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Resumo: Assim como a cultura, o imaginário é inventado através do processo de

atribuir significados à vida cotidiana. A mídia é dos muitos agentes envolvidos nesse

processo chamado por Roy Wagner de “cultura interpretativa”. Resultado da cultura

interpretativa, a fabricação do imaginário turístico da cidade do Rio de Janeiro se

alimenta de imagens e representações produzidas em contextos que pouco têm a

ver com o turismo. A celebração dos 450 anos da cidade coloca em evidência o
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lugar privilegiado que as imagens possuem para o estudo e a investigação do imaginário.

No museu de imagens da cidade do Rio de Janeiro, a redundância com que determinadas

imagens  são  agenciadas  com  vias  a  comunicar  determinados  sentidos  solicita  do

pesquisador  uma perspectiva  hermenêutica.  A redundância  nos  permite  dar  conta  do

intrincado  processo  de  seleção  e  valorização  de  imagens.  Cenário  à  produção  de

imagens,  a  cidade  não  é  constituída  somente  pela  soma dos  meios  técnicos,  o  que

Simmel chamou de cultura objetiva. Metodologicamente, esta é uma pesquisa de cunho

qualitativo que faz uso da pesquisa bibliográfica assim como da análise interpretativa ou

compreensiva em antropologia e sociologia. O material de análise é composto por um

conjunto de imagens sobre bondes presentes em cartões telefônicos e que representam

cenas do Rio de Janeiro turisticamente valorizadas. Os primeiros resultados assinalam a

presença  da  redundância  (DURAND)  ou  da  insistência  (BARTHES),  característica

marcante  da  imaginação  simbólica.  Atrativos  turísticos,  ao  que  parece,  são

recorrentemente agenciados com vias a comunicar turiscentricamente o “melhor” lado da

cidade. 

Palavras-chave: imaginário, símbolo, cidade, semiologia, turismo.

Introdução

A abertura do mercado brasileiro de telefonia nos anos 1990 deu início à produção

de cartões telefônicos por parte de diferentes operadoras. O objetivo era substituir  as

antigas fichas de metal usadas nas cabines telefônicas públicas modernizando o sistema

de  telecomunicações.  A  despeito  de  sua  finalidade  principal,  os  cartões  telefônicos

chamavam a atenção pelas imagens dos quais eram portadores e,  com o tempo, se

tornaram objeto de colecionadores. 

Nos cartões produzidos pelo sistema Telebrás figuravam imagens que retratavam

diferentes aspectos do Brasil  e de suas cidades. Esses cartões abordavam diferentes

temas agrupados em séries.  Assim, havia séries que retratavam meios de transporte,

museus,  capitais,  fotografias  do  século  XIX,  lugares  turísticos.  Rapidamente  esses

cartões, alguns com imagens raras, viraram objeto de culto e de coleção. Hoje, podem ser

encontrados em algumas bancas no Centro do Rio de Janeiro, em sites especializados e

em páginas de redes sociais na internet onde são trocados, comprados e vendidos. 

Com a difusão dos telefones celulares,  especialmente  os  de acesso à  internet

(smartphones),  os “orelhões” e demais telefones públicos tiveram seu uso reduzido e,

com eles, os cartões telefônicos. Contudo, os cartões não desapareceram: de objetos

com uma função específica, passaram a existir como itens de coleção. Durante a Copa do

Mundo, em 2014, vários cartões com imagens do mascote dos jogos foram lançados,



trazendo a inscrição “item colecionável”. 

Neste  trabalho,  investigamos  um  conjunto  de  imagens  presentes  em  cartões

telefônicos e o modo como colocam em evidência aspectos da cidade do Rio de Janeiro e

da cultura brasileira. Para todos os efeitos, defendemos a ideia de que eles foram e ainda

são poderosos elementos de mobilização do imaginário coletivo, assim como os cartões

postais.  Nesse sentido,  sua pesquisa e investigação revelam-se importantes e podem

ajudar na tarefa de compreensão da fabricação ou invenção do imaginário sobre o Rio.

O imaginário jamais é somente a obra de uma ou de poucas pessoas. Ele também

não é a expressão de sentidos fixados em apenas um determinado ponto do tempo ou do

espaço. Nem por isso deixa de ser, primeiro, algo que se atualiza historicamente em uma

dada formação social e, segundo, que esteja direta e profundamente conectado a cada

um de nós. 

Na cidade, o imaginário se complexifica em função da forma como cristaliza-se na

arquitetura e no uso que os sujeitos fazem do espaço urbano. A cidade em sua grande

diversidade de tipos sociais, lugares e histórias, reflete diferentes imaginários. Tantos são

os imaginários quanto forem os diferentes lugares e fronteiras da cidade onde sujeitos

situados no interior de uma dada formação social negociam, não sem tensão e conflito,

incansavelmente os significados de suas ações e interações.

Ao  imaginário  turístico  se  juntam  outros.  As  fronteiras  entre  eles  não  são

estanques,  ao  contrário,  comunicam-se,  dialogam  e  se  reinventam.  Resultado  de

processos  históricos,  políticos,  econômicos  e  sociais  globais  desde  sua  fundação  no

século XVI, a cidade do Rio de Janeiro é continuadamente representada e imaginada nos

mais diferentes formatos: cartões-postais, jornais, revistas, mas também selos e cartões

telefônicos que caíram em desuso, mas ainda continuam a ser colecionados, trocados e

admirados.  São  essas  imagens  que  ajudam  a  compor  o  vasto,  complexo  e  nada

delimitado museu do imaginário turístico carioca.

