 
conter a emergência de tensões sociais 
(LOPES, idem, p.113).

O plano de Attílio previa que a cidade ficasse restrita à planície, com poucas exceções: 
o bairro do Laranjal, destinado aos engenheiros, o Hotel Bela Vista, que deveria servir para 
abrigar os visitantes ilustres da cidade, inclusive os técnicos estrangeiros e a Fazenda Santa 
Cecília que seria utilizada como residência oficial do presidente da CSN. Todo o restante das 
encostas deveria ser preservado da ocupação urbana.

Volta Redonda é um exemplo típico. Quando do início da operação da usina não havia 
cidade no local. A empresa foi então obrigada a construir uma vila operária para abrigar a 
mão-de-obra que iria trabalhar na siderúrgica. A vila construída, entretanto, comportava apenas 
uma pequena parte da mão-de-obra. O restante foi abrigado nos barracos remanescentes do 
acampamento de obras dos tempos da construção da usina. A cidade de Volta Redonda foi 
então se formando e crescendo. Quanto mais a cidade crescia, mais casas eram oferecidas pelo 
mercado habitacional e menos casas eram construídas na vila operária (VILLAÇA, 1986)60.

Da mesma forma que na Cite 
Industriélle de Tony Garnier, em Volta 
Redonda não foi prevista a construção 
de edifícios para delegacias de polícia 
ou presídios. Não consta também 
do plano original nenhuma escola 
para o ensino profissionalizante61. 
Diferentemente do modelo de 
Garnier, Attílio escolheu um local de 
topografia mais elevada e destinou-o 
à implantação de uma igreja católica.

60. VILLAÇA, Flávio. O que todo cidadão precisa saber sobre habitação, Global Editora e Distribuidora Ltda, São Paulo, 1986.
61. A Escola Técnica Pandiá Calógera somente foi construída no final da década de 40.

Residência destinada aos dirigentes e engenheiros da CSN, no 
bairro Laranjal, em Volta Redonda. Fonte:foto do autor.

Fachada da Escola Técnica Pandiá Calógera, 
no bairro de Santa Cecília, em Volta Redonda. 
Fonte: foto do autor. 
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O plano urbanístico de Volta Redonda, ao contrário do que sugeria o modelo de Tony 
Garnier para Lyon, apresenta uma clara segregação espacial, onde a hierarquia funcional da 
CSN sugere bairros de diferentes características para os seus funcionários.

O planejamento reproduziu na cidade a estratificação funcional e salarial existente na 
produção: a operários, técnicos e engenheiros couberam bairros diferentes quanto à localização, 
ao tamanho dos lotes e aos tipos de residências (SOUZA, 1992, op. cit., p.20).

Volta Redonda se transformou num grande canteiro de obras a partir do segundo semestre 
de 1941. Os acampamentos dos operários, construídos em madeira, as obras de retificação do 
rio Brandão e os movimentos de terraplenagem se intensificam, transformando radicalmente a 
vida do até então pacato distrito.

Em 1942 a população de Volta Redonda já era estimada em mais de 10 mil habitantes, 
sendo quase 40% deste total composta por funcionários da CSN. Quando a usina entrou em 
funcionamento, em 1946, a vila operária já possuía 26.500 habitantes, mas continuava sendo 
um distrito de Barra Mansa. Somente em 1952 foi criado o Centro Cívico Pró-Emancipação de 
Volta Redonda. Em junho de 1954 foi realizado um plebiscito que determinou a sua emancipação 
política. O município de Volta Redonda foi criado pela Lei nº 2.185, em 17 de julho de 1954.

Em 13 de outubro de 1954 foi realizada a primeira eleição municipal da nova cidade, 
sendo que o primeiro prefeito eleito tomou posse em 6 de fevereiro de 1955, nove anos após 
a inauguração da CSN62. A Companhia Siderúrgica Nacional havia sido inaugurada em 12 de 
outubro de 1946, dia de Nossa Senhora da Aparecida, a Padroeira do Brasil. Coincidentemente, 
à esta época, a Segunda Guerra Mundial já havia acabado, Getúlio Vargas já fora deposto e 
Attílio Corrêa Lima já tinha falecido num trágico desastre aéreo.

Vista atual da cidade de Volta Redonda. Ao fundo a Usina da CSN. Fonte: foto do autor.

62. Prefeitura Municipal de Volta Redonda/Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano.  Informações para o Plano Diretor. Coleção Cadernos 
de Planejamento, Vol. 1, Volta Redonda, IPPU-VR, 1994.
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2.2.4	
	 Planejamento	regional	em	Barra	Mansa	

Em dezembro de 1940, Attílio Corrêa Lima apresentou uma proposta para elaborar um 
trabalho até então inédito no Brasil. Através do seu escritório, Corrêa Lima & Cia., situado no 
edifício Cineac, no centro do Rio de Janeiro, e em sociedade com o arquiteto Aldary Henriques 
Toledo, eles apresentaram uma proposta técnica para a execução do Plano de Urbanização 
Regional de Barra Mansa-RJ, compreendendo uma parte da região do Vale do Paraíba, desde a 
cidade de Barra Mansa, até a vila de Pinheiros.

A Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional, criada em março de 1940 por 
Getúlio Vargas, havia decidido pela construção de uma grande usina siderúrgica a ser implantada 
no município de Barra Mansa. O plano regional proposto por Corrêa Lima & Cia abrangia 
uma área de aproximadamente 25 km2 do município de Barra Mansa e previa os seguintes 
serviços:

 
- Plano do conjunto, prevendo o local de futuras indústrias, núcleos de habitação, pequena 

lavoura, rede de viação, reserva, etc;
- Plano de urbanização de Barra Mansa constando de remodelação da parte existente da 

cidade e extensão racional da cidade, de acordo com as tendências locais, visando principalmente 
adaptá-las às condições futuras, devido à intensa convergência de capitais e indústrias criadas 
pela siderúrgica;

- Sistematização e coordenação dos diferentes setores da vida urbana (trânsito, 
comunicações, zoneamento, legislação, etc);

- Projeto de uma cidade operária tipo, para Volta Redonda, tendo em vista o máximo 
rendimento e conforto admissível para o caso, para um mínimo de despesa e manutenção, 
categorias e tipos de habitação, campos de esportes, playgrounds, escolas, pequeno centro 
comercial, água e esgoto (LIMA, Plano Regional de Urbanismo para Volta Redonda, 1940, 
apud LOPES, 2003, op.cit, p.71).

A urgência do trabalho e o interesse direto da Comissão Executiva do Plano Siderúrgico 
Nacional na construção da cidade fizeram com que a proposta fosse desmembrada em duas. A 
vila operária teria o seu plano elaborado imediatamente, sob a responsabilidade da Comissão. 
O restante, incluindo o plano regional e demais itens da proposta original de Corrêa Lima, só 
seria objeto de contrato efetivo em maio de 1941, assinado com o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro (idem, p71).

A proposta foi analisada e aprovada nos primeiros meses do ano pelo interventor federal 
do Estado do Rio de Janeiro, Amaral Peixoto, genro do presidente Getúlio Vargas, quando foi 
assinado, a 2 de maio de 1941 em Niterói um contrato entre o escritório técnico Corrêa Lima & 
Cia. Ltda e o governo estadual. Este contrato de prestação dos serviços técnicos de planejamento 
urbano e de elaboração do cadastro de imóveis foi assinado por Attílio Corrêa Lima e por Fidélis 
Sigmaringa Seixas, então procurador da Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado do 
Rio de Janeiro, cujo secretário era o major Hélio de Macedo Soares e Silva.

O município de Barra Mansa tinha como prefeito um arquiteto, Joaquim de Almeida 
Matos, e estava apresentando um rápido crescimento demográfico necessitando de um plano 
regulador para a expansão urbana, agora ainda mais intensificada devido à construção da usina 
siderúrgica da CSN em Volta Redonda. A primeira siderúrgica brasileira poderia implementar na 
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região um rápido processo de industrialização que reverteria, num futuro próximo, a decadência 
verificada com a queda da produção do café na região do Vale do Paraíba.

Além de um plano de ordenamento físico-territorial do município como um todo, o 
contrato previa a elaboração de um projeto para a implantação de pequenas indústrias em uma 
área junto ao rio Paraíba do Sul, entre Barra Mansa e Pinheiro. No contrato também estava 
previsto a elaboração do Cadastro Técnico Municipal de Barra Mansa, com vistas à atualização 
dos valores dos imóveis existentes e o correspondente aumento das receitas municipais. Para a 
execução de todos estes trabalhos foi previsto um prazo de 12 meses. O valor total do contrato 
com o escritório de Corrêa Lima & Cia era de trezentos contos de réis, a ser desembolsado em 
parcelas mensais de 25.000:000, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos técnicos.

O cadastramento de imóveis implicava em exaustivos levantamentos de dados em campo, 
trabalho este que seria coordenado por Aldary Toledo. O jovem arquiteto Aldary Toledo era 
contemporâneo de Attílio na Escola Nacional de Belas Artes e seu particular amigo. O filho 
de Attílio, Bruno Corrêa Lima, que nesta época tinha apenas dez anos de idade, lembra-se de 
ter comparecido ao casamento de Aldary e também ao nascimento de seu primeiro filho, o 
Toledinho, depois também formado arquiteto e com quem, mais tarde, viriam juntos trabalhar 
na elaboração de um projeto.

Para o arquiteto Jorge Ferreira  
Aldary Toledo era um excelente 
desenhista, juntamente com Carlos 
Leão, que Jorge considerava “o melhor 
desenhista do Brasil”.63

Os trabalhos somente se iniciaram 
em agosto/41, quando foi feito um sub-
contrato de terceirização de serviços 
entre o escritório Corrêa Lima & Cia. 
e o Escritório Técnico de Trabalhos 
Urbanos - ETTU, ficando este último a 
cargo dos levantamentos e das pesquisas 
de campo. Conforme informações 
colhidas pelo autor em apontamentos 
feitos de próprio punho por Attílio, este 
escritório recebeu, aproximadamente, 
40% do valor do contrato original que 
Attílio cumpriu com o governo estadual. 

Os valores foram repassados também de forma escalonada, em dez parcelas de 12.000:000, 
todas elas pagas pelo escritório de Attílio ao ETTU, entre agosto/41 e dezembro/42. O trabalho 
como um todo foi concluído em maio de 1943, quando o escritório de Attílio recebeu a última 
parcela.

Ainda segundo Bruno, durante a realização deste trabalho seu pai já estava trabalhando 
no Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários - IAPI, onde dava apenas meio 
expediente no período da tarde. Pela manhã ele trabalhava em seu próprio escritório, situado 
no último andar do edifício Cineac, à avenida Rio Branco, 181, sala 1605. Ainda menino e sem 
nenhuma experiência profissional, Bruno ficava tomando conta do escritório do pai enquanto 
este ia trabalhar no IAPI. Ele lembra que, nesta época, seu pai estava empenhado em ensiná-lo 
a trabalhar e o deixava fazendo alguns desenhos das quadras do cadastro de Barra Mansa.    

Aldary Toledo pintando Regina Bolonha, em desenho de 
Francisco Bolonha. 
Fonte: “Doco-memos: Francisco Bolonha 2”. Docomomo 
Brasil, 13/01/2007.

63. ACKEL, Luiz. Entrevista com o arquiteto Jorge Ferreira. FAUUSP, Trabalho Programado 1, 2006.
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A revista Ilustração Fluminense, de junho de 1941, assim se referiu ao pioneiro trabalho 
que estava para se iniciar: “Cumpre salientar que o vulto das obras compreendidas pelo contrato 
citado vem satisfazer um velho sonho da população local, sendo esses serviços urbanísticos 
os únicos até agora feitos no Brasil, envolvendo a urbanização de uma região em conjunto. E 
os melhores resultados dessas obras serão devidos, por certo, à competência e à capacidade 
técnica daquele urbanista, cujo nome, conhecido em todo o país, virá garantir agora o êxito de 
mais uma importante realização de governo, qual seja, a urbanização da cidade...”.(Ilustração 
Fluminense, jun/41, p.22, acervo de Bruno Corrêa Lima).

Em junho de 1943, dois meses antes de sua morte, Attílio elaborou uma outra proposta 
técnica com vistas à realização de um trabalho semelhante aquele executado em Barra Mansa, 
só que agora para todo distrito de Volta Redonda, onde ele havia elaborado o plano urbanístico 
da Vila Operária. Encaminhada ao major Hélio de Macedo Soares e Silva, Secretário de Viação 
e Obras Públicas, a proposta técnica enumerava os serviços que seriam realizados num prazo 
de 120 dias:

 a) Plano de Zoneamento (indústrias, habitação, transportes, etc);
 b) Remodelação da área urbanizada existente (trânsito, comunicações, zoneamento e 

legislação);
 c) Plantas dos espaços livres (ruas, praças, play-ground, etc);
 d) Plantas dos espaços construídos (comércio, indústrias, edifícios públicos e quadras 

residenciais);
 e) Estudos complementares: Memoriais Descritivos, Código de Obras e de Urbanismo.
Pela proposta de Attílio, o governo do estado deveria desembolsar uma quantia de 

Cr$110.000,00, a serem pagos com um sinal de Cr$10.000,00 na assinatura do contrato e mais 
cinco parcelas mensais de Cr$20.000,00. Nesta data a moeda brasileira já havia sido mudada 
de Réis para Cruzeiros. Este trabalho não foi contratado e não chegou a ser realizado devido ao 
falecimento de Attílio em agosto/43.

Vista parcial da cidade de Barra Mansa em 1947. Fonte: Revista Ilustração Fluminense.
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Três anos após a morte de Attílio Corrêa Lima a revista Ante-Projeto, órgão do Diretório 
Acadêmico da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, homenageou 
seu ex-professor publicando matéria escrita por ele sobre o urbanismo. O material inédito 
foi fornecido aos alunos-editores por seu sócio no trabalho, arquiteto Aldary Toledo e pelo 
ex-prefeito de Barra Mansa, arquiteto Joaquim de Almeida Matos, que trabalharam com ele 
no plano regional de Barra Mansa. Em seu número 9, de março/47, a revista dos estudantes 
estampou um manuscrito de Attílio Corrêa Lima intitulado Introdução ao estudo do urbanismo, 
onde ele ressalta a importância do conhecimento da história para se traçar os planos do futuro 
de uma cidade, mas lembra que a cidade é a expressão de um estado da civilização. Assim, será 
um absurdo crear-se (atualmente) uma praça como a Ágora, a Igreja ou o Fórum romano, pois 
qualquer delas é um reflexo imediato de uma organização social muito diferente da atual. Neste 
artigo ele ainda define o urbanismo como (...) uma ciência que estuda, organiza e controla as 
aglomerações urbanas, por meio de normas baseadas na observação direta e estabelecidas por 
comparação (LIMA, revista Ante-Projeto, 1947).

2.3.1	
	 O	primeiro	professor	de	urbanismo	da	ENBA

No final do ano de 1931 Attílio e família retornam ao Brasil, logo após a conclusão do 
curso de urbanismo realizado na Universidade de Paris. Recém chegado ao Rio de Janeiro, 
foram todos morar no atelier de seu pai enquanto Attílio tentava encontrar um trabalho que 
lhe permitisse sustentar sua família. Passadas as festividades de final de ano e, no início do 
ano letivo, Attílio foi nomeado por Getúlio Vargas para fazer parte do corpo docente da Escola 
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, em 18 de janeiro de 1932. Essa nomeação, sem 
dúvida, teve a decisiva influência de seu pai José Octávio, ex-diretor da ENBA por quatro anos, 
antes da gestão de Lúcio Costa.

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, Dr. Getúlio 
Vargas, RESOLVE, nos termos do artigo 1., parágrafo  único, do decreto n. 19.398, de 11 de 
novembro de 1930, nomear ATTÍLIO CORREA LIMA para exercer, interinamente, o cargo de 
professor de urbanismo da Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Rio de Janeiro 
(...) enquanto durar a prorrogação do ano letivo de 1931.

Attílio permaneceu interinamente nessa função até o final do mês de maio quando foi 
designado, por ato do Reitor em 01/06/32, a reger a recém-criada Cadeira de Urbanismo, 
tornando-se o primeiro professor desta disciplina na ENBA. No ano seguinte, um novo ato do 
Reitor com data de 15/03/33, renova por mais um ano o seu vínculo com a Escola.

Em meados deste ano, entretanto, Attílio inicia os estudos urbanísticos para o projeto de 
Goiânia, cujo contrato estabelecia que ele, obrigatoriamente, residisse no local das obras por um 
período de dois anos (1933-35). Em função disso ele foi obrigado a licenciar-se da função de 
professor e sua carreira docente ficou temporariamente interrompida. Apesar disso foi nomeado 
responsável pela Cadeira Urbanismo-Arquitetura, através de ato assinado em 14/03/34, mas 
sendo obrigado a permanecer de licença durante todo o ano de 1934.

2.3 Outros desafios profissionais
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Neste ano, o diretor da ENBA era o arquiteto Archimedes Memória, seu ex-professor de 
Composições de Arquitetura nos três últimos anos em que cursou a Escola (1923-25). Memória 
era muito amigo de seu pai e havia se tornado também um grande amigo de Attílio, além de seu 
padrinho de casamento, em 1927. No início do segundo semestre, em 14/08/34, Archimedes 
Memória conferiu a Attílio Corrêa Lima o título de Livre - Docente de Arquitetura. Nesta mesma 
data, o Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, designou Attílio Corrêa Lima como 
membro do Conselho Nacional de Belas Artes. Entre os documentos originais guardados por 
seu filho Bruno encontra-se uma certidão da ENBA, datada de 31/01/35, que diz o seguinte:

CERTIFICO que o docente livre deste estabelecimento, engenheiro-architecto Attílio 
Corrêa Lima, actualmente no exercício de professor de Urbanismo e Architectura Paisagística, 
desde 1932, a contento da administração e com proveito para o ensino, vem lecionando a 
referida disciplina neste estabelecimento como contractado e interino, respectivamente. 
Certifico outrossim, que o referido professor, durante o período em que vem lecionando neste 
instituto, não só realizou excursões com os alunos da disciplina em apreço, como também 
tomou parte e serviu como examinador em várias bancas de exames e concursos de fim de 
anno64.

Na função de responsável pela Cadeira Urbanismo-Arquitetura Attílio permaneceu por 
mais um ano, visto que a mesma foi renovada pelo diretor em 27/03/35, ficando valendo para 
todo o ano de 1935.

Em 06/03/36, Attílio foi nomeado professor da nova disciplina de Urbanismo - Arquitetura 
Paisagística. Foi neste ano de 1936 que Attílio Corrêa Lima foi professor de Jorge Ferreira, 
atualmente com 93 anos e o único aluno de Attílio que ainda está vivo.

O autor, acompanhado do arquiteto e professor Hugo Segawa, realizou uma entrevista  
com Jorge Ferreira65 em sua residência em Teresópolis. Nesta entrevista, concedida em 10 de 
janeiro de 2006, o ex-aluno Jorge Ferreira revela que, como professor, Attílio (...) “era um 
pouco teórico demais. Não era a visão do urbanismo que a gente tem hoje; era um urbanismo 
puramente ‘de desenho’. Pegar uma cidade e desenhar”.

O arquiteto Alfredo Jorge Guimarães Ferreira nasceu em Paris em 1913, ingressou na 
Escola Nacional de Belas Artes em 1932 e formou-se na turma de 1937. Além de ter sido seu 
aluno de urbanismo, o ainda recém-formado Jorge Ferreira participou junto com Attílio do 
concurso para a escolha do projeto da Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont, 
no Rio de Janeiro, no final de 1937, juntamente com mais três colegas (ver maiores detalhes no 
item 2.3.2 deste trabalho).

Quando eu entrei, em 1932, a Escola estava em greve (devido à saída de Lúcio Costa 
da direção da ENBA). O curso só começou em junho. Um aluno colocou uma bomba debaixo 
de uma daquelas estátuas e o estouro foi ouvido em toda a avenida Rio Branco. Chegou a 
polícia especial e até morreu gente em brigas lá na rua. Aí fecharam a Escola; nós só tivemos 
um mês e meio de aula, em outubro e novembro. Naquele ano, todos nós fomos aprovados por 
decreto.(trecho da entrevista de Jorge Ferreira).

Jorge Ferreira explicou como funcionavam as aulas de projeto de arquitetura em seu 
tempo de estudante na ENBA. A disciplina tinha o nome de Composições de Arquitetura e 
era dividida em dois grupos: um deles tinha como professor Paulo Camargo de Almeida, um 
arquiteto seguidor de Lúcio Costa e totalmente engajado na arquitetura contemporânea, da 
qual fazia parte o próprio Jorge Ferreira, e o outro, sob a orientação do professor Archimedes 

64. Ver anexo 18: cópia da Certidão da Escola Nacional de Belas Artes da Universidade do Rio de Janeiro, assinada por Nelson Henrique 
Baptista.

  65. A entrevista, na íntegra, é o Trabalho Programado 1 do autor, no Doutorado na FAUUSP, 2006.
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Memória, um dos mais fortes representantes da arquitetura eclética dos anos de 1920 e ferrenho 
defensor do ensino tradicional.

O Archimedes Memória era o diretor da Escola em 1937 e professor de Composições de 
Arquitetura. Ele era super eclético e, além disso, integralista. De maneira que, para mim, não 
valia nada. O Memória era horrível: acadêmico, chato. (outro trecho da entrevista de Jorge 
Ferreira).

Como professor de Urbanismo - Arquitetura Paisagística, Attílio permaneceu todo o ano 
de 1936, função esta que foi renovada em 12/04/37, mas cujo ato previa que o mesmo deveria 
se submeter a um concurso público para ficar em definitivo no cargo de catedrático da referida 
disciplina.

O Presidente da República, RESOLVE nomear o professor ATTILIO CORREA LIMA para 
reger. interinamente, no corrente anno, até a realização de concurso, a cadeira de Urbanismo 
- Architectura Paisagista. Ass. Getúlio Vargas e Gustavo Capanema66.

O concurso para a cátedra de Urbanismo - Arquitetura Paisagística

No segundo semestre de 1937 Attílio prestou o concurso público para o preenchimento da 
Cátedra de Urbanismo - Architectura Paisagística, sendo surpreendentemente reprovado. Para 
este cargo foi escolhido o engenheiro civil José Otacílio Saboya Ribeiro (1899-1967), formado 
pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1930.

Saboya Ribeiro não tinha nenhuma experiência profissional como urbanista ou paisagista, 
tendo até então trabalhado na Comissão de Estradas de Rodagem Federais por um período de 
três anos (1931/34). Em 1935 tinha sido nomeado membro da Comissão do Plano da Cidade do 
Rio de Janeiro e, em 1936, trabalhado na Inspetoria de Águas e Esgotos/RJ. Sua escolha para 
ser o titular da Cátedra de Urbanismo - Architectura Paisagística causou espanto na comunidade 
acadêmica.

A Escola Nacional de Belas Artes era, cada vez mais, um reduto integralista, cujos 
ideais conservadores foram sendo assimilados pelo próprio regime, até serem efetivamente 
assumidos por Getúlio Vargas no golpe que resultou na implantação do Estado Novo, em 10 
de novembro de 1937. A reprovação de Attílio no concurso foi atribuída às pressões políticas 

a que estava submetido o pequeno grupo de professores 
mais progressistas da escola.  Segundo depoimento de seu 
filho Bruno, após a divulgação do surpreendente resultado 
do concurso, Attílio recebeu vários telefonemas e cartas de 
seus colegas professores que, inclusive, haviam participado 
da sua banca examinadora, estranhando o fato dele ter 
sido reprovado. Eles juravam ter atribuído nota suficiente 
para a sua aprovação e se mostravam indignados com o 
resultado final divulgado pela direção da escola, ou seja, a 
reprovação.

Jorge Ferreira, aos 92 anos, durante 
entrevista concedida ao autor em 
Teresópolis/RJ, em 10/01/2006. 
Fonte: foto do autor.

  66. Ver anexo 19.
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Segundo Bruno, o Attílio não passou no concurso por motivos políticos. É aquela história 
de socialismo... Naquela época, na Escola, era justamente o contrário: era a época do “Anauê”, 
do integralismo, do Plínio Salgado. E ele desabafa: Não era possível perder um concurso para 
professor de urbanismo alguém que, como ele, já tinha feito o projeto de Goiânia e um plano 
para Recife!.

Com base nos depoimentos de alguns colegas, inclusive por escrito, Attílio resolveu 
processar a ENBA. Ele entrou com uma ação judicial contra a Escola Nacional de Belas Artes 
e conseguiu a anulação do concurso. Entretanto, as pressões que sofreu por parte da diretoria 
da escola e de uma parte da grande imprensa, que nesta época estava fortemente influenciada 
pelas idéias integralistas, acabaram por desestimulá-lo. Ele ainda tentou continuar ministrando 
aulas de urbanismo como fazia desde 1932, mas, desgastado e aborrecido com estes episódios, 
resolveu demitir-se. Ao final de 1937 e após seis anos, estava encerrada a carreira docente do 
primeiro professor de urbanismo do Brasil, Attílio Corrêa Lima, na Escola Nacional de Belas 
Artes.

No final do ano, em 09/12/37, Attílio foi designado a fazer parte da Sub-Comissão do Plano 
da Cidade do Rio de Janeiro, em ato assinado pelo Dr. Jorge Dodsworth, Chefe de Gabinete da 
Prefeitura do Distrito Federal.

O engenheiro Saboya Ribeiro, por sua vez, ainda foi nomeado por Getúlio Vargas em 
1938 como interventor federal da cidade de São Luiz do Maranhão. Após a implantação do 
Estado Novo, em 10 de novembro de 1937, Vargas havia suprimido as eleições diretas para 
os cargos de prefeitos das capitais, passando a nomear pessoalmente todos os prefeitos. Em 
seguida, Saboya Ribeiro foi designado pelo Ministério da Educação e Saúde Pública e nomeado 
pelo presidente Getúlio Vargas, a elaborar os trabalhos preliminares para a escolha do terreno 
onde seria construída a Cidade Universitária da Universidade do Brasil, na praia Vermelha, Rio 
de Janeiro.

Somente mais de vinte anos depois, em 1961, é que Saboya Ribeiro veio a exercer um 
cargo que tinha relação com as questões urbanas e paisagísticas. Foi quando ele foi nomeado 
diretor do Departamento de Parques e Jardins da Prefeitura do Distrito Federal. Posteriormente, 
Saboya Ribeiro exerceu a função de diretor da Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Brasil (1964/67), já no período pós-revolução de 1964.

2.3.2
	 Concurso	para	Estação	de	Hidroaviões/RJ

Em janeiro de 1937 foi publicado na imprensa carioca um edital de convocação de 
Concurso Público para a escolha do Ante-Projeto da Estação de Passageiros de Hidroaviões 
do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A autorização para a realização do concurso 
público veio do Ministro da Viação e Obras Públicas e foi publicada no Diário Oficial da União 
em 11 de janeiro de 1937.

Vários arquitetos se interessaram em participar deste concurso, sendo que 17 propostas 
foram elaboradas e devidamente inscritas. O julgamento dos trabalhos aconteceu no período de 
24 a 27 de fevereiro de 1937 quando foram divulgados os resultados.

A comissão julgadora formada pelos arquitetos Augusto Vasconcellos Jr., Paulo Camargo 
de Almeida, W. P. Preston, Adroaldo Junqueira Ayres e Alberto de Mello Flores apreciou os 
trabalhos no Salão da Comissão de Eficiência do edifício do Ministério da Viação e Obras 
Públicas, tendo como consultor-técnico o arquiteto Luiz Catanhede Filho.
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Estação de Hidroaviões, fotomontagem feita por Attílio Corrêa Lima. 
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

Dos 17 projetos apresentados, sete deles foram recusados por não atenderem as cláusulas 
do edital e, entre os dez trabalhos restantes, o resultado final foi o seguinte: 

 1o. lugar: arquiteto Attílio Corrêa Lima, CREA 401-D;
 2o. lugar: arquiteto Carlos Valle Palhano de Jesus, CREA 770-D;
 3o. lugar: arquiteto Giulio Cellini, CREA 1533-D.
O resultado foi publicado em Ata da Comissão Julgadora, datada de 27 de fevereiro de 

1937, que ainda deixou registrada a seguinte observação: O júri lamenta que o autor do ante-
projeto número 17 se tenha descuidado da apresentação de seu trabalho, particularmente 
quanto à perspectiva que não possui o desejado acabamento67.

Esta observação que consta da ata do júri do concurso somente ficou esclarecida quando 
entrevistamos o arquiteto Alfredo Jorge Guimarães Ferreira, ex-aluno de Attílio Corrêa Lima na 
Escola Nacional de Belas Artes. Desta entrevista, realizada em Teresópolis, no dia 10 de janeiro 
de 2006 também participou o arquiteto Hugo Segawa.

Quase na hora de entregar o projeto, caiu um vidro de tinta em cima da perspectiva. Aí o 
Attílio se ofereceu e fez uma outra, meio às pressas (FERREIRA, 2006).

Na realidade o projeto vencedor elaborado por Attílio Corrêa Lima contou com a 
colaboração de quatro de seus ex-alunos: Jorge Ferreira, Renato Soeiro (1911-1984), Thomas 
Estrella (1912-1980) e Renato Mesquita dos Santos. Na entrevista ele nos exibiu a cópia de 
uma declaração assinada pelo próprio Attílio, reconhecendo a participação de Jorge Ferreira no 
projeto vencedor. Por ocasião deste concurso Attílio já tinha 36 anos de idade, enquanto os seus 
quatro alunos apresentavam idades entre 23 e 26 anos.

Nessa época o Attílio não tinha, praticamente, trabalho nenhum. Então ele ofereceu o 
escritório dele para a gente fazer o concurso (FERREIRA, 2006).

67. Ver anexo 20.
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Attílio tinha retornado recentemente ao Rio de Janeiro após alguns meses trabalhando no 
Recife onde acabara de concluir o plano para a cidade. De volta ao Rio ele estava realizando os 
primeiros contatos visando conseguir algum trabalho profissional e foi neste escritório recém-
montado que ele reuniu-se com seus alunos para elaborar a proposta do referido concurso. 
Seus quatro ex-alunos, apesar de já estarem formados, ainda não tinham tido a situação 
regularizada junto ao CREA, razão pela qual somente o nome do Attílio constou da inscrição e 
da premiação.

