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“UM BONDE CHAMADO DESEJO” E “A ILUSÃO VIAJA DE TREM”: O 
BONDE COMO ESPAÇO FÍSICO E SIMBOLÓGICO

Dogomar González Baldi1 

Um preâmbulo propício para novos discursos na sétima arte nas américas

Com o fim da Segunda Guerra Mundial os destinos da humanidade ficaram sob 

a guarda e supervisão das duas e únicas grandes potencias emergentes do conflito, os 

Estados Unidos de Norte - América e a União Soviética. O mundo de pós-guerra se 

caracterizou pelo afloramento de sentimentos, por vezes antagônicos, como esperança, 

sacrifício,  temor  e  desconfiança  que  propiciaram  reflexões  e  debates  de  cunho 

filosófico-social para discutir e redescobrir o lugar do ser humano no mundo.

De entre os escombros europeus, se levantam as vozes de pensadores como Jean 

Paule Sartre quem promove e ergue a bandeira do Existencialismo, mantendo distancia 

crítica  das  duas  ideologias  vencedoras;  Bertrand  Russel  e  o  seu  Humanismo  que 

pretende  resgatar  a  dignidade  do  homem,  enquanto  ser  gregário,  coletivo  e  ser 

subjetivo; e Berthold Bretcht como a sua dramaturgia e teatrologia posta a serviço da 

denuncia  de  todo  regime  e  sociedade  que  menoscabe  e  fera  o  direito  natural  e 

inalienável à vida, alimentação, moradia, educação e trabalho que tudo indivíduo deve 

ter.  

América Latina não ficou indiferente perante o novo ordem mundial, e da sua 

condição de mosaico cultural surgiu uma nova corrente de literatos que, por apresentar 

inquietudes e propostas comuns, se chamou a “Geração do 45” ou a “Geração Crítica”. 

Deste movimento literário continental,  se destacam os argentinos Jorge Luis Borges, 

Ernesto  Sábatto,  Adolfo  Bioy  Casares  e  Julio  Cortázar;  o  paraguaio  Augusto  Roa 

Bastos; o chileno Pablo Neruda; o cubano Alejo Carpentier; os mexicanos Octavio Paz 

e Juan Rulfo, e o colombiano Gabriel García Márquez, “el Gabo”, os quais mantiveram 

uma postura crítica e de distancia perante a divisão mundial entre o modelo econômico 

capitalista  decorrente  da  Terceira  Fase  da  Revolução  Industrial  e  o  comunismo 
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soviético.  Por  outro  lado,  a  sua  literatura  explorou  temas  sociais,  introspectivos  e 

existenciais, recolhendo a realidade cultural, a idiossincrasia e o imaginário coletivo de 

cada um dos seus próprios países, com uma narrativa alternativa não convencional e 

inovadora que rompia com a lógica linear do complexo tempo-espaço e incursionando, 

também  com  novos  discursos  literários  pertencentes  aos  domínios  dos  realismos 

mágico, maravilhoso, fantástico e o surrealismo.

Dentre  a  vasta  constelação  de  literatos,  o  escritor  argentino  Ernesto  Sábatto 

acolheu  com  beneplácito  os  novos  ares  existencialistas  defendidos  por  Sartre  e  os 

plasmou e pos em prática na sua obra “El  túnel” (“O túnel”)2,  considerada como o 

primeiro romance existencialista latino-americano.

Já nos Estados Unidos, a produção artística no campo das “tablas”3 teve um dos 

seus picos mais altos com a obra “Um bonde chamado desejo” de Tennessee Williams, 

estreada em 1947 e que obteve premio Pullitzer de Drama em 1948. Os louros da obra 

radicam, especialmente, em sua proposta de discutir e trazer à luz os sentimentos não 

correspondidos, a instabilidade emocional, o homossexualismo solapado, as condições 

da classe trabalhadora que tem por moradia o cortiço e o flagelo social decorrente do 

alcoolismo.