Foi pensando no poder e na capacidade que as imagens possuem de mobilizar os

agentes sociais que se deu início a este trabalho, cuja reflexão se debruça sobre a análise

de um grupo de imagens que representam a cidade do Rio de Janeiro e, ao que tudo

indica, dinamizam o imaginário turístico: uma série sobre bondes antigos. Essa série foi

escolhida justo no momento em que os tradicionais bondes de Santa Teresa passam por

renovação e que na região do Porto do Rio se instalam os novos bondes,  tranways ou

VLT (veículos leves sobre trilhos). No ano em que a cidade completa 450 anos, a ideia de

modernidade e progresso atravessa imagens e discursos. Partindo dessa constatação,

buscamos imagens antigas que fazem um paralelo com tais ideais “atuais”.



Em termos  metodológicos,  adotamos  uma  metodologia  de  natureza  qualitativa,

caracterizada pela adoção de um olhar antropológico e sociológico interpretativista. Dito

de outra forma, buscamos interpretar um conjunto de imagens ou signos e ícones que

representam a cidade do Rio de Janeiro. Assim, de um levantamento inicial de mais de mil

imagens de cartões telefônicos brasileiros produzidos a partir dos anos 1990, selecionou-

se uma amostra de 50 cartões com imagens diversas do Rio. Desses, tomamos para

análise  cinco cartões telefônicos com imagens de bondes antigos que,  à  sua época,

evocaram modernidade e progresso. Paralelamente foram feitas várias visitas a bancas

de  vendedores  de  cartões  usados.  Também  visitamos  sites  de  vendas  de  cartões.

Compramos  as  peças  que  analisamos  em  bancas  do  Centro  do  Rio.  Não  nos

aprofundamos no rico campo da telecartofilia, que por si só geraria outra pesquisa, por ser

nosso objetivo focar nas imagens em circulação.

Assim, o objetivo deste artigo é refletir sobre as imagens, as representações da

cidade do Rio de Janeiro que integram isso que Gilbert Durand chamou de museu de

imagens ou bacia semântica e que são fundamentais para compreensão da construção

do turismo. O trabalho se torna ainda mais importante quando se celebram os 450 anos

de fundação da cidade, em 2015.

Imaginário e turismo

A reflexão sobre a construção das imagens representativas da cidade do Rio faz

pensar nas noções de bacia semântica e de museu de imagens desenvolvidas por Gilbert

Durand (1996). Essas noções permitem refletir sobre o lugar do mito e do imaginário na

produção de imagens e representações da cidade do Rio de Janeiro. Como assinala o

sociólogo Michel Maffesoli, não são as imagens que produzem o imaginário, antes, é o

imaginário que fabrica as imagens (2001).

A importância  das  imagens  no  Ocidente  é  efeito  de  importantes  mudanças  e

transformações  sociais,  econômicas  e  também  tecnológicas  ocorridas  nos  últimos

séculos. Durand chama a atenção para o período de forte inflação imagética no Ocidente:

“(...)  a invasão pela imagem aconteceu em progressão geométrica: fotografia a cores,

animação cinematográfica do ‘clichê’,  transmissão por satélite  das imagens,  e mesmo

auscultação radiográfica das obras de arte constróem um ‘museu’ (...)”. (1996, p.18).

Na esteira da inflação das imagens, os meios de comunicação de massa e sua

publicidade  ganham  centralidade  na  produção  de  sentidos  do  imaginário  turístico.  O

antropólogo  inglês  Jack  Goody  nota  que  a  imagem  é  ela  mesma  condição  da

comunicação; as imagens asseguram a mediação entre os homens: “As representações



são  fundamentais  à  comunicação  humana”  (2003,  p.14).  Goody  também  sublinha  a

importância dos meios de comunicação nesse processo:

Tudo  isso  muda  com  o  advento  da  comunicação  de  massa.  Como
proclamava Walter Benjamin, nós somos confrontados à dominação quase
absoluta das representações iconográficas e dramáticas, e isso de uma
forma  provavelmente  sem  nenhum  equivalente  na  história  humana.  As
mudanças  na  mídia  deram  nascença  a  uma  cultura  de  massa  das
representações. (GOODY, 2003, p.34).

A simples menção da existência de imagens e representações, assim como do

imaginário, não deve impedir de refletir sobre os aspectos de sua produção e circulação.

Imagens e representações são agenciadas e utilizadas para carregar de sentido isso que

genericamente  chamamos  de  cultura.  Ao  discutir  a  ideia  de  cultura  interpretativa,  o

antropólogo norte-americano Roy Wagner (2010) sublinha a forma como significados são

atribuídos. Segundo o autor, o significado é definido como: “O incremento, o ‘produto’ da

propaganda, do jornalismo, do entretenimento ou mesmo do protesto (...)” (2010, p.107). 

Cultura interpretativa é, como Roy Wagner também chama, o processo crescente

conhecido como cultura popular, de massa, mídia e contracultura (2010). Para o autor, “A

‘cultura interpretativa’ fornece um contexto de sentido para viver a vida cotidiana” (2010,

p.108). Aqui a ideia é a de que ideais e instituições sociais são inventados e precisam ser

incorporados ao curso da vida ordinária, isto é, cotidiana. 

A incorporação de imagens e representações à cultura ou ao imaginário é feita por

diferentes agentes, como aqueles que produzem cartões telefônicos ou por anunciantes,

que  tomam determinadas  paisagens  da  cidade  como tema para  veicular  significados

associando-os a seus produtos. A gama de agentes envolvidos no processo de produção

de  significados  inclui:  “jornalismo,  propaganda,  o  ‘mundo  do  entretenimento’,  certas

formas de arte e educação, religião popular e toda aquela modalidade de interpretação

conhecida diversamente como ‘cultura de protesto’, ‘contracultura’, ‘cultura jovem’, ‘cultura

alternativa’, ‘a subcultura’ e assim por diante” (WAGNER, 2010, p.107).