Após a divulgação do resultado pela 
comissão julgadora Attílio Corrêa Lima ficou 
ainda mais conhecido no meio profissional, 
principalmente no Rio de Janeiro. Urbanista 
notável e reconhecido por seus trabalhos 
em Goiânia e Recife, acabou tendo o seu 
nome ligado ao ainda iniciante movimento 
moderno da arquitetura brasileira liderado 
por Lúcio Costa desde sua passagem como 
diretor da ENBA em 1931.

No livro Brazil Builds,68 de Philip 
Goodwin, publicado em Nova Iorque 
em janeiro de 1943, o autor destaca a 
arquitetura brasileira produzida através 
dos tempos, desde o barroco mineiro até o 
neocolonial e ainda tece grandes elogios 
aos mais importantes projetos modernistas 
e seus respectivos autores. Patrocinada pelo 
Museum of Modern Art de Nova Iorque, esta 
obra tem fotografias feitas por Kidder Smith 
e faz referência aos principais arquitetos 
brasileiros da época como Rino Levi, Lúcio 
Costa, Attílio Corrêa Lima, Oscar Niemeyer, 
Affonso Eduardo Reidy, Henrique E. 
Mindlin, Marcelo e Milton Roberto e Álvaro 
Vital Brazil.

Quatro páginas e várias fotografias69, 
inclusive na capa, foram dedicadas à obra de Attílio Corrêa Lima, principalmente sobre a sua 
mais importante realização, a Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont do Rio de 
Janeiro, construída em 1938/39. 

A opção de Attílio pelo Movimento Moderno ficou bastante evidente neste projeto, onde 
o autor utilizou, inclusive, a escada caracol, tal como fizera Luís Nunes no projeto do Hospital 
da Brigada Militar do Recife, em 1935/36.

A pureza dessa concepção, baseada na economia de meios e na exploração estritamente 
racional da técnica contemporânea, lembrava a pureza de estilo das obras de Luís Nunes no 
Recife. Não há dúvida que havia uma identidade de pensamento e de valores entre os dois 
arquitetos, talvez até mesmo uma influência direta em certos detalhes: de fato, o emprego de 
escadas em caracol, ressaltando com seu movimento o conjunto estático da estação de Corrêa 

Foto da fachada da Estação de Hidroaviões do Aeroporto 
Santos Dumont. Foto: CAVALCANTI, 2001. 

68.GOODWIN, Philip L. Brazil Builds. New York: Museum of Modern Art, 1943.
69. Ver anexo 22.
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Lima, pode ter-se inspirado no projeto da escola 
para crianças excepcionais que Nunes projetou em 
1935 (BRUAND, 1991).

O edifício de dois pavimentos foi projetado 
com a estrutura em concreto armado, apresentando 
grandes vãos envidraçados70 para atender a uma das 
exigências do programa estabelecido pelo DAC que 
era uma total visibilidade dos hidroaviões quando 
estivessem estacionados no ancoradouro. Esta 
fachada voltada para o mar tem orientação norte, 
sendo, portanto muito castigada pela insolação o 
que obrigou à adoção de grandes marquises em 
balanço.

As instalações foram planejadas para reunir 
todos os serviços característicos de um terminal de 
transportes como o setor de recepção dos passageiros 
e a área de carga e descarga de bagagens, ambas 
localizadas no pavimento térreo. No pavimento 
superior foi projetado um amplo restaurante que 
se abre para um terraço descoberto, possibilitando 
ampla vista para o mar. Deste terraço desce uma 
outra escada caracol que faz a ligação com o jardim, estes também projetados por Attílio. Uma 
leve marquise apoiada em estrutura de aço conduz os passageiros abrigados até o ancoradouro 
para o embarque nos hidroaviões.

O tratamento dos interiores era igualmente seguro. A distribuição dos serviços era lógica 
e a unidade espacial completa, o que assegurava uma continuidade absoluta entre interior e 
exterior no sentido horizontal e também uma continuidade interna no sentido vertical, graças à 
abertura que ligava visualmente o vestíbulo do térreo e o restaurante do primeiro andar. O efeito 
plástico resultante era reforçado por uma audaciosa escada em caracol, apoiada unicamente 
numa delgada coluna central, solução retomada externamente, para ligar o terraço com o jardim 
(BRUAND, idem, p.104).

Na escada, por exemplo, aquela lá de dentro, nós quisemos fazer sem a coluna central. 
Mas na época o calculista disse que isso era impossível. Hoje em dia, se faz isso brincando. 
(FERREIRA, 2006).

O arquiteto Paulo Ferreira dos Santos, ex-colega de Attílio na Escola Nacional de Belas 
Artes, em seu livro Quatro Séculos de Arquitetura, de 1965, destacou que, no final da década 
de 1930, a arquitetura moderna brasileira começava a ganhar o reconhecimento da crítica 
internacional e enumerava os mais importantes projetos deste período:

A Associação Brasileira de Imprensa e o Ministério da Educação, mesmo quando ainda 
em construção, atraem caravanas de turistas e a consagração da crítica estrangeira, e abrem 
com sinal verde o caminho para a nova arquitetura, entre cujas realizações, de 1937 a 1940, 
podem ser referidas: 

- de M. M. Roberto - Instituto dos Industriários, Aeroporto Santos Dumont e Liga 
Brasileira contra a Tuberculose;

70. Ver foto no anexo 21.

Escada externa da Estação de Hidros, na capa do 
livro Brazil Builds.
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- de Attílio Corrêa Lima e Renato 
Soeiro, com a colaboração de Renato 
Mesquita, Jorge Ferreira e Thomaz 
Estrella - Estação de Hidros do Aeroporto 
Santos Dumont;

- do mesmo Attílio - Estação 
Marítima da avenida Rodrigues 
Alves, sucessão de cascas cilíndricas 
- inspiradas na Maison Monol de Le 
Corbusier, que por sua vez diretamente 
se inspirou nas Docas de Casa Blanca, 
de Auguste Perret;

- de Paulo Camargo de Almeida - 
Asilo São Luiz, para a velhice desamparada;

- de Álvaro Vital Brasil - casa do arquiteto, na rua Almirante Alexandrino. (SANTOS, 
1965, op. cit., p.114-115).

A morte prematura de Luís Nunes, em 1937, cortou um impulso que parecia pleno de 
promessas. A morte inesperada de Attílio Corrêa Lima num acidente de avião em 1943, a 
algumas centenas de metros daquilo que era sua obra-prima, eliminaria, alguns anos mais tarde, 
outro talento que poderia ampliar essa tendência (BRUAND, 1991, p.104).

Planta do térreo, do primeiro pavimento e corte da Estação de Hidroaviões. Fonte: MINDLIN, 2000.

Foto da escada caracol interna. Fonte: Bruand, 1991, p.104.
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Foto do edifício em construção, 1938. Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

A construção da Estação de Hidroaviões

O Departamento de Aeronáutica Civil - DAC, desde o início da década de 1930, estava 
desenvolvendo uma política de construir terminais aeroportuários nas principais cidades 
brasileiras. As cidades de Salvador, Porto Alegre e São Paulo já tinham seus aeroportos em fase 
de construção. No Rio de Janeiro o DAC havia feito, pouco antes, um concurso para escolher o 
projeto da Estação de Passageiros do Aeroporto Santos Dumont, vencido por Marcelo e Milton 
Roberto, também em 1937. Attílio Corrêa Lima também participou deste concurso atuando em 
equipe com os arquitetos Paulo Camargo de Almeida e Renato Mesquita dos Santos, obtendo 
o segundo lugar.

Nesta época a aviação brasileira atravessava um período de definições e acreditava-se que 
o transporte aéreo seria mais desenvolvido a partir dos hidroaviões. Por isso a Estação de Hidros 
recebeu do DAC prioridade absoluta, tendo suas obras sido iniciadas em 1937 e concluídas em 
1938, enquanto que a estação terrestre somente ficou pronta em 1944. Attílio Corrêa Lima 
viu assim ser construído o seu mais importante projeto. Ausente do Rio de Janeiro entre 1927 
e 1931, quando estudou em Paris, e com os seus primeiros trabalhos profissionais realizados 
longe da capital federal (Goiânia e Recife), ele finalmente viu um projeto seu assumir papel de 
destaque na paisagem da cidade.

Adotando estrutura independente em concreto armado, generosos panos de vidros e 
espaços interiores amplos e elaborados (como o hall principal, onde se destacava uma escultural 
escada71), a Estação de Hidros transformou-se numa obra admirada pela pureza de suas linhas 
e a qualidade de seus acabamentos, caracterizado-se como uma referência de uma vertente de 
arquitetura moderna que se produzia nos anos de 1930 (SEGAWA, 1999, p.88).

Contratado pelo DAC, Attílio Corrêa Lima teve um exíguo prazo de trinta dias para 
apresentar o projeto definitivo da estação, com todas as plantas, cortes, fachadas, cálculo 
estrutural, detalhamentos e um orçamento discriminado. Também fazia parte do contrato a 
fiscalização da parte técnica e artística, a assistência permanente e a inspecção assídua, até a 
conclusão da obra. Para tanto Attílio se comprometia a realizar, pelo menos, três visitas à obra, 
por semana. A obra teve início ainda no primeiro semestre de 1937 e ficou pronta em meados 
do ano seguinte.

71. Ver anexo 23.
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O contrato estabelecia que os honorários profissionais seriam pagos conforme a tabela do 
Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB, que estabelecia uma taxa de 8% do valor da obra até 
o valor de 500:000$000 (quinhentos contos de réis) e 6% sobre o valor que excedesse a este 
limite. Estava incluído nestes honorários o valor referente ao prêmio do concurso que seria 
pago em 12 parcelas. A primeira delas no ato da entrega do projeto, no valor de 10:000$000 
(dez contos de réis) e as outras 11 parcelas mensais de 3:333$000 (três contos, trezentos e trinta 
e três mil réis), todos os dias 10 de cada mês. O prazo total para a realização das obras ficou 
estabelecido em 15 meses.

Foi a partir da assinatura desse contrato que a situação financeira de Attílio começou a 
melhorar. A família resolveu voltar a morar no Rio de Janeiro, deixando novamente a casa da 
Ilha do Governador. Eles foram morar num apartamento alugado no edifício Iguaçu, situado 
na avenida Beira Mar. Residir neste local facilitou muito o trabalho de fiscalização das obras 
da estação de hidros e que fazia parte do contrato de Attílio com o DAC. Muitos anos depois o 
edifício Iguaçu acabou sendo adquirido pelo IBGE.

O mar batia nas pedras, ali onde hoje fica o Museu de Arte Moderna. Na ponta do 
Calabouço existia a praia das Virtudes, aonde eu ia quase todo dia me banhar (Bruno Corrêa 
Lima, em entrevista concedida ao autor, em julho/2006).

O cálculo estrutural do edifício foi elaborado pelo Escriptório Thechinico Sylvio Reis 
& Adalberto Nogueira - Engenheiros Civis, situado à avenida Nilo Peçanha, 151 - salas 209 
a 211 - Rio de Janeiro. Um dos engenheiros era conhecido de Attílio, que contratou os seus 
serviços para o cálculo das fundações e da estrutura de concreto pelo valor total de 5:000$000 
(cinco contos de réis), a serem pagos em cinco parcelas semestrais de 1:000$000, entre maio/37 
a junho/38. As amplas esquadrias de ferro foram projetadas e executadas pela firma Fichet 
& Schwartz Hautmont S.A. Todas as paredes e a estrutura do edifício foram revestidas em 
mármore travertino.

Uma leve marquise apoiada em estrutura de aço conduz os passageiros abrigados até o ancoradouro para o 
embarque nos hidroaviões. Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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O projeto completo de paisagismo 
na área de entorno do edifício também foi 
elaborado pelo escritório de Attílio Corrêa 
Lima. Os jardins tropicais, compostos de 
plantas nacionais como a flora nordestina 
e plantas aquáticas da Amazônia, incluindo 
um aviário, foram executados no final de 
1938 e durante quase todo o ano de 1939. 
Conforme o livro-caixa em que Attílio 
registrava todo o movimento financeiro 
de seu escritório, a última parcela que ele 
recebeu do DAC por conta dos serviços na 
estação de hidros, foi em novembro de 1939. 
O projeto de paisagismo englobou toda a 
área frontal da Estação de Hidroaviões e o 
mesmo partido foi seguido no entorno do 
terminal terrestre, inaugurado quase seis 
anos depois.

O paisagismo do entorno é do Attílio. 
Tudo aquilo ali, inclusive na Estação 
de Passageiros, foi feito pelo Attílio 
(FERREIRA, 2006, p.16).

Foi a partir deste projeto paisagístico 
é que o escritório particular de Attílio 
começou a receber outros clientes 

interessados em trabalhos de paisagismo. Attílio também elaborou o projeto da Estação de 
Cabotagem do Rio de Janeiro, contratado que foi pela Administração do Porto do Rio de Janeiro 
- APRJ. É bastante provável que este projeto também tenha sido encomendado ao seu escritório 

Implantação do paisagismo no entorno da Estação de 
Hidros, 1939. Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

Almoço de inauduração da Estação de Hidroaviões, Rio de Janeiro, 1938. 
Fonte: arcervo Bruno Corrêa Lima. 
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2.3.3	
	 O	1o	Congresso	Brasileiro	de	Urbanismo	-	Rio	de	Janeiro	 	

Realizou-se na Capital Federal, em janeiro de 1941, o I Congresso Brasileiro de Urbanismo, 
demonstrando o quanto se tornou importante a questão da expansão urbana no Brasil a partir 
da década de 1930.

Inaugurado no dia 20 de janeiro, dia em que se comemora o aniversário da cidade do 
Rio de Janeiro, o evento foi coordenado pelo dr. Baptista de Oliveira que presidiu a Comissão 
Organizadora formada por importantes técnicos brasileiros e por diversos especialistas na 
questão do planejamento urbano brasileiro.

A delegação que representou o Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB foi formada pelos 
seguintes arquitetos associados: Affonso Eduardo Reidy, Attílio Corrêa Lima, Hermínio de 
Andrade e Silva, Lucas Mayerhofer, Marcelo Roberto, Milton Roberto, Oscar Niemeyer, Paulo 
Barreto, Paulo Camargo de Almeida, Raphael Galvão e Roberto Magno de Carvalho.

Attílio Corrêa Lima, designado por ofício do IAB datado de 15/01/41, presidiu a Seção de 
História e Divulgação, constituída com o objetivo de estudar a formação e o desenvolvimento 
das cidades brasileiras, a proteção do patrimônio histórico e as questões relacionadas à legislação 
urbanística, até então pouco conhecida.

Para Attílio, a realização do congresso no Brasil seria muito oportuna, pois deveria 
servir também para divulgar ao público em geral a importância de se estudar cientificamente o 
crescimento das cidades.  

Attílio ressaltou: “Ainda é corrente o conceito de que urbanismo é o embellezamento de 
cidades, é obra sumptuária de abertura de avenidas e bellos parques. O urbanismo tem raízes 
muito mais profundas, que penetram em todo o organismo social, nas suas relações entre o 
homem e a natureza, e entre os homens reciprocamente.”72

Nessa entrevista, com o título de As cidades também morrem, o urbanista Corrêa Lima 
demonstra parte do conhecimento que adquiriu na Europa, quando cursou a pós-graduação 
no l’Institut de Urbanisme de l’Université de Paris, sendo o primeiro arquiteto brasileiro a se 
especializar nas questões urbanas. Para se fazer melhor entender compara: “A cidade deve ser 
encarada como um ser vivo que evolue continuamente e, como todo o ser vivo, pode retroceder 
e mesmo perecer (...). A cidade é como uma parasita que vive sobre a terra, della tirando o 
seu sustento, ora se amoldando aos grandes obstáculos, ora vencendo-os e modificando-lhe a 
paisagem e até o clima”.73

72. Entrevista concedida à imprensa carioca às vésperas da inauguração do evento.
73. Idem.

devido ao brilhante trabalho desenvolvido por ele na quase vizinha estação da hidros. Todos 
estes trabalhos foram elaborados a partir de 1939 e serão analisados no capítulo 3.

Attilio e família residiram no edifício Iguaçu até o terminarem as obras da Estação de 
Hidroaviões, quando então a família mudou-se para uma outra casa também alugada, situada 
no Cosme Velho, junto à linha de bonde que ia para o Corcovado. Nesta casa eles moraram 
mais dois anos, até o final de 1940. Depois, no início de 1941, mudaram-se para uma outra casa 
localizada na subida para o Alto da Boa Vista.
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Quando estava na França, Attílio foi 
designado pelo governo como delegado 
brasileiro no I Congresso Internacional de 
Urbanismo, realizado em Paris, em 1928. 
Além disso, havia trabalhado alguns 
meses do ano de 1929 no escritório do 
urbanista francês Alfred Donat Agache, 
que naquela ocasião estava elaborando o 
plano de expansão da cidade do Rio de 
Janeiro. Seu conhecimento das questões 
urbanas o credenciou a presidir neste I 
Congresso Brasileiro de Urbanismo, a 
Seção de História e Divulgação, onde 
deveria colocar os importantes problemas 
enfrentados pelas cidades mundiais e, 
particularmente, as cidades no Brasil.

Ele afirmava: A origem e a evolução 
das cidades são um capítulo da geographia 
humana, e a geographia humana é 
a sombra da História Econômica da 
Humanidade. E ressaltando a importância 
do tema a ser discutido pela sua Seção no 
Congresso, indagava: Como poderia ser 
possível influir no desenvolvimento de uma 
cidade sem conhecer as razões profundas 
da sua origem e seu desenvolvimento? 74

Quando assisti em 1928 o Congresso 
Internacional de Urbanismo, em Paris, 
sonhei com um milagre da realização de 
um congresso semelhante no Brasil e, 
treze anos depois esse milagre se realiza 

graças a energia e tenacidade do senhor Baptista de Oliveira, a quem hypotheco profunda 
sympathia, disse ele no final da entrevista.

Alguns dias depois o congresso se realizou com todo o brilho. A Seção de História e 
Divulgação teve como presidente Attílio Corrêa Lima, como relator Mário S. Martins e contou 
com a participação de outros importantes profissionais como Ariosto Berna, Raphael Galvão, 
Jerônimo Coimbra Bueno, Vitor Hugo da Costa e Fernando Cardim, que representou a cidade 
de São Paulo.

Attílio Corrêa Lima reunido com a comissão da 
Seção de História e Divulgação, no I Congresso 
Brasileiro de Urbanismo, 1941. 
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

2.3.4
	 Os	artigos	em	revistas	especializadas

Após concluir e entregar o Plano de Remodelação do Recife Attílio Corrêa Lima retornou 
ao Rio de Janeiro, em setembro de 1936, onde montou o seu escritório de projetos no centro da 
cidade e continuou lecionando urbanismo na Escola Nacional de Belas Artes. Durante todo este 

74. Ibidem
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ano sua família havia permanecido residindo na casa da Ilha do Governador, enquanto Attílio 
se deslocava constantemente entre o Rio e Recife.

Neste seu novo retorno ao Rio Attílio enfrenta naturalmente algumas dificuldades em 
conseguir trabalho. Com mais tempo disponível e sem os deslocamentos que se habituara a fazer 
nos últimos anos, primeiro para Goiânia e depois para o Recife, ele começou a participar mais 
ativamente da política de classe, sendo eleito membro do Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura - CREA, cargo em que ficou até o final do ano seguinte75.

Nos quatro anos seguintes, entre 1937 e 1940, Attílio passou a dedicar-se ao seu escritório, 
realizando trabalhos de projeto de arquitetura e de paisagismo, mas não mantendo nenhum 
vínculo com projetos governamentais de grande porte. 

Em janeiro de 1937 ele começou a escrever artigos para a revista Arquitetura e Urbanismo, 
uma publicação bimensal do Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB, já a partir do seu lançamento. 
No artigo intitulado Goiânia - A nova capital de Goiás publicado nos três primeiros números 
da revista, entre janeiro e junho de 1937, ele relatou sua experiência em Goiânia, entre 1933 e 
1935.

Como professor e principalmente como 
urbanista Attílio era bastante procurado para 
escrever artigos em revistas profissionais 
especializadas. Além de publicar regularmente 
na revista Arquitetura e Urbanismo, editada 
pelo IAB, a partir do final de 1938 ele também 
passou a fazer parte do corpo de colaboradores 
permanentes da revista Urbanismo e Viação, cujo 
proprietário e editor técnico era o engenheiro 
F. Baptista de Oliveira76. Foi nesta revista que 
ele publicou, em capítulos, de dezembro/38 a 
dezembro/40, um resumo do trabalho que havia 
realizado durante o ano de 1936 no Recife.

Attílio voltou a escrever na revista 
Arquitetura e Urbanismo em março/abril de 1939 
quando publicou um artigo intitulado A Ponte 
Brasil, dedicado a discutir a conveniência da 
construção de uma ponte rodoviária que fizesse 
a ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e 
de Niterói, atravessando por sobre a Baía de 
Guanabara. Essa idéia ele já havia defendido em 
seu Trabalho-Tese realizado em Paris e publicado 
em 1932. Sete anos depois Attílio volta publicamente a discutir esta idéia defendendo a 
construção da ponte a partir de duas justificativas básicas: o desenvolvimento da região da 
Baixada Fluminense e o extravasamento urbano da cidade do Rio de Janeiro.

A estrada é por excelência um instrumento de progresso, mas uma estrada sobre a 
Guanabara será o elemento vital de rejuvenescimento da área (...) (LIMA, revista Arquitetura 
e Urbanismo, 1939, Ano IV, no. 2, p.42).

Em outro trecho deste artigo ele procura fazer uma analise do crescimento da cidade do 
Rio de Janeiro, sempre muito dificultado pelas características geográficas do sítio.

Capa da revista Urbanismo e Viação, dez/1939.

75. Attílio foi também membro do Conselho Técnico do Distrito Federal durante o ano de 1935. 
76. Ver anexo 24.
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O progresso urbano do Distrito Federal desenvolve-se por infiltração, dada a topografia 
acidentada da cidade, avançando sempre em profundidade, criando sérios problemas de 
transporte e levando a zona residencial a grandes distâncias pelos rincões das serras. (...) a 
ponte Rio - Niterói traria a possibilidade de atravessar, numa verdadeira avalanche, grande 
parte da população do Rio para Niterói, estabelecendo harmoniosamente a continuidade do 
desenvolvimento do litoral tão privilegiado pela natureza (LIMA, 1939, idem, p.42).

Attílio expunha com muita convicção sua crença no planejamento regional, que ele havia 
aprendido a admirar com um de seus mais importantes mestres franceses, o arquiteto Henri 
Prost, seu professor-orientador em Paris e o autor do Plan da Region Parisiense.

A tendência moderna do Urbanismo é para a organização dos planos regionais e para 
a organização da vida em sociedade. O simples critério dos melhoramentos locais aplicados 
isoladamente são ineficazes se não forem encarados em conjunto com outras aglomerações 
urbanas que formem uma região de interesses comuns ou dependentes. São inócuos os planos 
feitos para uma cidade, se ela vive entre outras cidades decadentes e abandonadas. O plano 
regional é o coordenador que re-estabelecerá a atividade, permitindo o revigoramento de uma 
região; o resto é sempre fácil e virá espontaneamente, obedecendo a um plano previamente 
traçado (ibidem, p.43).

Os vários artigos que Attílio escreveu nas diferentes revistas especializadas trouxeram 
ao debate os grandes projetos nacionais e colaboraram na formação de muitos planejadores 
urbanos no Brasil.

Em novembro de 1942 Attílio escreveu para a Revista Municipal de Engenharia a primeira 
parte de um artigo sobre o importante projeto que estava realizando para o IAPI em São Paulo. 
O corpo editorial desta revista, criada pela Prefeitura do Distrito Federal em 1932, era composto 
pelo redator-chefe engenheiro Everardo Backheuser, pelo engenheiro Manoel Santos Dias e 
pela engenheira Carmem Velasco Portinho. 

Neste número Attílio relatou a experiência que estava passando na elaboração do projeto 
do Conjunto Residencial da Várzea do Carmo, o primeiro empreendimento do IAPI em São 
Paulo. Este projeto está detalhadamente analisado no Capítulo 3 do presente trabalho.

Após o falecimento de Attílio em agosto de 1943 a Revista Municipal de Engenharia, 
em sua edição de outubro/43, apresentou a segunda parte do artigo dedicado ao Conjunto 
Residencial da Várzea do Carmo. Nesta edição a revista registrou o prematuro desaparecimento 
do importante urbanista:

“Ao fazer a publicação do projeto da Várzea do Carmo não podemos deixar de registrar 
o desaparecimento de um de seus autores - Attílio Corrêa Lima - em companhia de outro 
destacado engenheiro - Guy Danin Wellisch - ao retornar de S. Paulo, onde preparavam a 
execução desta obra.

Arquiteto da nova geração, urbanista e professor, esse nosso colaborador soube elevar 
tanto no Brasil, como no exterior o prestígio da engenharia Nacional pelo vigor de suas 
concepções artísticas, onde jamais faltou esse caráter profundamente social e humano que lhe 
eram tão característicos.       

Detentor de vários prêmios, deixou Corrêa Lima inúmeras realizações de arquitetura 
não divulgadas graças a sua modéstia, das quais entretanto escapou a Estação de Hidros do 
Aeroporto Santos Dumont, tão conhecida como admirada entre as demais do gênero e do estilo 
moderno.                      

Como urbanista também foi grande sua atividade onde, entre outros, legou-nos os projetos 
de Goiânia e Volta Redonda, cuja realidade e futuro já podem ser apreciados, dado o grau de 
desenvolvimento em que se acham” (Revista Municipal de Engenharia, out/43, p.238)
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No Capítulo 2 abordamos as atividades profissionais de Attílio Corrêa Lima, desde o seu 
regresso de Paris, no final do ano de 1931, até os seus últimos e importantes trabalhos realizados 
como urbanista, principalmente nos planos que elaborou para alguns órgãos governamentais.

Os planos de Goiânia, Recife, Barra Mansa e Volta Redonda foram estudados 
detalhadamente, além de algumas outras atividades paralelas por ele desenvolvidas após o 
retorno do Recife, em 1936, e onde merece destaque o concurso que ele venceu para a escolha 
do projeto da Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

No terceiro e último capítulo do trabalho vamos abordar a sua atividade profissional nos 
projetos realizados como profissional autônomo em seu escritório montado em 1937 e a sua 
participação como arquiteto da equipe de projetos do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos 
Industriários – IAPI.

O final do Capítulo 3 também é dedicado à comprovação das premissas do trabalho, 
abordando o pioneirismo do arquiteto e as razões de sua trajetória para o Movimento 
Moderno.
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2Anexos
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Anexos 2.1

Anexo 1 - Casa Modernista 
projetada por Gregori 
Warchavchik em 1930, na rua 
Itápolis, 961, Pacaembu, São 
Paulo. Fonte: FERRAZ, Geraldo, 
1965.

Anexo 2 - Lúcio Costa e Le 
Corbusier em sua última visita ao 
Brasil, 1965. Fonte: 
www.fondationlecorbusier.asso.
fr/
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Anexo 3 - Lúcio Costa, Frank Lloyd Wright e Gregori 
Warchavchik, em 1931 na Casa Nordchild, situada à 
rua Toneleros, 138, Copacabana, Rio de Janeiro. Fonte: 
FERRAZ, Geraldo, 1965.

Anexo 4 - Perspectiva, elevação e planta das habitações 
proletárias projetadas por Warchavchik & Lúcio Costa 
em 1931, Vila Gamboa, Rio de Janeiro. Fonte: FERRAZ, 
Geraldo, 1965.
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Anexos 2.2

Anexo 5 - Planta do Setor Central de Goiânia em1938, elaborada por Coimbra 
Bueno & Cia. Ltda. Fonte: MANSO, 2001.
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Anexo 6 e 7 - Palácio da Justiça de Goiânia. Acervo Bruno Corrêa Lima. Foto: Hugo Segawa.
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Anexo 8 -  Desenho de Attílio Corrêa Lima, sobre papel vegetal, do Centro Cívico de Goiânia. Acervo Bruno 
Corrêa Lima. Foto: Hugo Segawa.



Luiz Gonzaga Montans Ackel

213

A
ne

xo
 9

 - 
 F

ot
o 

da
s p

al
m

ei
ra

s B
ur

iti
s q

ue
 d

er
am

 o
rig

em
 a

o 
no

m
e 

do
 p

ar
qu

e 
B

ur
iti

sa
l, 

em
 G

oi
ân

ia
. A

ce
rv

o 
B

ru
no

 C
or

rê
a 

Li
m

a.



Luiz Gonzaga Montans Ackel

214

Anexo 10 -   Projeto do Grande Hotel de Goiânia, 1935. Fachada Principal - Escala 1:50. Sem Assinatura. Acervo 
Bruno Corrêa Lima. Foto: Hugo Segawa.

Anexo 11 -   Projeto da Diretoria de Segurança Pública de Goiânia, 1935. Fachada Principal - Escala 1:50. Sem 
Assinatura. Acervo Bruno Corrêa Lima. Foto: Hugo Segawa.

Anexo 12 -  Projeto do Liceu Secundário do Estado em Goiânia, 1935. Desenho da fachada principal assinado por 
Attílio Corrêa Lima. Acervo Bruno Corrêa Lima. Foto: Hugo Segawa.
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Anexo 13 - Fotos atuais do edifí-
cio do Grande Hotel, atual pro-
priedade do INSS, Patrimônio 
Histórico de Goiás. 
Fonte: Isabelly Romano, 2007.



Luiz Gonzaga Montans Ackel

216

Anexo 16 - Conjunto de casas-modelo construídas na década de 1930 pela firma Coimbra 
Bueno & Cia. Fonte: MANSO, 2001.

Anexo 15 - Primeiras residências de dois pavimentos construídas na década de 1930, 
pela firma Coimbra Bueno & Cia. Fonte: MANSO, 2001.

