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Não existe um caminho para a felicidade.  

A felicidade é o caminho. 

 

Mahatma Gandhi 
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RESUMO 

 

O barulho do bonde passando conta histórias de seus passageiros e de sua 

existência. Santa Teresa é um bairro singular da cidade do Rio de Janeiro que, por 

mais de um século, trilhou um caminho para a prosperidade sobre seu bonde 

amarelo. Em sua singularidade, Santa Teresa consegue proporcionar as mais 

diversas experiências para seu visitante. O sujeito pós-moderno, procura construir 

sua identidade através pinceladas na história, buscando elementos capazes de 

enriquecer seu valor em uma sociedade voltada para o espetáculo. A experiência se 

transformou em um elemento precioso, capaz de modificar o indivíduo em uma 

sociedade voltada para o consumo. Através dessa busca por momentos 

memoráveis, o turista que visita Santa Teresa procura o bonde como signo capaz de 

intensificar sua experiência. Tragédias no ano de 2011, no entanto, ocasionaram a 

saída de cena do bonde em Santa Teresa, que, até os dias atuais, não teve seu 

sistema reiniciado. Em meio a tantas mudanças, os usuários dos bondes sentem 

sua falta e lutam por seu retorno. O presente trabalho tem como objetivo analisar a 

importância do bonde de Santa Teresa na intensificação da experiência do turista.  

Além disso, objetiva também analisar como acontecimentos recentes, que 

ocasionaram a paralisação das atividades do bonde, modificaram esse cenário e 

impactaram as atividades no bairro. 

 

  

Palavras-chave: Turismo Santa Teresa bonde experiência consumo 
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ABSTRACT 

 

The noise of the passing cable car tells stories of its passengers and its existence. 

Santa Teresa is a unique neighborhood of the city of Rio de Janeiro which, for over a 

century, trailed a path to prosperity through its yellow cable car. In its uniqueness, 

Santa Teresa can provide a variety of experiences for your visitors. The postmodern 

subject seeks to build his identity through little pieces taken from history, searching 

for elements that can enhance your value in a society based on the happening. The 

experience turned into a precious element, able to modify the individual in a society 

based on consumption. Through this need for memorable moments, the tourist 

visiting Santa Teresa search for the cable car as a sign capable of enhancing his 

experience. However, tragedies occurred in 2011, caused the shutdown of the cable 

car system and up until the present day, it hasn’t been restarted. Amidst all these 

changes, users of the system miss it and fight for your return. This paper aims to 

analyze the importance of the cable cars in Santa Teresa to the intensification of 

tourist experience. Moreover, also aims to examine how recent events that caused 

the stoppage of the cable cars changed this scenario and impacted the neighborhood 

activities. 

 

Keywords: Tourism Santa Teresa cable car experience consumption 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos cenários mais pitorescos do Rio de Janeiro, Santa Teresa é um eclético 

bairro dessa encantadora cidade que atrai turistas do mundo inteiro por sua beleza e 

cultura. Em meio a tanta diversidade, em um mágico relevo surge esse reduto de 

história que não acaba mais. Capaz de produzir uma gama de experiências 

incomuns, Santa Teresa é foco de quem procura diversão, beleza e alto astral.  

 

Ligado ao centro da cidade por um antigo aqueduto que tira o fôlego de quem o 

conhece, os famosos Arcos da Lapa, esse bairro secular traz um pedaço da história 

do Rio de Janeiro através de seus trilhos, de seu bonde. Ilustre componente de 

Santa Teresa, um dos últimos sobreviventes de uma era de transformações, o 

bondinho amarelo que encanta gerações é o objeto de trabalho na análise do turista 

que está à procura de experiências singulares capazes de enriquecê-lo. 

 

O patrimônio cultural de um bairro, cidade ou país, caracteriza-se por sua 

herança, aquilo que é capaz de traduzir o comportamento de sua população, sua 

história. Ele pode ser material ou imaterial e se traduz na construção da identidade 

de um povo. Santa Teresa tem um patrimônio cultural riquíssimo. Suas casas, 

construções e seu rico desenvolvimento artístico fazem de sua população, uma 

população engajada em lutas para proteger seus interesses em comum. 

 

Acontecimentos no ano de 2011, que danificaram o patrimônio, tiveram grande 

impacto no bairro. Após um acidente trágico que envolvia o bonde de Santa Teresa, 

o sistema de bondes foi paralisado, trazendo a incerteza para o local. Essa 

paralisação levantou questões importantes sobre o futuro do bonde e, mais uma vez, 

foi mostrada a importância desse elemento para o bairro. 

 

Por sua importância histórica e cultural e pelos interesses desenvolvidos em 

disciplinas do Curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense, como as de 

“Patrimônio Cultural” e “Turismo, Consumo e Cultura”, ministradas pela professora 

Karla Godoy, orientadora desse trabalho, e “Urbanidade e Turismo”, lecionada pelo 

professor Marcello Tomé entre as diversas matérias que, durante a jornada de 

graduação em Turismo, serviram de base e estímulo para que esse estudo fosse 
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feito, surgiu o interesse de analisar como o bonde de Santa Teresa pode modificar a 

experiência do turista no bairro. 

 

O sujeito pós-moderno vive em busca de experiências memoráveis, que podem 

variar das mais sofisticadas às mais simples. O bonde se Santa Teresa se traduz em 

bem cultural capaz de proporcionar uma viagem no tempo. Assim, tornou-se um 

específico atrativo turístico do bairro, que compõe com a paisagem local e agrega 

valores simbólicos ao passeio à Santa Teresa.  

 

De acordo com acontecimentos recentes, os bondes ficaram, inicialmente, 

ameaçados de não mais funcionarem, e, depois, de perderem sua identidade, a 

partir de projetos de renovação que, embora necessários, não consideraram alguns 

dos aspectos ligados à sua história e memória. Diante dessa situação, a pesquisa 

procura investigar os impactos da paralisação do bonde nas relações de 

pertencimento dos cidadãos e para a experiência turística em Santa Teresa.   

 

Para compreendermos melhor o comportamento do turista e sua relação com o 

signo, em especial, o bonde de Santa Teresa, trabalharemos com autores como 

Livia Barbosa (2010), David Harvey (2011), Zigmunt Bauman (2008), entre outros 

que serão abordados no decorrer do trabalho. Com as teorias e análises desses 

famosos autores será feito o embasamento teórico necessário para entendimento 

dessa relação na construção da identidade do sujeito pós-moderno em uma 

sociedade de consumo que preza, cada vez mais, a experiência em suas conexões.  

 

Logo após o referencial teórico, apresentaremos a história as raízes do bonde e 

da construção desse sistema. Através de pesquisa em artigos relacionados com a 

história dos bondes de Santa Teresa e em notícias de época, foi feito o apanhado 

histórico necessário, em meio às transformações que a modernidade trouxe para o 

Rio de Janeiro, a fim de se compreender a relevância do bonde atualmente.  

 

Foi realizada, também, uma pesquisa relacionada à motivação do usuário do 

bonde de Santa Teresa, aplicada em campo, antes da tragédia e da paralisação dos 

bondes. Dessa forma, poderemos avaliar melhor o impacto desses acontecimentos 
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no imaginário do turista, comparando a interação com Santa Teresa antes e depois 

do ocorrido. 

 

Com base em pesquisas em periódicos e notícias na internet, foi feito um 

levantamento de dados sobre o acidente e de sua repercussão para a população e 

algumas consequências que o fato gerou para o turismo de Santa Teresa, 

analisando as mudanças no sistema de bondes do bairro. 

 

Após esse levantamento de dados, aprofundamos o estudo para que fosse 

investigado de que forma a experiência proporcionada pelo bonde agrega valor ao 

indivíduo e como essa interação se modificou após a saída de cena do bonde. 

 

Assim, no primeiro capítulo, iremos refletir sobre as teorias de construção da 

identidade do sujeito na pós-modernidade. Analisaremos também o comportamento 

do sujeito na sociedade de consumo, suas necessidades e desejos, e entraremos na 

questão da experiência, em especial, no chamado “Turismo de Experiência” – 

considerada uma tendência contemporânea –, a fim de estabelecer referências para 

a análise das relações do turista com o bem histórico e cultural, o bonde de Santa 

Teresa. 

 

Após essa análise teórica, entraremos no segundo capítulo, identificando o 

bonde de Santa Teresa e sua importância histórica, refletindo sobre a 

implementação de medidas capazes de solucionar o caos urbano vivido na 

modernidade em relação aos transportes de massa. Será feita também, uma análise 

sobre a motivação do usuário do bonde e sua experiência. Por último, daremos 

destaque ao acidente que transformou Santa Teresa e seus efeitos sobre o turismo. 

 

No último capítulo, trataremos dos novos rumos do bonde e de seu novo projeto 

de implementação de um sistema capaz de honrar com itens de segurança em 

transportes e estética histórica. Ainda nesse capítulo, abordaremos a importância da 

luta dos moradores de Santa Teresa pelo bonde ideal e analisaremos, enfim, o 

impacto da paralisação do bonde para o turismo. 

  

 



16 
 

 
 

1 A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO PÓS-MODERNO 

 

Ao olharmos para a história da humanidade, percebemos que, ao longo do 

tempo e dos acontecimentos, a percepção do ser humano sobre o mundo foi sendo 

modificada, assim como a sua identidade. Diversos são os teóricos que estudam 

esse fenômeno e diversas teorias foram sendo criadas através do estudo da 

sociedade e dos indivíduos que a compõem. A partir desses estudos, podemos 

observar claramente as tendências do comportamento humano, dentre elas, mais 

especificamente, as referentes ao turismo. 

 

Reservamos esse capítulo para aprofundarmos os principais conceitos e 

teorias da era pós-moderna, importante item temporal para identificação do 

comportamento humano relacionado às atividades turísticas estudadas aqui, que 

serão trabalhadas posteriormente. 

 

Trabalharemos também com os principais atributos da sociedade de 

consumo, para que possamos compreender melhor a necessidade do consumo de 

experiências únicas e o porquê dessa necessidade. 

 

Ainda relacionado à sociedade de consumo, trataremos de forma mais 

específica das experiências com foco nas atividades turísticas, abordando a 

importância do turismo e como a tão abordada experiência, trabalhada juntamente 

com o turismo, agrega valor na construção da identidade do sujeito pós-moderno. 

 

 

1.1 O SUJEITO PÓS-MODERNO 

 

A construção do sujeito pós-moderno está relacionada à transformação das 

necessidades e desejos do sujeito da era moderna, que sofreu mudanças drásticas 

em seu cenário econômico, social e cultural. A monotonia do mundo moderno, a 

racionalidade do seu sujeito, deu lugar ao sujeito pós-moderno, que busca em suas 

relações a singularidade e a felicidade. 
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Harvey (2011) trabalha com essa relação enfatizando a necessidade de 

mudança na construção do sujeito nesse novo cenário, ressaltando que “talvez só 

haja concordância em afirmar que o ‘pós-modernismo’ representa alguma espécie 

de reação ao ‘modernismo’ ou afastamento dele” (HARVEY, 2011, p.19). Para que a 

relação entre o sujeito pós-moderno e o sujeito moderno seja mais transparente, 

abordaremos, de forma sintetizada, os principais conceitos e características da era 

moderna, apontando suas preocupações e anseios. 

 

A era moderna foi caracterizada pelo rompimento com o clássico, foco no 

futuro e descentralização do sujeito. Marcada por momentos históricos como a 

Revolução Francesa, as Revoluções Cultural e Científica e a Revolução Industrial, 

entre outros movimentos importantes da época, é possível notar a grande quebra da 

lógica da construção das sociedades pré-modernas e a constante referência à razão 

do indivíduo em suas decisões.  

 

O êxodo da população rural para as cidades fez com que os indivíduos se 

relacionassem com mais frequência e através dessa interação novos cenários se 

criaram. “Mas à medida que as sociedades modernas se tornavam mais complexas, 

elas adquiriram uma forma mais coletiva e social”, destaca Hall (2006, p. 29) sobre 

as drásticas mudanças na estrutura da sociedade, que fez com que determinados 

governantes buscassem se estruturar para conseguir conter essa grande massa que 

agora habitava os centros urbanos.  

 

As antigas leis não eram mais capazes de conter a multidão e reformas na 

estrutura de poder, foram necessárias e o indivíduo se tornou mais localizado e 

definido dentro dessas grandes estruturas sustentadoras da sociedade moderna 

(HALL, 2006). 

 

Essas estruturas, no entanto, não eram capazes de conter o progresso do 

pensamento moderno. A ruptura com o passado precisava ser caracterizada e os 

intelectuais fomentavam essa quebra. O indivíduo era valorizado por sua inteligência 

e seu conhecimento, diversos são os artistas e pensadores que se destacaram por 

seu caráter inovador e especial.  
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Bastante trabalhado por pensadores modernistas, o termo “destruição 

criativa” tem importante significância para entendermos melhor as mudanças da 

época. O sujeito moderno acreditava que a mudança só seria possível através da 

destruição, para que ele então pudesse criar. Como Harvey (2011) analisa: 

 
 
Se o “eterno imutável” não mais podia ser automaticamente pressuposto, o 
artista moderno tinha um papel criativo a desempenhar na definição da 
essência da humanidade. Se a “destruição criativa” era uma condição 
essencial da modernidade, talvez coubesse ao artista como indivíduo uma 
função heroica [...] (HARVEY, 2011, p. 27-28) 

 

A modernidade tardia traz à discussão a pluralidade do sujeito moderno, seus 

vários centros e perspectivas sobre a sociedade. O sujeito moderno se concentra 

em um cenário de constante mudança e avanço. Hall (2006) faz uma interessante 

análise dessas transformações e como elas influenciam na construção da identidade 

do sujeito na modernidade tardia através dos estudos de Ernest Laclau (1990, apud 

HALL, 2006), como podemos observar no trecho a seguir: 

 
 
As sociedades da modernidade tardia, argumenta ele, são caracterizadas 
pela “diferença”; elas são atravessadas por diferentes divisões e 
antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes “posições 
do sujeito” – isto é, identidades – para os indivíduos. Se tais sociedades não 
se desintegram totalmente, não é porque elas são unificadas, mas porque 
seus diferentes elementos e identidades podem, sob certas circunstâncias, 
ser conjuntamente articulados. (HALL, 2006, p.17) 
 
 

A partir dessa pequena análise do comportamento do sujeito na modernidade, 

podemos evidenciar as relações com o pós-moderno que trabalha com a total 

aceitação do efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do caótico. Relacionando 

esse mundo de caos vivido na modernidade com a impossibilidade do pensamento 

racional, percebemos que o sujeito pós-moderno trata de um modo particular de 

experimentar, interpretar e ser no mundo (HARVEY, 2011). 