O imaginário encontra na noção de imaginação simbólica um importante suporte. O

símbolo não é um signo qualquer. Durand explica que os signos podem ser agrupados em

duas grandes ordens. Os signos arbitrários, em que o significado pode ser representado

razoavelmente  pelo  significante,  e  os  alegóricos,  cujos  significados  dificilmente  são

apresentáveis  (2003).  Assim,  quando falamos de imaginação simbólica  estamos,  para

todos os efeitos, lidando com essa dimensão do inconsciente que dificilmente se traduz

pela parte que a representa.

Como  todo  signo  que  articula  duas  metades,  o  significante  e  o  significado,  o



símbolo é um tipo de signo cuja significação é essencialmente inadequada, pois ambas as

partes  são  abertas,  explica  Durand.  Assim,  o  símbolo  é  um  tipo  de  signo  cuja

arbitrariedade  ou  convencionalidade  é  bastante  reduzida,  pois  sua  metade  concreta

representa uma dimensão abstrata ao infinito. Em função dessa inadequação estrutural

entre o significado e o significante, “o símbolo é uma representação que faz aparecer um

sentido secreto, ele é a epifania de um mistério” (2003, p.13).

A inadequação entre o significante e o significado leva a redundância a ganhar

importância no estudo do imaginário. Entre as imagens e representações que decantam e

se depositam na bacia semântica, um valor especial  é dado à redundância. Segundo

Durand, o símbolo somente vale por ele mesmo. Dito de outra forma, o significante jamais

chega a representar o significado (2003). Daí, a redundância não é somente uma forma

do significado - essa dimensão sempre abstrata e de difícil representação - manifestar-se:

“É  pelo  poder  de  repetir  que  o  símbolo  preenche  indefinidamente  sua  inadequação

fundamental”  (DURAND,  2003,  p.  14).  Assim,  “não  que  um só  símbolo  não  seja  tão

significativo que todos os outros, mas o conjunto de todos os símbolos sobre um tema

esclarece  os  símbolos  uns  pelos  outros,  lhe  acrescenta  uma  potência  simbólica

suplementar” (DURAND, 2003, p.14). A redundância é, então, uma forma de dar conta do

desencontro essencial entre o significante e o significado.

A insistência com que determinadas imagens recorrentemente aparecem não é,

como  poderia  parecer,  um  fato  trivial.  Durand  nota  que  “as  redundâncias  da  ‘bacia

semântica’ se fazem, portanto, com um tipo de escavação explicita de seus ‘relevos’”

(DURAND, 1996, p.118). 

Escavar  o  relevo  das  redundâncias,  eis  a  proposta  metodológica  descrita  por

Durand e adotada nesse trabalho. Apoiado em trabalhos de psicanalistas como Freud ou

Jung, mas também em trabalhos de linguistas como Roman Jakobson, e na antropologia

estrutural,  principalmente nas obras de Claude Lévi-Strauss,  Durand lançou as bases

disso que ele chamou de mitodologia. 

A forma como as representações da cidade do Rio de Janeiro se sucedem em

diferentes  suportes  e  meios  é  reveladora  da  forma  mítica  como  são  construídas  e

veiculadas. Nas grandes cidades, adianta Durand, o mito encontra as condições ideais

para se manifestar: “Geralmente, o mito ‘explode’ nas grandes cidades onde a rede de

comunicações é a mais densa. A repercussão nas províncias e no campo se faz mais

lentamente” (1996).

Essa mesma cidade, com toda a sua diversidade de espaços e lugares, traduz o

inconsciente e a memória coletiva fazendo-se cultura:



A metalinguagem primordial  vem se arranjar  na língua natural  do grupo
social. O inconsciente coletivo se faz cultural; as cidades, os monumentos,
as  construções  da  sociedade  vem  captar  e  identificar  a  pulsão  dos
arquétipos na memória do grupo. A cidade concreta vem modelar o desejo
da  ‘cidade  ideal’,  porque  uma utopia  não  é  jamais  pura  de  seu  nicho
ecológico. (DURAND,1996, p.136)

Ao contrário do que muitos pensam, o mito nunca desaparece; ele se transforma,

se adapta, se reinventa. Por isso, Durand defende a ideia de que “(...) os mitos não se

apagam  da  memória  social  (...)”  (1996,  p.152).  A pregnância  do  mito  no  imaginário

coletivo  é  assim  traduzida  pela  forma  como  o  espaço  urbano  opera  como  caixa  de

ressonância do inconsciente.

Rio, 450 anos de imagens

A celebração dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro oferece uma rara ocasião

para se refletir acerca das representações e imagens da capital carioca, cujos esforços

para  integrar  o  seleto  grupo  de  metrópoles  globais  incluem  mais  recentemente  a

realização de megaeventos como a Jornada Mundial da Juventude de 2013, a Copa do

Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

Em pelo  menos  dois  desses  megaeventos  a  cidade  veiculou  um repertório  de

imagens que transitavam entre os tradicionais mitos e clichês formados por corpos de

jovens mulheres  de biquini  nas praias  da Zona Sul,  Carnaval,  futebol  e  samba e  as

imagens de um país acolhedor, tolerante e marcado, sobretudo, pela emoção – a exemplo

das  imagens  da  multidão  cercando  o  carro  do  novo  Papa  Francisco  quando  de  sua

chegada à cidade do Rio de Janeiro, em 2013. 

Não  menos  importantes  são  as  imagens  de  novos territórios  que emergem da

sombra  do  significado  depois  de  pesados  investimentos  em  infraestrutura  urbana  e

segurança e cuja apropriação por parte do turismo desencadeia novas dinâmicas sociais,

econômicas e políticas. Esses novos territórios conquistados e habilitados pela produção

do espaço turístico incluem as favelas, assim como a antiga e decadente zona portuária

agora reabilitada através da presença de museus como o MAR, o Museu do Amanhã,

centros  culturais,  um  aquário,  prédios  comerciais  e  hotéis  e  renomeada  de  Porto

Maravilha.