Anexo 14 - Primeira casa construída em Goiânia, na esquina da Rua 20 com a Rua  14, 
no Setor Central da cidade na década de 1930. Fonte: MANSO, 2001.
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Anexo 17 - Telegrama enviado pelo presidente do IAB, à  Atílio Correa Lima em 03/07/1942. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 18 - Carta enviada por Armando de Godoy à Attílio Corrêa Lima, sem data. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexos 2.3
Anexo 19 - Certidão da Universidade do Rio de Janeiro, datada de 31 de janeiro de 1935, certificando que Attílio 
Corrêa Lima é professor de Urbanismo e Architectura Paisagista desta instituição, desde de 1932. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 20 - Resolução do Presidente da República, nomeando Attílio Corrêa Lima para reger interinamente a 
cadeira de Urbanismo-Architectura Paisagista, assinado por Getúlio Vargas e Gustavo Capanema, datado de 12 de 
abril de 1937.
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 21 - Perspectiva desenhada, meio às pressas, para a entrega do concurso.
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.

Anexo 21 - Foto da fachada da Estação de Hidros em fase final de construção, 1938.
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 23 - Página no. 150 do Livro Brazil Build, 1943.
Fonte: GOODWIN, Philip. Fotografias de Kidder Smith.
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Anexo 24 - Corte e Planta da escada caracol projetada por Attílio, com cálculo estrutural de Joaquim Cardozo. 
Na foto ao lado aparece a escada já desformada. 
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

Anexo 24 - Corpo dos colaboradores da revista 
Urbanismo e Viação.
Fonte: ACKEL, 1996.
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3A intensa carreira 
profissional em apenas 
12 anos
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3.1
 O escritório particular de Attílio Corrêa Lima

Após retornar do Recife no final de 1936 Attílio Corrêa Lima montou, finalmente, um 
escritório de projetos de arquitetura e de paisagismo no Rio de Janeiro. Formado pela Escola 
Nacional de Belas Artes em 1925 e após ter cursado uma pós-graduação em urbanismo na 
Universidade de Paris que lhe tomou mais de quatro anos, sua trajetória profissional no Brasil 
tinha sido pautada por trabalhos como urbanista, sempre realizados fora da Capital Federal, 
como foram os casos de Goiânia e do Recife. Para ele, agora era preciso conquistar espaço num 
mercado profissional onde a sua geração já atuava há mais de dez anos.

E foi neste escritório que Attílio, contando com a colaboração de quatro de seus ex-alunos, 
elaboraram o projeto com o qual venceu o concurso público para a Estação de Hidroaviões do 
Rio de Janeiro, no início de 1937. A construção deste edifício teve início no segundo semestre 
deste ano e sua inauguração ocorreu no dia 1 de novembro de 1938. Desde meados de 1937, 
quando a construção da estação se inicia, as atenções de Attílio praticamente se concentraram na 
administração desta obra. Todo o paisagismo da ampla área externa do edifício foi acompanhado 
pessoalmente por Attílio durante quase todo o ano de 1939, quando ele definitivamente entregou 
a obra ao DAC, recebendo a sua última parcela em novembro/39.

A partir da inauguração da Estação de Hidroaviões, um edifício de linhas arquitetônicas 
arrojadas, e completado pela implantação de um moderno paisagismo em toda a área de entorno 
do prédio1, Attílio ficou muito conhecido e o seu escritório particular passou a ser procurado 
por diversos clientes interessados em seus trabalhos profissionais, tanto de paisagista, como de 

Perspectiva de jardim, assinada: “A. Lima 2-8-1934”.  Local não identificado. Fonte: Acervo Bruno Corrêa 
Lima.

1. Ver fotos dos jardins no anexo 1.
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Folder do Escritório Corrêa Lima & Cia., 1937. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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arquiteto. Isto começa a ocorrer somente a partir do início de 1939, quando Attílio já completara 
14 anos de formado.

Este escritório ficava localizado no Edifício Castello, sala 1142, situada no último andar 
do edifício, obrigatoriamente acessado por um lance de escada, depois de se atingir o décimo 
andar através do elevador. E foi neste escritório que Attílio começou a fazer seus primeiros 
projetos particulares, já que, esta época, sua única remuneração advinha do trabalho como 
professor da disciplina de Urbanismo-Arquitetura Paisagística na Escola Nacional de Belas 
Artes do Rio de Janeiro. 

Devido ao pouco trabalho que tinha no escritório ele usava o tempo no desenvolvimento 
de vários projetos de residências que ele mesmo denominou de casas sem dono. Ao contrário 
das primeiras residências que ele havia desenhado ainda como aluno da ENBA ou mesmo 
quando já estava formado, com quase todas elas seguindo o estilo neocolonial, os projetos de 
agora seguiam uma linha moderna chamada de futurista ou cubista3.

O escritório de Attílio funcionou nesta sala 114 até o final de 1940, quando então ele 
transferiu sua firma para as salas 105 e 106 do mesmo edifício Castello. Neste novo local ele 
constituiu o Studio Técnico de Urbanismo A. Corrêa Lima, onde, mais tarde, realizou o trabalho 
de Barra Mansa, juntamente com seu colega Aldary Toledo.

Até 1940, Attílio e sua família residiram no Cosme Velho e a partir de 1941 mudaram-se 
para uma casa alugada que ficava na subida para o Alto da Boa Vista. No primeiro verão que 
estavam lá, depois de alguns dias de fortes temporais, a casa começou a ruir. Segundo seu filho 
Bruno Corrêa Lima, isto aconteceu durante a madrugada:

“Nós tivemos que sair às pressas, pois a casa começou a descer. Aí papai transformou a 
desgraça em felicidade”, conta ele. “No dia seguinte nós fomos todos viajar para Ouro Preto, 
Mariana e outras cidades mineiras. O nosso carro era um DKW, com carroçaria de madeira, 
que parecia mais uma bicicleta de quatro rodas” (entrevista com Bruno Corrêa Lima).

Perspectiva de “casa sem dono”, em aquarela, tamanho A4, sem data. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima

2. Ver fotos do mobiliário do escritório no anexo 4.
3. Ver anexo 5.
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3.1.1
 Os projetos de paisagismo

Logo depois que se formou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e antes 
de sua viagem para Paris, Attílio Corrêa Lima havia participado de um concurso promovido 
pela Prefeitura do Distrito Federal para a escolha do projeto de ajardinamento da ponta do 
Calabouço, oportunidade em que obteve o segundo lugar. Desde essa época ele já gostava de 
paisagismo, mas não consta que ele tenha estudado paisagismo enquanto esteve na França. 
Porém, quando de lá retornou, ele trouxe vários livros sobre o assunto.

Bruno conta que esta viagem também foi uma aventura, pois, alguns quilômetros depois 
de Barbacena o carro atolou num lamaçal. Seu pai e sua mãe desceram e ficaram observando 
como iriam fazer para sair dali, quando parou uma enorme perua-camionete, equipada com 
correntes nos pneus e dirigida por Roberto Burle Marx e alguns amigos. Attílio já conhecia Burle 
Marx desde os tempos em que trabalhara no Recife e eles ficaram algum tempo conversando e 
resolvendo como sair daquela situação.

No retorno da viagem a Minas Gerais Attílio precisou alugar uma outra casa para eles 
morarem, ali mesmo, no Alto da Boa Vista. Esta nova moradia pertencia à família de Cesário 
Alvim e ficava na Estrada das Furnas da Tijuca, num lugar chamado Lampião, e onde eles 
residiram até setembro de 1942.

Foto da Granja Comary, em Teresópolis, Rio de Janeiro, onde Attílio realizou trabalhos de paisagismo. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Nas pesquisas realizadas no acervo de Bruno Corrêa Lima nós encontramos muitos livros 
de paisagismo, jardinagem e botânica, e também um completo fichário onde Attílio catalogava 
todos os tipos de plantas que ele usava em seus projetos. Da sua coleção particular constam 
também cinco volumes dos dicionários de botânica escritos por Pio Corrêa, sendo que os três 
primeiros foram adquiridos por Attílio e os dois últimos, para completar a coleção, foram 
comprados por seu filho Bruno, após a morte do pai.

“Meu pai gostava muito de paisagismo, mas ele era assim, uma espécie de auto-didata. 
Ele sempre me levava para ver os jardins que estava fazendo e ficava me explicando o lugar de 
origem de cada planta” (entrevista já citada).

No início do ano de 1939 Attílio Corrêa Lima foi contratado para elaborar alguns estudos 
de paisagismo para a Granja Comary, em Teresópolis, na serra fluminense. Em nossa consulta 
aos arquivos não conseguimos muitos dados a respeito deste projeto, mas apenas algumas 
fotografias e alguns croquis por ele desenhados4.

Nos primeiros trabalhos de paisagismo feitos por Attílio o espaço é tratado a partir de 
uma geometria mais ou menos rígida, com os pisos e caminhos convergindo para um ponto 
principal. A vegetação e as esculturas fazem parte do cenário criado, seguindo os padrões de 

Projeto de paisagismo que Bruno atribui à Granja Comary. Assinado: “Attílio Corrêa Lima 3o - 39”. 
Pastel seco sobre papel. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.

4. Ver croquis no anexo 6.
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um paisagismo clássico, geralmente aplicados nos jardins das residências particulares situadas 
fora dos grandes núcleos urbanos.

Os anos 20 e 30 constituem-se de fato em um período totalmente tradicionalista no tocante 
à arquitetura paisagística nacional, tanto em nível oficial como nos projetos particulares, não 
havendo alterações nos modos de concepção do espaço, nem mesmo em suas formas de uso 
(Macedo, 1999, p.54).

A experiência urbanística vivenciada por Attílio nos trabalhos de Goiânia e do Recife, 
entretanto, levam-no a rever esses conceitos rapidamente. Os novos bairros-jardins projetados 
pelo urbanista inglês Barry Parker e implantados em algumas cidades brasileiras como no 
Recife - Bairro do Derby, e em São Paulo - Pacaembu, ambos idealizados em 1924, delineiam 
novos caminhos para o paisagismo. Mesmo em Goiânia já estavam presentes as configurações 
dos novos bairros-jardins que vêm se firmar, definitivamente, a partir do tratamento dado a 
Pampulha, em Belo Horizonte, em 1942.

Attílio Corrêa Lima foi também um dos precursores do paisagismo no Brasil, introduzindo 
plantas tipicamente brasileiras5 na composição dos jardins (LEME, 1999, op. cit, p. 497).

As várias viagens que fez a Teresópolis para realizar os trabalhos na Granja Comary 
renderam a ele um novo contrato de serviços de paisagismo, na Granja São Francisco. Attilio 
também fez projetos para a reforma dos jardins do Palácio Itaboraí, conhecido como palácio 
do interventor6, este situado em Petrópolis. Alguns documentos atestam que estes dois últimos 
trabalhos foram realizados no decorrer do ano de 1939.

No segundo semestre de 1939 Attílio iniciou trabalhos de paisagismo em São Paulo, na 
residência do conde Francisco Matarazzo  Júnior, situada à avenida Paulista, 83, na esquina com 
a rua Pamplona. Em seus arquivos foi possível localizar algumas importantes peças gráficas 
como a planta do levantamento cadastral da propriedade, elaborada por Severo, Villares e Cia. 
Ltda, do Escritório Técnico Ramos de Azevedo, com data de 12/12/1938.

No início de 1940 ele começou a prestar outros serviços de paisagismo na implantação 
dos jardins e alguns tanques na propriedade de Raymundo de Castro Maia, em Jacarepaguá, e 
também trabalhou na propriedade dos irmãos Aluísio e Joaquim Salles, ambas na cidade do Rio 
de Janeiro. Estas informações foram obtidas em anotações esparsas feitas de próprio punho por 
Attílio, mas não dispomos de maiores detalhes a respeito destes projetos.  

Durante os anos 39/40 os principais trabalhos realizados pela firma Corrêa Lima & Cia. 
- Arquitetura - Urbanismo - Construções, foi na área de projetos paisagísticos, sendo um dos 
mais importantes deles o projeto que ele fez para a residência de Roberto Marinho, situada à rua 
Cosme Velho, 303/307. Nos arquivos de Bruno Corrêa Lima nós encontramos alguns croquis 
e plantas elaborados por Attílio7 e estando alguns deles datados e assinados. Dos arquivos 
consta também um orçamento de elaborado pela Casa Flora, de Schlick & Nogueira, para o 
fornecimento variadas quantidades de 80 espécies de plantas, 1.200 m2 de grama Junquilho 
e 1.350 m2 de grama inglesa. Este orçamento, datado de 12/09/1940, foi encaminhado ao 
escritório de Attílio e importa num total de Rs 10:275$000. 

Com base nesta cotação Attílio elaborou, em 16 de setembro de 1940, uma proposta 
de trabalho para a execução de serviços de paisagismo na residência da rua Cosme Velho e a 
encaminhou ao dr. Cezar de Melo Cunha, administrador de Roberto Marinho. O orçamento 
especifica serviços em seis diferentes setores da propriedade e o total foi orçado em Rs 
41:440:000, estando aí incluídos o projeto de paisagismo, “o fornecimento das plantas adultas, 

5. Ver aquarelas pintadas por Attílio no anexo 7.
6. Ver anexo 8: croquis datados e assinados por Attílio.
7. Ver anexo 9.
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Ao lado, planta do jardim 
da residência da família 
Matarazzo na avenida Paulista, 
em São Paulo, desenhada por 
Attílio. Fonte: Acervo Bruno 
Corrêa Lima.

Abaixo, planta geral dos 
jardins para a propriedade 
de Roberto Marinho, Cosme 
Velho, Rio de Janeiro. Fonte: 
Acervo Bruno Corrêa Lima.
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o preparo do terreno e a mão de obra para o plantio, regas e demais cuidados indispensáveis 
até o enraizamento das plantas, inclusive os diferentes gramados”.

Quatro dias depois esta proposta foi em parte aprovada, sendo contratados apenas os 
serviços referentes ao setor 2 pela importância de Rs 9:900$000, a ser paga em parcelas de 
acordo com o andamento dos trabalhos.

Pelo que consta este deve ter sido o último trabalho elaborado por Attílio Corrêa Lima na 
área de paisagismo. O projeto e a implantação se desenvolveram ao longo de seis meses, sendo 
concluídos em março de 1941. Enquanto realizava através de seu escritório alguns projetos de 
paisagismo e de arquitetura, Attílio também atuou como consultor do Serviço de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - SPHAN, no período de julho/39 e maio/41.

Bruno Corrêa Lima, que nesta época tinha cerca de dez anos de idade lembra que, 
em dezembro de 1939, quando seu pai recebeu do Departamento de Aviação Civil a última 
parcela referente à obra da Estação de Hidroaviões no valor de Rs 12:000$000, ele comprou 
um automóvel americano usado, que tinha motor V-8 e consumia muita gasolina. Ele não se 
recorda qual era a marca do carro, mas sabe que Attílio não pagou muito pelo carrão, pois, 
devido à eclosão da segunda guerra, a gasolina estava cada vez se tornando mais escassa e 
estes carros se desvalorizaram muito. Quando faleceu, em agosto de 1943, Attílio ainda possuía 
este automóvel, que ficou por muitos anos sem ser usado e como tantos outros, guardado sobre   
cavaletes devido à falta de combustíveis.

3.1.2 
 Os projetos de arquitetura

No período 1939/41 o escritório particular de Attílio Corrêa Lima realizou, simultaneamente 
com os trabalhos de paisagismo, alguns projetos de arquitetura. Quando ainda estava concluindo 

Projeto de vila de casas de aluguel feito por Attílio Corrêa Lima para Oldemar Teixeira, 1939. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Ante-projeto da residência Dino Lucci. Plantas do pavimento térreo e superior e perspectiva da fachada.
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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a implantação dos jardins da Estação de Hidros, em 1939, ele fez o projeto da casa-sede da 
fazenda de Oldemar Teixeira8 e no início do ano seguinte fez um projeto para a construção de 
uma vila de casas de aluguel, situadas à rua Cel. Pedro de Carvalho, 81/109, no Meyer, este 
também um empreendimento de Oldemar Teixeira. No projeto foram previstas 24  residências 
geminadas, duas a duas, com diferentes tipologias - casas térreas ou sobradadas9 - com dois e 
três dormitórios.

Ainda em 1940 ele fez o ante-projeto de uma residência para Dino Lucci, situada à rua 
Sá Freire, no Rio de Janeiro. Na perspectiva desta casa é possível identificar uma tendência 
para a adoção de uma arquitetura moderna, onde não se nota a presença de telhados ou beirais, 
seguindo o estilo que ele estava praticando nesta época nos exercícios que fazia de casas sem 
dono.

No final de 1940, atendendo à solicitação de seu pai, José Octávio, ele fez o projeto da 
reforma e ampliação de sua residência, situada à rua Paulo de Frontin, 684, Rio Comprido.10 

Nesta obra, além de uma pequena reforma da casa existente ele ergueu na frente da casa um abrigo 
para automóvel e, no pavimento superior, um quarto para o chofer. Desse projeto somente foi 
possível obter a planta de prefeitura assinada por Attílio Corrêa Lima, onde constam o número 
do CREA (401 - D) e o carimbo “Aprovado”. A planta é datada de 16/11/40.

Em 1941 Attílio fez o projeto da nova residência de seu pai situada num terreno com 10 
metros de frente para a rua Alice, 211, e que apresentava um acentuado aclive em relação ao 
logradouro. Como já havia feito no projeto anterior, para Dino Lucci, Attílio projetou esta casa 
seguindo os princípios da arquitetura 
moderna. A residência foi projetada 
em três pavimentos11 e construída 
nos limites laterais do lote. Junto à 
calçada foi previsto um abrigo para 
automóvel e uma escadaria de acesso 
à casa que fica em nível bem acima da 
rua. A escadaria atravessa um jardim 
inclinado e atinge a um pequeno 
pavimento térreo que conta apenas 
com as dependências de serviço que 
se abrem para um recuo coberto, e 
que contém também a porta de acesso 
principal da residência.

Uma escada interna dá acesso ao 
primeiro pavimento onde está disposta 
uma ampla sala de jantar/estar que 
ocupa toda a frente da edificação e 

Perspectiva da fachada da 
residencia José Octávio Corrêa 
Lima, Rio Comprido, RJ. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.

8. Ver anexo 10.
9. Ver anexo 11.
10. Ver anexo 12: planta de Prefeitura assinada e com data.
11. Ver as plantas dos pavimentos no anexo 13.
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dotada de um grande caixilho com vista para a rua. Neste pavimento ainda está localizada a 
sala de almoço e a cozinha, além de um pequeno quintal. Nos fundos da sala de estar abre-se 
uma porta para um jardim de inverno nos fundos da casa.

Deste primeiro piso parte a escada que serve de acesso ao segundo andar onde estão os 
dois dormitórios, ambos localizados na parte da frente e com vista para a rua, um banheiro 
completo e um closet. Ao lado do closet segue a escada que dá acesso ao último pavimento onde 
está situado o atelier do escultor, que se abre para o amplo terraço frontal através de caixilhos 
corridos que garantem o máximo de iluminação natural. Nos fundos ainda existe um pequeno 
terraço de serviços para atender ao atelier. A cobertura é feita em laje plana revestida com 
lajotas de cerâmica.

Nos arquivos de Attílio encontramos ainda alguns projetos arquitetônicos que não dispõe 
de dados para uma perfeita identificação quanto ao cliente, o local ou a data de realização, 
sendo que alguns deles estão assinados pelo autor. Dentre estes existe um interessante projeto 
para o Guanabara Yacht Club, com oito desenhos feitos pelo autor, onde estão representadas a 
fachada, as plantas dos pavimentos e algumas perspectivas internas e externas12. Apesar de não 
termos conseguido maiores informações sobre o projeto, ao que parece este edifício jamais foi 
construído. Entretanto, a existência de vários croquis feitos à mão-livre por Attílio nos permite 
conhecer um pouco da sua habilidade no desenho e tirar algumas conclusões sobre o seu método 
de projetar.

Fachada e planta do pavimento térreo do Guanabara Yacht Club, sem data.
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima. 

12. Ver anexos 14 e 15: plantas e croquis de estudos.
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Em dezembro de 1940 Attílio Corrêa Lima foi convidado pela Administração do Porto do 
Rio de Janeiro - APRJ, para apresentar uma proposta para a construção da Estação de Passageiros 
de Cabotagem do Porto do Rio de Janeiro. De fato tratava-se da reforma e adequação de 3 
galpões da APRJ usados como almoxarifados do porto e situados nas proximidades da praça 
XV de Novembro, no centro do Rio. Em janeiro de 1941 ele apresentou sua proposta para a 
realização dos serviços, que incluía os projetos de arquitetura, da estrutura e das instalações 
hidráulicas e elétricas, além dos serviços de fiscalização da obra até o seu término, cujo prazo 
era estabelecido em 90 dias a partir da assinatura do contrato.

Em 11/02/41, Attílio recebeu uma correspondência de Teixeira de Mello, superintendente 
da APRJ, convidando-o a comparecer à sede da empresa situada à avenida Rodrigues Alves, 
no centro do Rio, para assistir à abertura dos envelopes das propostas concorrentes, a realizar-
se dia 16/02/41. A proposta vencedora foi justamente aquela elaborada pelo escritório Corrêa 
Lima & Cia. Alguns dias depois ele assinou o contrato com a APRJ e, em seguida, contratou o 
engenheiro calculista Joaquim Cardozo, que ele conhecera alguns anos antes no Recife, para 
executar os cálculos de concreto.

Bruno Corrêa Lima conta que ele possuía todos os originais deste projeto, mas que todo 
o material foi extraviado após uma exposição realizada na Faculdade Nacional de Arquitetura 
do Rio de Janeiro. Nesta entrevista, realizada em janeiro de 2006, Bruno contou um pouco de 
sua vida.

Foto dos galpões da APRJ que foram tranformados por Attílio Corrêa Lima na Estação de Passageiros - Cabotagem, 
Rio de Janeiro, 1941. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima. 

Carimbo existente na planta de estrutura da 
Estação de Cabotagem. Notar nome do autor do 
projeto e do cálculo estrutural. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Depois da morte de 
Attílio, em agosto de 1943, 
ele e sua mãe passaram a 
morar junto com seu avô, 
José Octávio. Quando estava 
para completar 16 anos, 
Bruno ingressou no curso 
de Artes Plásticas da Escola 
Nacional de Belas Artes que 
ainda funcionava no prédio da 
avenida Rio Branco onde hoje 
é o museu. Ele estudou lá quase 
quatro anos (1946/49).  Em 
1952  ingressou na Faculdade 
de Nacional de Arquitetura 
que, a partir desse ano, 
ocupava as novas instalações 
na Praia Vermelha. Quando 
Bruno estava cursando o 
segundo ano da faculdade, 
foi convidado para trabalhar 
na APRJ, onde ficou como 
estagiário até se formar 
arquiteto, em 1957. Na APRJ 
Bruno prestou um concurso 
público, sendo aprovado, e lá 
trabalhou por trinta anos, até 
se aposentar no final dos anos 
80.

“Os móveis projetados 
por Attílio13 eram poltronas e 
conversadeiras estofadas, com 
estrutura tubular metálica. 
Haviam também bancadas de 
aço para colocar as bagagens. 
Mandamos restaurar tudo. Foi 
consertado também o telhado 
e as colunas metálicas. O 
prédio ficou como era antes”  

(Bruno, entrevista citada).
Attílio também tinha 

como costume fazer o design 
de mobiliários, tendo inclusive 
se associado a um serralheiro 
para a fabricação de móveis 
de jardim, mas, devido à sua 

Acima, foto da fachada principal da Estação de Passageiros de Cabotagem. 
Abaixo, foto da fachada que se abre para o mar, 1941.
Fonte: GOODWIN, Philip. Brazil Builds. New York, 1943.

Desenho de mobiliário da Estação de Passageiros de Cabotagem elaborados 
por Attílio, 1941.
Fonte: Revista Arquitetura, no 14, agosto de 1963.

13. ver anexo 16.
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morte, esse projeto não foi adiante. Para a casa de seu pai, na rua Alice, ele projetou e mandou 
construir os estofados da sala de estar, cujo desenho trazia acoplada uma espécie de estante 
lateral para os livros e outros objetos, e que também servia de apoio para os braços. Estes móveis 
hoje fazem parte do mobiliário da residência de Bruno Corrêa Lima, em Nova Friburgo.

O transporte através da navegação de cabotagem entrou, definitivamente, em declínio e o 
prédio da Estação de Passageiros, que foi objeto de referências em revistas e livros especializados 
da arquitetura moderna brasileira, foi novamente abandonado e todo o material foi perdido.

Depois desta obra Attílio Corrêa Lima foi contratado, em maio de 1941, pela Cia 
Siderúrgica Nacional - CSN para desenvolver o Plano Urbanístico de Volta Redonda, já abordado 
em detalhes no capítulo 2 deste trabalho (ver item 2.2.3).

Quatro meses depois, em agosto de 1941, ele assinou contrato com o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro para elaborar o Plano Regional do Município de Barra Mansa, onde trabalhou 
de agosto/41 a maio/43 (ver item 2.2.4).

Devido a estes novos contratos de trabalho, ambos na área do planejamento urbano e 
regional, suas atividades de paisagista e de arquiteto ficaram muito prejudicadas. A partir do 
segundo semestre de 1941 ele passou a se ausentar de seu escritório no Rio devido às inúmeras 
viagens que precisava fazer a Volta Redonda.

E este seu trabalho realizado junto aos industriários da Companhia Siderúrgica Nacional 
acabou por lhe proporcionar um convite para integrar a equipe de arquitetos do Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Industriários - IAPI, chefiada pelo arquiteto Carlos Frederico 
Ferreira. Assim, a partir de outubro de 1941 Attílio foi contratado pelo IAPI para trabalhar 
apenas meio período, sempre à tarde, onde ele ficou durante quase dois anos, até a sua morte em 
agosto de 1943. Sua atuação como urbanista da equipe do IAPI foi de grande importância para 
a sua carreira e será mais detalhadamente analisada no item 3.2, a seguir.

Casa da rua Santa Alexandrina, 479, a última residência de Attílio Corrêa Lima. O levantamento foi feito por ele e 
datado de 20/10/1941. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Attílio e família residiram na casa alugada de Cesário Alvim, no Alto da Boa Vista, até 
setembro de 1942. Assim que ele começou a trabalhar no IAPI, um ano antes, e agora como um 
servidor do Estado, ele conseguiu adquirir a sua primeira casa própria, financiada pelo Instituto 
de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado - IPASE. Era uma casa muito antiga, 
situada à rua Santa Alexandrina, 479, e ele precisou fazer uma reforma geral que teve início 
em junho/1942, quando a documentação ficou pronta. A reforma durou quase cinco meses e ele 
mudou-se para lá em outubro de 1942. Nesta época ele já estava trabalhando no IAPI e a casa 
foi comprada com financiamento do IPASE, em prestações mensais de Rs 1.301$000.

3.2 
 Os trabalhos de arquiteto e urbanista no IAPI

Attílio Corrêa Lima montou seu escritório particular no início de 1937 e foi lá que, por 
quase cinco anos dedicou-se a elaborar projetos paisagísticos e arquitetônicos particulares como 
foi abordado no item anterior. Entretanto, como um urbanista reconhecidamente competente e 
também muito ligado às ações governamentais, ele foi convidado a elaborar o plano urbanístico 
da vila operária de Volta Redonda, também amplamente analisado neste trabalho.

E foi no segundo semestre de 1941 que Attílio se dedicou, quase exclusivamente, 
à realização do projeto desta inédita cidade industrial, o que acabou por aproximá-lo da 
administração municipal de Barra Mansa onde ficava localizado o distrito de Volta Redonda. 
Seus deslocamentos freqüentes até a região onde estava sendo construída a Companhia 
Siderúrgica Nacional também propiciaram a seu escritório a execução de um outro trabalho: 
o Plano Regional de Barra Mansa, onde Attílio contou com a colaboração do colega Aldary 
Toledo. Este trabalho teve início em agosto de 1941 e se desenvolveu por quase dois anos. 
Foi devido à aproximação com os industriários na realização destes planos para Volta Redonda 
e Barra Mansa que surgiu o convite a Attílio Corrêa Lima para trabalhar no Instituto de 
Aposentadoria e Pensão dos Industriários, o IAPI.

Os institutos de aposentadoria e pensão haviam sido criados por Getúlio Vargas a partir 
de 1933 e organizados de acordo com as diferentes categorias profissionais. Os trabalhadores 
do setor bancário, os comerciários, os marítimos, os industriários, os estivadores, e assim por 
diante, passaram então a contribuir com os seus respectivos institutos a fim de garantirem, no 
futuro, uma aposentadoria que lhes possibilitassem uma vida melhor quando atingissem a idade 
de parar de trabalhar. A contribuição era compulsória e os fundos financeiros destes institutos 
eram formados com a contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. Os 
recursos arrecadados tinham que ser aplicados em investimentos lucrativos que possibilitassem 
o aumento dos fundos, pois as reservas financeiras deveriam garantir o pagamento dos 
benefícios no futuro.

Através do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - MTIC, o Estado então passou 
a deter o controle da gestão destes fundos. Desta forma alguns projetos governamentais de 
grande porte, principalmente na área industrial foram beneficiados com os investimentos feitos 
por estes fundos, como, por exemplo, a própria Cia. Siderúrgica Nacional que construiu Volta 
Redonda. Os recursos dos institutos tiveram, portanto, um papel fundamental na expansão 
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da industrialização no Brasil e ainda representaram importantes investimentos em programas 
estatais de cunho social como na saúde e na habitação.

O déficit habitacional nas grandes cidades brasileiras, que já era muito grande, agravava-se 
devido ao aumento da migração de população rural à busca dos empregos industriais e urbanos. 
As classes menos favorecidas que desde o final do século XIX se concentrava nos cortiços, 
agora começava a se expressar também através de invasões de áreas públicas para a constituição 
de favelas. A segregação da população mais pobre, um velho desejo das elites, passou a 
pressionar os governantes a tomar medidas no sentido de eliminar os cortiços das áreas centrais 
das grandes cidades. O governo Vargas que desde o início apresentava um perfil bastante 
populista até então não havia feito nenhum gesto no sentido de aliviar a questão da habitação.