 

A constante exposição do indivíduo às diversas culturas, a quebra de 

fronteiras virtuais e a sede por conhecimento superficial fizeram com que o indivíduo 

pós-moderno buscasse em diversas culturas a sua identificação. Essa quebra de 

fronteiras já vem afetando o indivíduo desde a modernidade: “A modernidade é 

inerentemente globalizante” (GIDDENS, 1990, p. 63 apud HALL, 2006, p. 68), mas é 

na pós-modernidade que o advento da internet e o comportamento do sujeito em 
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relação à mídia rápida tornou mais visível a lacuna de uma identidade nacional forte 

e definida.  

 
 
Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 
lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e 
pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as 
identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – dos tempos, lugares, 
histórias e tradições específicos e parecem “flutuar livremente”. (HALL, 
2006, p. 75). 
 
 
 

Analisando o apontado por Hall (2006), podemos perceber a importância dos 

símbolos na construção da identidade do sujeito e como eles dão o status 

necessário para a valorização dessa identidade que será formada. Falaremos dessa 

relação de consumo mais adiante. 

 

O sujeito pós-moderno é imediatista. Ele busca através de suas relações e 

experiências a felicidade no agora, diferente do sujeito moderno que fazia parte de 

um movimento para a construção de um futuro da sociedade de acordo com os 

novos pilares propostos por eles. Ao analisarmos a identidade do indivíduo, 

percebemos que ela vem sendo construída através de  

 
 
[...] uma incapacidade de “unificar o passado, o presente e o futuro da 
nossa própria experiência biográfica ou vida psíquica”. Isso de fato se 
enquadra na preocupação pós-moderna com o significante, e não com o 
significado, com a participação, a performance e o happening, em vez de 
que com um objeto de arte acabado e autoritário, antes com as aparências 
superficiais do que com as raízes. (HARVEY, 2011, p.56) 
 
 
 

O indivíduo pincela na história o que lhe convém, trabalhando com elementos 

clássicos e até modernos de forma eclética, não há um sentido de continuação da 

história. Isso acarreta a “falta de profundidade” de boa parte da produção cultural 

contemporânea (HARVEY, 2011, p. 59). Isso decorre da necessidade de o sujeito se 

sobressair nos grandes e pequenos eventos que participa e na diversidade de itens 

com que se identifique no mundo sem fronteiras temporais e espaciais. Ainda de 

acordo com Harvey (2011, p. 303), a “[...]justaposição de elementos distintos e 

aparentemente incongruentes pode ser divertida e, às vezes, instrutiva”.  
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Dessa forma, percebemos que o sujeito pós-moderno necessita de 

conhecimentos históricos, mesmo que não sejam profundos, para produzirem a uma 

colagem que será utilizada para criação de sua identidade. Essa necessidade se 

traduz em elementos nostálgicos que têm por função levar o sujeito pós-moderno, 

em sua raiz romântica, a experimentar momentos concebidos no passado que de 

alguma maneira o ajudam a construir sua identidade. Harvey (2011) aponta, a partir 

dos estudos de Robert Hewison – historiador britânico –, essa relação entre a 

“indústria da herança”, como é colocada por ele, e o pós-modernismo, citando que: 

 
 
Os dois conspiram para criar uma tela oca que intervém entre a nossa vida 
presente e a nossa história. Não temos uma compreensão profunda da 
história, recebendo em vez disso uma criação contemporânea, que é mais 
um drama e uma rerrepresentação de costumes do que discurso crítico. 
(HARVEY, 2011, p. 86). 
 
 

Esses elementos históricos, que contribuem para a intensificação das 

experiências, muitas vezes, têm importante valor na construção desse sujeito, pois 

servem de intermediários entre o Ser e o Vir-a-Ser (HARVEY, 2011, p. 293). As 

modificações sofridas pela identidade do sujeito pós-moderno estão relacionadas às 

experiências por ele vividas. Hall (2006) destaca que o indivíduo pós-moderno não 

tem apenas uma identidade, mas sim várias, que vão-se modificando de acordo o 

momento. Esse caráter efêmero e volúvel é apontado na seguinte passagem: 

 
 
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. Ao invés disso, à medida em que [sic] os sistemas de significação 
e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis com 
cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. (HALL, 2006, p.13) 
 
 

 A evolução não foi deixada de lado na pós-modernidade, apenas foi 

concebido também o valor da história. O tradicional não é inutilizável, como foi na 

modernidade, mas sim transformado para novos usos. Essa transformação, 

restauração ou reformulação (HARVEY, 2011), no entanto, deve ser equilibrada para 

que objeto não perca seu valor original e o trabalho empregado para conceber tal 

objeto ou espaço não tenha sido em vão.  
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A dificuldade de se definir a identidade do sujeito pós-moderno é muito 

discutida por pensadores e teóricos, apontando que esse sujeito tem, de fato, uma 

crise de identidade, exacerbada pelo consumismo moderno. Campbell (2000, apud 

BARBOSA, 2010), no entanto, aponta que o consumo, seja ele imaterial ou material, 

tem, na verdade, um papel singular na construção da identidade do sujeito. É 

justamente através do consumo que, por vezes, ele resolverá seus problemas de 

identidade.  

 

 A partir dessa reflexão, aprofundaremos, no próximo item, a relação do sujeito 

com o consumo, seus principais conceitos e a sua importância para compreensão da 

formação da Sociedade de Consumo. 

  

 

1.2 CONSUMO DE EXPERIÊNCIAS  

 

Ao falarmos de consumo, podemos observar que essa prática ocorre desde o 

início das sociedades. O ato de consumir é um velho conhecido da humanidade, 

prática comum em diversas culturas mundialmente notórias por suas diferenças. 

Fernanda Azevedo (2013) faz uma interessante analogia com essa prática, 

destacando que o consumo se configura como inevitável e essencial à vida do ser 

humano, sejam quais forem os diversos fins para os quais possam ser utilizados. 

 

 Para compreendermos melhor a sociedade de consumo, devemos entender 

suas origens. Ao analisar os estudos de Campbell, Barbosa (2010) aponta duas 

teses distintas propostas por ele sobre o assunto. Na primeira tese, ele afirma que o 

romantismo foi um dos ingredientes fundamentais na formação da sociedade de 

consumo moderna, destacando o papel da emoção e dos desejos do indivíduo no 

ato de consumir. Na segunda, ele propõe que o consumo moderno é oriundo de uma 

mudança na concepção das fontes do prazer, ou seja, na estrutura do hedonismo, 

da subjetividade moderna, na busca constante por gratificação e não a simples 

satisfação de necessidades.  

 

Em suas duas teses, Campbell (2000, apud BARBOSA, 2010) aponta que 

não mais o passado é renegado. O sujeito constrói sua identidade a partir da história 
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da sociedade, enaltecendo momentos gloriosos que os remetem às boas memórias. 

Ainda assim, ele aponta a individualidade desse consumidor moderno, que busca, 

antes de mais nada, ser único, como material e consumidor. 

 

Ao abordarmos a construção dessa sociedade, devemos observar também a 

sociedade de produtores, anterior à de consumidores, que se caracterizou pela 

padronização e rotinização do comportamento individual (BAUMAN, 2008). Seus 

exércitos de máquinas e fábricas, a constante preocupação com a ruptura com o 

passado e o progresso, faziam com que o sujeito da sociedade de produtores 

construísse sua identidade através da razão, da objetividade e da segurança em 

longo prazo. 

 

Em citação aos estudos de Bauman, Livia Barbosa (2010) caracteriza o 

consumo como uma avenida de conhecimento e reconhecimento do que vem a ser o 

sujeito, destacando sua individualidade na sociedade de consumo e sua 

materialidade, importante tendência a se estudar para a compreensão da formação 

do consumidor. A partir dessa análise podemos observar a importância das 

experiências na construção da identidade do sujeito, uma vez que elas agregam ao 

indivíduo. 

 

Antes de consumir, o sujeito se torna mercadoria, para, enfim, cumprir seus 

direitos de consumidor. A transformação do consumidor em material é tratada por 

Zigmunt Bauman (2008) através da análise das sugestões de Georg Simmel, em 

relação à construção ao sujeito dessa sociedade, observando os seguintes aspectos 

dessa relação: 

 
 
A tarefa dos consumidores, e o principal motivo que os estimula a se 
engajar numa incessante atividade de consumo, é sair dessa invisibilidade e 
imaterialidade cinza e monótona, destacando-se da massa de objetos 
indistinguíveis “que flutuam com igual gravidade específica” e assim captar 
o olha dos consumidores (blasé) [...] (BAUMAN, 2008, p.21) 
 
 

 Na sociedade de consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável e 

desejada é uma necessidade do sujeito, e, após essa transformação em mercadoria, 

o consumidor poderá ter uma chance razoável de exercer os direitos e cumprir os 

deveres que lhe são dignados (BAUMAN, 2008, p. 89). 
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Outro importante aspecto, talvez o mais característico da sociedade de 

consumo é a insaciabilidade do consumidor. O indivíduo consumidor, diferente do 

produtor, necessita consumir, independente de disposição monetária, sua sede é 

sempre grande para o consumo de bens e experiências. Essa insaciabilidade faz 

como o que o imaginário do consumidor esteja sempre à procura de produtos e 

experiências que traduzam a sua necessidade ou desejo naquele momento. 

Segundo Bauman (2008), a sociedade de consumo prospera enquanto não 

consegue tornar perpétua a não-satisfação de seu membros, de forma que a 

satisfação ou a não satisfação de uma necessidade ou desejo, dê lugar à um novo 

desejo ou necessidade.  

 

 Ao tratarmos de desejos, percebemos que a busca pela felicidade na 

sociedade de consumo, é constante. A preocupação do sujeito em ter uma vida feliz 

é traduzida em seus atos de consumo e em suas relações. Esse é, como descreve 

Bauman (2008), o valor supremo da sociedade de consumidores e o que mais a 

diferencia de outras sociedades. 

 

Podemos observar, ainda nas palavras do autor (Bauman, 2008), que o 

consumo está relacionado com a vocação do indivíduo consumista: 

 
 
Numa sociedade de consumidores, todo mundo precisa ser, deve ser e tem 
que ser um consumidor por vocação (ou seja, ver e tratar o consumo como 
vocação). Nessa sociedade, o consumo visto e tratado como vocação é ao 
mesmo tempo, um direito e um dever humano universal que não conhece 
exceção. (BAUMAN, 2008, p. 73) 
 
 

O ato consumir, hoje em dia, está mais relacionado “[...] com sentimentos e 

ações na (forma de desejos) do que com razão e calculismo, na medida em que é 

claramente individualista, em vez de público, em sua natureza” (BARBOSA; 

CAMPBELL, 2006, p. 49). Esse consumo deixou de ser importante em sua 

quantidade ou qualidade. Ele hoje tem valor pela sua representação na formação do 

sujeito, no seu fortalecimento e sua caracterização, “[...] é um investimento em tudo 

que serve para o ‘valor social’ e a autoestima do individuo” (BAUMAN, 2008, p.76).  
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 Ao atentarmos para o crescimento do sujeito fomentado pelo consumo, tanto 

da experiência como material, observamos que a construção do indivíduo está 

relacionada aos padrões e anseios da sociedade que os envolve, ainda que ele 

busque uma identidade singular, seus padrões e suas expectativas estão 

intrinsecamente conectados aos padrões e expectativas dos que os rodeiam. Dessa 

maneira, observamos que a cultura está diretamente ligada ao consumo, uma vez 

que “[...] todo e qualquer ato de consumo, é essencialmente cultural” de acordo com 

Barbosa (2010, p.13) que ainda coloca que: 

 
 
“[...] atividades mais triviais e cotidianas como comer, beber e se vestir, 
entre outras, reproduzem ou estabelecem mediações entre estruturas de 
significados e o fluxo da vida social através dos quais identidades sociais 
são formadas, mantidas e mudadas ao longo do tempo”. (BARBOSA, 2010, 
p. 13) 
 
 

 Voltando ao ponto em que o consumo está diretamente ligado às emoções e 

desejos do indivíduo, destacamos novamente que ele é individualista e não 

materialista e o descarte é frequente na sociedade de consumidores. A pretensão do 

consumidor é sempre o novo, a satisfação de novos e urgentes desejos. Dessa 

maneira, observamos que o consumo é “[...] um processo social que começa antes 

da compra e termina até o descarte final da mercadoria” (BARBOSA, 2010, p.28).  

 

 A mídia tem importante valor na criação de novos cenários para o 

consumidor, mostrando sempre irresistíveis produtos e como eles são necessários 

para que o consumidor seja feliz. Através dessa constante exposição a imagens 

sedutoras, o consumidor cria em seu imaginário um cenário perfeito, em que suas 

necessidades serão realizadas pelo consumo de determinado produto. 

 

Analisando os estudos de Featherstone (1995), Barbosa (2010, p. 36-40) 

trabalha ainda com a relação da imagem com o consumo. A mercadoria passa a ser 

um signo em um “[...] universo social saturado de imagens” e apresenta o consumo 

de sonhos, imagens e prazeres, terceiro grupo de teorias de análise do consumo 

proposto por Featherstone, que: 

 
 
[...] salienta a dimensão dos prazeres emocionais associados ao consumo, 
mais especificamente os sonhos e desejos que são celebrados no 
imaginário da cultura do consumidos, que estão objetificados de forma 
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particular em espaços físicos de consumo [...] que geram sensações físicas 
e prazeres estéticos. (BARBOSA, 2010, p.44) 
 
 

Através dessa análise, podemos destacar o consumo de experiências como 

uma atividade capaz de proporcionar sensações que atuam na memória do 

indivíduo. Trabalhando com esse aspecto, entraremos agora na discussão do valor 

da experiência para o turismo e sua importância para a construção da identidade do 

turista. 

 

 

1.3 TURISMO DE EXPERIÊNCIA 

 

Considerando que toda experiência, seja ela positiva ou negativa, agrega 

valor à construção da identidade do sujeito pós-moderno, levaremos em conta a 

experiência turística e o que ela poderá acrescentar ao indivíduo na sociedade de 

consumo. A memória do sujeito é construída a partir de sensações provocadas pelas 

experiências, que farão com que o conhecimento humano cresça em suas relações 

interpessoais, com objetos ou lugares. 

 

Analisaremos, aqui, como a experiência está relacionada diretamente às 

emoções. O consumidor procura em suas escolhas de produtos e serviços a 

intensificação dessa experiência, mas não somente isso, e sim algo que proporcione 

a ele sensações ímpares que o diferencie e abasteça suas necessidades pessoais. 

Sendo assim, percebemos ainda o quão seletivo o consumidor é e como a 

experiência deve ser única para o turista. Essa mudança no comportamento do 

consumidor está sendo estudada e muito abordada atualmente, e é de importante 

valor para esse estudo em particular (GAETA e PANOSSO, 2010). 