Muitas das imagens que hoje identificam a cidade do Rio de Janeiro como universo

da “cultura”, do lazer, do turismo, da festa e da descontração, foram lentamente forjadas

através de um esforço coletivo difuso que reúne diferentes atores sociais coletivos como

mídia, organizações públicas e privadas, laicas ou religiosas. Não menos importantes,



claro, foram e são os esforços intencionais de agentes que também miram na fabricação

de uma cidade turística organizada para receber o visitante.

Para  o  sociólogo  francês  Yves  Grafmeyer,  a  cidade  é  um  modo  de  vida  e  o

resultado de diferentes relações tanto no plano objetivo quando no subjetivo: 

A cidade  é  ao  mesmo tempo território  e  população,  quadro  material  e
unidade de vida coletiva, configuração de objetos físicos e nó de relações
entre  sujeitos  sociais.  Podemos  decidir  de  nos  interessar  mais
particularmente por uma mais do que por outra dessas duas ordens de
realidade.  Mas  elas  não  restam  menos  indissociáveis.  E  é  bem  sua
interação mesma que convém considerar se queremos  acordar sobre uma
definição  geral  da  cidade,  ou  ao  menos  sobre  seus  traços  mais
significativos e mais constantes. (1994, p.08). 

Unidade  indissolúvel  das  dimensões  sociais  e  espaciais,  a  cidade  assinala  a

diversidade  de  modos  de  vida  e  de  representações.  Grafmeyer  e  Durand  parecem

concordar sobre esse aspecto: a complexidade e a diferenciação marcham juntas como

uma das marcas da cidade. As diferentes áreas da cidade encontram seu equivalente em

diferentes formas de memória e imaginário. A isso se somam as formas pelas quais as

desigualdades são instauradas, mantidas e reforçadas segundo os diferentes processos

de apropriação e valorização do território. Segundo esse ponto de vista:

A  condensação  da  vida  social,  que  se  encontra  no  princípio  da
urbanização, implica simultaneamente que essa vida social se complexifica
e  se  diferencia.  A cidade  reúne  atividades  e  populações  que  não  se
distribuem  de  forma  uniforme  sobre  o  território.  O  processo  global  de
aglomeração  se  multiplica  ao  contrário  em  incontáveis  processos
localizados de agregação e separação que inscrevem no espaço urbano
diversas linhas de partilha mais ou menos divididas. (GRAFMEYER, 1994,
p.10).

O  quadro  denso,  complexo,  desigual,  multifacetado  e  dinâmico  que  a  cidade

oferece a seus habitantes propicia formas bem específicas de interação social. Uma que

nos chama especial atenção é a reserva, ou atitude blasé, como define Simmel. 

Em razão mesmo da multiplicidade de contatos ocasionados pela vida na
cidade,  as  relações  sociais  tendem  a  ser  anônimas,  superficiais  e
efêmeras.  A reserva  na  troca,  a  preservação  da  intimidade  tornam-se
condições de interação. Por oposição aos laços interpessoais que unem
estreitamente os membros do “grupo primário” do tipo aldeão, os citadinos
mantêm mais relações “secundárias”, isto é, segmentadas, transitórias e
marcadas pelo utilitarismo. (GRAFMEYER, 1994, p.15).

Espaço  sensível  de  socialização,  trocas  e  encontros,  de  moradia,  diversão  e

trabalho,  mas  também de  circulação  e  de  intercâmbios  simbólicos,  a  cidade  articula



diferentes  realidades.  Ela  é  tanto  um dado  objetivo  que  se  apresenta  com toda  sua

concretude àqueles que participam de suas dinâmicas quanto um dado subjetivo, isto é,

que solicita a capacidade interpretativa da qual os atores sociais são dotados para atribuir

significados segundo padrões de coordenadas hierarquizadas que situam pessoas, coisas

e eventos dispostos em categorias previamente estabelecidas (LÉVI-STRAUSS, 1991;

DOUGLAS, 1978; ROCHA, 1980).

As transformações urbanísticas pelas quais as cidades grandes passaram ao longo

da segunda metade do século XX tiveram o turismo como um de seus principais agentes.

Dotar  a  cidade  de  meios  de  hospedagem  limpos  e  confortáveis,  infraestrutura  de

transporte eficiente situado próximos aos centros urbanos, equipamentos culturais como

museus, galerias, centros culturais, parques e praças, eram a condição fundamental para

acolher e entreter o turista em grande parte vindo dos países do Norte.

Importantes intervenções urbanísticas tiveram lugar em grande parte das cidades

européias na segunda metade do século XIX, é verdade, mas o turismo ainda não se

constituía em fator relevante como na contemporaneidade. Cidade que serviu de modelo

para incontáveis outras em todo o mundo, inclusive o Rio de Janeiro, Paris foi remodelada

tendo  como  objetivo  mostrar  ao  mundo  o  mais  alto  grau  de  desenvolvimento  da

civilização.  Hoje a capital  francesa anuncia aos quatro cantos do mundo,  em cartões

postais,  ser “o centro do mundo”. Ei-nos diante de uma das expressões mais explícitas

do que temos chamado em nossas pesquisas de turiscentrismo (SIQUEIRA, 2006; 2009).

Em grande parte dos discursos de governantes e de homens de negócio, o turismo

aparece  como  uma  justificativa  forte  o  bastante  para  legitimar  intervenções  e

investimentos públicos a perder de vista. Ao mesmo tempo em que seduzem e encantam,

as cidades ocupam um lugar ambíguo no imaginário. Lugar associado ao trabalho, ao

estresse, à poluição, em poucas palavras, um lugar degradado, a cidade também ocupa

um lugar de descoberta e do estar-junto. Lugar por excelência onde os mais diferentes

tipos  sociais  são encontrados,  a  cidade tornou-se assim com toda a  sua diversidade

cultural  e  histórica  um  poderoso  atrativo.  Em  nenhuma  outra  forma  de  estar-junto

(MAFFESOLI,  1991)  podemos reunir  em um limitado  espaço  tamanha  diversidade.  A

cidade,  então,  passa  a  gozar  de  relevância  singular  no  que  diz  respeito  aos  mais

diversificados investimentos em infraestrutura.

