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/ Carlos Lacerda
Dimensão
física/mensuração e
suporte

 Positivos em preto e branco: 735 unidades
• 6x6: 20 unidades;
• 8x11: 12 unidades;
• 9x12: 03 unidades;
• 11x17: 06 unidades;
• 12x18: 21 unidades;
• 13x24: 01 unidade;
• 15x22: 01 unidade;
• 16x24: 01 unidade;
• 17x23: 02 unidades;
• 17x24: 05 unidades;
• 18x24: 663 unidades.

 Duplicatas dos positivos em preto e branco: 215
unidades
• 9x12: 02 unidades;
• 12x18: 15 unidades;
• 18x24: 198 unidades.

Níveis de Descrição Fundo.
História
administrativa/biografia

Nascido em Vassouras, Rio de Janeiro, no dia 30 de abril de
1914, Carlos Werneck de Lacerda é oriundo de uma família de
tradição na política nacional. Era filho do político, tribuno e
escritor Maurício Paiva de Lacerda (1888–1959) e de Olga
Caminhoá Werneck (1892–1979), além de neto paterno do
Ministro Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda. Pela família
materna, era bisneto do botânico Joaquim Monteiro Caminhoá e
descendente direto da Baronesa e do Barão do Ribeirão. Seus
pais eram primos e descendentes em linhas afastadas de
Francisco Rodrigues Alves, o primeiro Sesmeiro da cidade de
Vassouras.
Em 1929, ingressa no curso de Ciências Jurídicas e Sociais da
então Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro,
hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Apesar de
não finalizar o curso, Lacerda adquiriu uma sólida experiência
como orador, vital para sua prestigiosa carreira política, ao
participar do movimento estudantil como militante comunista.
Em 1939, rompe com o comunismo por considerar que esta
doutrina “levaria a uma ditadura pior do que as outras porque
muito mais organizada, e, portanto mais difícil de derrubar”.
Filia-se à UDN e se consagra como um dos maiores porta-
vozes da ideologia conservadora no país.
Teve contundentes participações na política como opositor de
Getúlio Vargas e Juscelino Kubistchek. Apoiou o golpe militar



de 1964, do qual, mais tarde tornou-se crítico ferrenho e
formou, junto com Juscelino Kubistchek e João Goulart, a
Frente Ampla, movimento opositor à ditadura militar.
Em 1960, Lacerda foi eleito Governador do Estado da
Guanabara. Durante seu mandato, construiu os túneis Santa
Bárbara e o Rebouças, ligando a Zona Norte à Zona Sul da
Cidade do Rio de Janeiro. Sua grande obra, no entanto, foi a
estação de tratamento de água e todo o sistema do Guandu,
numa cidade onde a falta de água era crônica. Urbanizou o
Aterro do Flamengo e construiu inúmeros estabelecimentos de
ensino, ao mesmo tempo em que retirava parte da população
pobre de favelas da Zona Sul e do bairro Maracanã, criando o
Parque da Catacumba, o Campus da UEG, atual UERJ, e os
conjuntos habitacionais Cidade de Deus e Vila Kennedy.
O escritor, vereador, deputado e governador Carlos Werneck de
Lacerda faleceu no dia 22 de maio de 1977.

Produtores Estado da Guanabara/Secretaria de Obras Públicas - Secretaria
de Relações Públicas.

História arquivística
Procedência Recolhimento.
Âmbito e conteúdo Fotografias de obras públicas e das reuniões referentes às

obras, além de eventos, viagens, almoços, assinaturas de
convênios, posses e limpeza urbana.

Notas sobre
conservação

Documentos em bom de conservação.

Condições de acesso Livre.
Condições de
reprodução

Reprodução fotográfica, digital, mediante prévia solicitação no
local.

Características físicas e
requisitos técnicos

Fotografias em suporte papel – sem requisitos técnicos para
acesso.

Instrumentos de
pesquisa

Inventário.