 

Para Jensen (1999 apud GAETA e PANOSSO, 2010), a mudança social que 

vem ocorrendo faz com que as pessoas sejam vistas muito menos pelos bens 

possuídos e cada vez mais pela confiança em suas histórias e pelos sentimentos 

demonstrados.  Ele chama a sociedade de consumo de sociedade dos sonhos e 

aponta que as necessidades materiais abrem espaço para o lado mais emocional da 

humanidade. 
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Essa mudança no comportamento do sujeito traz à tona diversas teorias 

relacionadas à experiência que, em sua síntese, analisam como ela tornou valiosa a 

utilização da experiência como chamariz para o que o sujeito entende como signo 

capaz de auxiliá-lo na construção de sua identidade. A dificuldade de teorizar a 

experiência de forma concreta, por ser algo tão subjetivo e pessoal, fez com que 

diversas análises fossem feitas, a partir do comportamento do sujeito. 

 

André Lalande (2010) trabalha com duas definições para a experiência que 

nos ajuda a entender melhor os seus aspectos e como ela influencia na construção 

do sujeito, agregando valores únicos de acordo com as suas necessidades. A que 

mais interessa ao estudo se segue: 

 
 
1ª A experiência em geral:  
A. O fato de experimentar alguma coisa, na medida em que este fato é 
considerado não só como um fenômeno transitório, mas também como algo 
que alarga ou enriquece o pensamento: “ter uma dura experiência; ter (ou 
ter adquirido) a experiência das assembleias públicas”. 
B. Conjunto das modificações vantajosas que o exercício trás às nossas 
faculdades, das aquisições que o espírito faz através desse exercício e, de 
maneira geral, de todos os progressos mentais resultantes da vida. [...] 
É de notar que não se chamam experiências a todas as modificações 
produzidas pela vida (por exemplo, o esquecimento, a indiferença, os 
comprometimentos morais, etc.), mas apenas àquelas que se julgam 
vantajosas. O termo tem, pois uma valor apreciativo. 
C. Teoria do conhecimento. O exercício das faculdades intelectuais 
considerado como algo que fornece ao espírito conhecimentos válidos que 
não estão implicados na mera natureza do espírito enquanto puro sujeito 
cognoscente. (LALANDE, 1999, p. 365-367 in: PANOSSO, 2010, p.45). 
 
 

As experiências proporcionam ao indivíduo algo que o modifique, que altere a 

sua visão sobre o mundo, que faça com que ele veja com outros olhos algo que 

antes não fazia diferença em sua vida, que o faça crescer e que seja especial. As 

experiências relacionadas ao turismo não são diferentes. Abordaremos como o 

turismo de experiência é capaz de modificar o turista e como ele vem sendo cada 

vez mais abordado no trade e por estudiosos. 

 

O crescimento do turismo fez com que ele passasse a ser estudado mais 

profundamente, tanto pelo seu forte potencial econômico, como por sua essência 

antropológica e pelo comportamento do indivíduo para a sociologia. Com o estudo 

mais profundo da atividade turística, foi possível estabelecer paradigmas para o 



27 
 

 
 

desenvolvimento do turismo e, através desse aprofundamento, percebeu-se que as 

“[...] novas descobertas e interpretações sugerem que os turistas de hoje esperam 

mais do que uma pausa, férias ou descanso ordinários/padrões. Eles querem 

experimentar o momento, a viagem” (GAETA e PANOSSO, 2010). 

 

“Começa a se definir um novo perfil de turismo, no qual o prazer durante a 

viagem está intimamente associado às experiências ímpares que serão vivenciadas 

durante a viagem, em uma perspectiva individual e personalizada” (GAETA e 

PANOSSO, 2010, p. 15). Essa busca por prazer, por experiências memoráveis, traz 

de volta a já abordada tendência ao hedonismo na sociedade de consumo. O 

indivíduo procura em suas experiências o prazer e a satisfação de suas 

necessidades capazes de transformá-lo em mercadoria descente.  

 

O conceito de hedonismo, segundo o Dicionário Oxford de Filosofia (apud 

TRIGO, 2010, p. 27) é: 

 
a busca do prazer próprio como um fim em si. Em ética, é a perspectiva de 
que essa busca é a própria finalidade de toda ação. Uma vez que há 
concepções diversas de prazer, há, correspondentemente, diferentes 
variedades de hedonismo. 

 

Por ser a finalidade de toda a ação, percebemos que o prazer fomenta as 

escolhas do sujeito e é, através dessa busca, que as experiências se tornam tão 

valiosas. São os momentos marcantes que serão lembrados posteriormente e 

muitos desses marcos estarão relacionados ao prazer, à incessante busca pela 

felicidade, característica do ser humano, da sociedade que se identifica pelo 

hedonismo, faz com que as experiências memoráveis tornem o sujeito mais valioso 

para essa sociedade. 

 

A experiência no turismo não é diferente. O novo turista, que busca em suas 

viagens o crescimento pessoal, a ser atingido através do prazer, de experiências 

marcantes e, consequentemente, da felicidade, que é colocada poeticamente no 

dizer de Omar Khayan, Rubaiyat (apud TRIGO, 2010, p. 27) “A felicidade agora, não 

sabes de amanhã, apanha um grande copo de vinho, senta-te ao luar, e pensa: 

talvez amanhã a lua me procure em vão”, está cada vez mais interessado em sair do 

modismo das atividades turísticas.  
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Dessa maneira, podemos perceber a tendência também no turismo do 

consumo com emoção e percebemos que ao falarmos “[...] de turismo de 

experiência, estamos nos referindo a um tipo de turismo que pretende marcar o 

turista de maneira profunda e positiva”. (PANOSSO, 2010, p. 44). 

 

Podemos notar, portanto, que o turista não necessita somente de uma 

experiência de lazer, ele precisa da experiência vivida (SOUSA, 2010, p. 83). A 

experiência vivida se diferencia da de lazer exatamente pelo o que já foi colocado 

anteriormente: o turismo de experiência visa a fugir da banalidade das experiências 

turísticas. Tudo o que é usual, comum, não trará riqueza para que aquela viagem se 

torne inesquecível. “A experiência tem a ver com a emoção, com o prazer, e não 

com o sentimentalismo e a acomodação estéril” (TRIGO, 2010, p. 31). 

 

Para entendermos melhor a questão da experiência relacionada ao turismo, 

destacaremos, como exemplo, o slow travel, como uma espécie de alternativa à 

pressa da contemporaneidade. Nesse tipo de produto, o turista opta por conhecer os 

destinos mais detalhadamente, de forma mais intensa, aprofundando suas 

experiências naquele local. Fugir do óbvio e do usual é o que o viajante procura na 

maximização da experiência, na transformação de ambientes clichês e inesperados, 

em ambientes capazes de fazer com que sua viagem seja marcante. 

 

Algumas das vantagens de agregar a experiência aos produtos e serviços no 

turismo são citadas por Gaeta e Panosso, a partir da análise do trabalho de Joseph 

Pine II e James Gilmore (1999 apud TRIGO, 2010, p. 28-29): 

 
 

 Bens são tangíveis e serviços intangíveis, mas experiências são 
memoráveis. 

 Bens são relacionáveis, serviços são sob demanda e, logo, vivenciados, 
mas experiências desdobram-se ao longo do tempo, estocadas na 
memória. 

 Bens são padronizáveis e serviços são personalizáveis, mas 
experiências são pessoais 

 Um experiência teria quatro domínios: entretenimento, educação, fuga 
(escapismo) e estética 
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 Podemos perceber através desses pontos o quanto a junção da experiência à 

atividade turística pode ser proveitosa. No entanto, devemos estar atentos à 

banalização do termo turismo de experiência. “Muitas experiências de viagem não 

são memoráveis e intensas, nem promovem entretenimento, educação possibilidade 

de fuga ou estética que surpreendam o turista como espectador” (TRIGO, 2010, p. 

31). 

 

Quando banalizamos certo termo ou objeto, deixamos que ele perca o seu 

valor para a sociedade. A experiência não pode ser tratada dessa maneira, 

principalmente no turismo. A tendência da sociedade de consumo de buscar 

valorizar o indivíduo através de suas experiências, de sua certeza em contar a sua 

história, mostra-nos o quão importante o turismo é nessa busca constante pela 

felicidade.  

 

Santa Teresa é um polo turístico que tem muito a oferecer ao turista em 

termos de experiências, seja pelo o seu apelo histórico, como pela sua rica cultura 

de arte e gastronomia. Dessa maneira, não podemos tratar de Santa Teresa sem 

enaltecer a importância das experiências que o bairro dispõe ao visitante, em 

especial, ao turista.  

 

Como não pensar no bonde de Santa Teresa como um signo capaz de mexer 

com a construção do imaginário daquele que nele andou ou vai andar? Estamos 

falando de um transporte que serviu às massas na virada do século XIX para o XX, 

já ultrapassado e abandonado no restante da cidade, mas que, em Santa Teresa, se 

manteve como tradição e é utilizado, não somente como elemento turístico, mas 

pela população também.  

 

No capítulo, a seguir, trataremos do bonde de Santa Teresa e de sua 

importância histórica, e de como acontecimentos recentes podem alterar a visão do 

turista e do morador em relação a esse elemento de tanta importância, para o bairro 

e para a cidade do Rio de Janeiro.  
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2 TRILHOS QUE TRADUZEM HISTÓRIA 

 

Mesmo quem não vive na cidade do Rio de Janeiro, já conhece ou ouviu falar 

do bairro Santa Teresa. Para aqueles que moram em outros locais, na oportunidade 

de conhecer a cidade, aproveitem para visitar esse peculiar bairro, que parece ter 

congelado em um tempo, com suas casas típicas do século XIX e muita história para 

contar. Santa Teresa é um bairro com características ímpares na cidade, 

diferentemente dos bairros nobres da Zona Sul, com prédios enormes e luxuosos, 

que não nos remetem tanto à história e à peculiaridade quanto Santa Teresa. 

 

Bairros turísticos são conhecidos por seus símbolos, que lhes representam, 

como, por exemplo, o Pão de Açúcar representa brilhantemente o bairro da Urca. O 

bondinho do Pão de Açúcar mais ainda, pois sem ele a experiência de ir ao ponto 

turístico conhecido internacionalmente não seria a mesma. Podemos dizer, então, 

que o bondinho do Pão de Açúcar agrega valor à experiência daquele que opta por 

visitar esse monumental ponto da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Santa Teresa não é diferente. Para o presente estudo, esse bairro especial é 

conhecido por seus bondes, que por muitos anos transportaram residentes e turistas 

para lá, em cujo trajeto é percorrido sobre os famosos Arcos da Lapa, antigo 

aqueduto da cidade do Rio de Janeiro, em um terreno um tanto complicado, devido 

às suas ladeiras, suas curvas e pela estreita configuração de ruas do bairro.  

 

Os Bondes são itens importantes para a construção da identidade do bairro 

de Santa Teresa e para a cidade do Rio de Janeiro. Eles fizeram parte da mudança 

estrutural da capital do Império, que, até então, não necessitava de um transporte 

coletivo para a grande massa. Essa sua importância histórica faz com que o seu 

valor seja ainda maior como signo do bairro de Santa Teresa, bairro boêmio que, 

mesmo com a sua diversidade cultural, tem um apelo histórico inestimável. 

 

Para entendermos um pouco melhor a importância dos bondes na construção 

do novo cenário urbano na cidade do Rio de Janeiro, faremos, nesse capítulo, um 

apanhado histórico desde a sua implementação na cidade até os dias atuais. Uma 

viagem na história do Rio de Janeiro, em especial ao bairro de Santa Teresa, a 
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bordo dos famosos bondes amarelos que conquistaram a população e seus 

visitantes. 

 

 

2.1 O BONDE DE SANTA TERESA E SUA HISTÓRIA 

 

As transformações que ocorriam na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 1880, 

trouxeram à tona problemas estruturais na capital do Império que precisavam ser 

resolvidos para sua prosperidade. A vinda da população rural para a cidade e a 

chegada de estrangeiros, fez com que a cidade crescesse e se espalhasse, e com 

que os meios de transporte fossem repensados para acomodar essa nova 

população, alheia às normas e disciplinas que já estavam em prática nos centros 

urbanos. Esses trabalhadores “transformaram o velho centro do Rio num gigantesco 

mercado de trabalho informal, em que cada um vendia sua força ou sua inventiva 

para sobreviver”. (VON DER WEID, [s.d.], p. 4) 

 

Essas transformações nos cenários espacial e social acarretaram a busca por 

novos meios de transportes, capazes de solucionar os problemas do espaço urbano, 

mas o capital das empresas brasileiras não era capaz de sustentar essa grande 

mudança. Essa relação é analisada de forma clara, a partir dos estudos de Abreu 

(1997 apud MACHADO, 2008, p.50) 

 
 
Na verdade há uma estreita relação entre o crescimento urbanos da cidade 
do Rio de Janeiro e o incremento dos meios de transporte, sendo 
necessário para isso o desenvolvimento tecnológico e a disponibilidade de 
capital, principalmente o internacional ou oriundo do café, no caso do capital 
nacional. 
 
 

 Essa transição, no entanto, não foi tão fácil. Antes dos bondes, as diligências 

e pequenos ônibus de tração animal, chamados “gôndolas”, faziam o transporte da 

população urbana, que carregavam poucas pessoas e não eram abundantes. Era 

necessário, então, um transporte capaz de transportar uma quantidade maior de 

pessoas, em uma cidade estreita, por ter sido projetada em tempos coloniais, e que 

se espalhava cada vez mais para acomodar a população oriunda do campo. Dessa 

maneira, percebeu-se que os bondes seriam uma boa solução para os problemas de 
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trânsito de pessoas nesse centro urbano e, apesar do primeiro estranhamento, aos 

poucos os bondes foram ganhando espaço do cenário do velho centro.  

  

Os bondes que, primeiramente, eram carregados por burros foram 

implementados em alguns trajetos que ligavam o centro velho aos bairros próximos. 

As concessões do governo imperial para construções dos caminhos de ferro foram 

dadas aos empreendedores – entre eles, o barão de Mauá –, que buscavam apoio 

de capital no exterior, uma vez que não conseguiam suporte no Brasil. De início, “o 

número de acidentes assustava os possíveis passageiros, e a população recebeu 

com algum receio o novo transporte coletivo” (VON DER WEID, [s.d.], p. 7).  

  

Os bondes de tração animal1 foram utilizados no início da implantação do 

sistema de bondes, e, alguns, substituídos por bondes a vapor por um curto prazo, 

pois aqueles não obtiveram o sucesso esperado. Posteriormente, chegaram os 

bondes elétricos, como falaremos mais adiante. 

                                                           
1 Os bondes de tração animal eram menos e de cores variadas, de acordo com a companhia 

responsável pela concessão de determinado trajeto.  
 