Nessa conjuntura, a questão da habitação se politizou como em raros momentos na 
história do país. Num clima de carência generalizada de produtos de primeira necessidade, 
a falta de moradias gerou enorme descontentamento popular, que repercutiu na imprensa, 
nos discursos políticos e nas propostas governamentais. Atento à situação e cada vez mais 
necessitado de apoio popular, Vargas passou a incluir o tema em seus discursos para os 
trabalhadores (BONDUKI, 1998, p.116). 

A Constituição Federal de 1937 que, entre outras coisas, instituiu o Estado Novo, no 
artigo 124 dizia textualmente que a família estaria “sob a proteção do Estado”. E para atender 
esta recomendação o presidente Getúlio Vargas, através de um decreto assinado em 1937, tinha 
autorizado os Institutos de Aposentadoria e Pensão - IAPs, a atuar no campo habitacional como 
uma forma de multiplicação financeira de seus recursos. Foi a partir daí que o governo federal 
passou a dedicar mais atenção à questão da moradia urbana, dando inicio ao que viria a ser, mais 
tarde, uma política habitacional. Assim, desde a criação (1933) até a extinção destes institutos 
(1964), o sistema produziu 124 mil unidades habitacionais, o que resultou numa média anual 
superior a 4,6 mil moradias.

Dentre os sete institutos criados e que aplicaram seus recursos na produção de habitação, 
o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários - IAPI, foi o que mais produziu, 
representando quase 30% de toda a produção de moradias neste período de quase 27 anos. Em 
segundo lugar ficou o IAPC, dos bancários, com 22,5% da produção nacional. A maior parte 
destas habitações foi construída nos grandes centros urbanos, principalmente na Capital Federal 
- Rio de Janeiro - e em São Paulo, que já despontava como a grande cidade industrial brasileira 
na década de 1940.

Foi em setembro de 1941 que Attílio Corrêa Lima recebeu o convite para trabalhar no 
IAPI. Apesar da intenção de continuar trabalhando em seu escritório de projetos e construções, 
ele resolveu aceitar o convite por tratar-se de trabalho por meio período diário, das 12 às 
18 horas, o que lhe possibilitava manter as duas atividades ao mesmo tempo, visto que o 
seu escritório ficava situado nas proximidades do prédio onde funcionava o IAPI. Segundo 
os registros feitos de próprio punho por Attílio em um livro-caixa onde ele registrava toda a 
movimentação financeira de seu escritório, a partir de novembro/41 ele passou a receber um 
salário mensal de 3.940$000 (três contos e novecentos e quarenta mil réis). E agora, como 
funcionário público, ele passou a ter direito a adquirir através de financiamento, a sua primeira 
residência própria e deixar de pagar aluguel.

Quase todos os dias eu ia com o meu pai para o escritório, logo pela manhã, e ficava lá 
ajudando, fazendo qualquer coisa. Foi aí que ele começou a me ensinar a desenhar aquelas 
quadras do cadastro de Barra Mansa. À tarde eu ia para a escola e ele para o IAPI, conta 
Bruno, então com 12 anos de idade.
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Alguns meses depois que estava trabalhando no IAPI e agora com uma certa estabilidade, 
foi que Attílio resolveu comprar a sua primeira casa própria, financiada pelo IPASE. Era uma 
casa colonial, muito antiga, e ficava situada no final da rua Santa Alexandrina. A casa necessitava 
de uma ampla reforma, principalmente no telhado, cujo madeiramento precisava ser, quase 
todo, substituído. Quando os documentos da casa ficaram prontos, em junho de 1942, Attílio 
deu início às reformas que a casa necessitava.

Meu pai gastou muito dinheiro nessa reforma. Ele comprou muito material em demolições 
e foi restituindo a casa toda. Ele era muito entusiasmado com o colonial e vivia comprando 
objetos e mobiliários autênticos sempre que íamos para Minas Gerais. Naquele tempo o barroco 
não tinha prestígio, pelo contrário: as pessoas achavam que aquilo era coisa velha e jogavam 
fora (Bruno, na entrevista citada).

Planta da casa da rua Santa Alexandrina. 
“20-10-1941 Levantado por Attílio Corrêa Lima”.
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

A casa ainda não estava totalmente reformada, mas, depois de seis meses de trabalho, o 
principal já estava feito e a família mudou-se para lá em janeiro de 1943. Foi a última moradia 
de Attílio, pois ele faleceu em agosto daquele mesmo ano.

Após a morte do pai, Bruno e sua mãe Olga, continuaram morando naquela casa por 
alguns anos, mas como não tinham mais condições de arcar com as prestações mensais 
do financiamento e na época não existia seguro que quitasse o débito em caso de morte, 
eles venderam a casa logo que ficou resolvido o inventário e voltaram a residir na Ilha do 
Governador. Lá na Ilha a sua mãe tinha comprado há alguns anos um lote de terreno e eles 
construíram uma casa simples, com um projeto padrão fornecido pela prefeitura.
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3.2.1
 Os conjuntos residenciais dos IAPs e a arquitetura moderna

Desde a realização do I Congresso de Habitação realizado em São Paulo em 1931, sob 
o patrocínio do Instituto de Engenharia e presidido pelo engenheiro-arquiteto Alexandre de 
Albuquerque, o tema da habitação social passou a ser discutido constantemente pelos engenheiros 
e arquitetos brasileiros.

A expansão periférica das grandes 
capitais através da implantação de 
longínquos loteamentos populares de 
baixa densidade viabilizava-se cada vez 
mais devido à presença dos ônibus que 
complementavam o transporte público antes 
feito pelos bondes. A maior mobilidade 
dos ônibus permitia a ocupação de áreas 
rurais cujo custo era infinitamente menor. 
Estes assuntos passaram a ser amplamente 
debatidos nos encontros e congressos 
profissionais que se seguiram ao longo dos 
anos 30.

Em 1939, o I Congresso Panamericano da Vivenda Popular realizado em Buenos Aires, 
reforçou a necessidade da presença do Estado na questão habitacional voltada à população 
de baixa renda e, no ano seguinte, o Congresso Panamericano de Arquitetura premiou alguns 
projetos de conjuntos residenciais elaborados pelos IAPs.

O projeto nacional-desenvolvimentista de Getúlio Vargas suscitou a realização de diversos 
seminários sobre o crescimento das cidades brasileiras, com muitos artigos sendo veiculados 
pela imprensa nestes dez anos.

Em janeiro de 1941 realizou-se no Rio de Janeiro o I Congresso Brasileiro de Urbanismo, 
coordenado por F. Batista de Oliveira, contando com a participação de Attílio Corrêa Lima, 
designado delegado do IAB e que presidiu a Seção de História e Divulgação14, constituída com 
o objetivo de estudar a formação e o desenvolvimento das cidades brasileiras, a proteção do 
patrimônio histórico e as questões relacionadas à legislação urbanística. Neste mesmo ano o 
Instituto de Organização Racional do Trabalho - IDORT, uma organização com vínculos com 
os empresários industriais, promoveu as Jornadas de Habitação Econômica.

A questão da moradia assumiu papel fundamental no discurso e nas realizações do Estado 
Novo, como símbolo da valorização do trabalhador e comprovação de que a política de amparo 
aos brasileiros estava dando resultados efetivos (BONDUKI, 1998, p.83).

O governo Vargas, de forte conotação populista, adotou a questão da moradia da classe 
trabalhadora como uma de suas pilastras de sustentação política. No dia 10 de novembro de 
1938, quando o governo comemorava o primeiro aniversário do Estado Novo, em seu discurso 
oficial Getúlio Vargas afirmou:

“As casas operárias, construídas pelas Caixas e Institutos em vários Estados, ainda 
são em pequeno número e de preço elevado, em relação às posses dos empregados. Dei 
instruções ao Ministério do Trabalho para que, sem prejuízo das construções isoladas e 
onde se tornarem aconselháveis, estude e projete grandes núcleos de habitações modestas e 

14. Ver item 2.3.3 deste trabalho.

Capa e ilustração do I Congresso de Habitação realizado em 
São Paulo, maio de 1931. Fonte: BONDUKI, 1998.
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confortáveis. Recomendei para isso, que se adquiram grandes áreas de terreno e, se preciso, 
que se desapropriem as mais vantajosas; que se proceda as avaliações das mesmas; que se 
levem em consideração os meios de transporte para esses núcleos; que se racionalizem os 
métodos de construção; que se adquiram os materiais diretamente ao produtor; tudo, enfim, 
de modo a se obter, pelo menor preço, a melhor casa. Cogita o governo, também, de permitir, 
pelo Instituto dos Industriários, o financiamento de casas a serem construídas nos terrenos das 
próprias fábricas, mediante condições vantajosas para os industriais, com a condição de só 
alugarem aos operários e por preços módicos” (VARGAS, 1938).

Autorizados por Getúlio Vargas a aplicar os recursos financeiros na construção de 
habitações os institutos de aposentadoria e pensão passaram a desenvolver projetos de grandes 
conjuntos residenciais e o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários - IAPI, onde 
Attílio Corrêa Lima começou a trabalhar em 1941 foi, durante toda a década de 1940, o mais 
atuante dentre todos. Seus projetos sempre se assentaram em premissas da arquitetura e do 
urbanismo modernos.

Rubens Porto, um engenheiro-arquiteto que era assessor do ministro do Trabalho Waldemar 
Falcão e que fazia parte do Serviço de Engenharia do Conselho Nacional do Trabalho havia 
publicado, em 1938, o livro O Problema das Casas Operárias e os Institutos e Caixas de 
Pensões, onde ele enfatizava de forma muito clara a matriz racionalista a ser seguida. Cada 
conjunto residencial deveria ter uma estrutura urbana completa, com escolas, serviço médico, 
comércio, igreja e toda a infra-estrutura necessária a uma cidade autônoma. Recomendava a 
hierarquização do sistema viário interno e a construção de habitações em casas geminadas ou 
em blocos de quatro pavimentos sobre pilotis. As unidades habitacionais deveriam ser entregues 
mobiliadas e, sempre que possível, deveriam adotar a tipologia de apartamento duplex.

No IAPI, o arquiteto Carlos Frederico Ferreira (1906-1996) era o chefe da área de 
Arquitetura do Setor de Engenharia desde 1939, cargo que ele ocupou durante toda a existência 
do órgão, até o seu fechamento em 1964. E foi nesta condição que, em 1940, ele projetou o 
primeiro conjunto residencial do IAPI, o Realengo, com 2344 unidades habitacionais, situado 
neste subúrbio do Rio de Janeiro15.

Colega de Oscar Niemeyer e Abelardo de Souza, entre outros, no curso de Arquitetura da 
Escola Nacional de Belas Artes no início dos anos 30, Ferreira teve seus projetos habitacionais 
publicados no exterior, nos livros de GOODWIN (1943) e MINDLIN (1956), mas no Brasil 
seus trabalhos são quase desconhecidos (BONDUKI, 1998, p.154).

15. Dez anos depois, em 1949, Carlos Frederico Ferreira também projetou, em Santo André-SP, o Conjunto Residencial Vila Guiomar, com 
1411 unidades habitacionais. Ver imagens no anexo 17.

Fotos das fachadas frontal e posterior 
do bloco de habitação projetado por 
Carlos Frederico Ferreira, Realengo, 
Rio de Janeiro. Fonte: BONDUKI, 
1998.
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O arquiteto e urbanista Nabil Bonduki, autor do livro Origens da Habitação Social no 
Brasil, entrevistou Carlos Frederico Ferreira aos 88 anos, em sua residência em Nova Friburgo/
RJ:

 Sim, porque eu não queria fazer só habitações. Habitação, na época, para eles, era fazer 
uma casa, aquela casa ‘dois quartos e sala’ e está acabado. Pronto, o resto vem depois! Mas 
eu não, queria fazer habitação mesmo, habitação como eu achava, com escola, edifício de 
apartamento com comércio, equipamentos. Eu previ até um circo. (FERREIRA, in BONDUKI, 
1998, p.157).

A modernidade dos arquitetos Rubens Porto e Carlos Frederico Ferreira era fruto de 
influências recebidas do Movimento Moderno europeu, principalmente da arquitetura alemã 
do período entre guerras. A arquitetura produzida por Ernst May16, Mies van der Rohe e Walter 
Gropius buscava, de forma decisiva, a economia e a racionalidade no sentido de alcançar 
uma produção de habitação em larga escala e por um preço acessível ao trabalhador. E esta 
modernidade foi sendo disseminada por Carlos Frederico Ferreira aos demais arquitetos que 
trabalhavam para o IAPI.

No livro escrito por Rubens Porto oito diretrizes foram enfatizadas e elas deveriam ser 
seguidas nos projetos realizados pelos IAPs, a saber:

1) Edificação de conjuntos habitacionais independentes do traçado urbano;
2) Construção em blocos previamente estandardizados;
3) Limitação da altura dos blocos a 4 pavimentos;
4) Uso de pilotis para recuperar a área ocupada com a construção;
5) Utilização de tipologia de apartamento duplex;
6) Adoção de processos de construção racionalizados;
7) Articulação dos conjuntos habitacionais com os planos urbanísticos;
8) Entrega das unidades habitacionais mobiliadas de forma racional.
A  análise dos projetos no IAPI era feita 

pela área de Arquitetura, sob o comando de Carlos 
Frederico Ferreira, e levava em consideração o 
custo dos terrenos na definição das tipologias mais 
adequadas. Nas cidades de porte médio onde o 
terreno tinha um custo mais baixo era recomendada 
a utilização de renques de casas geminadas, sem 
delimitação dos lotes individuais e mantendo-se 
as áreas livres para o uso coletivo. Nas capitais 
e nos grandes centros urbanos recomendava-
se a implantação de blocos de apartamentos e a 
socialização das áreas de recreação.

O presidente do IAPI no período do Estado 
Novo (1937 - 1945) engenheiro Plínio Castanhede 
escolhia pessoalmente os arquitetos que eram 

16. Segundo Bruno Corrêa Lima, Attílio foi um grande admirador de Ernst May, tendo inclusive estudado alemão quando morou em Paris 
para ler a revista Das Neue Frankfurt, editada por Ernst May entre 1926 e 1931.

Foto atual do edificio residencial projetado por Mies van 
der Rohe em Stuttgart, Alemanha, em 1927. 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/
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contratados para fazer os projetos. Apesar das diretrizes sugeridas os contratados gozavam de 
total autonomia em seus projetos.

Outros importantes projetos foram desenvolvidos no IAPI por arquitetos renomados como 
os irmãos Roberto, que projetaram o Conjunto Residencial da Penha, no Rio de Janeiro, com 
1248 unidades, projeto este que foi premiado no V Congresso Pan-americano de Arquitetos, 
realizado em 1940 em Montevidéu.

Em São Paulo, a grande cidade industrial do país, o primeiro conjunto residencial 
construído pelo IAPI foi projetado em 1942 por uma equipe formada pelos arquitetos Alberto 
de Mello Flores, Attílio Corrêa Lima, Hélio Uchôa Cavalcanti e José Theódulo da Silva. 
Numa área de 18,5 ha, o projeto previu a construção de 4.038 unidades habitacionais, com 
diferentes tipologias e a liberação de mais de 80% do solo para uso coletivo, onde foram 
previstos a construção de escolas, creche, posto de puericultura, restaurante popular, escritórios, 
consultórios, cinema, hotel e estação rodoviária.

Os projetos urbanos pressupunham um ideal de território no qual se pretendeu a 
reconquista do controle público sobre a terra, preconizando o fim da exploração intensiva 
do solo mediante a disciplina dos espaços segundo uma lógica onde a ordenação fundiária 
se subordinava ao bem-estar coletivo dos habitantes, e não aos interesses dos proprietários 
(SEGAWA, 1999, p.119).

Devido ao alto custo do terreno localizado em região consolidada da cidade junto ao 
parque D. Pedro II, à apenas dois quilômetros da Praça da Sé, a densidade bruta proposta pela 
equipe foi de 1.250 habitantes por hectare. 

Attílio e sua equipe não fizeram concessões; buscaram rigorosamente obter o máximo de 
economia e adensamento para viabilizar o atendimento a operários de baixa renda numa área 
central, excepcionalmente localizada (BONDUKI, 1998, p.168).

Perspectiva geral do Conjunto Residencial da Várzea do Carmo, na Baixada do Glicério, São Paulo, 1942.
Fonte: Revista Municipal de Engenharia, nov. 1942.
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3.2.2
	 Conjunto	Residencial	da	Várzea	do	Carmo/SP

O Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários – IAPI havia adquirido, em 1938, 
uma grande área de terreno nas imediações do Parque D. Pedro II, junto à avenida do Estado em 
São Paulo visando, principalmente, uma aplicação segura dos recursos do instituto. A política 
dos IAPs, desde 1937, era apenas a de adquirir glebas de terra como forma de aplicação de 
capital financeiro aproveitando a onda de urbanização do país que provocava uma grande 
valorização dos terrenos, principalmente nas grandes cidades. Ampliar e valorizar o patrimônio 
do instituto era então o principal objetivo desta aquisição que, mais adiante, acabou servindo 
para a construção de habitações para os seus associados.

Entretanto, com o agravamento da crise habitacional a partir de 1940, o IAPI passou a 
desenvolver projetos de grandes conjuntos habitacionais para serem alugados aos industriários. 
Neste ano foi iniciado o projeto do Conjunto Residencial do Realengo, com 2.344 unidades, sob 
a coordenação do arquiteto Carlos Frederico Ferreira e do Conjunto Residencial da Penha, com 
1.248 unidades, este projetado pelo escritório dos irmãos Marcelo e Milton Roberto17, ambos 
localizados na Capital Federal.

Nesse contexto é que se entende a preferência pela locação dos conjuntos habitacionais. 
Ao manter a propriedade dos conjuntos habitacionais os IAPs preservavam e valorizavam um 
patrimônio que gerava renda de aluguel, transformando-se numa espécie de rentistas estatais 
(BONDUKI, 1998, p. 107).

17. Ver anexo 18: Edifício Anchieta, projetado pelo escritório MM Roberto, para o IAPB em São Paulo.

Foto geral da maquete e detalhes do Conjunto Residencial da Várzea do 
Carmo, projetado pelo IAPI em 1942, em São Paulo, e parcialmente 
construído. Fonte: The Architectural FORUM Magazine of Building, Brazil, 
November 1947.
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Implantação/orientação

O clima da cidade de São Paulo não recomenda orientar as aberturas das unidades 
habitacionais para a face sul como forma de reduzir os efeitos negativos dos ventos frios, 
principalmente nos meses de inverno. A solução adotada no projeto foi implantar todos os 
blocos paralelos, sempre no sentido norte-sul, e com as unidades habitacionais se abrindo para 
as faces leste e oeste.

Embora a latitude dessa cidade seja mui próxima da latitude da Capital Federal, isto é, 
embora não haja diferença sensível no percurso do sol, a altitude, a nebulosidade e a temperatura 
média modificam completamente as condições de insolação tornando mais confortáveis e 
salubres as fachadas mais insoladas (LIMA, 1942, Revista Municipal de Engenharia, p.323).

Os estudos feitos pelos projetistas levaram à adoção de blocos com dimensões alongadas 
e com os cômodos de permanência prolongada, principalmente os dormitórios, orientados para 
o nascente e/ou para o poente, garantindo assim uma boa insolação e ventos fracos conforme as 
mais recentes recomendações internacionais.

18. Hélio Lage Uchôa Cavalcanti (1913–1971), arquiteto formado pela ENBA em 1934, foi um assíduo colaborador de Oscar Niemeyer, 
participando dos projetos do Instituto Técnico da Aeronáutica, da fábrica de biscoitos Duchen e dos projetos dos edifícios do Parque do 
Ibirapuera.
19. Primeira parte de um artigo especial sobre o projeto escrito por Attílio Corrêa Lima na Revista Municipal de Engenharia, em novembro de 
1942. A parte final deste artigo, também de autoria de Atílio, foi publicada pela revista um ano depois (outubro/1943), já após a sua morte.

E foi assim que, em 1942, o IAPI resolveu construir um grande conjunto residencial na 
cidade de São Paulo aproveitando a gleba de 185.000 metros quadrados que havia adquirido 
quatro anos antes. Em outubro de 1942 contratou o experiente urbanista Attílio Corrêa Lima 
para coordenar a equipe encarregada de elaborar este ambicioso projeto.

Situado na baixada do Glicério, junto à avenida do Estado e distando apenas dois 
quilômetros da praça da Sé o empreendimento recebeu o nome de Conjunto Residencial da 
Várzea do Carmo. Além de Attílio a equipe projetista contou ainda com dois arquitetos, Hélio 
Uchôa Cavalcanti18 e José Theódulo da Silva, e com o engenheiro civil Alberto de Mello 
Flores.

Como o principal objetivo do IAPI era a previdência social, a aplicação dos recursos 
financeiros provenientes da contribuição de seus associados deveria proporcionar o máximo 
de rentabilidade. Assim, as unidades habitacionais a serem construídas deveriam ser todas 
alugadas, de preferência aos próprios industriários contribuintes, de forma a multiplicar o 
capital investido e garantir, no futuro, as suas respectivas aposentadorias e pensões.

Esta condição impunha energicamente na construção a economia em todos os pontos não 
essenciais ao dimensionamento das unidades, ao conforto e à higiene da habitação para que o 
custo da construção não se tornasse incompatível com os salários dos seus futuros locadores 
(LIMA, 1942)19.

Em função de sua localização central, o alto valor do terreno impôs aos autores do 
projeto a adoção de um partido urbanístico de alta densidade, que ficou definida em 1.250 
habitantes/hectare. Para atingir este índice de adensamento era preciso construir grandes blocos 
de apartamentos visando tirar o maior proveito possível desta tipologia e obter o máximo 
rendimento do terreno. O partido adotado possibilitaria a construção de mais de 4.000 unidades 
habitacionais e o atendimento a uma população total superior a 20 mil habitantes, superior à 
população de 90% dos municípios brasileiros daquela época e transformando o conjunto da 
Várzea do Carmo no maior empreendimento habitacional do IAPI.
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Foto-montagem da planta geral do conjunto da Várzea do Carmo/SP sobre imagem atual da baixada do Glicério, 
São Paulo. Observar a implantação dos edifícios em barras paralelas, seguindo praticamente todos eles, a mesma 
orientação norte-sul. Fonte: Google Earth, visitado em 20/07/2007.

O Movimento Moderno já vinha discutindo a construção de habitação social em larga escala 
desde os primeiros Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna – CIAM, realizados a 
partir de 1928 na Europa. O urbanista Attílio Corrêa Lima, que havia estudado em Paris de 1927 
a 1931 estava plenamente informado das recomendações que partiram dos CIAMs.

Grande parte da teoria discutida nos três primeiros congressos realizados20 baseava-
se na experiência dos arquitetos alemães, principalmente de Ernst May, diretor dos serviços 
de construção municipal de Frankfurt. Admirado e, freqüentemente citado por Attílio Corrêa 
Lima, May havia adotado uma política de construção de conjuntos habitacionais populares e 
desenvolvido uma série de instrumentos técnicos e fundiários inovadores. Desde a aquisição 
dos terrenos, do desenvolvimento dos projetos, da pré-fabricação de elementos construtivos, 
até a gestão e o financiamento das unidades produzidas, esta política introduzira um novo ideal 
social-democrata, que buscava superar os graves problemas econômicos e sociais, causados 
pelos efeitos da primeira guerra mundial. Em apenas cinco anos haviam sido construídas mais 
de 15 mil habitações, que formavam verdadeiros novos bairros e serviam como modelo para 
diversos países.

Em 1930 Ernst May criou a revista Das Neue Frankfurt destinada a informar a população 
a respeito dos novos programas habitacionais do governo. Em um artigo especial escrito 
pelo próprio May, ele descreveu a história da evolução do tecido urbano, desde o quarteirão 
tradicional até os edifícios implantados em forma de barras paralelas, que se tornaram o 

20. O primeiro CIAM foi realizado em La Sarraz (Espanha) em 1928, o segundo em Frankfurt (Alemanha) em 1929, e o terceiro em Bruxelas 
(Bélgica) em 1930.
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modelo do Movimento Moderno.  Neste artigo ele explica o processo evolutivo que permitiu 
que a implantação dos edifícios abandonasse o alinhamento das ruas e passasse a ser orientada 
em relação ao norte, buscando sempre uma melhor posição de insolação e ventilação.

Os edifícios deixam de pertencer à estrutura superior do quarteirão e autonomizam-se. 
As ruas deixam de pertencer às relações físico-espaciais da cidade e reduzem-se a traçados de 
circulação e serviços. As implantações dos edifícios decorrem das melhores condições para a 
habitação e não da posição no quarteirão (LAMAS, 1992, p.302).

Este princípio foi seguido fielmente no projeto do Conjunto Residencial Várzea do Carmo. 
Na implantação geral, todos os blocos residenciais do conjunto estão construídos na orientação 
norte-sul, de forma que as aberturas recebam diretamente o sol nascente e poente. Esta orientação 
permitiu também evitar a incidência direta do vento sul sobre as fachadas principais.

A implantação dos blocos habitacionais levou à eliminação de várias ruas que já existiam 
na área, fazendo surgir quadras de grandes dimensões para receber os novos edifícios. Foram 
mantidas apenas as vias que circundavam o terreno, sendo desenhado um novo sistema viário 
interno para atender a circulação do conjunto.

A crítica à cidade tradicional, privilegiadora do espaço de produção (trabalho, comércio, 
circulação) reorientava as diretrizes da cidade moderna, como no discurso sintetizado pelas 
quatro funções urbanas preconizadas pela Carta de Atenas: trabalhar, circular, habitar e cultivar 
o corpo e o espírito (SEGAWA, 1999, p.121).

A área total do terreno do IAPI, de 18,5 hectares, seria utilizada para a implantação dos 
edifícios habitacionais e todos os equipamentos comunitários previstos no programa. Entretanto, 
uma parte desta área (3,5 ha) ainda encontrava-se ocupada por uma indústria que seria 
posteriormente desativada para dar lugar à construção de uma segunda fase do empreendimento. 

Implantação dos edifícios, todos com a mesma orientação norte-sul, independentemente do acesso para a rua. 
(Ver outras imagens virtuais no anexo 20).
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A primeira fase de construções possibilitaria atender a 16.000 habitantes e, com a conclusão da 
segunda fase, seria atendido um total de 22.000 habitantes. 

O extenso programa de necessidades do conjunto 

Para atingir números tão expressivos foi necessário adotar a tipologia vertical com edifícios 
de até 12 pavimentos o que implicou, pela primeira vez no Brasil, no uso de elevadores na 
habitação social. Isto propiciou atingir a alta densidade desejada com uma baixa taxa de ocupação 
do terreno. A área de projeção de todos os edifícios habitacionais, somadas, representava apenas 
20% do total da gleba. Os 80% restantes – cerca de 150 mil metros quadrados – seria destinados 
ao uso coletivo.

No conjunto da Várzea do Carmo foi prevista a construção de 16 edifícios residenciais 
de 12 pavimentos e 43 edifícios residenciais de 4 pavimentos, totalizando 4.038 unidades 
habitacionais. Além disso, os arquitetos previram a implantação de uma grande quantidade 
de equipamentos públicos de uso coletivo. Afora os generosos jardins para a recreação da 
população residente o projeto previu a construção de creches, escolas, um posto de puericultura 
e um clube, com diversas quadras de esportes.

Devido às suas enormes dimensões, o conjunto deveria funcionar como uma verdadeira 
cidade autônoma, sendo previstos também instalações para outros usos complementares, tais 
como: dois edifícios para comércio, um edifício de escritórios e consultórios, um restaurante 
popular, um hotel, um cinema, uma estação rodoviária e um posto de gasolina.

A habitação tornava-se a parte mais importante da cidade, inseparável dos espaços de 
recreação e demais equipamentos como assistência médica, ensino, comércio, transporte etc. A 
unidade de vizinhança configurava um padrão mínimo de território racionalmente hierarquizado 
e auto-suficiente, um grau de autonomia que acentuava o caráter de enclave funcionalista ante 
a cidade tradicional (SEGAWA, idem, p.121).

Todos os edifícios de uso coletivo ocupariam uma área de, aproximadamente, 15 mil 
metros quadrados, ficando mais de 74 mil m2 totalmente livres de edificações, que seriam usadas 
como áreas de praças e jardins, correspondendo a exatos 40% da área total. A especialização 
de Attílio Corrêa Lima nas questões urbanas e sua larga experiência em projetos de cidades o 
credenciavam para estabelecer os principais índices urbanísticos do empreendimento.

Em Viena, na massiva produção realizada nos anos 20, quando a municipalidade governada 
pelos social-democratas edificou cerca de 62 mil unidades habitacionais nos Höfe, também 
se valorizou a implantação de uma gama variada de equipamentos coletivos, na perspectiva 
de propiciar um novo padrão de qualidade de vida e de difundir um modo de morar mais 
socializado (BONDUKI, idem, p.148).

O empreendimento do IAPI deveria dispor ainda de toda a infra-estrutura necessária ao 
seu pleno funcionamento, tais como, as redes de energia elétrica e de iluminação pública, um 
singelo sistema viário pavimentado para os veículos, a rede de drenagem de águas pluviais, a 
rede de abastecimento de água – foi prevista a construção de dois reservatórios elevados de 
água somente para atender ao conjunto – e a rede de coleta dos esgotos sanitários. Este novo 
padrão proposto não deveria, entretanto, onerar em demasia o custo final das habitações. No 
artigo publicado em 1942 sobre o empreendimento, Attílio revelava a sua preocupação com o 
custo final das unidades habitacionais:

A fim de que a área construída, no conjunto, não ultrapasse determinada percentagem 
limite do total da área disponível, condição que fixa até certo ponto o limite inferior da quota de 
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terreno por unidade de habitação e considerados os custos de elevadores, estrutura, instalações 
hidráulicas e elétricas, tornou-se míster reduzir o mais possível o custo da construção em todas 
as verbas cuja diminuição não afetasse a higiene e o conforto da habitação, isto é, disposição, 
orientação e dimensionamento dos compartimentos, estudadas as células de acordo com as 
estatísticas da família média de São Paulo (LIMA, 1942, idem, p.325). 