Ao contrário do que afirma o senso comum, a cidade grande não significou, de uma

vez  por  todas,  o  fim  da  tradição  e  da  comunidade.  Mesmo  na  metrópole  podemos

encontrar ambientes que remetem à cidade pequena e a todo o universo de valores e

atitudes associados a elas. É isso que assinala o sociólogo Yves Grafmeyer quando diz



que

Essa  evocação  de  convivência  mais  ou  menos  imaginária  é
frequentemente uma maneira de proclamar as virtudes da diversidade sem
conflitos, da harmonia social que cuida de um bairro familiar que, portanto,
não impõe àquele que o habita nenhum excesso de familiaridade com seus
vizinhos. (1994, p.82).

O sociólogo alemão Georg Simmel escreveu na primeira década do século XX que

a cidade grande caracterizava-se pelo acentuado grau de desenvolvimento de sistemas e

infraestruturas  organizados  segundo  princípios  impessoais  e  objetivos,  regidos  pela

racionalidade técnico-instrumental. Ele deu a esse fenômeno o nome de cultura objetiva.

Simmel  entendia que a cidade grande representava a própria estrutura da vida

moderna e o ambiente “natural” do sujeito moderno. Conforme assinala Jonas (1994) em

« La  grozstadt-métropole  européenne  dans  la  sociologie  des  pères  fondateurs

allemands », a cidade grande é o resultado de poderosos processos de industrialização e

de  urbanização.  As  dimensões  espaciais  e  técnicas  alcançadas  pela  cidade  grande

oferecem, ao contrário do que se pode imaginar num primeiro momento, as condições

favoráveis  para  que  o  indivíduo  mantenha-se  a  uma  distância  segura  das  forças

englobantes da coletivização (1994, p.33).

Tomando o bairro de Copacabana como objeto de estudo e caso privilegiado para

pensar a cidade e a sociedade complexa, Gilberto Velho (1994) sublinha a perspectiva da

complexidade como uma das características da cidade grande:

Sem  dúvida,  uma  das  características  mais  marcantes  da  sociedade
moderno-contemporânea é o seu caráter de massificação. O processo de
urbanização, o desenvolvimento das grandes regiões metropolitanas e das
megalópoles,  os  meios  de  transporte  e  comunicação,  os  avanços
tecnológicos  produziram  uma  transformação  inédita  na  história  da
humanidade quanto a alterações de padrões de sociabilidade e interação,
costumes e rotinas. (VELHO, 1994, p.67).

De forma paradoxal, assinala Simmel (1978) é somente na cidade grande que o

indivíduo poderia liberar-se de forças sociais coercitivas a fim de guardar sua autonomia e

originalidade.  Conforme mostra Jonas, a liberação da subjetividade pessoal  do sujeito

moderno  encontra  na  cidade  grande  sua  última  etapa.  Caracterizada  pela  extrema

impessoalização, o urbano como modo de vida permite que a personalidade interna, a

subjetividade, possa manter-se à distância e, assim, assegurar a liberação do indivíduo.

A  hipertrofia  da  dimensão  técnico-instrumental  ou,  ainda,  o  enorme  grau  de

objetificação  de  estruturas  como os  sistemas  de  transporte  de  massa,  da  burocracia



estatal  ou  mesmo  do  espaço  urbano,  além  da  enorme  divisão  social  do  trabalho,

confronta o habitante da cidade, o citadino, a tal ponto que para se proteger do choque

decorrente dos incessantes estímulos emerge isso que Simmel chama de atitude blasée:

Os mesmos fatores que redundaram na exatidão e na precisão minuciosa
da  forma de vida  redundaram também em uma estrutura  da  mais  alta
impessoalidade; por outro lado, promoveram uma subjetividade altamente
pessoal.  Não  há  talvez  fenômeno  psíquico  que  tenha  sido  tão
incondicionalmente reservado à metrópole quanto a atitude blasé. A atitude
blasé  resulta  em  primeiro  lugar  dos  estímulos  contrastantes  que,  em
rápidas mudanças e compressão concentrada, são impostos aos nervos.
(SIMMEL, 1978, p.16). 

Em outras palavras,  a capacidade de não se deixar  influenciar ou abater  pelos

sucessivos e incessantes estímulos que a cidade moderna dirige ao citadino. 

A razão mais profunda pela qual a cidade grande favorece a tendência a
uma existência pessoal mais individual – pouco importa se é sempre bom
e sempre com sucesso –  me parece essa aqui:  o  desenvolvimento  da
cultura moderna se caracteriza pela ultrapassagem do espírito subjetivo
por aquilo que podemos chamar o espírito objetivo (SIMMEL, 2004, p.181).

Grafmeyer assinala que a atitude blasée é desenvolvida pelo citadino para proteger

sua personalidade dos infinitos fluxos de estímulos decorrentes da metrópole:  “Georg

Simmel desenvolveu a ideia segundo a qual a reserva é ordinariamente a postura mental

do habitante da cidade grande quando ele se engaja nesse tipo de relação com outros

habitantes3”. (1994, p.93).

O turismo é um fenômeno social  do tipo total  (MAUSS,  1974)  que secreta um

poderoso imaginário a respeito de não importa qual  localidade, lugar ou espaço. Mas

nenhuma localidade é turística por natureza.  O fato social  turístico é uma construção

social.  Ele  é o resultado de inúmeras mudanças da sociedade moderna que incluem

fatores  que  abarcam  desde  transformações  na  forma  e  maneira  de  se  produzir

mercadorias até a produção de estruturas mentais capazes de destacar da infinita gama

de objetos existentes aqueles para os quais um valor de destaque se quer dar (PERALTA,

2003). 