33 
 

 
 

 

Figura 1 - Bondes de tração animal. Ruas Mem de Sá e Visconde de Maranguape (ano 
desconhecido) 
Fonte: Site Carioca da Gema - http://www.flickr.com/photos/carioca_da_gema/75608900/, 
em novembro de 2013 

 

Após constante incentivo do capital exterior, as linhas de bonde começaram a 

fazer parte do cenário dos cariocas. Os primeiros bondes, que eram fechados, 

deram lugar a bondes abertos por volta de 1870 e foi nessa época que o termo 

“bond” começou a ser utilizado, uma vez que, segundo Dunlop (apud VON DER 

WEID, [s.d.], p. 9) foi um sistema de bloco de cinco passagens para facilitar o troco, 

uma vez que moedas no valor da passagem eram raras. A palavra “bond” vinha 

escrita em cima do nome da companhia com o desenho do veículo ao lado, dessa 

maneira os passageiros que compravam os blocos passaram a chamar o transporte 

de “bond”. (VON DER WEID, [s.d.], p. 09). 

 

Na tabela a seguir, podemos observar a duração das viagens e as 

peculiaridades de cada companhia responsável por determinado trecho de 

concessão de linhas férreas.  

http://www.flickr.com/photos/carioca_da_gema/75608900/
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Figura 2: Tabela de trechos, tempo e cores dos trajetos de bondes do Rio de Janeiro (final do século 
XIX) 
Fonte: http//: www.bondesrio.com.br (baseado em “O Indispensável” edição de 1882, da Tipografia 
Queirazza e Landi, em novembro de 2013 

 
 O transporte público por bondes estava cada vez mais sendo inserido no 

cenário urbano da cidade do Rio de Janeiro. A população, com as mudanças nos 

carris e a adoção de um termo afetuoso para o objeto que de início causou estrondo 

pela rapidez com que era conduzido e pelos acidentes que ocorriam com diligências, 

até então concorrentes desse novo transporte, passou a se identificar com esse que 

era capaz de levá-los a distâncias maiores em menos tempo.  

  

http://www.bondesrio.com.br/
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Novas linhas estavam sendo concedidas pelo governo a diversas companhias 

que se formavam. As mais disputadas eram as que envolviam o velho centro e as 

ruas estreitas dessa parte da cidade, dificultavam a locomoção dos bondes através 

de concessões de trechos curtos.  Von der Weid ([s.d.], p. 11) analisa a criação das 

linhas que compreendiam o trajeto até os morros de Santa Teresa e Paula Mattos da 

seguinte forma: 

 
 
A concessão de linhas de carris entre a cidade e os morros de Santa Teresa 
e Paula Mattos, foi obtida em 1872 por empresários que organizaram a 
Empresa Ferro-Carril de Santa Teresa. A partir de 1885 essa companhia 
passou a funcionar com o nome de Empresa do Plano Inclinado de Santa 
Teresa, tendo abandonado a proposta do centro da cidade, e expandindo a 
linha dos morros. 
 

 

 Já em 1891, foi formada uma nova companhia, a Ferro-Carril Carioca, que 

através da aquisição da Empresa do Plano Inclinado de Santa Teresa, conseguiu 

permissão para “prolongar suas linhas até o morro de Santo Antônio, no centro, 

através de um viaduto, o que levou à construção, na base desse morro, da estação 

terminal da companhia no largo da Carioca” (VON DER WEID, [s.d.], p.12). 

  

Santa Teresa era, então, um bairro conhecido por sua boemia. Apesar de 

suas origens na igreja católica, inclusive seu nome se deve à “invocação da sublime 

mística e reformadora do convento de freiras carmelitas, Santa Teresa de Jesus”, 

após as missões que acompanhavam a Corte de Dom João IV, os artistas 

escolheram Santa Teresa como local para se viver, pois “a vista era linda, a água, 

de melhor qualidade, e o clima mais ameno”. Assim, o bairro se caracterizava pela 

ocupação europeia, seus casarões condiziam com essa ocupação e, mais tarde, 

foram transformados em grandes hotéis. Por ser um bairro com forte apelo artístico, 

foi bastante procurado por artistas que vinham participar de eventos e conhecer a 

então cidade que prosperava. (MOREIRA e NASCIMENTO, 2012). 

  

No final do século XIX, com a descoberta de novas fontes de energias, as 

concessões dos bondes foram renovadas com a condição de que fosse eletrificado. 

Dessa maneira, em 13 de maio de 1894, Santa Teresa inaugurou seu primeiro 

bonde elétrico e em 1896, dois anos após o primeiro bonde elétrico do bairro, a 

Companhia de Carris Urbanos, até então responsável pelas linhas que ligavam o 
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centro da cidade à Santa Teresa, passou a utilizar o antigo Aqueduto da Cidade, 

mais conhecido como Arcos da Lapa, como viaduto para passagem do bonde (O 

ESTADO DE S. PAULO, 1982). 

 

 

Figura 3: Bondes por cima e por baixo dos Arcos da Lapa (anos 1920). 
Fonte: Site Carioca da Gema - http://www.flickr.com/photos/carioca_da_gema/77593896/, em 
novembro de 2013 

 

 No início do século XX, a companhia canadense The Rio de Janeiro 

Tramway, Light and Power Co. Ltd. conseguiu através de concessões da unificação 

dos sistemas de bondes, que estes fossem uniformizados. Os diversificados bondes 

foram ganhando forma, à medida que as companhias que existiam na época, foram 

tendo suas ações compradas pela Light e os tamanhos dos carros, a fonte de 

energia elétrica e as cores, foram sendo regularizadas, com a exceção das linhas da 

Carioca que continuaram a funcionar normalmente, com bitola estreita, carros 

menores e a capacidade de apenas quatro passageiros por banco.  

 

Essas linhas foram mantidas nos padrões anteriores, pois os novos padrões 

não se adequavam às ruas estreitas com curvas acentuadas e irregulares. Se os 

novos padrões fossem adotados nessas linhas, o transporte por bondes se tornaria 

http://www.flickr.com/photos/carioca_da_gema/77593896/
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inviável. Por ser uma linha com um ramal independente, a manutenção dos bondes 

antigos não causou tanto estrondo às novas normas de uniformização de linhas de 

carris. (VON DER WEID, [s.d.], p. 26) 

  

As demais linhas que foram igualadas tinham suas bitolas centrais em padrão 

mais largo, os carros tinham capacidade para cinco passageiros, em vez de quatro. 

A transformação imposta pelo então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Pereira 

Passos, possibilitou que os caminhos dos bondes de se tornassem mais espaçosos 

no centro urbano. Os novos carros eram maiores, aumentando a capacidade de 

transporte de passageiros, e sua uniformização fez com que a manutenção se 

tornasse mais em conta e pudesse ocorrer a ligação das linhas de bondes (VON 

DER WEID, [s.d.], p. 25-27). 

 

 

Figura 4: Bonde Gávea passando pelo Passeio (anos 1950). 
Fonte: Site Saudades do Rio - http://fotolog.terra.com.br/sdorio:863, em novembro de 2013 

  

Por muitos anos, os bondes continuaram sendo um importante veículo de 

transporte de massa na cidade do Rio de Janeiro, a empresa Light monopolizou o 

sistema. A partir das décadas de 1930 e 1940, no entanto, no governo nacionalista 

de Vargas, as políticas estatais adotadas para que o mercado nacional se tornasse 

forte, fez com que diversas empresas estrangeiras tivessem de entrar dentro dos 

novos e exigentes padrões propostos pelo governo. Na década de 1950, a nova 

http://fotolog.terra.com.br/sdorio:863
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conjuntura pós 2ª Guerra Mundial, se mostrava um pouco mais favorável aos 

interesses da empresa, mas a abertura de concessões para novas empresas de 

ônibus e então sucesso dessa disseminação de concessões, fez com a Light 

perdesse seu interesse em manter seus carris e seus projetos de expansão dos 

mesmos (FREIRE, 2012, p.122-124). 

 

As mudanças no monopólio do transporte público acarretaram no desuso dos 

bondes, que tiveram suas frotas muitas vezes abandonadas no centro urbano. 

Poucos sobreviveram após a década de 1960, como é o caso do bonde de Santa 

Teresa, que é usado até hoje tanto por turistas como pela população local. Porém, 

com o acidente de agosto de 20112, o bonde está parado, como falaremos adiante. 

 

 

2.2 ANALISANDO O BONDE  

 

 Diante do interesse pela análise do bonde de Santa Teresa, sua história e 

suas relações com o turismo, foi realizada, no ano de 2011, antes de haver o 

acidente, uma pesquisa com o intuito de apontar a essência do comportamento do 

usuário do bonde de Santa Teresa, analisando alguns aspectos importantes, como a 

identificação do passageiro, o propósito da viagem no bonde, entre alguns outros 

itens relevantes à motivação e à experiência dos mesmos. 

 

Essa pesquisa foi aplicada, com o auxílio de colegas do curso de Bacharelado 

em Turismo da Universidade Federal Fluminense para a matéria Comportamento do 

Consumidor no Turismo, ministrada pela professora Verônica Mayer, nos dias vinte e 

seis de maio e onze de junho de 2011, quinta-feira e sábado, respectivamente. 

Procuramos realizar avaliações nesses dois dias, pois o movimento durante a 

semana e no final de semana têm distintas finalidades, em sua maioria. A 

concentração de turistas é maior no final de semana, já durante a semana, boa parte 

dos visitantes do bairro são trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, que 

procuram aproveitar a diversidade gastronômica de Santa Teresa em seu horário de 

                                                           
2
 No dia 27 de agosto de 2011, um acidente com os freios do bonde de Santa Teresa causou o 

tombamento do mesmo na rua Joaquim Murtinho, gerando a morte de seis pessoas e deixando mais 
de sessenta feridos.  
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almoço. A pesquisa foi aplicada tanto na Central de Estação de Bondes, antiga 

estação da Carioca, quanto durante o trajeto do bonde.  

 

Para a metodologia de pesquisa foi adotado questionário quantitativo, tipo 

survey, com base na pesquisa exploratória, e esse questionário encontra-se no 

apêndice, juntamente com todos os gráficos de suas questões. Foram cem 

questionários aplicados nos dois dias em Santa Teresa. Trabalharemos, aqui, com 

os itens mais relevantes ao trabalho.  

 

Em relação ao perfil do passageiro, 44% dos entrevistados eram moradores 

da cidade do Rio de Janeiro e o restante, visitantes nacionais e internacionais. As 

mulheres foram maioria nas entrevistas, caracterizando que 62% dos questionários 

foram respondidos por elas. Dentre os entrevistados, 82% procuraram o bonde por 

ser um atrativos turístico e os outros 18% entrevistados procuraram o bonde por sua 

finalidade de meio de transporte. É importante atentar, no entanto, que a vida corrida 

dos moradores pode ter dificultado a aplicação dos questionários. 

 

Foi perguntado aos entrevistados se já haviam andado de bonde 

anteriormente, e 26% deles responderam que nunca haviam andado de bonde. O 

restante se alternou predominantemente em raramente e ocasionalmente e 13% dos 

entrevistados apontaram que andavam frequentemente ou diariamente. 

 

Tratando do bonde de Santa Teresa por si só, perguntamos sobre questões 

de manutenção, segurança e atendimento. Em uma escala de Likert, cujos valores 

variam de “concordo totalmente a discordo totalmente”, os itens avaliados e suas 

porcentagens encontram-se a seguir: 
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Gráfico 1: Sobre Santa Teresa 
Fonte: Pesquisa aplicada em Santa Teresa – 26/05/2011 e 11/06/2013 

  

Através da análise desses resultados, percebemos que os itens com maior 

incidência da resposta discordo totalmente, foram “passa em intervalos satisfatórios”, 

“é confortável” e “é seguro”, apontando os principais problemas relacionados à 

infraestrutura do bonde. As filas nos dias de aplicação da pesquisa eram enormes, o 

que fazia com que algumas pessoas desistissem de ficar nela esperando para andar 

de bonde. 

 

 Um dos itens interessantes para análise no trabalho, com uma das maiores  

incidências em “concordo totalmente”, relaciona-se com a diversão no bonde. 73% 

dos entrevistados “concordam totalmente” que o bonde “é divertido”, mostrando o 

quão descontraído é seu ambiente. 

 

 Quando foi perguntado aos passageiros do bonde sobre sua motivação para 

andar nele, foram propostos alguns indicadores de motivação, entre eles, fatores 

motivacionais relacionados à sua importância histórica, caracterizando a tendência 

da sociedade pós-moderna de pincelar na história, elementos capazes de contribuir 

para a construção da identidade do sujeito.  
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Gráfico 2: Motivação na escolha do bonde 
Fonte: Pesquisa aplicada em Santa Teresa – 26/05/2011 e 11/06/2013 

 

 A maioria das pessoas entrevistadas concorda totalmente que a motivação 

maior delas seria o fato de o bonde ser um atrativo turístico da cidade do Rio de 

Janeiro. O segundo item com maior incidência de concordo totalmente, é o item 

acho legal andar de bonde, que se relaciona com a popularidade do bonde, tanto 

para visitantes, como para moradores. Em relação à questão sobre “gostar dessa 

ideia de voltar ao passado”, 79% dos entrevistados concordaram totalmente com a 

afirmação. Para quem respondeu que concordava com esse ponto, foi proposto 

ainda uma nova questão, indicando o motivo de querer voltar no tempo.  

 

 

Gráfico 3: Relação de volta ao passado 
Fonte: Pesquisa aplicada em Santa Teresa – 26/05/2011 e 11/06/2013 
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 Nesse ponto, ficam mais claras as intenções de quem escolhe o bonde por 

“gostar da ideia de voltar ao passado”. O item que menos foi relevante aos que 

responderam que concordam com a motivação de nostálgica foi o item que remetia 

à história pessoa, de sua família. Para os nostálgicos entrevistados, o avô ter 

andado de bonde não correspondia, em sua maioria, ao seu interesse mais forte.  

 

 Questões como a de escapismo, a relação com a imagem do bonde em filmes 

e fotografias de época, e a emoção de poder se sentir em tempos passados, foram 

as mais escolhidas para representarem a motivação desses passageiros. Dessa 

maneira, podemos atentar para algumas tendências de construção da identidade do 

indivíduo na sociedade pós-moderna, como o pincelar na história fatos capazes de 

enriquecer a identidade do sujeito, trabalhado aqui, através da intensificação da 

experiência proporcionada por um elemento tão característico do rio antigo. 

 

 A próxima questão faz referência a outros ambientes que fazem com que o 

entrevistado se sinta passeando pelo passado, e muitos optaram por centros 

históricos e museus, mas foi deixado um espaço para que apontassem em que 

outros ambientes era possível se sentir em outros tempos. Dentre as respostas mais 

marcantes relacionadas a essa questão, brechós, cidades antigas, teatro e 

gastronomia foram as que mais se destacaram, tanto por sua singularidade, como 

por seu caráter individual. Cada um tem diferentes necessidades e responde de 

maneira variada aos estímulos das ambientações históricas.  