A ótima localização do conjunto, próximo às áreas que nesta época ofertavam empregos 
industriais, e situado nas imediações do centro da cidade, aos futuros moradores seria possível 
uma convivência simultânea de diversos estratos sociais, muito semelhante àquela que ocorria 
na cidade convencional.

O projeto apresentava grande diversidade de tipologias habitacionais, com os apartamentos 
variando de 1, 2, 3 e até 4 dormitórios. A área construída privativa de cada célula variava de 40 
a 85 m2 para atender aos diferentes tamanhos das famílias e aos diversos níveis salariais dos 
industriários.

Perspectiva do conjunto com os blocos A, B e C intercalados. (Ver anexo 21).

Observações: Os blocos A e K têm acesso por elevadores com paradas em pavimentos alternados.
  O bloco J tem acesso por elevadores com paradas em pavimentos intermediários.
  Os blocos A são sobre pilotis, sendo que alguns deles têm lojas comerciais no térreo.
  Os blocos J e K têm lojas comerciais no pavimento térreo.
  Ver plantas ampliadas das diferentes tipologias nos anexos 22, 23 e 24.

Quadro-resumo dos blocos e das tipologias habitacionais do Conjunto Residencial da Várzea do Carmo
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Conjunto Residencial da Várzea do Carmo
Implantação e Uso do Solo
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Esquema com as diferentes tipologias das unidades

O Conjunto Residencial da Várzea do Carmo, o primeiro do IAPI em São Paulo e um 
dos pioneiros construídos no Brasil, serviu de modelo para diversos conjuntos habitacionais 
planejados pelo instituto a partir de 1943.

Plantas parciais dos pavimentos-tipo do edifício A. Notar a prumada vertical de escada e elevadores que dá acesso 
às galerias existentes no 5o, 8o e 11o pavimentos. Ver detalhe das quatro tipologias no anexo 22.
Fonte: Revista Municipal de Engenharia, outubro de 1943.

Tipologias dos edifícios e das unidades habitacionais

Na escolha das tipologias mais adequadas para serem adotadas os arquitetos do IAPI 
tinham como principal referência o projeto de Carlos Frederico Ferreira em Realengo, no Rio 
de Janeiro, e que já estava sendo construído. Sendo este o primeiro conjunto residencial em 
construção no país, Realengo serviu de teste a várias tipologias habitacionais, pois apresentava 
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casas isoladas, renques de casas geminadas e blocos de apartamentos de três pavimentos, 
construídos sobre pilotis e/ou áreas destinadas ao uso comercial.

O arquiteto Flávio de Carvalho, num artigo escrito no jornal Diário de São Paulo, explicava 
as limitadas funções da moradia moderna: O homem do século XX se utiliza da sua casa como um 
ponto de passagem, um local de repouso na sua vida diária. Ele passa quando muito cinqüenta 
por cento do dia normal na sua casa; o resto do tempo é gasto nos compartimentos da cidade 
(CARVALHO, 1938, in XAVIER, 2003, p.53). 

Porém, para conseguir o alto rendimento pretendido do terreno da Várzea do Carmo 
era imperioso que os arquitetos responsáveis pelo projeto adotassem tipologias verticais, cuja 
média ideal foi calculada em 7 pavimentos. Entretanto esta solução obrigaria a utilização de 
elevadores em todos os edifícios o que viria a onerar em demasia o custo final dos apartamentos. 
Várias alternativas foram analisadas levando-se em conta o conforto dos usuários e o custo final 
de produção das unidades.

O Código de Obras de São Paulo, a esta época, não fazia exigências expressas quanto à 
obrigatoriedade no uso de elevadores. Porém, era comum, inclusive na Europa, a construção de 
edifícios com até 5 pavimentos com acesso vertical exclusivamente através de escadarias.

A solução encontrada pelos projetistas foi adotar uma implantação mista, com blocos 
habitacionais de 4 pavimentos (térreo + 3), sem elevadores, mesclados com blocos de 12 

Planta do pavimento tipo dos blocos de quatro pavimentos. O bloco B apresenta unidades habitacionais de 2, 3 e 
4 dormitórios. No Bloco C, todos os apartamentos tem 2 dormitórios com área de 54 m2 por unidade. Ver desenho 
das fachadas no anexo 29. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, outubro de 1943.
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pavimentos (térreo + 11), construídos sobre pilotis, sendo estes últimos servidos por elevadores. 
Diversos estudos foram realizados visando reduzir o custo de aquisição e manutenção dos 
elevadores para que isto não viesse a comprometer o conforto e a segurança dos futuros 
moradores.

Na segunda e última parte do artigo escrito por Attílio na Revista Municipal de Engenharia 
(outubro/43) e publicada somente depois de sua morte, ele dá explicações sobre a escolha feita 
pela equipe: No caso de 11 paradas, um elevador de 16 passageiros transporta 167 passageiros 
em 30 minutos e o mesmo elevador transporta 255 pessoas quando serve apenas quatro paradas 
(LIMA, 1943, p.239).

O plano geral previu a construção de 43 prédios de 4 pavimentos, sendo que o prédio 
tipo B apresenta uma planta-tipo com 6 apartamentos por andar, com acesso através de 3 
escadas independentes. A unidade habitacional deste tipo de prédio possui 3 dormitórios e 
demais dependências, havendo a possibilidade de anexar mais um dormitório, subtraído da 
unidade vizinha, tornando possível a composição de três tamanhos de apartamentos: com 2 
dormitórios (60 m2), com 3 dormitórios (75 m2) e com 4 dormitórios (85 m2), sendo esta a 
maior unidade disponível. Previu-se a construção de 24 prédios deste tipo B, totalizando 576 
unidades habitacionais.

O prédio tipo C, também de 4 pavimentos, apresenta uma planta-tipo com 8 apartamentos 
por andar, com acesso através de 4 escadas independentes. Assim como no prédio anterior, cada 
escada dá acesso apenas a dois apartamentos por pavimento, não havendo ligações horizontais 
entre cada prumada. Os 32 apartamentos existentes em cada prédio tipo C são iguais, com área 
de 54 m2, apresentando 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Previu-se a 
construção de 19 prédios deste tipo B, totalizando 608 unidades habitacionais.

Os dois edifícios, tipo B e C, foram implantados em barras paralelas, distantes umas 
das outras a cada 23 metros, o que corresponde a uma vez e meia a sua altura, para garantir 
uma perfeita insolação de todas as unidades. Pela disposição da planta das unidades, as 
escadarias ficariam sempre colocadas em fachadas opostas, de modo que os acessos de dois 

Fotos atuais de edifício residencial em Stuttgart, Alemanha, projetado em 1927 pelo arquiteto Mies van der Rohe 
(à esquerda) e que claramente serviu de referência ao projeto dos blocos médios do C. R. da Várzea do Carmo (à 
direita). Fontes: http://commons.wikimedia.org e foto do autor.
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Os edifícios mais altos, denominados tipo A21, foram projetados com 11 pavimentos, 
além do térreo sobre pilotis. Neles seriam acomodadas o maior número de famílias, totalizando 
mais de mil pessoas por bloco. Foi prevista a construção de 7 blocos do tipo A, cada um com 
18 apartamentos por andar, totalizando 198 unidades/bloco. No total, estes 7 blocos poderiam 
alojar 1.386 unidades habitacionais.

Este bloco tipo A é o que apresentou uma solução de acesso vertical ainda inédita para 
a época em que foi projetado. Por razões de segurança, o tempo de escoamento total de cada 

prédio não poderia exceder a 30 minutos. Caso os 
elevadores viessem a servir a todos os pavimentos, 
seriam necessários 6 elevadores para cada edifício.

Para reduzir o custo e não prejudicar a 
segurança dos usuários foi então estudada uma 
segunda alternativa que consistia em prever as 
paradas em pavimentos alternados, ou seja, apenas 
no térreo (chamado aqui de primeiro pavimento), 
no 5o, no 8o e no 11o pavimentos. Esta solução foi 
adotada, pois o tempo total de escoamento não seria 
prejudicado e o número de elevadores por edifício foi 
reduzido de 6 para 4, resultando em uma economia 
de 40%. Além do menor número de carros houve 
também uma redução no número de portas e seus 
respectivos mecanismos de acionamento. Em todos 
os edifícios altos os projetistas especificaram o uso 
de elevadores com capacidade para 16 pessoas cada 
um.

Morar em apartamento não era uma opção 
barata. Os edifícios construídos na época eram 
sempre para aluguel. Quem os ocupava nesse 
período era uma elite cultural, que aceitava os 
novos padrões de modernidade (SOMEKH, 1997, 
p. 144).

edifícios paralelos sempre seriam feitos por uma rua central, ajardinada e de uso exclusivo de 
pedestres.

Para definir as tipologias e o dimensionamento das unidades habitacionais a equipe 
projetista considerou um estudo elaborado pelo IAPI que indicava que a família média dos 
industriários paulistas oscilava entre 4 e 6 pessoas. As diferentes especializações do operário 
industrial, provocava uma considerável variação salarial na categoria. Para atender às diferentes 
necessidades dos industriários foram projetados 10 tipos diferentes de apartamentos, com área 
construída variando entre 41,16 m2 (apartamentos com 1 dormitório, sala, banheiro, cozinha e 
área de serviço) e 85,04 m2 (4 dormitórios e demais dependências).

Os edifícios tipo B e C foram projetados para alojar 1.184 apartamentos, quase 30% do 
total previsto para todo o conjunto. Os outros 70% ficaram localizados nos edifícios altos, com 
12 pavimentos, e que infelizmente jamais foram construídos. Foi necessário um grande esforço 
para se reproduzir, a partir de precários desenhos, as plantas, cortes e elevações destes prédios, 
possibilitando assim um estudo detalhado de tão importantes projetos.

Corte transversal do bloco C. Observar que 
o 1o  pavimento está meio piso acima do 
nível da rua, garantindo a privacidade dos 
apartamentos ali localizados .

21. Ver elevações no anexo 25 e plantas ampliadas dos pavimentos-tipo no anexo 28.
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No bloco do tipo A o acesso aos 2o  e 3o  pavimentos era feito através de escadas comuns 
que conduziam o usuário a partir do térreo e aqui chamado pelos projetistas como o 1o pavimento. 
Para acessar o 4o, 5o e o 6o andar, tomava-se o elevador geral até o 5o andar, onde havia a 
primeira parada e, através de uma galeria central que atravessava o pavimento inteiro no sentido 
longitudinal do bloco, o usuário atingia as outras escadas locais, descendo ou subindo apenas 
um lance de escada. Este esquema de galeria se repetia no 8o e 11o pavimentos.

A mesma situação se repetia no 8o andar, permitindo o acesso para ele mesmo e para 7o  
e 9o pavimentos. No 11o andar a solução repetia-se novamente, dando condições para o acesso 
também ao 10o  e 12o pavimentos do edifício.

Os blocos do tipo A eram lâminas com 116 metros de comprimento, dispondo de  acessos 
verticais nas duas extremidades. Em cada uma delas havia uma escada que acessava todos os 
andares do edifício, e mais dois elevadores com paradas apenas no 1o (térreo), 5o, 8o e 11o, 
pavimentos, contando cada um deles com uma capacidade para transportar até 16 pessoas de 
cada vez.

A partir dos dois tipos principais de edifícios do conjunto, os 43 prédios de quatro pavimentos 
e os sete blocos altos, elaborou-se o plano de distribuição dos mesmos condicionados pelo 
projeto do arruamento. Sendo a orientação de todos os blocos a mesma, o espaçamento entre 
os blocos altos, de 12 pavimentos, respeitou uma distância entre eles de 55 metros, alternando-
se, em fileiras defasadas, um bloco alto e dois prédios mais baixos. Os espaços resultantes 
entre os blocos de 12 pavimentos (110x55 m) foram reservados para a implantação de grandes 
jardins.22

Imagem virtual dos blocos tipo B e C, de 4 pavimentos, que guardam uma distância de 23 m entre eles, intercalados 
em fileiras defasadas com os blocos tipo A, de 12 pavimentos, e que não foram construídos, cuja distância entre 
eles seria de 55 metros.

22. Ver perspectiva ilustrativa no anexo 27.
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Cortes do bloco tipo A, de 12 pavimentos, que ilustra as paradas alternadas 
dos elevadores, no térreo (1o) , 5o, 8o e 11o pavimentos. Notar no corte à 
esquerda o detalhe das escadas locais de acesso aos pavimentos, 4o e 6o, 7o e 
9o, 10o e 12o.

No setor norte da gleba foi projetado um conjunto de edifícios que formavam um grande 
quadrado e abriam-se para uma praça central. Três destes edifícios, também para a habitação 
de aluguel estavam unidos à 90o por um sistema de acesso vertical que compartilhavam entre 
si, situados nos dois vértices da planta por eles formada. O edifício K, uma lâmina ortogonal 
que fazia a conexão entre os dois blocos idênticos denominados edifício D, tinha suas unidades 
habitacionais abrindo-se exclusivamente para a fachada norte, todas elas com acesso através de 
galerias situadas na fachada sul.
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O sistema de acesso vertical adotado 
no conjunto foi o mesmo dos edifícios tipo A 
já descrito, com os elevadores tendo apenas 
4 paradas: no térreo, 5o, 8o e 11o andares. As 
duas prumadas contavam com 3 elevadores 
e uma escada geral,  ficando localizadas nos 
vértices dos edifícios e servindo de acesso, 
ao mesmo tempo, ao edifício K e aos dois 
edifícios D. Os três edifícios formavam um 
só conjunto23 de 12 pavimentos, sendo que 
os dois edifícios D estavam implantados 
sobre pilotis e o edifício K tinha o pavimento 
térreo ocupado por lojas comerciais.

Completando este quadrado estava o 
edifício do hotel24, com 216 apartamentos 
iguais, distribuídos em seus 9 andares (24 
apartamentos/pavimento). No pavimento 
térreo, de pé direito duplo, a recepção 
do hotel, um grande bar, uma copa e os 
sanitários, ocupando 1/3 da área. O restante 
da área coberta, sobre pilotis de seção 
redonda, se abria para a enorme praça 
formada pelos quatro edifícios.

No primeiro pavimento, um outro hall de acesso, com um grande ambiente de estar, 
jardim de inverno, duas salas de reunião, dois sanitários e o setor administrativo do hotel. Este 
pavimento deveria ser acessado por um conjunto de rampas externas, vindas dos jardins do 
térreo, ou por duas escadas curvilíneas situadas no centro da planta. No segundo pavimento, um 
outro salão de estar, um grande restaurante, copa, cozinha industrial e demais dependências de 
apoio. Os outros nove pavimentos-tipo eram ocupados pelos apartamentos e acessados por uma 
circulação vertical, destacada do bloco do edifício, contendo o hall, a escada e os elevadores.

No memorial justificativo do projeto Attílio Corrêa Lima lembrava que o primeiro objetivo 
do IAPI era aplicar de forma rentável os recursos financeiros dos associados, possibilitando, no 
futuro, cobrir as despesas com a aposentadoria e as pensões dos mesmos.

A quadra contígua ao hotel constitui a parte mais valorizada de todos os terrenos adquiridos 
pelo IAPI, estando situada junto à Avenida do Estado e ao Parque Pedro II. (...) Cabe, pois, sem 
dúvida, dar um caráter um pouco diverso a esta parte, conferindo um acabamento melhor às 
unidades nela situadas, o que seria francamente compensado por um aluguel um pouco mais 
elevado (LIMA, idem, p.240).

Na parte sul da gleba foi projetado o edifício J, o único bloco do conjunto que apresentava 
uma lâmina arqueada e, devido à sua orientação ortogonal aos demais e, à semelhança do edifício 
K, tinha as galerias de acesso posicionadas na fachada sul e todas as unidades habitacionais 
abrindo-se para a face norte. O acesso vertical era feito por um conjunto externo ao bloco, 
composto de uma escada e dois elevadores, estes com paradas intermediárias aos pavimentos. 
O acesso às galerias era feito por meio lance de escada, para cima ou para baixo.

Foto parcial da maquete, com o edifício do Hotel 
fechando o quadrado formado pelos blocos residenciais. 
Notar a grande praça central do conjunto e a rampa de 
acesso ao hotel, a partir do jardim situado na parte norte 
do empreendimento.
Fonte: The Architectural FORUM Magazine of Building, 
Brazil, November 1947.

23. Ver anexos 29, 31 e 32. 
24. Ver plantas dos diferentes pavimentos do edifício do hotel no anexo 33.
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Assim como o edifício K, situado na extremidade norte do conjunto, o projeto do edifício 
J também previa uma série de lojas comerciais no pavimento térreo.

Além dos edifícios cujos projetos foram aqui descritos, outras instalações também 
deveriam ter sido construídas como a creche, a escola, o posto de puericultura, o edifício de 
consultórios, o restaurante popular, o clube, o cinema, etc. Se tivesse sido totalmente construído, 
o Conjunto Residencial da Várzea do Carmo deveria possuir 4.038 unidades habitacionais. 

Planta tipo do único bloco tipo J (não construído), 
e que deveria ficar localizado na parte sul da 
gleba. Notar que todas as unidades habitacionais 
se abrem para a face norte, deixando no sul as 
galerias de acesso horizontais. 
Fonte: Desenho de Taisa Nogueira, 2007.

Corte transversal do bloco J, destacando as paradas 
alternadas dos elevadores. Notar a presença de 
lojas comerciais no pavimento térreo, expressando 
a multifuncionalidade dos edifícios.
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Espaço de lazer entre os blocos habitacionais. Perspectiva desenhada pelos autores dos projetos.
Fonte: Revista Municipal de Engenharia, novembro de 1942.

Rampa de acesso ao hotel. Perspectiva desenhada pelos autores dos 
projetos. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, novembro de 1942.

Considerando a família média dos industriários paulistanos daquela época ele poderia abrigar 
uma população total estimada 22.000 habitantes. Não foi possível saber quais as razões que 
levaram à suspensão das obras.
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O que foi efetivamente construído/situação atual

Projetado no final de 1942 e início de 1943, o conjunto residencial da Várzea do Carmo 
teve sua construção iniciada ainda no primeiro semestre deste ano. A implantação estava prevista 
para acontecer em duas fases, tendo em vista que uma parte do terreno encontrava-se ocupada 
pelas instalações de uma antiga indústria. Nesta área seriam construídos 12 blocos médios, de 
quatro pavimentos, e 4 blocos altos, devendo ter suas construções iniciadas após a desocupação 
desta parte do terreno. Todas as demais edificações projetadas deveriam ter sido construídas na 
primeira fase.

Entretanto, apenas 1/3 dos edifícios de quatro pavimentos previstos no projeto foram 
efetivamente construídos. Não foram implantados nenhum tipo dos blocos altos, de 12 
pavimentos, e nenhum dos equipamentos coletivos ou comerciais. Nos espaços a eles destinados 
o atual Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, construiu alguns equipamentos de saúde 
e edifícios administrativos que atendem a população de toda a cidade. Muitas áreas internas das 
quadras residenciais permanecem desocupadas, sub-utilizadas ou invadidas.

Lamentavelmente, a situação atual permite ter apenas uma pequena idéia da proposta 
original dos arquitetos, pois somente os blocos de quatro andares foram construídos. São 
idênticos, verdadeiros paralelepípedos geometricamente traçados, paralelos e apoiados no solo 
como uma massa sólida e espartana, despida de ornamentos e saliências, salvo um singelo 
enquadramento das janelas e um elegante beiral que protege a entrada de cada um dos lances de 
escada, em número de três ou quatro por bloco (BONDUKI, ibidem, p.169).

Imagem atual da área, com o perímetro que seria ocupado pelo conjunto residencial da Várzea do Carmo, caso 
o mesmo tivesse sido inteiramente construído. Na cor azul claro, a cobertura da enorme igreja evangélica hoje 
existente na área. Fonte: Ilustração sobre imagem Google Earth, 2007.
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No setor norte onde, deveria ser construído o hotel, formando um conjunto com os 
edifícios K e D, existem hoje quatro viadutos que fazem parte do sistema viário do Parque 
D. Pedro II, inclusive com um trecho do elevado que faz a ligação leste-oeste da cidade. No 
terreno onde deveria ser implantada a segunda fase do conjunto existe hoje construída uma 
enorme e horrorosa igreja evangélica, cujo edifício deve ter, aproximadamente, uns 20 mil 
metros quadrados de construção (observar a cobertura na cor azul clara, na fotografia aérea).

Na área onde seriam implantados o clube, com suas quadras esportivas, os jardins e os 
outros edifícios habitacionais não construídos, o INSS edificou um grande posto de atendimento 
médico. Um pouco ao lado, no lugar destinado à outra praça, a prefeitura de São Paulo construiu 

um prédio onde funciona uma Escola 
Municipal de Educação Infantil – EMEI. 
Nas áreas situadas à oeste do conjunto 
existe uma ocupação variada que vai, 
desde um edifício de almoxarifado da 
Eletropaulo – onde estaria o bloco J 
– até algumas estruturas de edifícios não 
concluídos e até mesmo uma cooperativa 
de catadores de papel.

 A não construção dos prédios altos, 
que uniram as fileiras indianas de blocos 
médios, formando vários grandes espaços 
livres – verdadeiras praças – ladeados 
por massas construídas, resultou num 
vazio que, posteriormente, daria margem 
à edificação de prédios improvisados 
de serviço da previdência, destruindo 
a composição pretendida (BONDUKI, 
ibidem, p.169).

Os edifícios que na proposta 
original deveriam estar implantados de 
maneira livre, no meio de um parque 
ajardinado, hoje foram transformados 
em condomínios independentes, isolados 

Fotografias atuais dos edifícios construídos no conjunto há 65 
anos atrás. Fotos do autor, 2006.



Luiz Gonzaga Montans Ackel

266

25. Ver fotos atuais no anexo 35.
26. GIMENES, Francisco Carlos, Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos/Universidade de São Paulo, 1998.
27. Um exemplar deste encarte foi gentilmente doado ao autor por Bruno Corrêa Lima.

uns dos outros e das ruas por grades e portões de ferro. Nos intervalos entre os 22 blocos 
habitacionais existentes e no interior das grades de ferro foram erguidas várias coberturas 
improvisadas que servem de abrigo aos automóveis dos moradores25. O estado de conservação 
dos prédios é variável, de um caso para outro, dependendo da gestão dos condôminos, hoje todos 
eles proprietários de suas unidades. E as áreas onde deveriam estar os prédios que não foram 
construídos, hoje elas estão abandonadas e servindo ao despejo de entulhos, num panorama 
semelhante a outros lugares decadentes junto ao centro da cidade.

3.2.3
	 Os	primeiros	estudos	para	a	Cidade	dos	Motores/RJ

O último trabalho profissional de Attílio Corrêa Lima foi o início do plano urbanístico 
da Cidade dos Motores, a ser construída junto à Fábrica Nacional de Motores – FNM, no 
município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O convite para mais este trabalho partiu do 
brigadeiro Antônio Guedes Muniz, então Secretário de Viação e Obras do Estado do Rio de 
Janeiro, em meados de 1943.

Tratava-se do projeto de uma cidade auto-suficiente com habitação, comércio, serviços 
e todos os equipamentos de educação, saúde e lazer, que deveria ficar situada ao lado das 
instalações industriais da FNM, no distrito de Xerém, nas proximidades da rodovia Rio 
- Petrópolis. A cidade deveria ser dimensionada para abrigar 25 mil habitantes e serviria de 
suporte à implantação da Fábrica Nacional de Motores – FNM que ali estava sendo construída 
visando a produção de motores de aviação e tratores brasileiros uma vez que as importações 
haviam sido prejudicadas devido à 2a Guerra Mundial.

Attílio Corrêa Lima não chegou a fazer o projeto. Ele apenas elaborou um Parecer Técnico 
inicial a respeito das diretrizes que deveria adotar no planejamento desta nova cidade. Estudos 
mais recentes comparando diferentes planos feitos para a Cidade dos Motores indagam sobre a 
possibilidade de Attílio ter feito algum desenho ou planta quando elaborou o relatório técnico, 
mas não chegam a uma conclusão:

A existência de um primeiro plano para a cidade, confeccionado por brasileiros, nos 
levaria a conjeturar a possível autoria de Corrêa Lima: teria o urbanista desenhado um esquema 
geral da cidade enquanto redigia o relatório a Guedes Muniz? (GIMENES, 1998, p.78)26.

O Parecer Técnico, datado e entregue a 24 de agosto de 1943, foi o seu último trabalho. 
Dois dias depois Attílio embarcou para São Paulo para inspecionar as obras do Conjunto 
Residencial da Várzea do Carmo, seguindo uma rotina que ele realizava semanalmente. No 
retorno de São Paulo para o Rio de Janeiro, no dia 27 de agosto de 1943, o avião em que Attílio 
viajava não conseguiu pousar no Aeroporto Santos Dumont, acidentando-se e provocando a 
morte de quase todos os passageiros, inclusive de Attílio.

Este Parecer Técnico foi publicado pela primeira vez num encarte de 24 páginas27  

elaborado por seu pai José Octávio Corrêa Lima, em agosto de 1948, para lembrar os cinco 
anos decorridos desde a morte de Attílio. Esta publicação, de pequena tiragem, com o título Em 
memória de Attílio Corrêa Lima – arquiteto-urbanista, estampa na capa uma foto do edifício 
da Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro, o mais conhecido projeto arquitetônico de seu 
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Plano Piloto da Cidade dos Motores, da Fábrica Nacional de Motores, no distrito de Xerém, Duque de Caxias/RJ. 
Fonte: GIMENES, 1998.

filho e, na contra-capa, uma planta do núcleo central de Goiânia, o seu plano urbanístico mais 
famoso. O Parecer Técnico foi encaminhado por Attílio ao brigadeiro Antônio Guedes Muniz 
através do seguinte ofício:

Rio de Janeiro, 24-08-43
Exmo. Sr. 
           Brigadeiro Antonio Guedes Muniz

Tendo sido mui honrosamente convidado por V.S. para colaborar no plano da Cidade 
Operária da F.N.M., venho entregar algumas considerações que julguei indispensáveis, para 
maior clareza do meu ponto de vista.

Fique V.S. certo de que me move apenas o interesse de colaborar em obra tão grandiosa 
contribuído com o que de mais avançado se faz no mundo moderno, a fim de acompanhar pari-
passu a F.N.M.

Continuando ao inteiro dispor de V.S., subscrevo-me com alta estima e consideração,
         a) Attílio Corrêa Lima
(LIMA, 1943, in LIMA, 1948, p.18).
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A primeira página do encarte apresenta uma foto do busto de Attílio28 esculpido por seu 
pai em 1944. Este trabalho e muitas outras esculturas feitas por José Octávio fazem parte do 
precioso acervo de Bruno Correa Lima, e estão atualmente na sua residência em Nova Friburgo. 
Do encarte constam também cópias de ofícios de várias entidades enviadas a José Octávio nos 
dias que se seguiram à morte de seu filho, assim como, alguns artigos de autoria de Attílio 
que haviam sido publicados nos jornais ou revistas especializadas. As últimas sete páginas do 
encarte são dedicadas ao Parecer Técnico sobre a cidade operária da FNM. 

Em agosto de 1963, a revista Arquitetura no. 14 também publicou, na íntegra este parecer, 
para lembrar os vinte anos da morte de Attílio. Ele inicia-se com uma breve introdução onde 
Attílio analisa a evolução do homem urbano inserido numa sociedade industrial. Segundo 
ele, “(...) o conceito moderno sobre o modo de alojar as massas, evoluiu consideravelmente, 
passando por cima de velhos preconceitos estéreis (...)” (LIMA, idem, p.18).

Para Attílio o desenvolvimento industrial e o progresso científico que vinha se verificando 
no Brasil não recomendava mais a velha opção pela habitação operária em casas individuais. 
Era preciso recolocar a questão habitacional face às novas exigências do trabalho coletivo e 
onde a própria Fábrica Nacional de Motores deveria servir de exemplo:

Si tudo é obra da cooperação, por que somente na habitação, vai o homem procurar o 
isolamento em pequenos feudos, em desacordo com a própria estrutura industrial da F.N.M., 
onde nada é supérfluo e tudo é solidário? (ibidem, p.19).

Attílio teceu alguns comentários sobre a evolução da habitação coletiva nas últimas duas 
décadas e procurou eliminar alguns preconceitos que haviam se enraizado na cultura brasileira 
e que provocavam afirmações como: “O brasileiro não se adapta à vida engaiolada”. (ibidem, 
p.19).

Para ele isto era coisa do passado, uma coisa superada. Hoje em dia as confortáveis 
casas isoladas dos bairros tipicamente residenciais estavam sendo demolidas para dar lugar 
a modernos edifícios de apartamentos, com mais de vinte famílias ocupando um espaço que 
antes era reservado a apenas uma. Esta tipologia permitia a redução dos custos de produção e 
manutenção da moradia, estendendo os benefícios da tecnologia a um número maior de famílias. 

Implantação geral da Fábrica Nacional de Motores, Xerém, Duque de Caxias/
RJ. Fonte: GIMENES, 2004.

28. Ver foto da escultura no anexo 36.
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Como deixar à margem deste modelo mais econômico justamente a classe operária, cuja renda 
mensal era nitidamente inferior?

Habituados a ouvir por todo o Brasil louvores às habitações individuais, por índole e por 
descendência nossa primeira inclinação foi para essas habitações, onde o operário possuísse 
a sua casinha e seu quntalzinho pequenino, e se sentisse assim, mais em casa, mais possuidor 
da habitação em que morava. Consultamos, porém o brilhante urbanista Corrêa Lima e o livro 
La Ville Radieuse, de Le Corbusier, que convenceram-me totalmente (MUNIZ, 1945, apud 
BONDUKI, 1998, p.141). 