O turismo moderno também é devedor da forma como o “Indivíduo” foi construído

no  Ocidente  desde  pelo  menos  o  século  XVI  (DUMONT,  1993;  DUARTE,  1986).  Da

mesma  forma  parece  ter  sido  crucial  a  maneira  como  a  natureza  e  as  paisagens

tornaram-se objetos de contemplação e visitação. Em poucas palavras, foi  necessária

3 «Georg Simmel  a développé l’idée selon laquelle la réserve est  d’ordinaire  la  “posture mentale”  de
l’habitant  des  grandes  villes  quand  il  s’engage  dans  ce  type  de  relation  avec  d’autres  habitants».
(GRAFMEYER, 1994, p.93).



uma profunda mutação mental para se chegar a esse estado de coisas. O antropólogo

brasileiro Celso Castro expressa esse processo argumentando que:

Seria  ingenuidade,  no  entanto,  pensar  que  um  local  possa  ser
“naturalmente”  turístico.  Seu  reconhecimento  como  “turístico”  é  uma
construção cultural – isto é, envolver a criação de um sistema integrado de
significados  através  dos  quais  a  realidade  turística  de  um  lugar  é
estabelecida, mantida e negociada. Esse processo tem como resultado o
estabelecimento de narrativas a respeito do interesse da “atração” a ser
visitada. Essas narrativas associam determinados adjetivos a “pontos” ou
eventos turísticos, antecipando o tipo de experiência que o turista deve ter.
A  construção  do  caráter  turístico  de  um  local  também  envolve,
necessariamente,  seleções:  alguns  elementos  são  iluminados  enquanto
outros permanecem na sombra. (1999, p.81).

Castro assinala que a construção da localidade turística é é devedora de materiais

diversos, como os guias de viagem e toda sorte de propaganda turística que fornece

previamente a experiência que o visitante ansiosamente espera encontrar na localidade

que visita: 

Uma via de acesso ao processo de construção da natureza turística de um
local  nos  é  fornecida  pelos  guias  de  viagem  e  folhetos  turísticos,  que
“cristalizam”  as  narrativas  e  imagens  do  turismo  em  um  determinado
momento.  Examinados  com  alguma  dose  de  estranhamento  e
distanciamento, os guias nos ajudam a perceber que a realidade turística
de um local  é permanentemente negociada.  Há sempre a  concorrência
entre visões distintas a respeito daquilo que deve ser experimentado, e de
que modo. (CASTRO, 1999, p.81).

Os guias não fornecem de uma vez por todas o tipo de experiência que o turista

encontrará no local que visitará. A experiência é, antes, mais o efeito de uma negociação

que implica o engajamento do turista em potencial.

A cidade nos cartões telefônicos 

Para  efeitos  de  metodologia,  optamos  por  classificar  os  cartões  telefônicos

selecionados em ordem numérica. Os cinco cartões do sistema Telebrás pertencem à

série Bondes. Neles observamos a presença de aspectos do espaço urbano, sendo o

bonde uma unidade fundamental desse espaço. 

A descrição dos cartões envolve  colocar  em relevo a  relação entre  o  meio  de

transporte,  o  espaço  urbano,  a  natureza  e  os  sujeitos  que,  naquele  momento,  a

animavam. Para isso, nos valemos dos ensinamentos de Flüsser (2002) a respeito do tipo

de olhar que adotamos para interpretar uma imagem. Segundo Flüsser,  ao olhar uma

imagem devemos buscar as relações que se instauram entre os elementos presentes na

cena. É somente pela forma como esses elementos se relacionam que podemos destacar



alguns dos prováveis sentidos presentes nas imagens. Para Flüsser, devemos percorrer a

imagem de forma circular, rechaçando o olhar instaurado pela lógica racional, fundada em

relações  de  causa  e  efeito.  Segundo  esse  princípio  teórico-epistemológico,  o  bonde

empresta sentido ao espaço urbano assim como o espaço urbano empresta sentido ao

bonde. Dessa forma, o sentido de um objeto ajuda na produção do sentido de um outro

elemento.

O primeiro cartão selecionado apresenta uma imagem em preto e branco de um

bonde  trafegando  pela  Praça  da  República,  quase  em frente  ao  Quartel  Central  dos

Bombeiros do Rio de Janeiro. Do lado direito encontra-se a Praça, também conhecida

como Campo de Santana. Trata-se de uma imagem que captura o cotidiano de uma parte

da cidade com pessoas caminhando pelas calçadas enquanto outras atravessam a rua. À

frente do bonde há carroças tracionadas por animais, provavelmente cavalos. O contraste

entre natureza e cultura é colocado em evidência na imagem a partir da oposição entre os

prédios construídos no lado esquerdo da foto e as árvores do campo de Santana. Nesse

cartão, o bonde reina sozinho como meio de transporte moderno. Essa modernidade é

assinalada pelo contraste com as carroças, signo de um tempo que é revolucionado e

parece desaparecer. A presença de construções antigas presentes na imagem é outro

fator que chama a atenção do leitor. Prédios e casarões históricos dominam a cena e

assinalam uma época que ainda persiste através do tombamento desses edifícios hoje

patrimônios. 

A imagem presente no segundo cartão é da Rua 1° de março, também no Centro

do Rio. No verso desse cartão a informação explica que o nome foi uma homenagem ao

fim da guerra do Paraguay, em 1° de março de 1870. Ao menos três bondes encontram-

se na imagem, o que sugere que o lugar possuía um movimento maior, tratando-se de

uma localidade central. Um detalhe curioso nessa imagem é o sistema que permite aos

bondes manobrar na rua. Podemos observar também uma grande quantidade de pessoas

trafegando pelas calçadas e mesmo pela rua. Na imagem do segundo cartão a natureza

não  aparece  de  forma  explicita;  não  há  árvores  nem  nenhum  tipo  de  arborização

aparente.  Dois  grandes  conjuntos  de  casas,  sobrados  e  pequenos  prédios  dominam

ambos os lados da rua, atestando seu caráter moderno e urbano. Da mesma forma que

no primeiro cartão,  carroças e charretes dividem a cena com os bondes e o traçado

urbano; quiosques, como os encontrados em Paris, além do sistema elétrico aéreo que

fornecia eletricidade ao bonde completam a decoração moderna do espaço urbano.