Gracias ao sucesso no teatro, a obra foi levada para a sétima arte quatro anos 

depois, em 1951, sob o roteiro e direção de Elia Kazan quem já havia dirigido a peça em 

Broadway.  O  filme  provocou  um  impacto  semelhante  ou  ainda  maior  que  o  seu 

predecessor  no  palco,  enfrentando  críticas  e  problemas  de  censura  provenientes  do 

conservadorismo  puritano  da  sociedade  norte-americana  e  da  Igreja  Católica  por 

apresentar o seu personagem principal, interpretado por Marlom Brando, com o corpo 

suado  e  mostrando  o  seu  peito  e  costas  em algumas  passagens,  as  insinuações  de 

lesbianismo de parte de Blanche Du Bois para com a sua própria irmã Stella Kowalsky 

e o seu assedio discreto a seu cunhado Stanley Kowalsky. 

O  filme  ainda  proporciona  uma  atmosfera  densa  e  pesada  que  cobra  maior 

dramatismo a través da monocromia do mesmo.  Com efeito, o cortiço moradia popular, 

2 Pablo Castels confinado na sua cela, cumprindo condena por ter assassinado a Maria Iribarne, a grande 
paixão da sua vida, relembra e reflexiona sobre o seu relacionamento turvo, confuso e esdrúxulo, pois ele 
chegara à conclusão de que o seu próprio marido e um primo também formavam parte intrínseca de uma 
relação a quatro.
3 Tablas, termo comum usado na linguagem do teatro hispanofalante que se refere ao cenário. 



escura, envelhecida, de espaços reduzidos é o cenário central da peça que com as suas 

condições  de  espacialidade  promove  a  promiscuidade  e  a  obrigatoriedade  dos  seus 

moradores ao confinamento forçado. 

Passado quase médio século, em 1995, foi realizado o remake do filme sob a 

direção de Glenn Jordan, estrelando o papel principal de Stanley Kowlasky o ator e 

dramaturgo Alec Baldwin, Jéssica Lange no papel de Blanche Du Bois e Diane Lane 

como  Stella.   Se  bem a  sua  penetração  e  aceitação  do  público  cinéfilo  finisecular 

aparentou ser discreta, pelo fato do seu argumento ser, hoje em dia, corriqueiro e até em 

certo modo dedutível, a obra merece reconhecimento e brilha pelo seu próprio mérito. A 

atuação de Alec Baldwin não deixa nada a desejar, enquanto que o seu próprio biótipo 

de homem, com alguns kilogramas a mais e barriga de um porte discreto fazem dele 

uma  construção  mais  lógica  e  coerente  com a  sua  condição  de  operário  que  a  do 

apolíneo Marlom Brando, muito embora não fosse a sua escolha para o papel tanto 

quanto pelo seu porte atlético, e sim pelo seu domínio de dramaturgia.   

Na cola da produção fílmica norte-americana, México, no seu caráter de vizinho 

e como tal de caixa de ressonância, se mostrou como um terreno fértil na elaboração de 

produções locais as quais receberam um grande impulso com o exílio voluntário de Luis 

Buñuel4 quem, após trabalhar em filmes publicitários, rodou vários larga metragens que 

revelam a injusta e conflitada realidade social mexicana decorrente de uma revolução 

inacabada, impulsionada por Emiliano Zapata e Pancho Villa, de uma reforma agrária 

timorata e discreta que não chegou a contemplar o tecido social e de uma classe branca 

dominante  que  pretendia  manter,  a  tudo  custo,  os  vícios  dos  seus  ancestrais,  os 

conquistadores espanhóis.  

Dentre o universo cinematográfico do produtor espanhol se destaca “A ilusão 

viaja de trem”, de 1953, considerada como um dos melhores cem filmes mexicanos.  A 

obra  é  uma  clara  alusão  intertextual  e  de  confrontação  com  a  peça  de  Tennessee 

Williams. Nela o espaço estático e fechado do cortiço é confrontado e desafiado pelo 

4 Luis  Buñuel,  1880 –  1983,  roteirista,  produtor  e  diretor  espanhol,  identificado  como Surrealismo, 
realizou o primeiro filme desta corrente, “Um cão andaluz”, em 1929, com o pintor e amigo pessoal 
Salvador Dali. Com a derrocada da Segunda República Espanhola e o ascenso ao poder de Francisco 
Franco, o cineasta se exila em México durante anos até voltar por um tempo para o Velho Mundo, mas 
retornou  para  a  capital  asteca  onde  acabou  o  resto  dos  seus  dias.  “Escravos  do  rancor”;  “O  anjo 
exterminador”; ” Viridiana”, “O discreto encanto da burguesia”; “O fantasma da liberdade”; e “O escuro 
objeto do desejo” são as suas obras primas.



espaço aberto e a dinâmica do bonde, apresentando-se este, de certo modo, como um 

complemento ou prolongação do primeiro.