Neste parecer Attílio observou que o operariado já possuía a experiência de habitar 
coletivamente, principalmente aqueles que já moravam em cortiços e favelas, tipologias tão 
comuns no Rio de Janeiro. Ele defendia que a adoção de um modelo de habitação coletiva para 
a classe operária significaria a inclusão da mesma em um nível superior de qualidade de vida, 
mas reconhecia que a casa individual continuaria sendo uma opção de moradia para as classes 
de renda mais elevadas: A casa individual isolada não desaparecerá, mas tenderá a restringir-
se em habitações das classes remediadas (ibidem, p.19).

Trabalhando há quase um ano na equipe de projetistas do IAPI, Attílio estava plenamente 
convencido das vantagens das construções feitas em série, que reduziam significativamente o 
custo das unidades habitacionais e da infra-estrutura necessária ao seu pleno atendimento. As 
altas densidades obtidas permitiam elevar o padrão habitacional coletivamente, sem onerar em 
demasia o custo final das unidades. E, junto às habitações, seriam previstos grandes parques 
recreativos com equipamentos educativos de uso coletivo. O quintal individual de cada casa 
seria substituído com vantagens pelo parque público, de uso comum a todos os moradores:

(...) o quintal lembra a pijama e o chinelo dos domingos, ao passo que uma vida social 
diferente, com campo de esporte e parque junto à porta, trará o gosto pela camisa esporte. (...) 
Si o momento é propício ao despertar de todas as energias latentes do Brasil, não é justo que 
somente a Arquitetura e o Urbanismo continuem marcando passo (ibidem, p19).

Quando de sua estada na França, entre 1927 e 1931, Attílio tinha acompanhado de 
perto e admirado as novas experiências, principalmente as alemãs e holandesas. Os exemplos 
internacionais de reconstrução das várias cidades européias destruídas pela primeira guerra 
reforçavam a tendência moderna de construir-se conjuntos residenciais inseridos em grandes 
parques, como estava acontecendo em Coventry, Inglaterra, citada nominalmente por Attílio 
entre as suas justificativas. Ele também citou a sua própria experiência pessoal ao destacar a 
adoção de um partido urbanístico e arquitetônico semelhante nos recentes projetos elaborados 
para o IAPI. 

E o Brasil mesmo não está muito longe disto, pois acha-se em vias de realização em São 
Paulo, um núcleo residencial operário na Várzea do Carmo, para 22 mil habitantes, por nós 
projetado e que mereceu elogiosas referências dos americanos no livro “Brazil Builds”, de 
Philip L. Goodwin (ibidem, p.20).

Os parâmetros urbanísticos do projeto

Ao definir o partido urbanístico que deveria adotar no plano da Cidade Operária da 
F.N.M. Attílio Corrêa Lima fez um rápido cálculo a partir de modelos de implantação de casas 
unifamiliares, onde adotou comparativamente dois tamanhos de lotes: o lote de 15 x 30 m (450 
m2) e o lote de 12 x 30 m (360 M2). Nas duas alternativas estudadas cada lote seria ocupado 
por apenas uma habitação resultando, em ambos os casos, modelos de baixa densidade (66 
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hab/ha e 83,4 hab/ha, respectivamente). A utilização desta tipologia horizontal demandaria uma 
superfície de quase 400 ha de área bruta a ser urbanizada.

A área total de 375 ha, arruada e construída (...) cria e complica o problema dos 
transportes. Tornam muito mais complexos e onerosos, o estabelecimento e a conservação dos 
serviços de alimentação, abastecimento d’água, esgoto, calçamento, limpeza urbana, parques 
e jardins, educação e cultura, polícia e fiscalização (ibidem, p.20).

Attílio descartou estas duas hipóteses devido à baixa densidade resultante e concluiu 
que a melhor opção seria a adoção de um modelo de habitação verticalizada, com edifícios 
de apartamentos com quatro pavimentos e unidades habitacionais com área de setenta metros 
quadrados.  

 Espaçando os blocos habitacionais entre si, na relação de duas vezes a sua altura, obteria 
uma densidade bruta de 500 hab/ha, aproximadamente. Ao adotar esta tipologia, seria possível 
atingir uma taxa de 3,5 m2 de terreno ocupado por habitante, deixando livres outros 16,5 m2 
de área por pessoa. Desta forma conseguiria alojar a mesma população que as outras tipologias 
horizontais mencionadas, mas ocupando apenas 20% da área total urbanizada.

Ao adotar uma tipologia verticalizada seria possível suprimir as áreas dos terrenos 
individuais (...) que, como um peso morto, sobrecarregava o conjunto, com os quintais e os 
jardins. Portanto, torna-se um mero sentimentalismo as hortas e galinheiros particulares, que 
só a necessidade justificaria (ibidem, p.21).

A proposta da Fabrica Nacional de Motores previa a adoção de um sistema de abastecimento 
de gêneros alimentícios centralizado que atenderia a todos os funcionários residentes através 
da organização de um Serviço de Subsistência Reembosável, dispensando, portanto, a velha 
prática do meio rural com a produção de alguns alimentos individualmente nos quintais das 
casas, como o plantio de hortas e a criação de pequenos animais.

A era industrial que atualmente se inicia no Brasil, de que a FNM é uma das mais audazes 
pioneiras, não deve avançar e subir às alturas sem arrastar consigo tudo que lhe é acessório. 
Espírito novo! Criando indústria nova! Em ambiente novo! Este deve ser o critério, para que 
o ciclo formidável de realizações do brigadeiro Antonio Guedes Muniz seja completo (ibidem, 
p.19).

No que diz respeito ao parcelamento geral da gleba, Attílio propôs uma solução que 
formassem quadras de grandes dimensões, com até 400 m de extensão, o que permitiria uma 
evidente economia de áreas destinadas ao sistema viário pavimentado, de custos mais elevados, 
e recomendava a separação do tráfego de veículos dos pedestres.

O acesso aos blocos será feito por alamedas de lajes cimentadas e arborizadas, enquanto 
que os veículos circularão livremente longe dos pedestres, em pistas somente a eles destinadas 
(ibidem, p.21).

Devido às condições topográficas amplamente favoráveis, ele previu também a implantação 
de uma extensa rede de ciclovias, independente dos passeios para os pedestres, que deveria fazer 
a ligação entre os principais pontos da cidade. Recomendava que todo o sistema viário fosse 
hierarquizado e dimensionado a partir de múltiplas faixas de tráfego, com pistas com largura de 
3 metros cada uma para os automóveis, 1,2 metro para os ciclistas e 0,75 m para os pedestres. 
O restante da área deveria ser destinado aos jardins possibilitando, caso fosse necessário no 
futuro, o alargamento do sistema viário sem prejudicar as edificações.  

No dimensionamento dos diversos Centros Comerciais, Attílio propunha que eles fossem 
implantados em vias, onde seria adotada uma taxa de 8 metros lineares de “testada” para cada 
100 habitantes. Estes pequenos centros deveriam ser estrategicamente distribuídos de maneira 
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que os consumidores percorressem, no máximo, 400 metros a partir da residência para atingi-
los.

Quanto às escolas primárias, elas deveriam ser distribuídas por toda a cidade facilitando 
o acesso das crianças e localizadas num raio máximo de atendimento de 500 metros, e sem que 
os estudantes precisassem atravessar nenhuma via pública de tráfego de veículos. Ele ainda 
recomendava: É aconselhável um maior número de escolas disseminadas do que escolas para 
grandes lotações (ibidem, p.22). 

Quanto aos espaços livres de recreação e lazer Attílio recomenda dividi-los em dois tipos, 
sugerindo diferentes taxas de m2/usuário:

Tipo 1 - Recreio Ativo: brinquedos e equipamentos esportivos
 Play-lot: brinquedos para crianças com até 5 anos = 5 m2 por criança;
 Playground: atendendo a idade escolar de até 14 anos = 10 m2 por criança;
 Playfield: adolescentes, acima dos 14 anos e adultos = 15 m2 por pessoa.
Tipo 2 : Recreio Passivo: parques/paisagismo = 20 m2 por habitante.

Seguindo as diretrizes adotadas nos parques ingleses, Attílio recomendava que o play-lot e 
o playground, de atendimento às crianças, ficassem situados dentro do parque, junto aos blocos 
habitacionais. O playfield deveria ficar em local de fácil acesso a toda a cidade e centralizar as 
atividades esportivas de competição.

Quanto às habitações propriamente ditas, recomendava quatro padrões distintos de 
células habitacionais, de acordo com os salários dos futuros moradores e 5 tipos diferentes, que 
correspondessem ao tamanho das famílias.

Perspectiva aérea da Cidade dos Motores desenvolvida pela Town Planning Associates - TPA, dos arquitetos Josep 
Lluis Sert e Paul Lester Wiener, 1945. Fonte: FREIXA, 1979.
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O padrão A, seria destinado ao pessoal administrativo da FNM; o padrão B para os 
mestres e mecânicos mais experientes; o padrão C atenderia aos operadores e chefes de equipes 
de ajudantes; e o padrão D seria ocupado pelos serventes e trabalhadores braçais.

Os 4 padrões A, B, C, e D, são proporcionais aos salários e vencimentos, representados 
pelo acabamento e conforto da construção. Para o padrão A aconselhamos adotar o sistema 
de habitação individual, em centro de jardim em lotes nunca menores de 18 metros de testada 
e recuados da via pública no máximo de 10 metros (ibidem, p.23).

Attilio pretendia implantar este padrão de habitações isoladas nos terrenos periféricos da 
gleba e nas mais suaves encostas dos morros circunvizinhos, tal como já havia proposto em 
Volta Redonda. Só que desta vez propunha coletivizar alguns equipamentos: Aconselhamos 
também neste caso, a utilização de garagens comuns à várias unidades de habitação, desde que 
não obrigue o morador a caminhar mais de 100 metros (ibidem, p.23).

Todas a demais habitações deveriam ser do tipo multifamiliar, variando de acordo com o 
tamanho da família, sem alterar em demasia a estrutura dos edifícios. Nestes edifícios Attílio 
propôs a construção de células habitacionais com um, dois e três dormitórios, sala, banheiro, 
cozinha e área de serviço. 

Para Gimenes, “se considerarmos o parecer técnico sobre o Plano da Cidade, veremos 
que muitas das sugestões de Corrêa Lima estão presentes no Plano A”, o primeiro a ser por ele 
analisado. (...) a organização das habitações em blocos de apartamentos permite a formação 
de quadras de dimensões entre 400 e 600 metros e permitindo uma diminuição do sistema 
viário e a criação dos espaços livres, onde estão distribuídos as habitações e os edifícios de 
serviços” (GIMENES, idem, p.80).

A habitação coletiva será, não uma transformação de hábitos, mas apenas uma adaptação 
a um nível de vida superior. (...) As construções feitas em série formando conjuntos densos 

Detalhe do centro cívico e do estádio (ao fundo) da Cidade dos Motores projetada pela TPA, dos arquitetos Josep 
Lluis Sert e Paul Lester Wiener, 1945. Fonte: FREIXA, 1979.
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apresentam as mesmas vantagens da produção industrial em massa, baixam o custo unitário 
permitindo elevar o padrão da unidade de habitação (LIMA, ibidem, p.19).

Finalmente Attílio também sugeriu a construção de habitação coletiva para os funcionários 
solteiros da FNM, os quais deveriam ser agrupadas em edifícios do “tipo hotel”, com dormitórios 
de 10 m2 e banheiro comum a cada dois quartos. Os edifícios deveriam ser dotados de “salão 
de estar comum, com varandas ou alpendres. As refeições serão feitas fora” (ibidem, p.24).

Na conclusão do Parecer Técnico Attílio ainda alertou: 
Estas são as diretivas que penso satisfazerem de forma racional e satisfatória o problema 

proposto, dependendo o sucesso da fiel observância do critério adotado, pois a modificação do 
sistema implicaria em mau funcionamento, o que se quer evitar justamente  (ibidem, p.24).

E no final ressalvou:
Não constituem estas considerações de forma alguma, um programa rígido, mas apenas 

as bases do critério a ser adotado, portanto dependendo de um estudo da F.N.M. sob forma de 
um anteprojeto, para ser criticado e orientado segundo as imposições do local. 

                                                  Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1943.       
       a) Attílio Corrêa Lima  (ibidem, p.24).

O projeto definitivo da Cidade dos Motores

Fotomontagem da implantação da Cidade dos Motores sobre uma imagem do Google Earth. Notar a instalação 
da FNM (perímetro em roxo), da cidade projetada (em amarelo) e das atuais instalações do Inmetro (em azul) que 
hoje ocupa uma parte da área da cidade.
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29. FREIXA, Jaume. Josep Lluis Sert, Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, 1979.

Com a morte de Attílio apenas três dias após a entrega do Parecer Técnico, o projeto da 
Cidade Operária da FNM foi confiado ao arquiteto espanhol Josep Lluis Sert e seu sócio, o 
arquiteto americano Paul Lester Wiener. 

Sert havia estudado arquitetura em Barcelona (1921-1928) e era um entusiasmado 
defensor do Movimento Moderno. Em 1927, Sert convidara Le Corbusier para realizar uma 
série de palestras em Barcelona, aproximando-se do famoso arquiteto suíço. Em seguida, foi 
convidado por Le Corbusier para trabalhar no seu escritório em Paris.

Sert foi um dos fundadores do GATEPAC - Grupo de Arquitetos y Técnicos Españoles 
para el Progresso de la Arquitetura Contemporânea e havia participado intensamente de todos 
os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, os CIAMs, tendo sido seu presidente e 
destacado porta-voz de suas doutrinas. Em 1943, após um período de exílio em Nova York, Sert 
publicou o seu livro - Can our Cities Survive? onde resumiu todos os trabalhos dos CIAMs. 
Este texto é considerado, inclusive, uma primeira versão da Carta de Atenas.

Em 1945 Josep Lluis Sert, associado a Paul Lester e a Paul Schluls, fundaram a Town 
Planning Associates – TPA, com escritório em Nova York. E o primeiro trabalho da TPA foi 
o projeto da Cidade Operária da F.N.M., que ficou mais tarde conhecida como a “Cidade dos 
Motores”. 

(...) as diretrizes gerais sugeridas por Attílio Corrêa Lima foram mantidas em quase a sua 
totalidade, encontrando-se aí também muito dos valores com os quais trabalhará o discurso do 
TPA (GIMENES, ibidem, p.86).

Em 27 de outubro de 1945 a TPA enviou o projeto final da Cidade dos Motores para a 
apreciação do brigadeiro Guedes Muniz.

Segundo Jaume Freixa29, que escreveu um livro sobre a obra de Joseph Lluis Sert, o 
plano urbanístico da Cidade dos Motores, (...) o projeto traduz as doutrinas dos primeiros 
CIAMs, com blocos livres paralelos à orientação mais favorável e a separação da circulação 
de pedestres da dos veículos (FREIXA, 1979, p.58).

Foto atual do portão principal da Fábrica Nacional de Motores, cujas instalações são hoje utilizadas por uma 
fábrica de carrocerias de ônibus. Foto do autor.
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A situação atual da FNM e da Cidade dos Motores 

Sessenta anos após os planos de construção de uma cidade operária terem sido iniciados, 
primeiro por Attílio Corrêa Lima e, posteriormente, por Josep Lluis Sert, a situação da região 
pouco se alterou. Com o término da segunda guerra os planos foram totalmente abandonados.

Na década de 60, nas instalações industriais da Fabrica Nacional de Motores, foram 
produzidos os primeiros caminhões brasileiros, o famoso Fenemê, sob licença da indústria 
italiana Alfa Romeu e que durante décadas atravessou o país de ponta a ponta. Foi aí também 
que foi fabricado o mais luxuoso automóvel de passeio nacional daquela época, o Alfa Romeu 
modelo JK, que homenageava o então Presidente da República Juscelino Kubtschek.

Atualmente as instalações de FNM foram vendidas a um fabricante nacional de carrocerias 
de ônibus. Em visita realizada em janeiro de 2006, juntamente com o arquiteto Hugo Segawa, 
foi possível constatar que a Cidade dos Motores nunca foi construída. Quando lá chegarmos, 
fomos indagando a diversos moradores do local e descobrimos que quase ninguém conhece o 
projeto desta cidade, muito menos com este nome. Munidos de algum material gráfico produzido 
por Francisco Carlos Gimenes e depois de muito esforço foi possível constatar que, em parte da 
área onde deveria ter sido construída a cidade, muitos anos depois o Governo Federal implantou 
as instalações do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO, que lá dispõe de vários prédios 
abrigando os seus laboratórios.

O projeto da Cidade Operária da FNM, encomendado pelo brigadeiro Antonio Guedes 
Muniz em 1943 a Attílio Corrêa Lima resumiu-se a este interessante Parecer Técnico, de apenas 
sete páginas e elaborado três dias antes de sua trágica morte. Neste trabalho, entretanto, ficou 
registrada de forma muito clara a evolução do pensamento deste que foi o pioneiro do urbanismo 
no Brasil.

3.3	
	 Evolução	do	Movimento	Moderno

3.3.1
	 O	pioneirismo	de	Attílio	Corrêa	Lima

O estudo minucioso da vida acadêmica e profissional de Attílio Corrêa Lima possibilitou-
nos perceber que nas várias atividades desenvolvidas ele quase sempre se destacou entre os 
arquitetos de sua geração, tendo, muitas vezes, uma atuação pioneira. Como filho único do 
escultor José Octávio Corrêa Lima, Attílio conviveu, desde a sua primeira infância, com muitos 
artistas plásticos e professores amigos de seu pai, o que lhe proporcionou um íntimo convívio 
com o meio artístico, bem diferente dos hábitos dos meninos de sua época. Assim, ao matricular-
se no curso da ENBA Attílio fez uma opção natural pelo estudo das artes, que, posteriormente, 
se transferiu para a arquitetura e o urbanismo.

Quando se formou arquiteto em 1925, Attílio Corrêa Lima foi o único aluno da Escola 
Nacional de Belas Artes a receber a Grande Medalha de Ouro, o prêmio máximo que a Escola 
concedia anualmente ao seu melhor aluno. Em 1926 Attílio também foi o único aluno escolhido 
para receber o Prêmio-Viagem à Europa, que foi entregue a ele, solenemente, no dia 21 de 
janeiro de 1927. Tratava-se de um prêmio que era concedido ao aluno que mais se destacasse 
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entre todos os cursos da ENBA, sendo que, até aquele ano, tinha sido bem mais comum que o 
agraciado fosse um aluno do curso de Artes e não de Arquitetura, cujas turmas ainda eram muito 
pequenas.

Este prêmio lhe deu a possibilidade de ir à Europa para fazer uma pós-graduação em 
estudos superiores de urbanismo, curso este que ainda não tinha sido feito por nenhum outro 
estudante brasileiro. Attílio foi o segundo sul-americano e o primeiro brasileiro a cursar 
urbanismo no L’Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris, criado em 1924, e que acabou 
por se constituir numa das principais escolas de urbanismo do mundo.

O urbanismo enquanto disciplina, nasceu ligado à modernidade urbana e industrial, uma 
vez que as preocupações urbanísticas ganharam corpo com as conseqüências problemáticas 
da industrialização na esfera urbana. Desde então, os problemas urbanos passaram a integrar 
agendas de transformação física e reforma social. Na Europa, a cultura urbanística que aborda 
tais problemas começou a ser criada em meados do século XIX; no Brasil, isso ocorreu ao longo 
da primeira metade do século XX (CAMPOS, 2002, p.28).30

Attílio fez o curso entre 1927 e 1930, concluindo-o com o trabalho-tese intitulado Avant-
Projet D ‘Aménagement et D’Extension de la ville de Niterói - au Brésil, tendo recebido o 
certificado de conclusão em 31 de janeiro de 1931. Este trabalho foi prefaciado pelo urbanista 
Henri Prost, seu orientador, e publicado na revista La Vie Urbaine, o primeiro periódico dedicado 
exclusivamente aos estudos urbanos e editado pelo próprio L’Institut d’Urbanisme. Esta revista 
foi publicada durante todo o período entre guerras, de 1919 a 1939, e era dirigida pelo professor 
Marcel Poete, um dos criadores do Institut d’Urbanisme de l’Université de Paris.

Os primeiros dois números da revista, em 1919, traziam um artigo escrito pelo arquiteto-
urbanista Leon Jaussely, que mais tarde veio a ser professor de Attílio no instituto. Nos vinte 
anos de existência, La Vie Urbaine publicou 54 números, totalizando 319 artigos classificados 
em seis categorias: Urbanisme, Hygiène publique et sociale, Logement, Géographie, Histoire 
des Villes e Droit, administration et gestion. Entre todos os textos publicados, existiram: 
planos regionais, planejamento de cidades novas, estudos de aglomeração urbana, resumos de 
congressos, planos de transportes e monografias diversas.

O trabalho-tese de Attílio foi publicado na íntegra, dividido em duas etapas, nos números 
8 e 9 da revista, ambos editados em 1931 e às expensas do próprio instituto. O último número da 
revista circulou em 1939 trazendo algumas explicações sobre a necessidade de paralisação de 
sua publicação devido à eclosão da segunda guerra mundial. Dentre todas as matérias publicadas 
pela La Vie Urbaine, o único trabalho produzido por um brasileiro foi este de Attílio Corrêa 
Lima.

A verdade é que o urbanismo no Brasil até a década de 30 era uma coisa praticamente 
restrita aos engenheiros, principalmente os sanitaristas, embora eles não possuíssem em seus 
currículos nenhuma disciplina específica que tratasse do assunto. Portanto, a escolha feita por 
Attílio para se aprofundar nos estudos do urbanismo representou entre os arquitetos brasileiros 
uma atitude realmente pioneira. Quando estava na França Attílio foi, inclusive, designado como 
o delegado brasileiro no I Congresso Internacional de Urbanismo, realizado em Paris, em 1928, 
ocasião em que pode tomar contato direto com tudo o que de mais atual ocorria nesse campo 
lá na Europa. 

Foram basicamente três as formas através das quais este repertório chegou ao país: pelos 
profissionais brasileiros que estudaram ou estagiaram no exterior – como Attílio Corrêa Lima, 
que cursou urbanismo na França, e Carmen Portinho, que estagiou na Inglaterra logo após 

30. CAMPOS, Cândido Malta. Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2002.
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a 2a. Guerra, acompanhando o programa de implantação de cidades novas; pela influência 
trazida diretamente, com grande destaque para Le Corbusier, que deixou profundas marcas na 
produção de habitação econômica realizada pelos arquitetos brasileiros e, finalmente, através 
do estudo do tema em livros, revistas e publicações que eram importados com grande atualidade 
(BONDUKI, 1998, opus cit, p.145).

Concluído o curso na França, em 1931, e logo que regressou ao Brasil com o título de 
Diplomé de L’Institute d’Urbanisme de l’Université de Paris, Attílio foi nomeado professor de 
Urbanismo da Escola Nacional de Belas Artes, uma disciplina até então inexistente na Escola. 
Ele foi, de fato, o primeiro professor de urbanismo da ENBA e um dos primeiros professores 
dessa disciplina no país, função esta que exerceu durante os seis anos seguintes, de janeiro/32 a 
dezembro/37. Em 1934 Attílio também foi nomeado pelo Ministro da Educação para fazer parte 
do Conselho Nacional de Belas Artes.

Attílio Corrêa Lima também foi o primeiro arquiteto-urbanista brasileiro a fazer o projeto 
de uma cidade inteiramente nova, Goiânia, em 1933, pois a única experiência semelhante 
ocorrida anteriormente havia sido o projeto da cidade de Belo Horizonte, a nova capital 
mineira, projetada em 1894 por dois engenheiros: Aarão Reis e Francisco Bicalho. Sobre esse 
inédito projeto Attílio escreveu um artigo com o título Goiânia - A nova Capital de Goiás, que 
foi publicado nos três primeiros números da revista Arquitetura e Urbanismo, inaugurando a 
revista oficial do Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB, lançada em janeiro de 1937.

Amparado no prestígio do moderno urbanismo francês, Corrêa Lima foi contratado em 
1933 pelo interventor de Goiás, Pedro Ludovico, para elaborar o plano de Goiânia. A encomenda 
destacava a necessidade do zoneamento, um sistema de parques, jardins e ruas-jardins, e um 
centro cívico para abrigar os órgãos do governo (CAMPOS, idem, p.538).

Attílio também foi um pioneiro quando passou a defender a idéia de que o planejamento 
deveria ser pensado na escala regional. Num outro artigo escrito para a mesma revista, em 
março/abril de 1939, com o título de A Ponte Brasil, Attílio saiu publicamente em defesa da 
construção de uma ponte ligando o Rio de Janeiro a Niterói, como, aliás, já havia feito no seu 
trabalho – tese, publicado em Paris em 1932.  

A tendência moderna do Urbanismo é para a organização dos planos regionais.  Para 
a organização da vida em sociedade e o simples critério de melhoramentos locais aplicados 
isoladamente são ineficazes si não forem encarados em conjunto com outras aglomerações 
urbanas que formem uma região de interesses comuns ou dependentes. São inócuos os planos 
feitos para uma cidade, si ela vive entre outras cidades decadentes e abandonadas. O plano 
regional é o coordenador que restabelecerá a atividade, permitindo o revigoramento de uma 
região; o resto é sempre fácil e virá espontaneamente, obedecendo a um plano previamente 
traçado (LIMA, 1939, Arquitetura e Urbanismo, p.43)

Attílio defendia a construção da ponte a partir de duas justificativas básicas: o 
desenvolvimento da baixada fluminense e o extravasamento urbano da cidade do Rio de Janeiro 
em direção a Niterói, visto que, as condições de expansão da cidade, encontrava-se bastante 
limitada.

O progresso urbano do Distrito Federal desenvolve-se por infiltração, dada a topografia 
acidentada da cidade, avançando sempre em profundidade, criando sérios problemas de 
transporte e levando a zona residencial a grandes distâncias pelos rincões das serras (LIMA, 
idem, p.42).

Desta forma Attílio defendia com grande convicção a sua crença no planejamento regional 
que ele havia aprendido a admirar com um de seus mais importantes mestres franceses, Henri 
Prost, autor do Plan da Region Parisiense.
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E foi em 1941 que ele teve a oportunidade de colocar em prática um pouco mais do que 
havia aprendido na França, quando o seu escritório – Corrêa Lima & Cia. – foi contratado para 
elaborar o Plano Regional do Município de Barra Mansa/RJ, abrangendo uma área de 25 km2, 
aproximadamente. Foi também neste município, e contando com a colaboração do arquiteto 
Aldary Toledo, que Attílio elaborou o primeiro Cadastro Técnico Municipal, um instrumento 
fundamental para uma justa política urbana e tributária, e que mais tarde passou a fazer parte 
obrigatoriamente dos planos diretores municipais realizados a partir dos anos 60.

Através também deste escritório foi que Attílio realizou, de 1937 a 1940, vários projetos 
no campo do paisagismo, outra atividade em que ele se destacou com primazia. Apesar do 
pouco tempo que se dedicou a essa atividade ele teve a oportunidade de realizar alguns projetos 
muito interessantes, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

E foi neste mesmo escritório que Attílio elaborou, juntamente com seus alunos de urbanismo 
na Escola Nacional de Belas Artes, o projeto da Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos 
Dumont, do Rio de Janeiro, com o qual ficaram classificados em primeiro lugar. O edifício foi 
construído em seguida e inaugurado em dezembro de 1938, sendo posteriormente tombado pelo 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, atual IPHAN, e é considerado 
um dos marcos da moderna arquitetura brasileira.

Este aeroporto de hidroaviões foi projetado por um dos pioneiros da arquitetura moderna 
no Brasil; por ironia do destino, não longe dali ele encontrou a morte em um desastre de avião. 
O edifício sua obra prima, embora desativado desde a construção do Aeroporto Santos Dumont, 
permanecerá como exemplo de um projeto de primeira categoria que não envelheceu, apesar do 
peso dos anos (MINDLIN, 2.000, p.246).31

Apesar de, na área dos projetos arquitetônicos Attílio não ter tido o mesmo destaque que 
teve como nos projetos urbanos, ainda assim ele realizou alguns projetos modernos, sendo a 
Estação de Hidroaviões a que ficou mais conhecida. Em 1937 ele também participou da equipe 
que se classificou em segundo lugar no outro concurso, desta vez para o edifício da Estação 
Central de Passageiros do mesmo aeroporto, vencido pelo escritório dos irmãos Roberto. Em 
1940, Attílio fez o projeto da Estação de Passageiros de Cabotagem para a Administração do 
Porto do Rio de Janeiro – APRJ – prédio que foi construído no ano seguinte. Na entrevista que 
fizemos com seu ex-aluno Jorge Ferreira, ele comentou:

Como arquiteto, a única obra que eu conheço e que é só dele é aquela lá do porto 
(FERREIRA, in ACKEL, 2006, p.16).

Foi, entretanto, no campo do urbanismo que ficou registrada a sua pioneira e mais 
importante contribuição. Em janeiro de 1941, quando da realização do I Congresso Brasileiro 
de Urbanismo, na cidade do Rio de Janeiro, organizado pelo engenheiro-urbanista Francisco 
Batista de Oliveira e realizado no moderno edifício da Associação Brasileira de Imprensa – ABI, 
Attílio Corrêa Lima fez parte da delegação do Instituto de Arquitetos do Brasil, formada também 
pelos arquitetos Affonso Eduardo Reidy, Hermínio de Andrade e Silva, Lucas Mayerhofer, 
Marcelo Roberto, Milton Roberto, Oscar Niemeyer, Paulo Barreto, Paulo Camargo de Almeida, 
Raphael Galvão e Roberto Magno de Carvalho. Neste evento Attílio foi designado pelo IAB 
para presidir a Seção de História e Divulgação.

Em 1942 Attílio realizou um outro pioneiro trabalho no campo do urbanismo moderno 
quando elaborou o plano da cidade operária de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para a Cia. 
Siderúrgica Nacional – CSN. Neste projeto ele seguiu, de forma inédita, os paradigmas que 
Tony Garnier defendia na sua Cité Industriélle, entre 1904 1 1917.