No terceiro  cartão o túnel  do Leme ocupa a cena principal  e  descortina vários

sentidos. Trata-se de uma imagem enigmática. Em segundo plano temos a imagem de um



bonde que fazia a ligação do bairro de Botafogo à Copacabana.  Fotografado quando

estava prestes a entrar no túnel do Leme, também chamado de Túnel Novo, o bonde foi

congelado nesse movimento de travessia sugerindo diversas questões. Aqui a presença

do bonde entrando no túnel assinala o movimento de uma cidade que se torna cada vez

mais  dinâmica  e  mais  desenvolvida.  A  imagem  do  túnel  é  simbólica:  permite  ver

vagamente ou especular sobre que se passa do outro lado, em Copacabana. A visão

parcial do outro lado do túnel representa um fator a mais na constituição do sentido da

imagem. Olhando um pouco mais de perto, podemos reparar duas pessoas no final

do túnel.  Suas siluetas denunciam a presença humana do outro lado desse meio de

comunicação físico e simbólico. De fato, o bonde e o túnel reforçam o sentido de ligação,

de comunicação: ambos colocam em relação o espaço antes insuperável pela presença

da natureza.  A presença do túnel  assinala indiretamente o planejamento e o trabalho

envolvidos em sua construção, ou seja, o progresso.

Do ponto de vista arquitetônico, a entrada do túnel chama a atenção para o estilo

adotado.  Há  uma  intenção  estética  presente;  não  se  trata  somente  de  um engenho

técnico,  mas de um comunicador dotado de sentido.  Um pequeno lampião,  situado à

direita de quem vê a imagem, remete ao Rio antigo. Ao mesmo tempo, ele remete à

modernidade presente com a presença do túnel, do bonde e do sistema de iluminação. A

ausência de automóveis é significativa: comparada aos dias de hoje, a imagem desse

cartão nos transporta para um mundo que não existe mais. O cuidado e o zelo com o

espaço urbano são elementos valorizados na cena.

A imagem presente  no cartão  4  coloca em destaque o aspecto  da assistência

social/médica  nas  linhas  servidas  pelos  bondes  da  Light.  Mas  outros  sentidos  estão

presentes na imagem. O bonde foi fotografado em uma situação em que sua relação com

a paisagem lhe empresta um sentido distinto daquele ao qual foi destinado. Destinado ao

transporte de pessoas com problemas de saúde, dois outros elementos aparecem para

compor o sentido da representação.  O bonde de assistência pública trafega por  uma

avenida ou boulevard em bom estado de conservação e cercado por árvores. A presença

do bonde com a paisagem ao fundo assinala a intenção do planejamento urbano incluindo

o paisagismo. A natureza aqui é convocada a figurar no papel de elemento decorativo e

cuja presença assinala a sua dominação pelo homem. Esse também seria um signo da

modernidade:  a  natureza  dominada  a  serviço  do  homem  na  cidade.  O  sentido  de

segurança,  de  conforto  são  assim  evidenciados  para  contrastar  com  a  presença  da

doença ou da morte.  Essa imagem também remete a um tempo no qual  os serviços

sociais  não  encontravam-se  sobrecarregados.  Apesar  de  destinado  ao  auxílio  e  ao



socorro, o bonde não está em operação naquele momento.

O último cartão da amostra representa o bonde de Santa Teresa trafegando sobre

os Arcos da Lapa. Trata-se de uma imagem que até o acidente do bonde em 2011, em

Santa Teresa, e que provocou a morte de pessoas, fazia parte da paisagem cultural da

cidade.  Apesar  desse  cartão  também  compor  a  série  bondes,  ele  apresenta  uma

diferença não negligenciável: trata-se de uma imagem contemporânea, datada dos anos

1990, provavelmente. Nela, o sentido do bonde é dado por outros elementos presentes na

cena. Os Arcos da Lapa, com sua monumentalidade, contrastam fortemente com bonde,

que pouco aparece. A igreja e o morro com árvores e outras construções remetem a um

universo distinto do Centro nervoso e agitado do Rio. Diferente dos demais cartões, que

retratam um Rio antigo que inspira uma certa nostalgia, esse cartão coloca em evidência

ao menos quatro grandes atrativos turísticos: o primeiro é o próprio bonde; o segundo,

Arcos  da  Lapa,  que  funcionam como  ponte  para  o  bonde;  o  terceiro,  uma  igreja  e,

finalmente, o próprio bairro de Santa Teresa. Também compõem a paisagem as árvores, o

que permite articular a cidade, seus atrativos e a natureza.

Após  a  descrição  que  procurou  levar  em  conta  o  jogo  de  relações  entre  os

elementos  que  compõe  as  imagens,  o  que  podemos  dizer  dos  cartões  vistos  em

perspectiva?  Onde  estariam  as  redundâncias  (DURAND,  1996)  e  as  insistências

(BARTHES, 1981)? Nos cartões telefônicos o bonde surge no cenário urbano; ele mesmo

é parte dessa urbanidade e modernidade. A presença do bonde nos cartões é um primeiro

elemento de redundância. Seja no Centro da cidade, na Rua 1° de março ou na Rua Frei

Caneca, à caminho de Copacabana ou de Santa Teresa, ou ainda para socorrer alguém

que necessitasse de ajuda, o bonde denuncia um passado. A presença do bonde em um

passado não tão longínquo busca preencher sua ausência atual.  