Um Bonde Chega: Desejo é o Destino, e “133”, Um Bonde Que Vai e Vem 

Muito  embora  ambas  as  produções  apresentem  argumentos  nucleares 

contrastivos, não deixam de evocar um elemento comum que cobra vida sob a figura do 

bonde. “Um bonde chamado desejo” recreia uma historia de cunho intimista e interiores 

como se poderá apreciar:

Estados Unidos de Norte - América, década dos cinqüenta.  Blanche Du Bois 

chega à  cidade de  New Orleans  para visitar  a  sua irmã grávida  Stella,  casada  com 

Stanley  Kowalsky,  um operário  da  construção  civil.  Para  chegar  ao  endereço  onde 

moram, deve tomar um bonde cujo destino é Desejo para logo tomar outro cujo fim da 

linha é Cemitério.

Stella e Stanley moram num cortiço, num bairro de classe trabalhadora. Blanche 

do momento que chega manifesta o seu desagrado com a moradia, fazendo comentários 

sobre as condições físicas dos cômodos e pretendendo fazer valer os seus pontos de 

vista.  Stanley percebe  as  intenções  da  sua  cunhada e  reage intempestivamente  para 

salvaguardar  e  defender  o  que  ele  considera  o  seu  próprio  território.  Em breve,  se 

estabelece uma situação de constante tensão entre ambos. Stella procura manter um tom 

conciliador. O espaço físico da moradia promove, acelera e intensifica os confrontos 

verbais. Blanche, por outro lado, com sutileza, procura dobrar o seu cunhado mediante a 

sedução, como também, - produto da sua provável instabilidade emocional -, insinua um 

comportamento lesbiano para com a sua própria irmã. 

As  memórias  de  Blanche,  por  outro  lado,  estão  cobertas  de  cobranças  e 

insatisfações: ela pegou o seu marido com outro homem pelo qual ele comete suicídio; 

hipotecou a propriedade da sua família para logo perdê-la, foi demitida do colégio onde 

lecionava por  envolver-se  com um aluno,  e  Stanley ainda descobre que Blanche se 

prostituiu pelas noites num hotel de baixo nível.

A descoberta destes fatos faz com que Stanley primeiro reivindique parte da casa 

em litígio  para logo perder  a  cabeça e  assumir  um comportamento  extremadamente 



violento e insano, ao ponto de jogar uma radio pela janela e de bater na sua própria 

esposa. Aborrecido com a situação e farto com a presença da sua cunhada, Stanley a 

estupra brutalmente. Após o incidente, Blanche parece perder a cordura e, em breve, é 

conduzida a um sanatório. A normalidade e cotidianidade parecem voltar, aos poucos, 

ao lar dos Kowalsky e ao cortiço.

Já e em contrapartida a um drama dentre quatro paredes,  “A ilusão viaje de 

trem” se apresenta como o típico “road movie”, “película sobre cuatro ruedas”, isto é 

um filme sobre  quatro  rodas  que propõe um olhar  de portas  para afora  procurando 

outros olhares em médio de uma multifasética urbe. 

Cidade de México, início dos anos cinqüenta. O bonde 133, chamado também de 

trem na gíria do espanhol centro-americano, deve sair de circulação pelo seu desgaste de 

anos de serviço. Seus dois mecânicos, Caireles e Tarrajas, indignados com a resolução 

da empresa, após contracenar numa peça teatral num cortiço, a qual parodia a luta de 

Deus contra Lúcifer e a expulsão de Adão e Eva do paraíso, decidem roubar o carro do 

estacionamento a media noite, aproveitando que o vigilante ficou no cortiço bebendo.  

Assim se  origina um recorrido pela  cidade escura e  adormecida.  Pelo bonde 

desfilam  quase  todos  os  elementos  sociais  mexicanos:  populares,  açougueiros  que 

sobem carregando cabeças de boi, patas e lingüiças de porco que penduram do estribo 

do bonde; pessoas idosas, populares portando animais  vivos,  beatas carregando uma 

imagem de  Jesús;  e  jovens  trabalhadores.  Com o  bonde  vazio,  decidem fazer  uma 

parada para dormitar um pouco. 