31. MINDLIN, Henrique E. Arquitetura moderna no Brasil. Tradução Paulo Pedreira; prefácio de S. Giedion; apresentação de Lauro Cavalcanti. 
Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2a. edição, 2000.
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Objetivos ideológicos conservadores manifestaram-se na preferência por moradias 
individuais. Embora Attílio Corrêa Lima – já afinado, naquele momento, com os princípios 
do Movimento Moderno na arquitetura – advogasse o emprego de habitações coletivas, a 
direção da CSN considerava as casas isoladas mais consoantes com as tradições brasileiras, 
resguardando os valores familiares e garantindo relações espaciais mais próximas da vida no 
campo (CAMPOS, ibidem, p.608).

Quando elaborou este plano o urbanista já estava convencido de que a habitação operária 
deveria adotar padrões de adensamento recomendados pelo Movimento Moderno, mas somente 
pode colocá-los em prática quando passou a fazer parte do quadro de arquitetos do Instituto de 
Aposentadoria e Pensão dos Industriários – IAPI, no segundo semestre de 1942.

Foi no IAPI que Attílio Corrêa Lima exercitou, por completo, os preceitos da modernidade. 
Coordenando uma equipe de alto nível e sob a orientação do arquiteto Carlos Frederico Ferreira, 
Attílio foi novamente um pioneiro quando fez o projeto do Conjunto Residencial da Várzea do 
Carmo, o primeiro conjunto de habitação social construído pelo IAPI em São Paulo, e o maior 
de todos os que foram projetados, contando com mais de vinte mil habitantes: uma verdadeira 
cidade.

E nada mais emblemático como símbolo da modernidade arquitetônica e urbanística, 
que a moradia popular (SEGAWA, 1999, opus cit, p.115).

Além deste empreendimento já analisado com detalhes no item 3.2.2 deste trabalho, 
Attílio Corrêa Lima também estava desenvolvendo um outro projeto para o IAPI na capital 
paulista, denominado Heliópolis. No Parecer Técnico que elaborou três dias antes de sua morte, 
com todas as diretrizes que deveria utilizar em seu próximo trabalho – a cidade operária da 
FNM –, Attílio, após mencionar a construção do conjunto da Várzea do Carmo, fez uma rápida 
menção ao outro projeto do IAPI:

Projetamos igualmente, no momento, a Vila de Heliópolis, na mesma cidade, para 16 mil 
habitantes, ambas por iniciativa do Instituto dos Industriários (LIMA, 1943, p. 20).

Apesar de todo o empenho que fizemos no sentido de obter maiores referências a respeito 
deste projeto, infelizmente isto não foi possível até a conclusão do trabalho. Como este projeto 
nunca foi exibido e as buscas realizadas nos arquivos do IAPI até aqui se mostraram infrutíferas, 
levanta-se a hipótese, não comprovada, de que Attílio estaria de posse dos originais deste projeto 
quando sofreu o acidente aéreo que provocou sua morte em 27 de agosto de 1943, no vôo de 
regresso ao Rio de Janeiro.

3.3.2	
	 A	trajetória	para	a	modernidade

O estudo completo da obra de Attílio Corrêa Lima e as razões que o levaram em direção ao 
Movimento Moderno no urbanismo e na arquitetura são os principais objetivos deste trabalho. 
A sua formação acadêmica e os trabalhos que desenvolveu ao longo dos doze anos de carreira 
profissional serviram para elucidar os caminhos que ele percorreu neste sentido, possibilitando 
demonstrar as premissas levantadas no início da pesquisa. 
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No Capítulo 1 analisamos detalhadamente a sua infância e a formação profissional que lhe 
foi proporcionada no curso de arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. 
Até então a arquitetura ensinada aos alunos brasileiros não passava de um esmerado treinamento 
no sentido de reproduzir os variados estilos estrangeiros que por aqui faziam sucesso.

Attílio, apesar de ter se formado no final de 1925, ano em que foram publicados na imprensa 
os manifestos de Rino Levi – A arquitetura e a estética das cidades – e de Gregori Warchavchik 
– Acerca da arquitetura moderna –, e que pela primeira vez chamavam a atenção dos arquitetos 
brasileiros sobre os movimentos que estavam acontecendo na Europa, ele recebeu na ENBA 
uma formação excessivamente acadêmica originária de um corpo docente conservador e onde 
se destacava o arquiteto Archimedes Memória, seu professor de Grandes Composições de 
Arquitetura nos três últimos anos.

E, pensar que, com aquele ensino, com aqueles professores completamente desatualizados 
da realidade, completamente ignorantes do que já se fazia no resto do mundo, se formaram 
arquitetos, citando apenas alguns, como Lúcio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Marcelo Roberto, 
Attílio Corrêa Lima, Paulo Antunes Ribeiro e Jayme da Silva Teles! (SOUZA, 1978, apud 
XAVIER, 2003, opus cit, p.65).

Em seguida, o curso de pós-graduação que Attílio foi fazer em Paris (1927-1931) serviu 
para afastá-lo dos acontecimentos ocorridos no Rio de Janeiro quando da primeira visita do 
arquiteto suíço Le Corbusier ao Brasil, em 1929. E no ano seguinte, quando os reflexos dessa 
visita se fizeram sentir e culminaram com a designação de Lúcio Costa para novo diretor da 
ENBA, Attílio estava apenas regressando ao país, após uma ausência de mais de quatro anos. 
Durante todo este tempo, principalmente por razões financeiras, Attílio e a esposa não visitaram 
o Brasil nenhuma vez.

A década de 1920-1930, do pós-Guerra, caracterizou-se em todo o Ocidente por movimentos 
de inquietação e procura de rumos para a renovação das artes. Foi marcada pelo aparecimento 
de Vers Une Architecture (1923) e L’ urbanisme (1925), de Le Corbusier, que, pela genialidade 
das idéias e originalidade das soluções iniciaram uma nova era para a arquitetura e o urbanismo 
(SANTOS, 1981, opus cit, p.87).32

Mesmo após o seu retorno, quando ele foi nomeado em janeiro de 1932 para lecionar 
urbanismo na ENBA, Attilio precisou licenciar-se logo no início do ano seguinte, indo residir 
em Goiânia para acompanhar a implantação da cidade que acabara de projetar. Dois anos depois 
ele voltou a morar no Rio de Janeiro, mas, já em 1936, foi trabalhar no Recife, retornando 
somente no final deste ano. Assim, Attílio também não acompanhou de perto a segunda visita 
de Le Corbusier ao Brasil, em agosto de 1936, quando este proferiu algumas palestras sobre a 
arquitetura moderna e fez os primeiros croquis do edifício do Ministério da Educação e Saúde, 
construído no Rio de Janeiro.

Desta forma Attílio Corrêa Lima não fez parte da chamada escola carioca, denominação 
dada ao grupo de arquitetos que, de início, acompanharam Lúcio Costa no projeto do edifício 
do Ministério da Educação e Saúde33, e por muitos historiadores considerado o marco inicial da 
arquitetura contemporânea brasileira. Essa ausência, entretanto, não o impediu de antecipar-se 
à evolução que acabou acontecendo no Brasil, pois, enquanto estava residindo em Paris, Attílio 
tinha conhecimento dos movimentos que o controvertido arquiteto Le Corbusier fazia para 
divulgar a arquitetura moderna nos vários países que visitava.

32. SANTOS, Paulo F. Quatro séculos de Arquitetura. Rio de Janeiro, IAB, 1981.
33. Além de Lúcio Costa, faziam parte deste grupo os arquitetos Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira e Ernani 
Vasconcelos.
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De fato, os arquitetos estrangeiros ou os poucos brasileiros que, como Attílio, tiveram a 
oportunidade de estudar na Europa, tomaram conhecimento antecipado dessa discussão. Pietro 
Maria Bardi, no prefácio que fez para o livro de Geraldo Ferraz34, recorda que: (...) poucos no 
Brasil, estavam a par do movimento pela arquitetura contemporânea, a não ser Paulo Prado 
e pouquíssimos outros. Entre os profissionais, talvez somente Flávio de Carvalho que, por ter 
estudado na Inglaterra e ter acompanhado os movimentos europeus, tinha tido conhecimento e 
mantinha uma posição, aliás, excepcional, de polemista (BARDI, in FERRAZ, 1965, p. 9).

São Paulo de fato havia saído na frente na questão do Movimento Moderno, seja nas artes 
plásticas, com a Semana da Arte Moderna de 1922, seja na arquitetura, com Warchavchik, Rino 
Levi e Flávio de Carvalho. Até mesmo Lúcio Costa, considerado o mais destacado líder deste 
movimento no Brasil, alguns anos mais tarde, reconheceu que no Rio de Janeiro o movimento 
só foi começar a tomar vulto a partir da década de 1930.

Conquanto o movimento modernista de São Paulo já contasse desde cedo com a arquitetura 
de Warchavchik (o romantismo simpático da casa de Vila Mariana data de 1928), aqui, no Rio, 
somente mais tarde, depois da tentativa frustrada da reforma do ensino das Belas-Artes, de 
que participou o arquiteto paulista e que culminaria com a organização do Salão de 1931, foi 
que o processo de renovação, já esboçado aqui e ali individualmente, começou a tomar pé e 
organizar-se (COSTA, 1951, Correio da Manhã, in XAVIER, opus cit, p. 91/92).

A evolução de Attílio Corrêa Lima em direção ao Movimento Moderno teve inicio a partir 
de sua opção pelos estudos de urbanismo. Quando foi para Paris ele deu uma clara preferência a 
estes estudos, demonstrando estar interessado em conhecer melhor os processos de reconstrução 
e expansão urbana que ocorriam nas principais cidades do mundo, após o término da primeira 
guerra mundial. Nos quatro anos em que estudou no L’Institut d’Urbanisme de l’Université de 
Paris, ele concentrou sua atenção nos planos de extensão e remodelação urbanos que a França 
se especializou em fazer e a ensinar aos estudantes de vários países.

A opção de Attílio pelos estudos do urbanismo acabou por credenciá-lo como um dos 
pioneiros urbanistas do Brasil, dando-lhe as melhores condições de participar do acelerado 
processo de urbanização que estava ocorrendo no país e que se acentuou após a Revolução 
de 1930. Até aquele momento todos os projetos de caráter urbano achavam-se concentrados 
nas mãos dos engenheiros, principalmente os sanitaristas. A visão de Attílio a este respeito 
possibilitou, inclusive, a criação da disciplina Urbanismo na Escola Nacional de Belas Artes do 
Rio de Janeiro, da qual ele foi o primeiro professor.

Aliás, desde 1925, o arquiteto Rino Levi, um dos principais arquitetos brasileiros, já 
havia alertado sobre a importância de os arquitetos se dedicarem às questões de planejamento e 
desenho das cidades. No artigo escrito no jornal O Estado de São Paulo35, ele afirmava:

A estética das cidades é um novo estudo necessário ao arquiteto e a ele está estritamente 
conexo o estudo da viação e todos os demais problemas urbanos. Uma rua que nasce deve 
ser estudada no plano regulador da cidade e deve ser planejada de modo que corresponda 
a todas as necessidades técnicas e estéticas sem, ao mesmo tempo, prejudicar as belezas que 
eventualmente existam nas suas vizinhanças (LEVI, 1925, in XAVIER, p.39).

No curso de arquitetura da ENBA, Attílio e seus colegas haviam aprendido a projetar 
edifícios em variados estilos, insistindo-se num ecletismo tardio e sem sentido. Nessas 
circunstâncias, uma maneira de superação deste atraso passou a ser a elaboração de projetos de 
residências seguindo o estilo neocolonial que, pelo menos, guardava uma certa ligação com o 
nosso passado.

34. FERRAZ, Geraldo. Warchavchik e a introdução da nova arquitetura: 1925 a 1940. São Paulo: Museu de Arte de São Paulo, 1965.
35. Artigo escrito por Rino Levi em 15 de outubro de 1925, intitulado A arquitetura e a estética das cidades.
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A corrente “neocolonial” foi a principal competidora dos “modernistas” pela primazia da 
condução oficial da renovação arquitetônica nacional e pelo estudo do passado nacional. Sua 
origem brasileira ocorreu em São Paulo, curiosamente, por intermédio de dois estrangeiros: o 
português Ricardo Severo 36 e o francês Victor Dubugras (CAVALCANTI, 2000, p.15)37.

Foi contra essa feira de cenários arquitetônicos improvisados que se pretendeu invocar o 
artificioso revivescimento formal do nosso próprio passado, donde resultou mais um pseudo-
estilo, o neocolonial, fruto da interpretação errônea das sábias lições de Araújo Viana, e que 
serve como precursor Ricardo Severo e por patrono José Mariano Filho (COSTA, 1951, in 
XAVIER, p.88)38.

Na segunda metade da década de 1920 foi o neocolonial brasileiro o estilo preferido dos 
jovens arquitetos como Attílio, Lúcio Costa e tantos outros e, mesmo quando Lúcio já havia 
tomado posse como diretor da ENBA, ele ainda destacava a importância desses estudos.

Acho indispensável que os nossos arquitetos deixem a escola conhecendo perfeitamente a 
nossa arquitetura da época colonial, não com o intuito da transposição ridícula de seus motivos 
(...), mas de aprender as boas lições que ela nos dá de simplicidade, perfeita adaptação ao meio 
e à função, e conseqüente beleza (COSTA, 1930, in XAVIER, p.58).39

Até mesmo Gregori Warchavchik, um baluarte da moderna arquitetura, reconhecia 
a importância de os estudantes de arquitetura daquela época, aprenderem com o passado: 
O arquiteto moderno deve estudar a arquitetura clássica para desenvolver seu sentimento 
estético e para que suas composições reflitam o sentimento do equilíbrio e medida, sentimentos 
próprios à natureza humana. Estudando a arquitetura clássica, poderá ele observar quanto 
os arquitetos de épocas antigas, porém fortes, sabiam corresponder às exigências daqueles 
tempos (WARCHAVCHIK, 1925, in MARTINS, 2006, p.35).

Quando freqüentou o último ano na ENBA e no ano seguinte, quando já estava formado, 
mas antes de viajar para a França, Attílio elaborou poucos projetos de arquitetura, quase todos 
eles no estilo neocolonial brasileiro.

E depois, entre o seu retorno da França (1931) e a realização do plano urbanístico do 
Recife (1936), Attílio Corrêa elaborou poucos projetos de arquitetura, exceção feita àqueles 
realizados em Goiânia, em 1934/35, seguindo a tendência do estilo Art-Déco e que, ainda assim, 
sofreram significativas modificações quando foram construídos.

Outro fator importante em sua trajetória rumo ao Movimento Moderno foi a convivência 
de Attílio com a equipe do jovem arquiteto Luiz Nunes no Recife, durante todo o segundo 
semestre de 1936. Como se sabe, em 1935/36, Nunes desenvolveu um inédito programa de 
construções de edifícios públicos que ficaram notáveis pela modernidade apresentada, isso tudo 
bem antes do início do famoso projeto do Ministério de Educação e Saúde no Rio de Janeiro.

(...) a cultura arquitetônica brasileira mostra que, desde o início dos anos 1930, havia 
um grupo de arquitetos e engenheiros empenhados em por em prática o ideário do Movimento 
Moderno, não de forma ideal e utópica, mas objetiva e concreta (BRUNA, 1998, p.7).40

Somente após retornar do Recife é que Attílio Corrêa Lima, juntamente com quatro de seus 
ex-alunos, participou do concurso para o projeto da estação de hidroaviões, obtendo o primeiro 

36. Ricardo Severo era sócio de Ramos de Azevedo e casado com Francisca Dumont, irmã caçula de Santos Dumont.
37. CAVALCANTI, Lauro (org). Modernistas na repartição. Rio de Janeiro: Editora UFRJ-MINC-IPHAN, 2.000.
38. Muita construção, alguma arquitetura e um milagre, artigo de Lúcio Costa no jornal Correio da Manhã, em 15 de junho de 1951, comentando 
como a arquitetura brasileira começou a reagir ao ecletismo praticado no Brasil até os anos 30.
39. A situação do ensino das Belas-Artes, artigo de Lúcio Costa no jornal O Globo, em 29 de dezembro de 1930, explicando os seus planos de 
introduzir novos conceitos no ensino da arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes.
40. BRUNA, Paulo J. V. Os primeiros arquitetos modernos - Habitação Social no Brasil 1930-1950. São Paulo: FAUUSP, Tese de Livre 
Docência, 1998.
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lugar. A partir da divulgação do resultado do concurso, em fevereiro de 1937, o seu nome 
teve uma grande projeção entre os arquitetos brasileiros contemporâneos, merecendo citações 
em várias revistas especializadas, inclusive algumas internacionais. As soluções inovadoras 
apresentadas no projeto vencedor e a construção quase imediata do edifício foram fundamenteis 
para esse reconhecimento. 

A elegância, simplicidade e aspecto lúdico de sua arquitetura inscreveram a estação de 
hidros no rol dos mais significativos prédios da fase inicial da arquitetura moderna brasileira. 
Com o desuso dos hidroaviões, o terminal foi desativado poucos meses após sua inauguração. O 
prédio está, contudo, relativamente bem cuidado, funcionando ali, agora, o Clube da Aeronáutica, 
podendo ser visitado (CAVALCANTI, 2001, p.71).41

A partir de 1937 Attílio passou a dinamizar seu escritório particular de projetos até que, em 
1940, um novo fator, este sim definitivo, criou as melhores condições para sua trajetória rumo à 
modernidade. Os projetos que ele realizou nestes três anos no escritório e, principalmente, sua 
aproximação com os industriários acabaram por colocá-lo num lugar de destaque entre os mais 
importantes arquitetos brasileiros das primeiras décadas do século XX.

O período de 1925 a 1940 (...) realmente, abriu a trilha que depois se alargou em estrada 
para a arquitetura contemporânea brasileira, hoje tão falada no mundo inteiro (BARDI, in 
FERRAZ, op.cit, p.9).

Os primeiros contatos de Attílio Corrêa Lima com os industriários começaram com a 
contratação de seu escritório para elaborar um plano para o município de Barra Mansa, o que 
acabou dando origem ao convite para ele fazer o projeto da vila operária de Volta Redonda 
e, finalmente, ser convidado para trabalhar na equipe de projetistas do IAPI. Apesar de todos 
os diferente fatores que contribuíram na sua evolução profissional em direção ao Movimento 
Moderno, foram os projetos de habitação social realizados em equipe, aqueles mais determinantes 
para essa caminhada. 

Na década de 40, em quase toda a intelectualidade de orientação progressista e no 
pensamento reformista, predominava o dualismo entre o atrasado e o moderno, sendo 
predominante a idéia de que a principal tarefa era levar adiante a modernização, o que significava 
incutir nos trabalhadores hábitos diversos dos que haviam trazidos do meio rural ou que tivessem 
desenvolvido em um espaço urbano organizado de forma espontânea e, portanto, reproduzindo 
práticas “atrasadas”. Desse modo, os arquitetos e outros técnicos responsáveis pela questão 
habitacional estariam dando sua contribuição ao projeto de modernização social por meio da 
construção de um espaço racionalizado e de um novo modo de morar, símbolos de uma nova 
época, na qual a classe trabalhadora iria viver e passar o seu “tempo livre” de forma cada vez 
mais socializada (BONDUKI, 1988, p. 143).

Como lembra muito bem Paulo Bruna, “o primeiro livro a divulgar a nascente arquitetura 
moderna brasileira foi o catálogo da exposição Brazil Builds”. Depois de uma longa pesquisa 
sobre a arquitetura brasileira, desde o período colonial, até o início dos anos 40, o autor deste 
livro, que aqui esteve por mais de seis meses, destacou a importância dos conjuntos habitacionais 
entre as mais importantes realizações da moderna arquitetura brasileira naquele momento:

Há um grande número de projetos, muitos dos quais em construção, de grandes conjuntos 
habitacionais de baixo custo, como os que foram construídos na Europa e mais recentemente 
nos Estados Unidos. Attílio Corrêa Lima projetou um amplo conjunto para um bairro industrial 
de São Paulo (...) que inclui um grande número de prédios de apartamentos, oficinas e edifícios 
comunitários (GOODWIN, 1943, apud BRUNA, 1998, p.102).

41. CAVALCANTI, Lauro. Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
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O projeto de Attílio Corrêa Lima foi o primeiro a ser citado por Philip Goodwin42, que 
também mencionou o conjunto residencial Realengo, de Carlos Frederico Ferreira. Nos anos 
seguintes várias publicações estrangeiras também publicaram outros projetos semelhantes, 
de diferentes arquitetos brasileiros, o que demonstra a importância da habitação social como 
elemento de afirmação do Movimento Moderno no Brasil.

O projeto que Attílio coordenou para o IAPI em São Paulo – o Conjunto Residencial 
da Várzea do Carmo – trouxe uma série de inovações para aquela época, principalmente se 
considerarmos que foram empregadas na habitação destinada a famílias de baixa renda. 

A proposta de altos edifícios multifuncionais construídos sobre lojas ou pilotis, dotados 
de grandes e rápidos elevadores de paradas alternadas, com verdadeiras “ruas internas” nos 
pavimentos, variadas tipologias habitacionais e o ambicioso programa que transformava o 
conjunto numa verdadeira cidade, representou um avanço sem precedentes. A arquitetura dos 
arranha-céus faz surgir um estilo novo, em que predominam as massas e as linhas verticais 
(SOMEKH, 1997, p. 98).

Apesar do conjunto ser apenas parcialmente construído, muitas destas propostas foram 
incorporadas, quase dez anos mais tarde, em outros empreendimentos semelhantes construídos 
no Brasil.

Esta alta densidade, obtida com prédios altos e possibilitando a criação de um verdadeiro 
parque público e a proposta de uma gama variada de equipamentos coletivos – escola, creche, 
clube, restaurante, cinema, posto de gasolina, edifício de escritório, hotel, etc. – dispostos ao 
longo de um eixo, representa uma aplicação concreta dos princípios corbusianos (BONDUKI, 
1998, p.169).

Os ideais de Getúlio Vargas de implantação de novas cidades, da expansão da indústria 
de base e da construção de habitação popular em larga escala são os três fatores determinantes 
para a modernização do Brasil nos anos 30/40. E é desta modernização que participa ativamente 
o arquiteto Attílio Corrêa Lima, cujos projetos foram levando-o a assumir uma modernidade 
absoluta que se revelou em seus últimos anos de vida, principalmente naqueles trabalhos 
elaborados para os industriários.

O que se pretende demonstrar é que os primeiros arquitetos modernos no Brasil foram 
aqueles que, empenhados em construir os grandes conjuntos habitacionais, que se tornaram 
possíveis com a criação das Carteiras Habitacionais dos IAPs, Instituto de Aposentadoria e 
Pensão – a partir de 1936, utilizaram nesses projetos e obras todos os conceitos teóricos e 
métodos construtivos associados ao Movimento Moderno, adequando-os às condições sociais e 
tecnológicas do Brasil (BRUNA, idem, p.1).

Attílio Corrêa Lima fez parte de uma geração de arquitetos que projetaram o nome do 
Brasil no cenário internacional. Sua contribuição somente não foi maior e mais divulgada 
devido à morte prematura ocorrida aos 42 anos de idade, vitima de um acidente aéreo. No final 
de seu último trabalho, de certa forma, ele justifica a sua própria evolução rumo à modernidade: 
O homem evolui e se transforma continuamente e aí está a moda como exemplo frisante, 
modificando-se inúmeras vezes numa só geração. O homem é um ser sociável por excelência e 
como tal progressista, adaptando-se facilmente às inovações que o meio ambiente lhe traz, desde 
que lhe proporcione maior conforto e estabilidade social (LIMA, 1943, opus. cit., p.18).

Após a sua morte a Revista Municipal de Engenharia, na edição de outubro/43, publicou 
a segunda parte do artigo escrito por Attílio sobre o projeto do Conjunto Residencial da Várzea 
do Carmo. Neste número a revista registrou o prematuro desaparecimento de seu colaborador:

42. A própria capa do livro Brazil Builds estampa, entre outras, uma foto da Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro, projetada por Attílio 
Corrêa Lima.
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“Ao fazer a publicação do projeto da Várzea 
do Carmo não podemos deixar de registrar o 
desaparecimento de um de seus autores – Attílio 
Corrêa Lima – em companhia de outro destacado 
engenheiro – Guy Danin Wellisch –, ao retornar 
de S. Paulo onde preparava a execução desta 
obra.

Arquiteto da nova geração, urbanista e 
professor, esse nosso colaborador soube elevar 
tanto no Brasil, como no exterior o prestígio 
da engenharia Nacional pelo vigor de suas 
concepções artísticas, onde jamais faltou esse 
caráter profundamente social e humano que lhe 
eram tão característicos.       

Detentor de vários prêmios, deixou Corrêa 
Lima inúmeras realizações de arquitetura não 
divulgadas graças a sua modéstia, das quais 
entretanto escapou a Estação de Hidros do 
Aeroporto Santos Dumont, tão conhecida como 
admirada entre as demais do gênero e do estilo 
moderno.                      

Como urbanista também foi grande sua 
atividade onde, entre outros, legou-nos os projetos 

Nos anos 50, Attílio foi homenageado com um busto de 
bronze, feito por seu pai e colocado nos jardins da Estação 
de Hidroaviões. Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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de Goiânia e Volta Redonda, cuja realidade e futuro já podem ser apreciados, dado o grau de 
desenvolvimento em que se acham” (Revista Municipal de Engenharia, out/43, p.238).

O trágico acidente
Attílio Corrêa Lima faleceu no dia 27 de agosto de 1943, quando retornava para o Rio de 

Janeiro em vôo regular da Vasp, num avião Junkers, modelo Ju 52/3m, prefixo PP-SPD43. Como 
fazia todas as semanas ele havia ido a São Paulo inspecionar as obras do Conjunto Residencial 
da Várzea do Carmo. 

O jornal O Globo, em sua edição de 28/08/43, sob o título de Todo o país sob a dolorosa 
emoção da catástrofe, assim noticiou:

“Ao tentar aterrisar esta manhã no Santos Dumont, o avião da Vasp que vinha de São 
Paulo perdeu-se na cerração e chocou-se contra a Escola Naval. A tragédia ceifou as vidas do 
arcebispo de São Paulo, D. Gaspar de Affonseca, do diretor de ‘A Gazeta’, jornalista Cásper 
Líbero e de mais 14 passageiros e tripulantes (...)”.

Seu filho Bruno Corrêa Lima conta que, naquele início de noite havia um forte nevoeiro 
sobre a cidade, sendo o piloto instruído pela torre de controle a não pousar a aeronave no 
Aeroporto Santos Dumont e dirigir-se à Base Aérea de Santa Cruz. O piloto, entretanto, 
comunicou que estava avistando as luzes da pista e insistiu em pousar ali mesmo. Acontece que 
as luzes que ele estava vendo não eram da pista de pouso, mas sim, da Escola Naval, que fica 
situada em uma ilha bem próxima do aeroporto. Quando o avião já estava bem baixo, o piloto 
reparou o equívoco e tentou arremeter, mas não teve sucesso. A aeronave se chocou contra o 
telhado da Escola Naval e partiu-se em duas partes: a parte da cauda caiu ali mesmo, e o restante 
da aeronave foi cair no mar.

Bruno tinha 13 anos e sua, 42 anos de idade. Eles não estavam esperando o retorno de 
Attílio naquela noite, pois achavam que ele iria voltar de trem, como fazia todas as vezes. 
Attílio não morreu na hora, mas veio a falecer quarenta minutos depois, quando estava sendo 
transportado para o hospital. 

43. PEREIRA, Aldo. Breve história da aviação comercial brasileira. Rio de Janeiro: Europa Empresarial Gráfica e Editora, 1987, p.203.

Foto dos destroços do avião 
sendo recolhidos na Baía de 
Guanabara.
Fonte: Jornal O Globo, de 
28/08/43.
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Entretanto, eles só ficaram sabendo no dia seguinte. Bruno conta que na manhã seguinte 
ele foi normalmente para a escola e estranhou quando um amigo de seu pai, o arquiteto Marcelo 
Roberto, inesperadamente, foi buscá-lo de carro no colégio. No trajeto ele contou a Bruno que 
seu pai havia sido vítima deste acidente e que estava hospitalizado.Bruno conta que Attílio 
resolveu não vir de trem e antecipou o retorno, dirigindo-se ao aeroporto de Congonhas, em 
São Paulo. Ao chegar ao balcão da Vasp, foi informado que o vôo estava lotado e que somente 
poderia embarcar caso houvesse a desistência de algum passageiro. Na hora do embarque, 
um ilustre passageiro não compareceu. Tratava-se do famoso compositor Ary Barroso, que se 
salvou por acaso desta tragédia.

Com pesar, Bruno tira as suas 
conclusões:

Naquele dia, a música popular ou o 
urbanismo brasileiro iria perder um grande 
nome!

Pior para o urbanismo.

Quadro pintado por Rodolfo Chamberlland, após a 
morte de Attílio. Amigo de José Octávio, na EMBA, 
Chamberlland já havia feito um quadro de Attílio 
quando criança. Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.

3.3.3
	 Resgate	de	uma	geração	de	arquitetos

O Curso Especial de Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, na 
década de 1920, tinha turmas muito pequenas. Os alunos que ingressaram em 1922 e se formaram 
em 1924, uma turma anterior à de Attílio Corrêa Lima, somavam apenas oito alunos, fazendo 
parte dela Lúcio Costa. Na turma de Attílio Corrêa Lima ingressaram apenas sete alunos, em 
1923 e se formaram em 1925. Quase todos os alunos eram muito jovens e já nascidos no século 
20, como Lúcio Costa e Attilio, em 1901.

Os alunos de turmas anteriores haviam nascido ainda no final do século XIX, e delas 
faziam parte alguns que, mais tarde, tiveram papéis destacados na arquitetura brasileira como é 
o caso, por exemplo, de Elisiário da Cunha Bahiana, Enoch da Rocha Lima, Raphael Galvão e 
Roberto Magno de Carvalho, todos eles formados na turma de 1921.
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Os arquitetos desta geração, apesar de ter suas carreiras profissionais marcadas por grandes 
projetos de arquitetura, muitos deles ainda hoje permanecem praticamente desconhecidos. Da 
turma formada em 1924, por exemplo, Lúcio Costa foi o que mais se destacou, mas também 
desta turma fizeram parte outros nomes importantes como Luis Signorelli e Raul Penna Firme. 
Sobre estes dois últimos muito pouco foi escrito estando, portanto, a merecer um maior 
aprofundamento na divulgação de suas obras.