Enquanto os quatro primeiros cartões atestam um Rio Antigo no qual a mobilidade

não se colocava como um problema para uma parte da cidade, no cartão 5 sua presença

atesta o caráter turístico, voltado ao lazer e ao entretenimento. Ainda que o bonde fosse

usado para levar moradores do Centro da cidade à Santa Teresa, a “função” turística seria

sinal de sua verdadeira natureza.

 Outra  diferença  fundamental  se  instala  entre  os  cartões.  Nos  quatro  primeiros

cartões o bonde não se faz mais presente. Somente no último, o bonde ainda trafega -

mesmo que se saiba que atualmente o serviço tenha sido temporariamente interrompido

para revitalização. Dos quatro primeiros cartões restaram apenas alguns prédios, como o

Quartel  Central  dos  Bombeiros,  o  Campo  de  Santana  e  o  Túnel  do  Leme.  As  ruas

tranquilas e pacatas percorridas por charretes e carroças, signo de um tempo passado



cederam  lugar  ao  tráfego  violento  e  poluente  de  automóveis.  Os  pedestres  muito

provavelmente atravessavam as ruas nas imagens dos três primeiros cartões sem se

preocupar com a violência urbana.

Considerações finais 

Nas imagens em cartões telefônicos que estudamos, a modernidade dos bondes

compõe a paisagem urbana da cidade do Rio de Janeiro no começo e no final do século

XX.  Os  bondes  traduzem  de  forma  significativa  toda  uma  série  de  intervenções

urbanísticas,  técnicas  e  culturais  presentes  no  processo  de  modernização  da  antiga

capital do país. Pontes, túneis, planejamento urbano, mas também modos e formas de

usar  o  bonde assinalam o lento,  mas inexorável  processo de mudança tecnológica e

cultural que marca a virada do século XIX. As imagens analisadas neste trabalho colocam

em relevo essa dimensão: do desenvolvimento técnico e tecnológico, do progresso que o

próprio  suporte,  o  cartão  telefônico,  em  um  dado  momento,  representou.  O

desenvolvimento ali é mesmo redundante: um aparato tecnológico (o cartão que substituiu

as antigas fichas metálicas) portando imagens com sentido de progresso técnico. 

A comemoração, em 2015, dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro, constitui um

museu de imagens no sentido que Durand empresta ao termo. Trata-se de uma bacia

semântica ainda jovem quando comparada a outras cidades, mas que nada deve em

termos  de  dinâmica  e  potencialidade.  Usando  como  fonte  esse  museu,  recorre-se

novamente, no século XXI, à imagem do bonde, agora chamado tramway ou VLT, para

mostrar a modernidade da cidade em reconstrução. 

A pesquisa sobre o imaginário em seu sentido antropológico ganha destaque em

função da relevância que as imagens possuem para a construção das realidades no seu

sentido mais plural. Essa importância é ainda maior para o turismo, fenômeno social total

(MAUSS,  1974)  abordado  muitas  vezes  através  de  leituras  unidimensionais  e

monocromáticas.  Em  outras  palavras,  imperam  no  campo  do  turismo  um  ou  mais

discursos que o tomam como fenômeno identificável, sobretudo, por meio de variáveis

econômicas e técnicas, o que além de empobrecer o olhar que se porta sobre ele desvia

a  atenção para  o  que  de  mais  importante  se  pode destacar:  o  jogo e  a  negociação

produtores de sentido.

O imaginário sobre a cidade do Rio de Janeiro é o resultado de um longo processo

histórico repleto de idas e vindas, dramas e alegrias e cujas fronteiras não são e nem

podem ser definidas objetivamente e de uma vez por todas. Espremida entre o mar e a

montanha e marcada pela desigualdade e a violência, a cidade do Rio de Janeiro oferece



diferentes  quadros  e  situações  em  que  natureza  e  cultura,  mais  do  que  oposições,

articulam-se  dialeticamente  em  formas  híbridas  das  quais  os  agentes  do  turismo  se

apropriam para compor diferentes narrativas ou discursos endereçados aos potenciais

visitantes, mas também àqueles que nela vivem.

Assim, a “cidade maravilhosa” que se quer insistentemente mostrar, principalmente

a  turistas  e  estrangeiros,  não  raramente  se  reduz  a  um  perímetro  cujos  contornos

definidos previamente jamais ultrapassam as margens de segurança que o turista nunca

deve ultrapassar. Não que eles não as ultrapassem; mas trata-se de algo que nunca é

mostrado nos guias  oficiais  produzidos pelo Estado ou por  agências privadas porque

simplesmente não se trata de algo que se queira fazer parecer que mereça ser visto e

apreciado (SIQUEIRA, 2006). 

A decorrência disso é que a pesquisa do turismo como fenômeno social total e de

comunicação jamais poderá prescindir do valor e do papel que as imagens possuem para

a produção da experiência turística. Verdadeira fábrica de imagens, o turismo participa

ativamente  da produção do  imaginário  alimentando e  sendo  alimentado por  isso  que

Gilbert Durand (1996) chamou de museu do imaginário.

No museu do imaginário a modernidade, expressa na presença dos bondes pela

cidade no começo do seculo XX, traduzia uma série de aspirações. Capital de um país

que se queria,  mas que não podia se modernizar sem se defrontar com contradições

econômicas  e  sociais  decorrentes  do  momento  histórico,  o  Rio  de  Janeiro  viu  seus

bondes desaparecerem gradativamente para, no começo do século XXI, reatualizarem o

mito da modernidade. A revitalização do bonde de Santa Teresa, depois de um acidente

trágico que expressou o longo período de abandono e crise desse sistema de transporte,

e a implantação do bonde no centro do Rio e na Zona Portuária, são dois lados de um

processo que conecta o passado e o presente. A tradição é valorizada ao mesmo tempo

em que a modernidade faz avançar o imaginário do progresso e da mudança.
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