 

 Foi deixado um espaço para que o entrevistado pudesse se expressar sobre o 

passeio e o bonde de Santa Teresa. Muitos reconheceram a beleza do passeio, de 

como o bairro era acolhedor, mas alguns reclamaram de questões como a 

segurança e a falta de divulgação do bondinho. Um morador entrevistado, no 

entanto, foi bem crítico em relação ao turismo no bonde: “Sou contra a 

mercantilização – massificação – turistificação do bonde de Santa Teresa” (morador 

entrevistado, 2011). 

 

 Através dessa pesquisa, foi possível avaliar, mesmo que em pouca 

quantidade, a intenção do passageiro do bonde de Santa Teresa, seus principais 
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motivadores e as sensações provocadas pelo transporte. Muitos desses turistas, se 

voltassem hoje à Santa Teresa, sentiriam falta de andar de bonde, desativado desde 

2011, e, talvez, com o novo bonde, pudessem voltar a sentir o prazer no passeio. 

Seria interessante, então, aplicar uma nova pesquisa após a volta do funcionamento 

do novo bonde, para avaliar as percepções dos visitantes e dos moradores em 

relação à experiência que o bondinho pode proporcionar.  

  

 

2.3 ACIDENTE DE AGOSTO DE 2011 

 

Analisando a construção do sistema de bondes na cidade do Rio de Janeiro, 

percebemos a importância do bonde de Santa Teresa para a história da 

modernização dessa cidade. Mesmo com o fim desse sistema, Santa Teresa 

manteve seus bondes em ação, como se esse pedacinho da cidade continuasse, na 

era moderna, estacionado no tempo. 

 

O bonde de Santa Teresa tem uma importância singular, pois, além de 

permanecer em funcionamento mesmo após a queda do sistema de bondes, 

diferentemente do bonde do Corcovado que é unicamente turístico, tem ainda sua 

função de transporte coletivo e custava apenas sessenta centavos. Por ser um 

bairro de ruas extremamente estreitas, o transporte é utilizado por boa parte da 

população que ali reside ou por quem está de passagem. Não podemos pensar em 

Santa Teresa sem pensar nos bondes amarelos, que tanto transitaram pelo bairro ao 

longo dos anos. 

 

O ano de 2011, no entanto, foi um ano crítico para o sistema de bonde de 

Santa Teresa e, em consequência, para o bairro. No dia 24 de junho do mesmo ano, 

um turista francês caiu do bonde e passou pela grade de segurança dos Arcos da 

Lapa ao tentar um melhor ângulo para fotografar a cidade, vindo a falecer 

imediatamente (O GLOBO, 2011).  

 

Essa notícia trouxe à tona problemas na manutenção do bondinho, que foram 

muito abordados pela mídia, mas os bondes continuaram a funcionar normalmente, 

apesar do alerta às autoridades. 
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Posteriormente, como já foi destacado, um acidente letal na Rua Joaquim 

Murtinho, altura do número 250, próximo ao Largo do Curvelo, considerado o mais 

sério da história dos bondes de Santa Teresa, fez com que os bondes fossem 

paralisados até o final da perícia. 

 
 
No dia 27 de agosto de 2011, um acidente com o bondinho de Santa Teresa 
deixou seis mortos (turistas franceses, americanos e portugueses) e 60 
feridos. Uma falha no sistema de freios fez o bonde, que seguia para a 
Lapa, bater num poste, na Rua Joaquim Murtinho, e tombar. Desde então, o 
principal sistema de transporte público do bairro — e uma das atrações 
turísticas mais charmosas da cidade — está paralisado (O GLOBO, 2013). 
 

 

 As mortes e ferimentos causados pelo bonde fizeram com que as autoridades 

determinassem a paralisação do funcionamento dos bondes e que novos projetos 

para melhorias na segurança e infraestrutura do bonde fossem propostos para que o 

mesmo voltasse a funcionar. A busca pelas causas do acidente trouxe à tona 

diversos problemas nas peças dos carris, que, por muito tempo, não tiveram a 

manutenção correta.  

  

 Dentre os problemas relacionados à manutenção, de acordo com o laudo 

realizado pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), foi apontado pelos 

peritos que a causa determinante do acidente foi a falha nos freios (G1, 2011). 

 

 Durante algum tempo pôde-se ver a carcaça do bonde que tombou, causando 

a tragédia. Diversas equipes passaram pelo local para análise do acidente e retirada 

dos destroços. Todos esses momentos foram bastante explorados pela mídia. 
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Figura 5: Foto do bonde tombado após acidente 
Fonte: Folha de São Paulo - http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4281-acidente-com-
bonde-em-santa-teresa#foto-79686, em novembro de 2013 

  

 Após a tragédia, um novo projeto para reforma do bonde foi proposto pelo o 

poder público, mas tanto a população como o Instituto de Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) não aceitaram o projeto, uma vez que ele não mantinha 

os elementos de estética que eram peculiares ao bonde. Esse primeiro projeto trazia 

uma nova (des)característica ao bonde. O chamado “Frankestein” foi repudiado, e 

esse não envolvimento da população na decisão das direções do bonde fez com que 

movimentos como O Bonde que Queremos fossem tomando forma. E, mais uma 

vez, os bondes ficaram à espera de um novo projeto para aprovação e Santa Teresa 

sem eles. 

 

 Os antigos bondes, que passaram pelos trilhos de Santa Teresa por cento e 

quinze anos, são tombados pelo IPHAN, e têm uma singular importância para a 

população, que, através da Associação de Moradores e Amigos de Santa Teresa 

(AMAST), procura desenvolver discussões com o poder público, a fim de defender 

as necessidades da população de Santa Teresa: 

 
 
Reconhecendo que a importância cultural e histórica do Sistema de Bondes 
de Santa Teresa ultrapassa limites meramente locais, interessando, em 
verdade, à nação brasileira, consta junto ao IPHAN – INSTITUTO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL o processo nº 1506-
T03, de 30/01/2003,  com o mesmo objetivo da proteção estadual. (AMAST, 
2012). 

http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4281-acidente-com-bonde-em-santa-teresa#foto-79686
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4281-acidente-com-bonde-em-santa-teresa#foto-79686
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 Esse tombamento trouxe uma certa segurança em relação às possíveis 

mudanças dos novos planos do poder público e relaciona a eles as 

responsabilidades de conservação e preservação do bonde. Não poderão ser feitas 

mudanças drásticas na estética dos bondes que estavam em circulação até o 

acidente e muito menos no trajeto, mas melhorias na segurança e na parte de 

motores, freios e engrenagem deverão ser feitas para que possa voltar a funcionar 

de maneira segura. 

 

 Por diversas vezes, a AMAST interviu a favor dos interesses dos moradores de 

Santa Teresa em relação a medidas tomadas pelo poder público e questões sociais 

no bairro de Santa Teresa. Essa associação é de imenso valor na luta pelo o novo 

bonde, caracterizando-se por movimentos como o já citado O Bonde que Queremos, 

amplamente divulgado em redes sociais.  

 

Um novo projeto proposto pela empresa ganhadora da licitação da reforma dos 

bondes foi aprovado também pelo IPHAN e pela AMAST, considerando os 

argumentos por ele levantados, falaremos dele mais a fundo no próximo capítulo. 

 

 Apesar do futuro promissor do novo bonde de Santa Teresa, as obras foram 

atrasadas diversas vezes, fazendo com que os bondes ficassem fora dos trilhos por 

mais de dois anos. Esse longo período sem bondes fez com que a população 

ficasse insatisfeita, como podemos notar através da fala de uma moradora ao G1: 

"Fica sem charme, menos público, porque muita gente vinha aqui por causa do bonde” 

(G1, 2013). 

 

A população reclama, ainda, da retirada completa dos bondes nesse período, 

uma vez que, dos dezessete bondes em circulação, sete eram veículos leve sobre 

trilhos – VLT -  e como o acidente aconteceu com o bonde antigo um morador aponta: 

 
 
Quando você tem um acidente de ônibus, você não tira a frota toda de 
circulação. O mesmo para aviões, trens, metrôs. O acidente aconteceu com 
um bonde antigo, mas o sistema todo parou, incluindo os VLTs, que tinham 
cinco anos e estavam novos” (UOL, 2013). 
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  Com todos esses problemas, os moradores e turistas de Santa Teresa esperam 

que, em breve, o bonde volte a funcionar, pois ele caracteriza o bairro de maneira 

profunda, fazendo parte da construção do cenário turístico de Santa Teresa, tão 

celebrado por sua diversidade artística, sua rica cultura gastronômica e seu potencial 

histórico. 

 

 O bonde é um elemento secular capaz de proporcionar ao visitante uma 

experiência singular. A sua importância histórica para a construção da identidade, tanto 

a de Santa Teresa como a da cidade do Rio de Janeiro, é notória. O seu valor é 

grandioso para os visitantes e moradores de Santa Teresa e a sua falta está sendo 

sentida. 
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3 UM NOVO CENÁRIO 

 

 Santa Teresa é um bairro que vem sendo procurado por turistas e pelos 

próprios moradores do Rio de Janeiro pela sua diferença. Seja os diversos ateliês, a 

arte na rua, os excelentes restaurantes que o bairro dispõe ou a capacidade de 

integrar elementos arquitetônicos históricos à beleza natural, esse bairro, bastante 

diferente dos bairros elitistas da zona sul do Rio de Janeiro, agrada diferentes 

públicos. 

 

 Um passeio pelas ladeiras de Santa Teresa, uma caminhada até os 

belíssimos mirantes que proporcionam uma visão diferente sobre o Rio de Janeiro e 

degustar uma boa comida, são algumas das opções de entretenimento que o bairro 

possibilita ao visitante e ao morador. O mirante Dona Marta, que tem seu acesso por 

Santa Teresa mostra o Rio de Janeiro com seus principais elementos turísticos, 

como o Pão de Açúcar, suas belíssimas praias e, o que não poderia faltar, o 

Corcovado. 

 

 Podemos perceber, no entanto, que, apesar de todos esses atrativos, Santa 

Teresa não é a mesma sem o seu bonde, principal objeto, inclusive, de propaganda 

do bairro, seja como um todo ou por alguns eventos que ali ocorriam às voltas do 

bonde. Até o famoso bloco de carnaval das Carmelitas se utiliza do bonde como 

símbolo em suas camisas e cartazes. Em 2012, o falta do bonde foi tema de samba 

do bloco: 

 
 

O bonde de Santa Teresa 
Não quer ir na história ao ponto final, 
Não pode ser sucateado e nem maltratado 
Isso não é legal. 
Só promessas!!! Caô pra nada acontecer 
E o bonde agoniza nos trilhos 
Pedindo ajuda pra sobreviver. (BIS) 
 
Canto meu grito de alerta, 
A hora certa fazemos nós.  
Está no dedo na urna 
A cura na gente daquilo que dói 
 
Vem, Seu Nelson

3
,  

                                                           
3
 Referência ao motorneiro do bonde que faleceu no acidente, Nelson Correia da Silva, muito querido 

no bairro. 



49 
 

 
 

Levar meu bonde nesse Carnaval. 
O seu Cabral perdeu a linha 
E foi parar em Portugal 
 
Vem nesse bonde, meu amor, 
Me usa e abusa 
O meu samba te encanta, 
Quem sabe sobe com a Carmelita 
Descalça e a pé em Santa. (REFRÃO)  
 
(MARCELO, PENA, PC, MARCELINHO E BOMBINHA, 2012) 
 

 
 Esses dois anos sem os bondes de Santa Teresa foram impactantes, tanto 

para a população que perdeu seu elemento ilustre com uma passagem bastante 

econômica, uma vez que o bonde é para os moradores, mais do que um meio de 

transporte comum, faz parte da história, da construção da identidade do bairro, como 

para o turismo. 

 

 Analisaremos nesse capítulo esse novo cenário que está criando expectativas 

com a volta do bonde, mas não o bonde antigo, um novo bonde, o que a população 

acha desse retorno e os impactos de tanta mudança e da paralisação do 

funcionamento dos bondes por mais de dois anos para o turismo em Santa Teresa. 

Mostraremos aqui também o projeto de reestruturação dos bondes do bairro, o 

apresentado pelo governo e que está sendo tão aguardado pela população e pelos 

turistas, que desejam conhecer Santa Teresa através de seu bonde amarelo, um 

bonde contador de história. 

  

 

3.1 UMA SANTA TERESA DIFERENTE 

 

 Os diversos acontecimentos que ocorreram em Santa Teresa trouxeram a 

incerteza à população. A falta de diálogo do poder público com a Associação de 

Moradores e Amigos de Santa Teresa fez com que dúvidas surgissem sobre o 

funcionamento do bonde e suas mudanças. Essas dúvidas foram traduzidas nas 

marchas e protestos organizados principalmente pela AMAST. 

 

 A AMAST é conhecida por sua participação na luta dos direitos dos moradores 

de Santa Teresa, que, desde sua fundação, em 1980, trabalha com firmeza para a 
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conquista de importante marcos para a população, visando sua participação nos 

processos relativos ao seu bem-estar (AMAST, 2013). 

 

 Dentre os movimentos que se concretizaram nesse período e continuam a ser 

discutidos, temos como exemplo, o já citado, O Bonde Que Queremos. Esse 

movimento foi criado após o acidente de 27 de agosto de 2011, com o propósito de 

apresentar ao governo uma proposta com o bonde que a população de Santa 

Teresa queria. Desse movimento surgiu o Manifesto do Bondinho Sorridente, que 

aponta as principais reivindicações da população em relação ao bonde e ao seu 

funcionamento: 

 
1. É o principal meio de transporte do bairro. Um serviço público, destinado 
prioritariamente ao transporte dos moradores de Santa Teresa, que deve ter 
capacidade para atender às suas diversas comunidades. 
2. Funciona das 05 horas às 24 horas, com intervalo máximo de 10 minutos, 
em cada uma de suas linhas, no horário de pico. 
3. Tem duas estações de embarque na cidade – a Estação Nelson Correa 
da Silva (Carioca) e Francisco Muratori – e pontos finais no Silvestre e no 
Largo das Neves. 
4. É subsidiado pelo poder público, de modo a manter sua tarifa simbólica, e 
integrado aos demais transportes da cidade pelo bilhete único. 
5. É avaliado periodicamente pelos usuários e tem gestão transparente e 
participativa, que envolva as lideranças das diferentes associações de 
moradores do bairro e técnicos por elas indicados. 
6. Tem acesso facilitado para idosos, crianças e pessoas com deficiência, 
através de soluções tecnológicas adaptadas que não comprometam o Item 
8. 
7. Tem todo o sistema recuperado, mantido e fiscalizado: bondes, estações, 
vias aéreas, trilhos, subestação de energia, Museu do Bonde, carro especial 
com finalidade cultural (bonde palco) e de utilidade pública e oficinas de 
manutenção e aprendizagem. 
8. Preserva o modelo estético e técnico dos veículos, com aperfeiçoamento 
tecnológico dos seus itens de segurança, e as características firmadas no 
tombamento registrado no processo nº E-03/31 269/83 e a Resolução nº 
047, de 25 de março de 1988, publicada no DOE de 8/4/1988. 
9. Aproveita a experiência dos funcionários antigos na nova fase de 
operação e no treinamento dos novos quadros. 
10. Voltará a funcionar no menor prazo possível suficiente para o 
cumprimento de todos os pontos anteriores. Pode ser reativado em fases, 
por trecho, de acordo com as obras e as reformas necessárias. O prazo 
máximo para a reativação total do sistema deve ser de dois anos, a partir da 
data de interrupção (27/8/2011). (AMAST, 2013) 
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Figura 6: O Bonde que Queremos 
Fonte: AMAST - http://amast.org.br/, em novembro de 2013 

 

 Dentre as principais reivindicações do movimento, estão a manutenção de seu 

aspecto histórico, sua identidade visual e um bonde que dê conta do transporte de 

moradores. (AMAST, 2012). Essa preocupação, em relação à turistificação do 

bonde, é bastante discutida pelos moradores, uma vez que a importância do bonde 

é mais do turística e, sim, sua importância para a população que ali reside e utiliza 

do transporte diariamente.  