É preciso não esquecer que a implantação do movimento moderno se realizou – como 
em outros movimentos culturais – através de batalhas renhidas, numa guerra sem tréguas, cujo 
respaldo iria, entre outras repercussões, produzir o esquecimento da urbanística formal em todos 
os meios de difusão cultural e na memória disciplinar. Em primeiro lugar pelo silêncio dos 
historiadores do pós-guerra, como Giedion, Zevi e Benévolo, nos seus trabalhos de história da 
arquitetura e do urbanismo. A razão é simples: os seus autores, todos próximos do Movimento 
Moderno ou nele protagonistas, naturalmente calaram adversários e o pensamento a que se 
opunham (LAMAS, 1992, op.cit., p. 238).

Este trabalho se restringiu a pesquisar alguns engenheiros-arquitetos formados pela Escola 
Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, no período 1920-1935, por se tratar de uma geração 
contemporânea de Attilio Corrêa Lima. Alguns foram professores, outros foram seus colegas de 
turma ou, até mesmo, seus alunos.

Em outras capitais brasileiras como Salvador, Belo Horizonte e São Paulo, também se 
formam nesta profissão, outros importantes nomes que precisam ter suas carreiras melhor 
pesquisadas.

O curso de engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica de São Paulo, criado ainda no final 
do século XIX, funcionou 60 anos (1894 - 1954), formando os primeiros arquitetos da cidade. 
Nessa escola, somente para citar alguns nomes mais conhecidos44, encontramos uma série 
de engenheiros-arquitetos que se formaram antes de Attílio Corrêa Lima, como Luiz Ignácio 
Romeiro de Anhaia Mello (1913), Francisco Prestes Maia (1917), José Maria da Silva Neves 
(1922) e Carlos Alberto Gomes Cardim Filho (1925).

Em anos seguintes formam-se Marcial Fleury de Oliveira (1926) que, alguns anos mais 
tarde, também veio a fazer projetos de conjuntos habitacionais para o IAPI, Alfredo Mathias 
(1929), Ícaro de Castro Mello (1935), Zenon Lotufo (1936), João Batista Vilanova Artigas 
(1937), Roberto Cerqueira César e Ariosto Mila, ambos formados em 1940 e Oswaldo Corrêa 
Gonçalves, da turma de 1941 que, juntamente com Aníbal Martins Clemente (1940), fundaram 
a escola onde me formei em 1974, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Católica de Santos.

Também em São Paulo45, a Escola de Engenharia Mackenzie, fundada em 1896, criou o 
curso de engenheiro-arquiteto em 1917 e que funcionou até 1946. Nesses trinta anos o Mackenzie 
também formou um grande número de profisionais, reconhecidamente brilhantes, como Jaime 
Fonseca Rodrigues e Oswaldo Arthur Bratke (1930), Eduardo Kneese de Mello (1931), 
Henrique Mindlin (1932), Galiano Ciampaglia e Miguel Forte (1939), que até recentemente 
lecionou a disciplina de Projeto Arquitetônico VI na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Quando Attílio Corrêa Lima ingressou no Curso Especial de Arquitetura ele tinha apenas 
21 anos de idade, se formando arquiteto no final de 1925. Desta turma também faziam parte 

44. O número que está entre parênteses refere-se ao ano de formatura do respectivo engenheiro-arquiteto.
45. Além da Escola Politécnica e da Engenharia Mackenzie, funcionou em São Paulo o curso de engenheiro-arquiteto da Escola de Belas Artes, 
onde se formaram 39 profissionais entre 1928 e 1934.
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Paulo Ferreira Santos (1904-1988) e Jayme da 
Silva Telles, que quando se tornaram arquitetos 
tiveram importantes atuações profissionais, mas 
que, até hoje, não tiveram os seus trabalhos 
suficientemente divulgados.

A turma imediatamente seguinte à de Attílio, 
formada em 1926, fizeram parte alguns de seus 
melhores amigos, como Lucas Mayerhofer, Paulo 
Nunes Pires e Paulo Antunes Ribeiro46 (1905-
1973) . Todos eles também foram premiados com 
a Grande Medalha de Ouro em 1927, o maior 
prêmio da Escola Nacional de Belas Artes, que 
era concedido aos alunos que mais se destacassem 
durante o último ano do curso. Da turma formada 
em 1925, Attílio foi o único aluno a ganhar o 
prêmio, concedido pela ENBA em 1926.

Depois destas turmas, a Medalha de Ouro 
somente voltou a ser concedida em 1930, quando 
foram homenageados os alunos Affonso Eduardo 
Reidy (1909-1964), Paulo Camargo de Almeida 
e Wladimir Alves de Souza (1908-1994), este 
último também ganhador do prêmio-viagem à 
Europa. Exceção feita a Reidy, que teve sua obra 

divulgada em várias publicações, os outros dois arquitetos ainda estão merecendo um estudo 
mais aprofundado de suas trajetórias profissionais.

Na década de 1930 a arquitetura brasileira foi se tornando cada vez mais conhecida nos 
grandes centros urbanos do país. Assim como ocorreu com Attílio, muitos dos alunos formados 
neste período assumiram postos importantes em diferentes órgãos da administração pública. 

Edifício Caramuru, Salvador/Bahia, projeto de 
Paulo Antunes Ribeiro em 1946.
Fonte: CAVALCANTI, 2001. 

Foto de alguns edifícios do campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, projetados pelo arquiteto 
Ângelo Murgel no estilo neocolonial brasileiro.
Foto: Hugo Segawa, 2006.

46. O arquiteto Paulo Antunes Ribeiro foi sócio de Attílio Corrêa Lima na administração das obras de Goiânia. Também é de sua autoria 
o projeto do moderno edifício-sede do IPASE, (1933), bem antes do prédio do Ministério da Educação, seu vizinho mais ilustre, ambos na 
Esplanada do Castelo, centro do Rio de Janeiro.
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Este é o caso do arquiteto Ângelo Murgel, formado na ENBA na turma de 1931, que realizou 
uma importante obra arquitetônica, até hoje não suficientemente divulgada. Murgel é o autor dos 
projetos dos edifícios dos parques nacionais de Itatiaia e da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, 
além dos projetos de todos os edifícios do campus da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro.

No transcorrer do trabalho também foi possível identificar outros arquitetos formados a 
partir de 1932, sendo que alguns deles foram alunos de Attílio Corrêa Lima na disciplina de 
Urbanismo. Da turma de 1932 podemos citar os arquitetos Alcides da Rocha Miranda e Jorge 
Machado Moreira (1904-1992) como aqueles que mais se destacaram posteriormente. 

Da turma de 1934 fazia parte o arquiteto Hélio Uchoa Cavalcanti (1913-1971), que alguns 
anos mais tarde trabalhou com Attílio no IAPI, na mesma equipe que elaborou o projeto do 
conjunto da Várzea do Carmo47, em São Paulo. Hélio Uchoa também foi parceiro de Oscar 
Niemeyer em vários projetos como, por exemplo, todos os edifícios do Parque do Ibirapuera, 
em São Paulo, projetados em 1951 e inaugurados por ocasião do quarto centenário da cidade, 
em 1954.

Outros dois nomes muito importantes desta geração são os de Jorge Ferreira e Carlos 
Frederico Ferreira, ambos formados na ENBA na turma de 1935, e que também foram alunos de 
Attílio. Quando voltou de Goiânia ele reassumiu a função de professor de urbanismo e retomou 
os contatos com o ensino da arquitetura moderna que havia sido implantado após a passagem 
de Lúcio Costa pela direção da Escola. Estes dois profissionais tiveram, particularmente, uma 
grande importância na trajetória de Attílio Corrêa Lima rumo ao Movimento Moderno.

Ainda recém-formado Jorge Ferreira48 participou da equipe que elaborou o projeto 
vencedor do concurso da Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont, em 1937, e 
que acabou por dar uma grande projeção ao nome de Attílio, inclusive, internacionalmente. No 
ano seguinte Jorge Ferreira foi contratado pelo Ministério da Educação e Saúde, onde trabalhou 
de 1938 a 1970. Como tantos outros profissionais de grande talento ele dedicou a maior parte 

47. Este projeto foi detalhadamente analisado neste trabalho, no item 3.2.2.
48. Jorge Ferreira foi entrevistado pelo autor e por Hugo Segawa em janeiro/06, em sua casa em Teresópolis/RJ. 
A íntegra da entrevista foi transcrita no Trabalho Programado 1, do autor.

Foto e corte esquemático da Fábrica Duchen, em São Paulo, projeto de Oscar Niemeyer e Hélio Uchoa, em 1947.
Fonte: MINDLIN, 2000.
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Foto do restaurante do Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos/RJ, projeto de Jorge Ferreira, 1948.
Fonte: MINDLIN, 2000.

de sua carreira ao serviço público. Seu projeto mais conhecido é o belíssimo restaurante do 
Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, Rio de Janeiro, elaborado em 1948.

O outro arquiteto cuja obra ainda está por receber um estudo mais acurado é Carlos 
Frederico Ferreira, que foi o chefe do Setor de Arquitetura do IAPI, desde a sua formação, 
nos anos 30, até a sua extinção em 1964. As diretrizes que ele imprimiu ao trabalho de todos 
os arquitetos que fizeram projetos para o IAPI transformaram, definitivamente, a carreira de 
Attílio. Este trabalho realizado na equipe do IAPI, sob a coordenação geral de Carlos Frederico 
Ferreira, foi o último emprego de Attílio, em 1942/43.

Carlos Ferreira é um arquiteto injustamente esquecido pelo tempo. A casa que edificou 
para si em Nova Friburgo é um maravilhoso exemplo de rusticidade moderna. Aplica técnicas 
de pau-a-pique a uma gramática modernista, demonstrando a perfeita compatibilidade de ambas 
(CAVALCANTI, 2001, p.77).

É inegável a importância para a moderna arquitetura brasileira de toda uma geração de 
arquitetos, que merecem, todos eles, a realização de outros estudos e publicações que possa 
nos revelar um conhecimento mais detalhado de suas obras. Alguns deles foram inclusive 
professores da própria ENBA, como Paulo Camargo de Almeida, que lecionou a disciplina 
Grandes Composições a Jorge Ferreira e a Carlos Frederico Ferreira. Todos estes e muitos 
outros, colaboraram na formação de novas gerações de profissionais extremamente importantes, 
mas que ainda aguardam por um mais justo reconhecimento.
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Anexo 1 - Paisagismo de Attílio Corrêa Lima, implantado em todo o entorno da Estação de Hidroaviões do 
Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, 1939. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.

Anexos 3.1
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Anexo 2 - Vista aérea do entorno da Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos Dumont onde foram implantados 
os jardins projetados por Attílio Corrêa Lima, Rio de Janeiro, 1939. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.

Anexo 3 - Detalhe da implantação do jardim defronte à Estação de Hidroaviões, projetado por Attílio Corrêa Lima, 
Rio de Janeiro, 1939. Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 4 - mobiliário do escritório  Corrêa Lima 
& Cia., atualmente na residência de Bruno Corrêa 
Lima em Nova Friburgo - RJ. Fonte: foto do autor.
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Anexo 5 - Perspectivas de “casas sem dono”, projetadas por Attílio em estilo “futurista”, em aquarela, sem data. 
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 6 - Croquis de estudos realizados para o paisagismo na Granja Comary, Teresópolis, RJ.
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 7 - Desenhos de projetos de 
paisagismo realizados por Attilio.
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 8 - Croquis de caramanchão para o jardim do Palácio Itaboraí, 1939, Petrópolis, RJ.
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 9 - Detalhes do projeto de 
jardim da residência de Roberto 
Marinho, Cosme Velho, Rio de 
Janeiro. Fonte: Acervo Bruno 
Corrêa Lima.
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Anexo 10 - Planta da Residência de Fazenda para Oldemar Teixeira.
Fonte: Acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 11 - Vila de casas de 
aluguel, no bairro do Meyer/RJ, 
para Oldemar Teixeira, 1940. 
Planta e Fachada.
Fonte: acervo Bruno Corrêa 
Lima.
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Anexo 13 - Residência de José Octávio Corrêa Lima. Plantas do primeiro e segundo pavimentos. 
Abaixo, planta do terceiro pavimento e da cobertura. Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 14 - Guanabara Yacht Club. Plantas do primeiro e segundo pavimentos.
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 15 - Guanabara Yacht Club. Estudos elaborados por Attílio.
Fonte: acervo Bruno Corrêa Lima.
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Anexo 16 - Estudos de mobiliário elaborados por Attílio para a Estação de Passageiros de 
Cabotagem, 1941. Fonte: Revista Arquitetura, no 14, agosto de 1963.
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Anexos 3.2
Anexo 17 - Fotos e planta do pavimento tipo do Conjunto Residencial Vila Guiomar, em Santo André/SP, projetado 
pelo arquiteto Carlos Frederico Ferreira, 1949. Fonte: MINDLIN, 1956.
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Anexo 18

Acima, foto do edifício Anchieta, do IAPB, 
projetado pelo escritório MM Roberto, São 
Paulo, 1941.
Fonte:http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/

Ao lado, foto atual da fachada posterior do 
edifício.
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Anexo 19

Conjunto Residencial da Moóca/São 
Paulo, do IAPI, com 576 unidades, projeto 
do arquiteto Paulo Antunes Ribeiro, na 

década de 40.
Fonte: BONDUKI, 1998.

Ao lado e abaixo, foto atual do edifício.
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Anexo 20 - Implantação dos edifícios, todos com a mesma orientação norte-sul, independentemente do acesso para 
a rua. Estudos de insolação nos períodos da manhã e da tarde.
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Anexo 21 - O distanciamento entre os edifícios, em função de suas alturas, possibilita uma adaquada insolação e 
ventilação de todas as unidades habitacionais.
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Anexo 22 - Planta ampliada das quatro diferentes tipologias presentes nos bloco A e D.
Fonte: Desenhos elaborados por Taisa Nogueira, a partir dos desenhos originais feitos por Attílio Corrêa Lima, na 
Revista Municipal de Engenharia, outubro/43.

Área: 50,96 m2 Área: 41,16 m2

Área: 67,34 m2 Área: 54,39 m2
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Anexo 23 - Planta ampliada das três diferentes tipologias (5, 6 e 7) presentes no edifício B e  a tipologia 8 do 
edifício C.
Fonte: Desenhos elaborados por Taisa Nogueira, a partir dos desenhos originais feitos por Attílio Corrêa Lima, na 
Revista Municipal de Engenharia, outubro/43.

Área: 75,04 m2 Área: 60,04 m2

Área: 85,04 m2 Área: 54,03 m2
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Anexo 24 - Planta ampliada das tipologias 9 e 10, dos blocos J e K. Notar que elas são iguais, apenas diferindo por 
um terraço social presente na tipologia 10.
Fonte: Desenhos elaborados por Taisa Nogueira, a partir dos desenhos originais feitos por Attílio Corrêa Lima, na 
Revista Municipal de Engenharia, outubro/43.

Área: 66,15 m2
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Anexo 25 - Edificio tipo A, de 12 pavimentos sobre pilotis, que pela primeira vez propôs a utilização de elevadores 
em edificios de habitação social no Brasil.

Elevação e perspectiva isométrica elaboradas por Taisa Nogueira, a partir dos desenhos originais feitos por 
Attílio Corrêa Lima e equipe, publicados na Revista Municipal de Engenharia, outubro/43.

Desenho original feito por Attílio Corrêa Lima e equipe. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, 
outubro/43.
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Anexo 26 - Perspectiva do 
bloco C, em primeiro plano. Ao 
fundo, vê-se o bloco A com 12 
pavimentos.

Anexo 27 - Perspectiva do conjunto. A implantação dos edifícios A permitiria a integração das diversas praças 
existentes entre eles através da passagem dos pedestres sobre os pilotis.
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Anexo 29 - Pavimento tipo do edificio tipo D e K.

Planta-tipo do conjunto formado pelos dois blocos tipo D, com o bloco tipo K fazendo a conexão entre eles. 
Notar as prumadas de acesso verticais existentes nos vértices da figura, formando um conjunto, todos com 12 
pavimentos. Caso tivesse sido construído, o conjunto destes edifícios abrigaria 374 apartamentos e algumas lojas 
comerciais no pavimento térreo do bloco K.
Fonte: Desenhos elaborados por Taisa Nogueira, a partir dos desenhos originais feitos por Attílio Corrêa Lima, na 
Revista Municipal de Engenharia, outubro/43.
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Planta dos pavimentos-tipo dos edifícios médios, tipos B e C, construídos pelo IAPI, em 1942, em São Paulo. 
Fonte: Desenhos elaborados por Taisa Nogueira, a partir dos desenhos originais feitos por Attílio Corrêa Lima, na 
Revista Municipal de Engenharia, outubro/43.

Anexo 30 - Elevação dos edificios tipo C construídos pelo IAPI, em 1942, em São Paulo. 
Fonte: Desenhos elaborados por Taisa Nogueira, a partir dos desenhos originais feitos por Attílio Corrêa Lima, na 
Revista Municipal de Engenharia, outubro/43.



Luiz Gonzaga Montans Ackel

324

Anexo 31 - Fachadas do conjunto formado por dois edificios tipo D e um edifício tipo K. Desenho original feito 
por Attílio Corrêa Lima e equipe. Fonte: Revista Municipal de Engenharia, outubro/43.

Planta parcial do pavimento-tipo do edifício K, com layout original desenhado pelos autores do projeto. 
Fonte: Revista Municipal de Engenharia, outubro/43
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Anexo 32 - Conjunto dos edificios D, K e Hotel.
Fonte: The Architectural FORUM Magazine of 
Building, Brazil, November 1947.

Abaixo, as duas fachadas do hotel.
Fonte: Revista Municipal de Engenharia, outubro/43
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Anexo 33 - Plantas do 2o , 3o e pavimento-tipo do hotel, que previa 216 apartamentos.
Fonte: Revista Municipal de Engenharia, outubro/43

Anexo 34 - Conjunto de edifícios de serviço. 
No bloco maior estariam situados os escritórios e os 
consultórios. Foto parcial da maquete.
Fonte: The Architectural FORUM Magazine of 
Building, Brazil, November 1947.
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Anexo 35 - Fotografias atuais dos edifícios do conjunto. Notar acima, as grades de ferro que os separam da rua e 
que isolam um edifício do outro. Abaixo os abrigos de automóveis, construídos posteriormente pelos moradores. 
Fotos do autor, 2006.
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Anexo 36 - Busto de Attílio Corrêa Lima executado em 1944, após seu falecimento, por José Octávio Corrêa Lima. 
Fonte: Encarte Em memória de Attílio Corrêa Lima – arquiteto-urbanista, 1944.
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Conclusão
A pesquisa realizada sobre a obra de Attílio Corrêa Lima, além de resgatar a memória 

deste importante arquiteto, leva-nos a compreender melhor as condições existentes no Brasil 
na primeira metade do século 20. Desde o início deste século as grandes cidades brasileiras 
precisaram assumir um novo papel na emergente economia brasileira.

O atraso do Brasil era conseqüência do longo período que passou como um país colônia, 
dominado pelas oligarquias agrárias que mantinham a economia brasileira baseada apenas na 
exportação de produtos primários. Com a Proclamação da República e a abolição dos escravos, 
no ultimo quartel do século XIX, o Brasil adquiriu melhores condições para pensar em seu 
desenvolvimento.

Attílio Corrêa Lima, nascido em 1901, de certa maneira inaugura um novo século, do 
qual vai participar de forma decisiva. Quando se forma arquiteto em 1925, e depois, quando 
se especializa em urbanismo em 1931, sua trajetória de vida vai ficar marcada pela mesma 
evolução que estava reservada ao Brasil. E ele, de fato, muito contribuiu para isto.

Sob a liderança de Getúlio Vargas a Revolução de 1930 se propôs a romper com o atraso da 
economia brasileira e, nesse sentido, Attílio é convocado a contribuir com seus conhecimentos, 
do processo de urbanização e de industrialização do país. Os seus primeiros trabalhos como 
urbanista é resultado da sólida formação que recebeu na Escola Nacional de Belas Artes do Rio 
de Janeiro e, em seguida, dos ensinamentos obtidos no Instituto de Urbanismo da Universidade 
de Paris.

A partir dos anos 30 será a vez de o Estado começar a intervir no cenário urbano com 
novas proposições. Os projetos de Volta Redonda e de Goiânia se assemelham ainda aos das 
garden cities e das new towns (...), mas os conceitos racionalistas (...) farão carreira rápida 
(SANTOS, 1988, p.43)1.

O plano urbanístico de Goiânia, primeiro trabalho de Attílio após seu retorno de Paris, 
representa uma proposta urbanística de caráter fortemente acadêmico, cujos princípios estão 
centrados na técnica, na estética e na higiene. Ao adicionar a eles os princípios da eficiência e 
da monumentalidade, Attílio evidencia não apenas o resultado de sua clássica formação, mas, 
sobretudo, a representação formal que o governo goiano pretendeu dar à nova capital político-
administrativa do Estado.

Até então, as poucas realizações brasileiras no campo do urbanismo estiveram ligadas à 
atuação dos engenheiros civis e sanitaristas, enquanto aos arquitetos, raramente este assunto era 
colocado. Ao escolher aprofundar seus estudos na ciência do urbanismo Attílio se antecipou às 
necessidades que iriam se colocar aos arquitetos brasileiros mais a adiante. Ele não somente se 
especializou neste assunto, como passou a difundir estas teorias aos futuros arquitetos, quando 
se tornou professor desta disciplina na ENBA.

Para abordar a transformação das cidades no âmbito da vontade modernizadora, fazia-se 
necessária, também aqui, uma disciplina voltada à remodelação dos espaços urbanos, manejada 
por nova categoria profissional. Os portadores do pensamento urbanístico assumiriam, portanto, 
o papel de articuladores dos programas de transformação da cidade moderna, propondo soluções 
e inaugurando debates (CAMPOS, 2002, opus cit.,p.617).

1. SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos. A cidade como um jogo de cartas, Universidade Federal Fluminense/Eduff, São Paulo: Projeto 
Editores, 1988.
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Além de Getúlio Vargas é preciso lembrar também as realizações de Juscelino Kubitschek 
como prefeito de Belo Horizonte e como governador de Minas Gerais na década de 1940, e mais 
adiante, quando assumiu a Presidência da República, em 1956. Recusando os primeiros estudos 
do urbanista francês Alfred Agache para a urbanização da Pampulha e dando preferência às 
soluções propostas por Oscar Niemeyer, Kubitschek abraçou com entusiasmo as causas do 
Movimento Moderno que culminaram com a construção de Brasília.

Os governos locais ou estaduais, bem como a União, adotarão o modernismo progressista 
como o seu estilo oficial (SANTOS, 1988).

A modernização no Brasil se deu, efetivamente, pela iniciativa do Estado. As resistências 
do setor privado em relação ao Movimento Moderno foram sendo vencidas na medida em que o 
Estado começou a prestigiar os novos projetos como o edifício-sede do Ministério da Educação 
e Saúde, no Rio de Janeiro, e os edifícios da Pampulha, em Belo Horizonte, ambos construídos 
ainda nos anos 40. Com o concurso para o plano de Brasília, realizado na década seguinte, esta 
modernização se estendeu à arquitetura brasileira como um todo.

A determinação desenvolvimentista do Governo Kubitschek produziu fatos eloqüentes no 
terreno da urbanização e do urbanismo a partir de 1956 (MEYER, 1991, p.258)2.

Attílio Corrêa Lima já estava engajado no processo de modernização do urbanismo e 
da arquitetura brasileira e não fosse por sua morte prematura, em agosto de 1943, com apenas 
42 anos de idade, ele teria participado das etapas subseqüentes. Como um pioneiro que era 
no assunto do urbanismo, ele certamente participaria do concurso de Brasília, construída na 
segunda metade da década seguinte e inaugurada em 1960, e que até hoje representa o grande 
marco desta modernidade. 

O projeto da nova capital federal ficou intimamente ligado aos nomes de dois arquitetos: 
Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Assim como Attílio eles também nasceram nos primeiros anos 
do século 20. Lúcio Costa viveu 96 anos e participou, por quase um século, do processo de 
desenvolvimento do urbanismo e da arquitetura moderna brasileira. Oscar Niemeyer, nascido em 
1907, ainda hoje, com quase cem anos de vida, é a figura mais destacada de nossa arquitetura.

Projetada a partir de um radical compromisso com os pontos de doutrina expostos na Carta 
de Atenas, documento conclusivo do IV Congresso CIAM, realizado em 1933, Brasília tornou-se 
(...) o mais atualizado “laboratório” das teses modernistas. Ponto por ponto, a proposta de Lúcio 
Costa assumiu os pressupostos teóricos, os modelos espaciais e os princípios organizativos que 
o Movimento Moderno vinha pregando desde 1928 (...) (MEYER, idem, p.261).

É preciso lembrar ainda que as primeiras escolas exclusivamente de arquitetura no Brasil 
somente surgiram após do final da segunda guerra mundial. No Rio de Janeiro, a Faculdade 
de Arquitetura da Escola Nacional de Belas Artes (1945) e em São Paulo, a Faculdade de 
Arquitetura Mackenzie (1947) e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo (1948). Todo o impulso que a arquitetura moderna brasileira recebeu a partir da 
fundação destas escolas, também não foi vivido por Attílio Corrêa Lima.

É importante destacar que a trajetória de Attílio Corrêa Lima para a modernidade antecedeu 
as grandes inovações surgidas na segunda metade do século 20. O seu pioneirismo no urbanismo 
e na arquitetura ainda é dos primeiros anos do rádio e do cinema. Quando ele faleceu, em 1943, 
ainda não existia nem a televisão, com todo o seu extraordinário poder de mídia. 

As premissas colocadas no início da nossa pesquisa se confirmam, quase na sua totalidade. 
A primeira hipótese, já colocada na época da dissertação de mestrado, a de que a modernidade 
de Attílio foi decorrente de sua íntima convivência com o grupo de Luís Nunes no Recife, foi 

2. MEYER, Regina Maria Prósperi. Metrópole e Urbanismo - São Paulo Anos 50, São Paulo: FAUUSP, Tese de Doutoramento, 1991.
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apenas parcialmente confirmada. Não foi possível comprovar uma grande aproximação entre 
Nunes e Attílio quando da elaboração do plano urbanístico, em 1936, tendo esta convivência 
revelado-se apenas como um ponto de partida na sua trajetória.

Nossa segunda hipótese se confirmou plenamente. Attílio foi fortemente influenciado por 
seus alunos quando participou com eles do concurso para a escolha do projeto da Estação 
de Hidroaviões do Rio de Janeiro. O grande sucesso alcançado pelo projeto e a imediata 
construção do edifício certamente imprimiram uma trajetória de modernidade definitiva na obra 
de Attílio.

A terceira hipótese é a de que sua trajetória rumo à modernidade deve-se ao contato de 
Attílio com os diversos professores da Escola Nacional de Belas Artes no período em que foi 
seu professor de Urbanismo (1932-37). Chegamos a conclusão de que esta hipótese também 
é apenas relativa, visto que os constantes deslocamentos de Attílio – primeiro para Goiânia e 
depois para o Recife – determinaram uma participação intermitente, com muitas interrupções 
devido aos trabalhos realizados fora do Rio de Janeiro até o final de 1936.

Finalmente, a quarta hipótese levantada é a de que sua a modernidade definitiva deve-
se aos trabalhos desenvolvidos junto ao Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários 
– IAPI. Os projetos que Attílio realizou para os industriários, como a vila operária de Volta 
Redonda, os conjuntos residenciais em São Paulo e os primeiros estudos para a Cidade dos 
Motores, realmente confirmam por completo, a premissa aqui colocada.

Não foi somente o pioneirismo que surpreendentemente ele adotou quando fez o projeto 
de uma cidade completamente moderna em Volta Redonda, seguindo o modelo de urbanismo 
defendido por Tony Garnier, mas quando ele propõe nos conjuntos habitacionais do IAPI, 
soluções jamais aplicadas nos projetos de habitação destinados a operários de renda média e 
baixa. No primeiro projeto que elaborou em equipe – o conjunto residencial da Várzea do Carmo 
–, que foi apenas parcialmente construído, e no segundo – para Heliópolis –, que nem sequer saiu 
do papel, as suas propostas sempre foram inovadoras. As soluções preconizadas anteciparam o 
caminho que foi percorrido pelos arquitetos que o sucederam e que, posteriormente, assumiram 
um papel destacado na arquitetura moderna brasileira.

Em seu último emprego no IAPI, Attílio antecedeu alguns dos mais brilhantes arquitetos 
brasileiros e que, nas décadas seguintes, realizaram importantes projetos de urbanismo e 
arquitetura segundo as premissas defendidas por Rubens Porto e Carlos Frederico Ferreira. 
Nomes de destaque como Affonso Eduardo Reidy, Carmen Portinho, Marcelo e Milton Roberto, 
Paulo Antunes Ribeiro, Marcial Fleury de Oliveira, Flávio Marinho Rego, Eduardo Kneese de 
Melo e outros, todos eles continuaram projetando grandes conjuntos residenciais para o IAPI, 
sendo que alguns destes projetos foram inclusive premiados como, por exemplo, o Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Morais, mais conhecido por Pedregulho, de autoria de Reidy, e 
que ganhou o prêmio de melhor projeto na I Bienal de Arquitetura de São Paulo em 1951.

As realizações dos IAPs (...) são a confirmação de que esses foram, efetivamente, os 
primeiros arquitetos modernos do Brasil. O vulto dessas realizações impressiona de tal maneira, 
que torna-se evidente a necessidade de uma reavaliação da história da arquitetura moderna 
brasileira (BRUNA, opus cit, p.7).

Attílio Corrêa Lima não conseguiu viver este período, mas o seu trabalho profissional em 
muito contribuiu para a fixação dos princípios que, mais tarde, acabaram reconhecidos. Talvez 
por esta razão seu nome tenha ficado por tantos anos relativamente desconhecido da maioria 
dos brasileiros. Esperamos que o trabalho que ora concluímos sirva como parte de um justo 
resgate à sua memória.
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