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C
om 58 quilômetros de ex-
tensão que cortam 27
bairros das zonas Norte e
Oeste do Rio de Janeiro,
a Avenida Brasil, inau-

gurada há 60 anos, ainda é a porta de
entrada da cidade que um dia foi ma-
ravilhosa. Árida, caótica nos momentos
de maior trânsito e perigosa quando a
noite cai, a via expressa construída a
partir do final da década de 30 serviu
para desbravar e urbanizar os sertões
cariocas e contribuiu decisivamente
para a expansão da cidade em direção
aos subúrbios. Endereço e entrada prin-
cipal da Fiocruz, a avenida, supreen-
dentemente pela primeira vez – o es-
panto vem da importância que a Bra-
sil tem para os tráfegos carioca, flumi-
nense e nacional – é tema de uma
tese de doutorado. Intitulada Entre
“avenida” e “rodovia”: a história da
Avenida Brasil (1906-1954), a pesqui-
sa recupera a trajetória do logradouro,
as discussões que antecederam sua
construção e a importância da via que
leva o nome do país para a formação
do pensamento rodoviarista brasileiro.

Escrita pelo arquiteto e urbanista
Renato da Gama-Rosa Costa, chefe do

Departamento de Patrimônio Históri-
co (DPH) da Fiocruz, a tese começou
a ser gestada na mente do autor em
1998. Naquele ano, Gama-Rosa e ou-
tro colega do setor, o também arquiteto
Alexandre Pessoa, fizeram uma pes-
quisa que mais tarde resultou no livro
Um lugar para a ciência: a formação
do campus de Manguinhos, publicado
em 2003 e que teve a coordenação
de Benedito Tadeu de Oliveira. Inicial-
mente Gama-Rosa queria entender a
influência que as obras de construção
da avenida tiveram no campus da Fun-
dação, já que o traçado da via, ao atra-
vessar uma região pantanosa e reple-
ta de mangues onde está a Fiocruz,
cortou a ligação da instituição com a
Baía de Guanabara – tanto que na
época era comum que pesquisadores
chegassem ao campus pelo mar. Em
outras palavras, a abertura da aveni-
da tomou terras da Fiocruz.

“É realmente impressionante que
até hoje ninguém tivesse desenvolvi-
do uma tese sobre a Avenida Brasil,
por onde passa parte das riquezas pro-
duzidas no país, por onde chegam ao
Rio milhões de turistas e que também
serve de elo entre a cidade e os muni-

cípios da Baixada Fluminense, região
da qual uma legião imensa de traba-
lhadores sai todos os dias para traba-
lhar na capital”, diz Gama-Rosa, que
desenvolveu parte de sua pesquisa na
França, onde ficou cinco meses no Ins-
tituto de Urbanismo de Paris e na pres-
tigiosa Escola de Altos Estudos Soci-
ais. Ele também aborda, em seu tra-
balho, as reformas urbanas promovi-
das pelo barão Haussmann na capital
francesa no século 19. Segundo o ar-
quiteto, a pesquisa histórica a respei-
to de estradas, avenidas e a influência
do automóvel tem crescido nos últimos
anos. Em 2003 ele foi o único latino-
americano a participar, na cidade de
Eindhoven, na Holanda, da 1ª  Confe-
rência Internacional sobre História do
Transporte, Tráfego e Mobilidade.

Gama-Rosa remonta a fins do sé-
culo 19 para contar a origem do
rodoviarismo, doutrina que levou o Bra-
sil a privilegiar o transporte automobi-
lístico, em detrimento da navegação
e das ferrovias. “Os urbanistas viam
no automóvel o progresso, o futuro, o
desenvolvimento, o salvador das cida-
des. O veículo era encarado como
sinônimo de liberdade. No caso especí-

Uma avenida
chamada

FIO DA HISTÓRIA

Brasil
Ricardo Valverde

Obras de construção da Avenida Brasil, com o Castelo da Fiocruz à direita
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fico do meu estudo, já em 1913, na
revista Cosmopolita, uma reportagem
pedia a construção de uma estrada que
passasse próxima ao Instituto de
Manguinhos, saindo do Jóquei Clube
(onde atualmente está o Estádio do
Maracanã) em direção ao porto de
Inhaúma (hoje extinto), o que melho-
raria o acesso ao local”, diz o arquiteto.

Foi a partir dos anos 10 do século
20 que o poder público passou a se
interessar pela urbanização da área de
mangues onde estava o Instituto. O
projeto era de difícil e demorada exe-
cução, já que era preciso aterrar o lo-
cal para que a estrada passasse. As-
sim, o terreno em frente ao que agora
é a Fundação foi o último a ser feito.
Ao urbanizar a região, havia também
o interesse em fazer desses subúrbios
o que uma publicação da época cha-
mava de “recantos belíssimos e habi-
tados”, valorizando os terrenos e cri-
ando novas oportunidades de moradia
para muitos cariocas.

Inicialmente, o que veio a ser a Ave-
nida Brasil foi imaginada como uma va-
riante da primeira estrada Rio-Petrópolis,
aberta entre 1926 e 1928. O nome pelo
qual a via se consagrou só surgiu em
1941, durante as obras de construção.
Obras que tiveram início em 1939 e se
estenderam até 1954, quando a aveni-
da teve suas pistas duplicadas. O que
Gama-Rosa discute na tese é a deno-
minação da via: seria ela uma avenida
ou uma rodovia? “Os técnicos que a

construíram debateram exaustivamen-
te a questão. Mas oficialmente a Brasil
começou como rodovia e uma prova
disso é que em 1948 ela recebeu o títu-
lo de BR-01, o que a colocava como a
principal via do sistema rodoviário naci-
onal, unindo a Rio-Bahia à Rio-Porto
Alegre (hoje as duas formam a BR-101).
E para Gama-Rosa, é rodovia ou aveni-
da? “Rodovia”, crava ele.

A avenida, quando surgiu, era
menor do que hoje. A via se estendia
da Avenida Rodrigues Alves, próximo
ao porto, no Centro do Rio, ao Rio
Meriti, num total de 15 quilômetros.
Desse trecho até a localidade de Pilar,
em mais 13 quilômetros, ela teria o
nome de Avenida das Missões e se-
guiria em direção à Serra fluminense

O último trecho pavimentado foi o
que fica em frente à Fiocruz, devido
aos mangues do local

e às regiões Centro e Norte do país. E
entre Parada de Lucas e a antiga Rio-
São Paulo seria batizada de Avenida
das Bandeiras, com 33 quilômetros que
ajudariam a ligação com os estados
situados ao Sul do Rio. Hoje, de ponta
a ponta, ela é a Avenida Brasil, pela
qual passam produtos, turistas, traba-
lhadores e muitas histórias genuina-
mente brasileiras.

O campus da Fiocruz nos anos 40, com a Avenida Brasil à direita
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