 

 “O que dá o gosto do bonde para os turistas é a interação e a autenticidade 

com os moradores. Se eles querem uma excursão, tem que ir pra Disney” (EXTRA, 

2011). Analisando o comentário do Diretor da AMAST, Álvaro Braga, podemos 

perceber que a importância do bonde para a população esta relacionada com sua 

funcionalidade como transporte coletivo, dos moradores; o bonde é o mais 

adequado à topografia de Santa Teresa e os ônibus estão sempre lotados e 

correndo pelas estreitas ladeiras do bairro, causando acidentes frequentemente.  

 

http://amast.org.br/
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 É importante, no entanto, atentar que essa luta não é pela manutenção do 

sistema antigo e o descaso com a segurança e tecnologia, mas para a participação 

da população no processo de reestruturação do bonde que faz parte do seu 

cotidiano.  

 
 
Não somos contra o progresso e o desenvolvimento, mas entendemos que 
nosso bairro tem particularidades que precisam ser respeitadas. Assim, todo 
progresso que respeite nossa história e cultura, bem como o direito dos 
moradores à tranquilidade, será bem-vindo. Aquele que transgredir esses 
limites terá a oposição séria e responsável da AMAST (AMAST, 2013). 
 
 

 A população ainda aponta que se, “[...] o governo estadual tivesse cumprido a 

sentença judicial de 24 de agosto de 2009, que o condenou a recuperar 

integralmente o sistema de bondes históricos” os acidentes poderiam não ter 

acontecido. (JORNAL DO BRASIL, 2013). Esse descaso do poder público com a 

manutenção do patrimônio traz à tona a preocupação da população com esse 

patrimônio. O governo gasta muito em obras, mas pouco com a manutenção e esse  

é mais um motivo da luta dos moradores de Santa Teresa pela manutenção de seu 

patrimônio, uma vez que o poder público não tem essa preocupação. 

 

 Através dessas lutas e exigências, junto com as interferências do IPHAN, foi 

conquistada a mudança no projeto do sistema de bondes. Os movimentos têm 

caráter singular na luta pela participação da população nos projetos que possuem 

influência em seu cotidiano. Em um país em que seu povo não tem ido à luta 

frequentemente, essa conquista da AMAST, através do movimento O Bonde que 

Queremos, é de grande valor para um bairro em que os moradores acreditam na 

preservação de seu patrimônio e investem na luta por sua defesa. 

 

 

3.2 O NOVO PROJETO  

 

O novo projeto dos bondes de Santa Teresa traz de volta a esperança para a 

população do bairro e para turistas que procuram o bairro pelo seu característico 

diferencial e que, nos últimos dois anos, estão sem seu brilho. O tão aguardado 

momento de volta dos bondes está cada vez mais próximo e o bairro de Santa 

Teresa voltará a ter seu elemento mais ilustre. 
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Analisaremos aqui o novo projeto do bonde de Santa Teresa, que conta ainda 

com a reestruturação de todo o sistema, inclusive das estações pelas quais o bonde 

passa. Esse novo sistema procurar agregar valores históricos, de tradição do bonde, 

às mais seguras medidas para evitar qualquer tipo de acidente como o de 2011. 

 

O projeto teve como procurou direcionar as mudanças atentando para a 

preservação da história do bonde de Santa Teresa, a atualização tecnológica, a 

qualidade e segurança. Dessa forma, o bonde continuará com sua essência 

histórica, mas será aprimorado no que diz respeito aos outros direcionadores, 

importantes para a manutenção do funcionamento do transporte de maneira segura. 

 

Outro aspecto importante do projeto é a revitalização do traçado original das 

linhas do bonde. O traçado original corresponde a 10,5 km e levará até o Silvestre, 

que desde a década de 1990 estava desativado. Já o atual corresponde a 7,2 km e 

além de voltar com o trajeto original das linhas de Santa Teresa, os trilhos também 

serão trocados para trilhos duplos, pois os trilhos atuais não são específicos para os 

bondes do bairro (SETUR, 2011). 

 

A revitalização do traçado original possibilitará a integração com o trem do 

Corcovado, outro importante transporte sobre trilhos da cidade do Rio de Janeiro. 

Essa integração poderá trazer benefícios ao turismo na região, uma vez que, sendo 

o Corcovado um grande chamariz para turistas na cidade do Rio de Janeiro, sua 

integração com as linhas de Santa Teresa, trará mais e mais turistas ao bairro.  
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Figura 7: Traçados do bonde de Santa Teresa 

Fonte: Site do jornal O Globo (12/11/2013) - http://oglobo.globo.com, em novembro de 2013 

 

 A substituição dos trilhos atuais por trilhos mais adequados, sendo esses os 

utilizados originalmente pelos bondes, trará maior mobilidade e precisão para os 

mesmos nas estreitas ruas e ladeiras de Santa Teresa. Segundo reportagem do 

jornal O Globo, os trilhos já se encontram no bairro para que sejam trocados: 

 
 
Mais de dois anos após o acidente com o bonde de Santa Teresa, que 
deixou seis mortos em agosto de 2011, o estado anunciou para a semana 
que vem o início das obras de substituição dos trilhos e da rede área do 
transporte nas ruas do bairro. A partir de segunda-feira, haverá interdições e 
mudanças de mão em vias da região, além de alterações nos itinerários dos 
ônibus. No dia seguinte, começam as obras (O GLOBO, 2013). 
 
 

 Além dos trilhos, os cabos de rede aérea também serão substituídos. Serão 

28,6 quilômetros de cabos e fios de energia elétrica para a alimentação dos bondes 

e trinta e nove postes serão substituídos com o acréscimo de postes de concreto 

(GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, [s.d.]). Ao percorrer o percurso 

anteriormente às mudanças, os motorneiros constantemente saíam do bonde para 

ajeitar o cabo do bonde que se desprendia do fio elétrico.  

 

http://oglobo.globo.com,/
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 A subestação elétrica será reformada completamente, tanto seus 

equipamentos eletrônicos, como a sua capacidade para receber a nova frota, que 

obedecerão aos padrões de segurança e qualidade, mantendo a estética original 

dos antigos bondes (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, [s.d.]) 

  

Os novos bondes terão seus aspectos originais preservados, mantendo sua 

identidade visual, mas será acrescentado à ele elementos para melhoraria da 

segurança, tornando seu funcionamento mais eficiente. Dos sistemas elétricos que 

serão alterados, o de maior valor devido ao acidente, será o sistema de freios, uma 

vez que foi essa a principal causa da tragédia de agosto de 2011. O novo sistema de 

freios será elétrico pneumático, magnético e de estacionamento. Esse sistema 

pneumático de controle elétrico é capaz de manter o controle do controlador mesmo 

se houver uma perda da fase elétrica (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, [s.d.]). 

 

Para quem entrava em qualquer lugar do bonde a qualquer momento e 

saltava a qualquer momento, o mesmo não poderá ser feito. A nova configuração 

não permite esse acesso e, muito menos, a possibilidade de transitar pelo estribo 

durante o percurso do bonde, hábitos comuns a moradores e turistas. Esse costume, 

no entanto, já foi a causa de muitos acidentes que ocorreram em Santa Teresa, 

tanto pela imprudência de quem andava, como por um pequeno descuido na hora de 

passar de um estribo o outro, como diz morador: “Para a segurança das pessoas 

que andam é muito bom. Sou morador há 52 anos. Já vi pessoas caindo do bonde, 

crianças sendo atropeladas. Vai ser uma coisa mais segura” (O GLOBO, 2013). 

 

Hoje em dia, a questão da acessibilidade é cada vez mais discutida pela sua 

importância e os gestores do turismo estão fazendo esforços para que os seus 

produtos e serviços sejam inclusivos aos portadores de necessidades especiais. 

Dessa maneira, uma preocupação na reestruturação dos bondes, é a adesão de 

medidas capazes de transformar o transporte de época, já que não havia essa 

preocupação antigamente.  

 

São dois os modelos de bonde que entrarão em circulação quando o sistema 

estiver completo. O modelo padrão trará o estribo retrátil que impossibilitará a 
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viagem em pé do lado de fora do bonde e barras de proteção móveis. Já o modelo 

acessível, trará além das características do modelo padrão, trará uma vaga para 

pessoa com necessidades especiais. 

 

 

Figura 8: O novo bonde – Modelo padrão 
Fonte: O GLOBO – 12/11/2013 - http://oglobo.globo.com 

  

http://oglobo.globo.com/
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Figura 9: O novo bonde – Modelo acessível 
Fonte: O GLOBO – 12/11/2013 - http://oglobo.globo.com 

 

 

 

 

http://oglobo.globo.com/rio/infografico-novo-bondinho-de-santa-teresa-10755754
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 A capacidade de lugares do bonde também será alterada, principalmente se 

considerarmos um modelo e outro.  O modelo padrão, conforme apontado na figura 

7, terá capacidade para trinta e duas pessoas. Já no modelo acessível, a 

capacidade será de vinte e cinco pessoas, devido ao espaço reservado para 

pessoas com necessidades especiais.  

 

 Além da das reformas no traçado, na estação de energia e os novos bondes, 

as estações terminais e de parada do bonde também serão reformadas, inclusive a 

estação Central, próxima ao prédio da Petrobrás, antiga estação da Carioca hoje 

chamada de Estação Nelson Correia da Silva (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, [s.d.]). Porém, foi possível perceber, através da análise das diversas 

reportagens citadas no trabalho, que o elemento essencial de reivindicação da 

população são o bonde, as estações e terminais não são tão importantes para a 

identificação de Santa Teresa. 

 

 Os ajustes técnicos e o treinamento de pessoal para o funcionamento desse 

importante artefato é uma preocupação da empresa. A importância do envolvimento 

das pessoas de forma eficiente na prestação do serviço agregará valor à experiência 

de “andar de bonde”. 

 

 Todas essas mudanças para o sucesso da volta do bonde têm previsão para 

entrega em 2014, conforme colocado pela Secretaria do Estado de Transporte do 

Estado do Rio de Janeiro - SETRANS.  

 
 
A primeira parte das obras, que vai dos Arcos até a Praça Odylo Costa 
Neto, será finalizada até março de 2014. Já o trecho entre a praça e o Dois 
Irmãos ficará pronto até junho do ano que vem. O espaço até o Silvestre, 
desativado desde a década de 1990, será entregue no segundo semestre 
de 2014. A previsão é de que os bondes voltem a circular no mês de junho, 
para a Copa do Mundo. 
 
 

 Após a finalização das obras, está sendo especulado que o estado passará a 

operação do sistema de bondes para o município e os bondes antigos, há uma 

suposição que eles serão transferidos para museus (JORNAL DO BRASIL, 2013). 
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 Mesmo com todos os problemas e a demora envolvendo a realização desse 

projeto, a expectativa em seu retorno é grande. O bairro, que por dois anos ficou na 

escuridão, sem sua luz, por assim dizer, espera ansiosamente a volta do bonde, que 

para muitos será motivo de comemoração. 

 

 

3.3 PRINCIPAIS REPERCUSSÕES 

 

 Diversos acontecimentos são capazes de mudar a história de um local, de um 

povo. Podemos notar através da história que alguns eventos e algumas tragédias 

alteraram profundamente a população de determinadas cidades, como é o caso de 

Nova Iorque, por exemplo, que depois dos atentados terroristas de onze de 

setembro, vem trilhando um caminho para diminuir a lacuna que as Torres Gêmeas 

deixaram na cidade. 

 

 Em proporções bem menores do que o atentado terrorista que destruiu as 

Torres Gêmeas para a nova Nova Iorque, a população de Santa Teresa sofreu e tem 

sofrido com o acidente do bonde e sua paralisação. A funcionalidade dos bondes 

para os moradores era grande e os mesmos estão fazendo muita falta. 

 

 Os moradores de Santa Teresa enfrentam dificuldades diariamente para 

conseguirem transitar nas ruas do bairro. As reclamações são constantes e os 

problemas não param de aparecer, como aponta moradora: 

 
 
 Enfrentamos um péssimo atendimento de transporte, com humilhações 
cotidianas, pois os ônibus [que substituem os bondes] vivem lotados, em um 
desrespeito à população. Antes íamos para o centro de forma muito mais 
rápida. Agora aumentou o trânsito no bairro e ficou difícil até de andar a pé. 
(EBC, 2013) 
 

 
 Os acidentes provocados por ônibus e taxis que passam correndo pelo bairro e 

a falta de segurança tem sido reclamações frequentes nas redes sociais e no portal 

da AMAST. Os moradores querem o bonde de volta e, com esse novo projeto, 

preocupam-se com o destino dos bondes antigos. As especulações sobre o destino 

do bonde vão desde a colocação em museus à reintegração da frota após 

adaptações.  
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 Em entrevista ao Jornal do Brasil, morador explica as divergências da 

população em relação às mudanças e o constante descaso com o patrimônio 

histórico do bairro: 

 
 

Alguns querem o modelo antigo de bonde, outros querem o novo. Vai ser 
sempre uma polêmica. Mas a ausência do bonde é só um dos reflexos do 
descuido das autoridades com o patrimônio do barro. Simplesmente, eles 
abandonaram. O bonde era sempre utilizado pela publicidade do estado 
como cartão-postal, mas não recebia investimento do mesmo. (JORNAL DO 
BRASIL, 2013) 
 
 

 A falta de clareza do governo em relação às decisões tomadas com o projeto e 

o que fazer com os bondes que estão paralisados, deixa claro a falta de 

comprometimento do poder público com o patrimônio do bairro. Isso gera na 

população a preocupação com a intenção do projeto. 

 

 A transformação do bonde em objeto restrito para o turismo, como já foi dito 

anteriormente, é uma questão colocada pela população, uma vez que os prazos e as 

medidas relacionadas ao mesmo estão condizendo com essa preocupação, seja 

pela quantidade de lugares e carros que não correspondem ao fluxo de moradores 

que utilizam o bonde, como a corrida para dar tempo do sistema ser entregue até a 

Copa de 2014. 

 

 Os moradores se queixam dessa interação, não repudiando o turismo e os 

turistas, mas se preocupando com a intenção do poder público em atentar 

primeiramente, ao crescimento da atividade turística na cidade em detrimento às 

necessidades dos moradores. É claro que os mesmos entendem a importância do 

turismo para a região, mas o bonde é valioso demais para a população para ser 

transformado em mercadoria turística.  

 
 

Queremos o bonde aberto. Mas, mais do que tudo, queremos o bonde de 
volta. No final de semana, Santa Teresa ficava muito cheio, muito alegre 
quando eles circulavam. Agora, eles estão com esse modelo de Portugal, 
que parece ser um serviço mais para turistas do que para os cariocas. Mas, 
antes de ser dos turistas, ele é nosso. Não queremos que ele tenha um 
preço de serviço turístico. (JORNAL DO BRASIL, 2013) 
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 Os mesmos moradores se queixam da queda expressiva de visitantes, sejam 

turistas ou cariocas no bairro e a diminuição do movimento em seus 

estabelecimentos. Os restaurantes, ateliês e pequenas lojas do bairro, também 

contam com os turistas para vender seus produtos. 

 
 

Está voltando ao normal, mas ainda não voltou, Muitos turistas vinham a 
Santa Teresa só para conhecer o bonde. Na hora do almoço, muitas 
pessoas que trabalhavam no Centro, subiam para almoçar aqui. Era comum 
ver os restaurantes com filas enormes. Agora, isso não acontece mais. O 
bonde era a alma de Santa Teresa. Está fazendo muito falta. (JORNAL DO 
BRASIL, 2013).  
 
 

 Observamos nessa entrevista a um morador de Santa Teresa, a importância do 

bonde, o seu significado tanto para a população, como para o turismo nesse bairro. 

O bonde é mais do que um meio de transporte, é o símbolo de Santa Teresa. As 

opiniões em relação ao turismo no bonde dividem a população, como observamos 

nos discursos de moradores ao longo do trabalho. 

 

 Entramos em contato com os órgãos de turismo, tanto do estado, como do 

município, para saber se haviam feito alguma pesquisa em relação ao impacto da 

paralisação do bonde no turismo de Santa Teresa e, infelizmente, não havia material 

sobre o assunto. Procuramos então a AMAST, para que a mesma nos direcionasse 

a outras organizações e associações de estabelecimentos comerciais para saber se 

teria o levantamento de dados do movimento nesses estabelecimentos antes e 

depois da paralisação, mas, infelizmente, a associação não sabia informar a quem 

recorrer e apontou que acreditava que não houvesse uma pesquisa nesse sentido.  

 

 Foi feita então, uma pesquisa no Trip Advisor, importante rede social de 

interação de viajantes, que através de seus comentários, expressam a sua opinião e 

contam a sua experiência nos locais visitados. Hoje em dia é uma ferramenta 

bastante utilizada na consulta de hotéis, restaurantes, museus e outros elementos 

do turismo para novas visitas. 
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 Em suas avaliações sobre o bairro de Santa Teresa, muitos dos avaliadores 

expressaram a falta que bonde faz para o encantamento em sua visita. Como esse 

visitante, que esteve no bairro em agosto de 2013, exatamente dois anos após a 

paralisação do funcionamento do bonde: 

 
 

Talvez o problema tenha sido criar expectativas. Falaram que era 
maravilhoso e me decepcionei. Não achei nada demais... O clima dos 
botecos é facilmente encontrado em outros lugares. Acho que o grande 
charme, o diferencial que criava o clima, era o bondinho. Depois que 
desativaram, perdeu muito. Acredito que se o bondinho tivesse funcionando 
minha avaliação seria outra. (TRIP ADVISOR, [s.p.], 2013). 

 

 

  Essa desconstrução do imaginário do turista tem afetado a experiência no 

bairro. A diminuição no movimento e os comentários de decepção apontam que a 

perda, mesmo que não definitiva, do símbolo de Santa Teresa, modificam a 

experiência do turista no bairro.  

 
 
O Bairro de Santa Teresa tem seu charme turístico. Sua localização, com 
maravilhosa vista da Baia de Guanabara atrai grande quantidade de 
turistas. Há prédios históricos muito bonitos e museus interessantes. Talvez 
tenha perdido um pouco de seu encanto sem os bondinhos. Porém, vale a 
pena conhecer. (TRIP ADVISOR, [s.p.], 2013). 

 

 

 Dos comentários negativos dos avaliadores sobre Santa Teresa, a maioria 

deles estava ligada à ausência do bonde nesse cenário cativante. O turista que 

procura Santa Teresa está interessado também nos atrativos gastronômicos e 

culturais da cidade, mas ao saber que não poderá andar no bonde, que não é um 

meio de transporte comum no restante da cidade e ao redor do mundo, não nesse 

nível histórico, acaba não honrando as suas expectativas e sua felicidade não é 

completa a menos que algum outro elemento do bairro o surpreenda. 

 

 As lutas travadas pela preservação do bonde e do interesse da população 

demonstram que não está de olhos fechados sobre o seu patrimônio. A organização 

dos moradores de Santa Teresa e a incessante luta pelos seus interesses e sua 

identidade são inspiradores. 
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Figura 10: O novo velho bonde 
Fonte: Página da AMAST no facebook: https://www.facebook.com/amast.santateresa, em 
novembro de 2013 

 

 O novo projeto do sistema de bondes está sendo bastante aguardado e as 

expectativas em torno de seu sucesso são grandes. A falta desse elemento é 

notória, tanto para a população, como para o turismo, e as especulações sobre seus 

caminhos, suas propostas, estão sendo acompanhadas tanto pela mídia, como 

pelos moradores, de perto. 

 

 A falta que o bonde faz, tanto para o visitante, como para a população, 

apontam a significância do mesmo para o bairro. O bonde de Santa Teresa é um 

signo capaz de intensificar a experiência do turista no bairro, mostrando ainda o 

valor da experiência na construção da identidade do sujeito em uma sociedade de 

consumo. 

 

 O prazer de passar pelas ruas de Santa Teresa a bordo do mágico bondinho, 

assim chamado de forma carinhosa pelos seus passageiros, possibilita aos mesmos, 

uma viagem no tempo através desse elemento secular que trilha uma longa história 

de lutas e conquistas pela frente. 

 

 

https://www.facebook.com/amast.santateresa
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Santa Teresa é um cartão postal muito usado na promoção do Rio de Janeiro. 

Analisamos neste trabalho pontos referentes à importância o bonde de Santa 

Teresa, para o turismo nessa cidade tão rica. O comportamento do sujeito em uma 

sociedade, cuja experiência está cada vez mais em evidência e é cada vez mais 

bem quista, é um importante avaliador para entendermos melhor o valor desse 

singular integrante de Santa Teresa para o turista. 

 

A construção de uma identidade em uma sociedade multifacetária é tarefa 

difícil para o sujeito pós-moderno e a constante exposição ao novo faz com que se 

tenham dificuldades em defini-la. A sociedade que se caracteriza pelo consumo 

busca, em suas relações com o material e o imaterial, exacerbar o valor do indivíduo 

como mercadoria. Esse valor é adquirido através do consumo de elementos que o 

façam ser uma “mercadoria valiosa”.  

 

O sujeito pós-moderno, diferentemente do sujeito moderno, busca na história 

elementos capazes de alimentar suas necessidades, mesmo que de maneira 

superficial. Essa busca pinçada aponta uma característica interessante desse sujeito 

em sua relação com a história. Através de elementos históricos, entre outros 

importantes para esse indivíduo, ele vai montando o quebra-cabeça, encaixando as 

peças para a construção de sua identidade.  

 

Cada vez mais abordada, a experiência é uma ferramenta capaz de agregar 

valor ao indivíduo em seu caminho. As diferentes necessidades do sujeito 

transformam sua busca em uma constante tentativa de realização e novos desejos, 

e, através de experiências marcantes, essas necessidades se concretizam para que 

outras surjam e o círculo não se fecha. A felicidade é o núcleo dessa busca, seu 

combustível para trilhar um caminho na sociedade imediatista em que vivemos. 
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O turismo de experiência está sendo bastante explorado como uma forte 

tendência, mas, muitas vezes, confundimos o seu significado. É claro que, em toda 

viagem, experiências acontecem, mas ao falarmos de turismo de experiências 

estamos relacionando experiências capazes de marcar profundamente o turista, 

capazes de abrir seus olhos para um novo mundo.  

 

Em meio a tantas questões sociológicas, entramos em um mundo histórico 

para entender melhor o papel do bonde de Santa Teresa na construção desse 

trabalho. Através da análise de fatos históricos, como surgimento do bonde em um 

cenário de mudanças profundas na cidade do Rio de Janeiro e em sua população, 

percebemos a importância de sua funcionalidade até os dias atuais. Passou um 

século e o bonde continua sendo um importante elemento no cotidiano dos 

moradores de Santa Teresa, o que gera a curiosidade do estudo.  

 

 A diversidade cultural que encontramos no bairro e seu poder histórico 

contribuem para a lapidação da identidade do bairro. Essa identidade foi sendo 

construída através dos trilhos do bonde, que trouxe muito mais do que o progresso, 

trouxe o elemento essencial, o signo capaz de tornar essa identidade tão 

interessante. 

 

Em meio a essa mistura cultural que o bairro proporciona ao turismo, 

percebemos e importância e a falta que o bonde faz para Santa Teresa. Os 

acidentes relacionados a ele e sua paralisação mostraram que, sem o bonde, o 

bairro não tem o mesmo brilho, além do fato de se prejudicar a população. Os 

ingredientes necessários para que essa mistura dê certo não estão completos e os 

usuários do bonde sofrem com a sua saída de cena.  

 

Em sua importância para os moradores, o bonde foi o propulsor de uma luta 

por clareza e interesses coletivos da população de Santa Teresa. O bonde ideal 

para esses moradores é o que fortalece o movimento, que encontra em uma forte 

associação, o suporte necessário para continuar na batalha.  
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Essa lacuna deixada pelo bonde para os seus moradores também aparece 

em demasiado no turismo do bairro. Ao analisarmos as entrevistas concedidas por 

moradores, entendemos que o movimento no bairro não é o mesmo sem o bonde. O 

turista também sente a falta dele, um importante elemento para a construção do 

imaginário do lugar.  

 

Aquele turista que, em pesquisa realizada antes da paralisação do sistema de 

bonde, apontava sua curiosidade na capacidade proporcionada pelo bonde de 

transportá-los através da história, passa a se sentir frustrado ao voltar ao bairro sem 

o bondinho. 

 

Através da análise desses aspectos, percebemos a importância do bonde na 

construção do imaginário do turista e como ele é um objeto capaz de proporcionar 

experiências memoráveis, uma vez que é símbolo de um bairro tão característico da 

cidade do Rio de Janeiro e tem feito falta para o dinamismo de Santa Teresa. 

 

Os novos caminhos que estão sendo traçados para esse bonde, trazem de 

volta a esperança para moradores e turistas. São os próximos passos, os momentos 

que virão, e que fazem com que os turistas e moradores contem nos dedos o tempo 

de início de uma nova jornada. As direções que esse novo bonde irá tomar ainda 

estão embaralhadas, mas a expectativa é grande. Moradores e turistas se 

identificarão com esse novo bonde de imediato? Quais serão as repercussões dessa 

nova relação que irá começar em 2014? Será que os bondes se tornarão 

exclusivamente um elemento do turismo? A relação do turista com esse elemento 

histórico permanecerá a mesma? São perguntas que só poderão ser respondidas 

futuramente, e uma pesquisa posterior à inauguração do bonde terá grande valor 

para o estudo que aqui se conclui e para a análise dos impactos da mudança para 

Santa Teresa. 

  

 

 

 

 

 



67 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE SANTA TERESA– Disponível em: 
<https://www.facebook.com/amast.santateresa> Acesso em 12 de novembro de 
2013. 
 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE SANTA TERESA – Disponível em: 
<http://amast.org.br/2012/02/27/o-bonde-e-tombado-o-que-isso-
significa/#.Uok1r9IjJDU> Acesso em 12 de novembro de 2013. 
 
AZEVEDO, Fernanda. LEMBRANÇAS FABRICADAS: A HOMOGENEIZAÇÃO DO 
SOUVENIR EM PARATY E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A COMUNIDADE 
LOCAL" 2013. UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 2013.  
 
BARBOSA, Livia. Sociedade de Consumo. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2010 
 
BARBOSA, Lívia; CAMPBEL, Colin. Cultura, Consumo e Identidade. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2006. 
 
BAUMAN, Zigmunt. Vida para consumo: a transformação de pessoas em 
mercadoria. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2008. 
 
BLOCO DAS CARMELITAS – Disponível em: 
<http://www.blocodascarmelitas.com.br/samba2012.html> Acesso em 18 de 
novembro de 2013. 
 
BONDES RIO – Disponível em: <http//: www.bondesrio.com.br> Acesso em 15 de 
novembro de 2013. 
 
CARIOCA DA GEMA – Disponível em: 
<http://www.flickr.com/photos/carioca_da_gema/77593896/> Acesso em 15 de 
novembro de 2013. 
 
CARIOCA DA GEMA – Disponível em: 
<http://www.flickr.com/photos/carioca_da_gema 
/75608900/.> Acesso em 15 de novembro de 2013 
 
 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – Disponível em: 
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-08-27/moradores-de-santa-teresa-
fazem-protesto-pela-volta-do-bondinho.> Acesso em 13 de novembro de 2013 
 
ESTADÃO - Disponível em: <blogs.estadao.com.br/arquivo/2012/04/02/turismo-e-
historia-nos-trilhos-que-cortam-santa-teresa/.> Acesso em 14 de novembro de 2013 
 
EXTRA - “MORADORES RECLAMAM DO TURISMO” – Disponível em: 
<http://extra.globo.com/noticias/rio/moradores-reclamam-de-segregacao-no-bonde-
de-santa-teresa-2580285.html> Acesso em 09 de novembro de 2013 

 

https://www.facebook.com/amast.santateresa
http://amast.org.br/2012/02/27/o-bonde-e-tombado-o-que-isso-significa/#.Uok1r9IjJDU
http://amast.org.br/2012/02/27/o-bonde-e-tombado-o-que-isso-significa/#.Uok1r9IjJDU
http://www.blocodascarmelitas.com.br/samba2012.htm
http://www.bondesrio.com.br/
http://www.flickr.com/photos/carioca_da_gema/77593896/
http://www.flickr.com/photos/carioca_da_gema/75608900/
http://www.flickr.com/photos/carioca_da_gema/75608900/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-08-27/moradores-de-santa-teresa-fazem-protesto-pela-volta-do-bondinho
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-08-27/moradores-de-santa-teresa-fazem-protesto-pela-volta-do-bondinho
http://extra.globo.com/noticias/rio/moradores-reclamam-de-segregacao-no-bonde-de-santa-teresa-2580285.html
http://extra.globo.com/noticias/rio/moradores-reclamam-de-segregacao-no-bonde-de-santa-teresa-2580285.html


68 
 

 
 

FACEBOOK, “O Bonde que queremos para Santa Teresa” - Disponível em: 
<https://www.facebook.com/OBondeQueQueremosParaSantaTeresa.> Acesso em 
30 de outubro de 2013 
 
FOLHA DE SÃO PAULO. “Acidente com bonde em Santa Teresa” 2011 Disponível 
em:  <http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4281-acidente-com-bonde-em-santa-
teresa> Acesso em 19 de novembro de 2013 
 
FOLHA DE SÃO PAULO – Disponível em:  <http://fotografia.folha.uol.com.br 
/galerias/4281-acidente-com-bonde-em-santa-teresa#foto-79686> Acesso em 19 de 
novembro de 2013 
 
FREIRE, A. A Light e os Transportes Coletivos no Rio de Janeiro, Revista do 
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, vol. 6, 2012, p.122-124 
 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FICHTNER, Regis. 
“Reestruturação do Sistema de Bondes de Santa Teresa”.  [s.d.]. Disponível em: 
<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/157720/DLFE-
47228.pdf/ApresentacaoReestruturacaodoSistemadeBondesdeSantaTeresa.pdf.> 
Acesso em 28 de outubro de 2013 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Editora 
DP&A, 2006. 
 
HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Editora Edições Loyola, 
2011. 
 
JORNAL DO BRASIL “Turismo e o bonde de Santa Teresa – Disponível em:  
<http://www.jb.com.br/rio 
/noticias/2013/08/24/santa-teresa-completa-2-anos-sem-bonde-e-sem-transparencia-
do-governo/> Acesso em 19 de novembro de 2013 
 
MACHADO, Marcello. A modernidade no Rio de Janeiro: construção de um 
cenário para o turismo. Rio de Janeiro: Editora Coleção Biblioteca Carioca, 2008. 
 
MOREIRA FILHO, Mancildo e NASCIMENTO, Rejane. As potencialidade do 
território para o desenvolvimento local:: UMA ANÁLISE DO AGLOMERADO DE 
TURISMO DE SANTA TERESA/RJ, 2012. Disponível em: 
<www.univali.br/revistaturismo> Acesso em 15 de novembro de 2013 
 
O GLOBO “Infográfico o novo bonde” – Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/rio/infografico-novo-bondinho-de-santa-teresa-10755754> 
Acesso em 15 de novembro de 2013 
 
O GLOBO – “Nos trilhos desde 1896 bonde de Santa Teresa parou após acidente 
em 2011” 2013. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/nos-
trilhos-desde-1896-bonde-de-santa-teresa-parou-apos-acidente-em-2011-10724131> 

Acesso em 14 de novembro de 2013 
 

https://www.facebook.com/OBondeQueQueremosParaSantaTeresa
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4281-acidente-com-bonde-em-santa-teresa
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4281-acidente-com-bonde-em-santa-teresa
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4281-acidente-com-bonde-em-santa-teresa#foto-79686
http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/4281-acidente-com-bonde-em-santa-teresa#foto-79686
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/157720/DLFE-47228.pdf/ApresentacaoReestruturacaodoSistemadeBondesdeSantaTeresa.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/157720/DLFE-47228.pdf/ApresentacaoReestruturacaodoSistemadeBondesdeSantaTeresa.pdf
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2013/08/24/santa-teresa-completa-2-anos-sem-bonde-e-sem-transparencia-do-governo/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2013/08/24/santa-teresa-completa-2-anos-sem-bonde-e-sem-transparencia-do-governo/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2013/08/24/santa-teresa-completa-2-anos-sem-bonde-e-sem-transparencia-do-governo/
http://www.univali.br/revistaturismo
http://oglobo.globo.com/rio/infografico-novo-bondinho-de-santa-teresa-10755754
http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/nos-trilhos-desde-1896-bonde-de-santa-teresa-parou-apos-acidente-em-2011-10724131
http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/nos-trilhos-desde-1896-bonde-de-santa-teresa-parou-apos-acidente-em-2011-10724131


69 
 

 
 

O GLOBO – “Homem morre após cair de bondinho na Lapa” 2011. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/06/homem-morre-apos-cair-de-
bondinho-na-lapa.html> Acesso em 14 de novembro de 2013 
 
O GLOBO – “Acidente com bonde de Santa teresa faz dois anos e moradores 
protestam” Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/2013/08/acidente-com-bonde-de-santa-teresa-faz-dois-anos-e-
moradores-protestam.html> Acesso em 12 de novembro de 2013 
 
O GLOBO “Troca de Trilhos”– Disponível em: <http://oglobo.globo.com 
/rio/interdicoes-para-as-obras-do-bonde-de-santa-teresa-comecam-nesta-segunda-
10723486> Acesso em 12 de novembro de 2013 
 
O GLOBO “O novo bonde“ – Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/novo-
modelo-de-bonde-agrada-moradores-de-santa-teresa-10754438> Acesso em 14 de 
novembro de 2013 
 
PANOSSO NETTO, Alexandre. Experiência e turismo: uma união possível. In: 
PANOSSO NETTO, Alexandre; GAETA, Cecília. Turismo de Experiência. São 
Paulo: Editora SENAC, 2010. p. 43-56. 
 
SARAIVA, Terezinha. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Revista do 
Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro n. 6 - 2012. 
 
SAUDADES DO RIO – Disponível em: <http://fotolog.terra.com.br/sdorio:863> 
Acesso em 29 de outubro de 2013 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Disponível 
em: <http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=1841872> Acesso 
em 13 de novembro de 2013 
 
SOUSA, Cleide Aparecida Gonçalves de. Lazer e experiência estética: caminhos 
para pensar o turismo como experiência. In: PANOSSO NETTO, Alexandre; GAETA, 
Cecília. Turismo de Experiência. São Paulo: Editora SENAC, 2010. p. 79-98. 
 
TERRA Notícias. “Serviço de bondes de Santa Teresa é tombado pelo IPHAN” 2012 
– Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-servico-de-bondes-de-
santa-teresa-e-tombado-pelo-
iphan,58bc4cb8511da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html> Acesso em 19 de 
novembro de 2013 
 
TRIGO, Luiz Gonzaga Godoi. A viagem como experiência significativa. In: 
PANOSSO NETTO, Alexandre; GAETA, Cecília. Turismo de Experiência. São 
Paulo: Editora SENAC, 2010. p. 21-42. 
 
TRIP ADVISOR – Disponível em:  <http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-
g303506-d631506-Reviews-Santa_Teresa-
Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html> Acesso em 19 de novembro de 

2013 
 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/06/homem-morre-apos-cair-de-bondinho-na-lapa.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/06/homem-morre-apos-cair-de-bondinho-na-lapa.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/08/acidente-com-bonde-de-santa-teresa-faz-dois-anos-e-moradores-protestam.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/08/acidente-com-bonde-de-santa-teresa-faz-dois-anos-e-moradores-protestam.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/08/acidente-com-bonde-de-santa-teresa-faz-dois-anos-e-moradores-protestam.html
http://oglobo.globo.com/rio/interdicoes-para-as-obras-do-bonde-de-santa-teresa-comecam-nesta-segunda-10723486
http://oglobo.globo.com/rio/interdicoes-para-as-obras-do-bonde-de-santa-teresa-comecam-nesta-segunda-10723486
http://oglobo.globo.com/rio/interdicoes-para-as-obras-do-bonde-de-santa-teresa-comecam-nesta-segunda-10723486
http://oglobo.globo.com/rio/novo-modelo-de-bonde-agrada-moradores-de-santa-teresa-10754438
http://oglobo.globo.com/rio/novo-modelo-de-bonde-agrada-moradores-de-santa-teresa-10754438
http://fotolog.terra.com.br/sdorio:863
http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=1841872
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-servico-de-bondes-de-santa-teresa-e-tombado-pelo-iphan,58bc4cb8511da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-servico-de-bondes-de-santa-teresa-e-tombado-pelo-iphan,58bc4cb8511da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/rj-servico-de-bondes-de-santa-teresa-e-tombado-pelo-iphan,58bc4cb8511da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303506-d631506-Reviews-Santa_Teresa-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303506-d631506-Reviews-Santa_Teresa-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html
http://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303506-d631506-Reviews-Santa_Teresa-Rio_de_Janeiro_State_of_Rio_de_Janeiro.html


70 
 

 
 

UOL Notícias. ”Prefeitura pode assumir bondes de santa teresa a partir de julho de 
2014” 2013 Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2013/08/28/prefeitura-pode-assumir-bondes-de-santa-teresa-a-partir-de-
julho-de-2014.htm> Acesso em 29 de outubro de 2013 
 
UOL Notícias. ”Projeto atrasa e bonde de Santa Teresa não tem data para voltar a 
circular no Rio” 2013 - Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2013/05/18/prevista-para-2014-e-ainda-sem-projeto-entrega-de-bonde-de-
santa-teresa-deve-atrasar-diz-crea-rj.htm> Acesso em 29 de outubro de 2013 
 
VON DER WEID, Elisabeth. "O bonde como elemento de expansão urbana no Rio 
de Janeiro" ano - Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/> Acesso em 14 
de novembro de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/08/28/prefeitura-pode-assumir-bondes-de-santa-teresa-a-partir-de-julho-de-2014.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/08/28/prefeitura-pode-assumir-bondes-de-santa-teresa-a-partir-de-julho-de-2014.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/08/28/prefeitura-pode-assumir-bondes-de-santa-teresa-a-partir-de-julho-de-2014.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/05/18/prevista-para-2014-e-ainda-sem-projeto-entrega-de-bonde-de-santa-teresa-deve-atrasar-diz-crea-rj.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/05/18/prevista-para-2014-e-ainda-sem-projeto-entrega-de-bonde-de-santa-teresa-deve-atrasar-diz-crea-rj.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/05/18/prevista-para-2014-e-ainda-sem-projeto-entrega-de-bonde-de-santa-teresa-deve-atrasar-diz-crea-rj.htm
http://www.casaruibarbosa.gov.br/


71 
 

 
 

APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO  

 

Bom dia, 

  

 Estou fazendo uma pesquisa para saber a motivação e satisfação dos 

usuários do Bonde de Santa Teresa e gostaria de pedir, por favor, que 

respondessem às questões que se seguem. Para que a pesquisa alcance os 

objetivos propostos, peço que respondam a todas as questões e que sejam 

sinceros, pois não há questões certas ou erradas. 
 

Agradeço desde já a atenção, 

Thaís Perlingeiro (Aluna de Turismo da UFF) 
 

1) Onde você mora? 
 

(   ) Santa Teresa   (   ) Outro bairro da cidade do Rio de 

Janeiro 

(   ) Estado do Rio de Janeiro (   ) Outros estados do Brasil 

(   ) Exterior 
 

2) Sexo: 
 

(   ) Feminino    (   ) Masculino 
 

3) Em que faixa etária você se enquadra? 
 

(   ) Menos de 18 anos  (   ) Entre 18 e 24 anos 

(   ) Entre 25 e 30 anos  (   ) Entre 31 e 40 anos 

(   ) Entre 41 e 50 anos  (   ) Entre 51 e 60 anos 

(   ) Mais de 60 anos 
 

4) Com que propósito está usando o Bonde de Santa Teresa? 
 

(   ) Como meio de transporte (   ) Por ser um atrativo turístico 
 

5) Havia andado de bonde anteriormente? 
 

(   ) Sim    (   ) Não, é minha primeira vez 
 

6) Com que frequência anda de bonde? 
 

(   ) Nunca andei  (   ) Raramente 

(   ) Ocasionalmente  (   ) Frequentemente 

(   ) Todos os dias 
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7) O Bonde de Santa Teresa: (Por favor, responda a todos os itens) 
 

  
Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialmente 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Passa em intervalos satisfatórios           

Passa no horário estipulado           

É limpo           

É bem conservado           

É confortável           

É agradável           

É divertido           

É seguro           

Possui bom atendimento           

Tem um bom preço           

É bem sinalizado      

É frequentado por pessoas 
interessantes 

        
 

  

 

8) Qual é a sua motivação para andar no Bonde de Santa Teresa? (Por favor, 

responda a todos os itens) 
 

 
  

Concordo 
totalmente 

Concordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Acho legal andar de bonde           

Acho mais prático que o ônibus           

É mais barato que o ônibus           

É mais rápido que o ônibus           

Queria conhecer esse bonde, pois faz 
parte dos atrativos turísticos do Rio de 

Janeiro 
          

É uma aventura           

Gosto dessa ideia de voltar ao passado           
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9)  Se você respondeu no item anterior que concorda totalmente ou parcialmente 

sobre a ideia de voltar ao passado, por que você utiliza o bonde com esse 

propósito? (Por favor, responda a todos os itens) 
 

  
Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Porque meus avós e bisavós utilizavam           

Porque vi em fotografias e filmes antigos           

Porque gosto de me sentir em tempos passados           

Porque gosto de fugir da correria dos dias de 
hoje 

          

Porque participo mais do processo de volta ao 
passado do que em museus 

          

 

10) Em que outra situação você também tem a sensação de voltar ao passado? 

(Por favor, responda a todos os itens) 
 

  
Concordo 

totalmente 
Concordo 

parcialmente 
Não concordo 
nem discordo 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
totalmente 

Andar em centros históricos           

Visitar museus           

Ver fotografias e filmes antigos           

Ir ao circo           

Outros           
 

 

Se respondeu OUTROS, quais? _____________________________________ 

 
 

11) Gostaria que houvesse encenações ou eventos que relembrassem como era 

a vida no Bonde de Santa Teresa antigamente? 
 

(   ) Sim    (   ) Não 

 
 

12) Gostaria de comentar sobre algo mais? 
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Resultados: 

 

Em relação à origem dos usuários do bonde entrevistados: 

 

 

Em relação ao sexo dos entrevistados: 
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Em relação a faixa etária dos entrevistados: 

 

 

 

Em relação ao propósito de utilização do bonde: 
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Em relação a freqüência com que anda de bonde: 

 

 

 

Sobra o Bonde de Santa Teresa: 
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Sobre a motivação para utilização do Bonde de Santa Teresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o entrevistado respondeu no item anterior que gosta da ideia de voltar ao 

passado, foi perguntado o por quê: 
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Foi perguntado em que outra situação o entrevistado também se sentia voltando ao 

passado: 

 

 

 