Com as primeiras luzes do dia, a jornada continua; sobem uma mulher ianque 

que  revela  o  seu  anticomunismo  ao  saber  que  quem oficia  de  cobrador  não  cobra 

passagem; dois adultos classe media que enxergam neste gesto um sindicalismo ingrato 

com os seu patrões; uma turma de crianças algumas delas órfãs, enquanto Papá Pinillos, 

um antigo empregado já aposentado da empresa, denuncia a falta do carro. A viagem 

continua pela metrópole, revelando a corrupção, a especulação e carestia nos preços dos 

alimentos  para  as  classes  mais  necessitadas.  Ao  entardecer,  o  carro  volta  ao 

estacionamento sem que os protestos de Papá Pinillos tenham surtido efeito algum. 

Como  se  pode  apreciar,  as  duas  historias  dialogam  convergentemente,  pois 

ambas estão impregnadas de violência, conflitos e desencontros, mas por cima deles 



paira uma imagem comum; a do bonde ainda que quase imperceptível na primeira obra. 

As perguntas obrigatórias começam a se suceder, qual e a relevância do bonde? Por que 

um  bonde?  Qual  o  significado  além  de  transporte  para  todos?  Existe  um  fato 

simbológico?

Por trás do bonde, uma simbologia

Em ambos os filmes,  o bonde forma parte da geografia humana; na primeira 

realização de “Um bonde chamado desejo” a sua aparição pode ser considerada fugaz, 

já no  remake de 1995, não há contato visual algum, só a sua presença se percebe a 

través do som dos trilhos, enquanto que em “A ilusão viaja de trem” a presença deste 

médio  de  transporte  popular  é  constante  e  explícita.  Com efeito,  o  bonde  ou  trem 

abandonam  o  seu  campo  semântico  concreto  como  médio  de  transporte  coletivo 

aparecido  na  Segunda  fase  de  Revolução  Industrial  para  elevar-se  e  adquirir  uma 

pertinência de caráter simbológico, e como tal vira um símbolo.

Assim sendo, procede recolher a definição do termo conforme alguns estudiosos. 

Nadia Julián (1993) no seu Dicionário Dos Símbolos expressa que o símbolo é uma 

realidade concreta,  um sinal  tangível,  representando uma idéia  abstrata,  dificilmente 

acessível ao espírito humano ou uma verdade oculta.

Já para Epstein (1997), os símbolos desempenham um papel importante na vida 

imaginativa do ser humano, pois revelam secretos do inconsciente e nos conduzem por 

caminhos que algumas vezes não se mostram totalmente claros.

Gadamer  (EPSTEIN  1997,  p.  63)  afirma:  “A  essência  do  símbolo  é 

substituir  ou estar  em lugar  de outra  coisa”.  Seguindo a  linha de raciocínio,  Adam 

Schaff (EPSTEIN, 1997) propõe que os símbolos são objetos materiais que representam 

noções abstratas. 

Mais  profundo  ainda  Leslie  White  (LARAIA,  2001),  antropólogo  norte-

americano,  levanta  a  hipótese  de  que  o  estagio  animal  para  ser  humano  deve  ter 

acontecido quando o cérebro do homem foi capaz de gerar símbolos:



Todo comportamento humano se origina no uso de símbolos. Foi o símbolo 
que  transformou  nossos  ancestrais  antropóides  em  homens  e  féz-los 
humanos. Todas as civilizações se espalharam a perpetuaram somente pelo 
uso  de  símbolos...  Toda  cultura  depende  de  símbolos.  É  o  exercício  da 
faculdade  de  simbolização  que  cria  a  cultura,  e  o  uso  de  símbolos  torna 
possível a sua perpetuação. Sem o símbolo não haveria cultura, e o homem 
seria apenas animal, não um ser humano...  O comportamento humano é o 
comportamento simbólico. Uma criança do gênero Homo torna-se humana 
somente  quando  é  introduzida  e  participa  da  ordem  de  fenômenos 
superorgânicos que é a cultura. E a chave deste mundo, e o meio de participar 
nele, é o símbolo. (LARAIA, 2001, p. 55).

O bonde com a sua nova roupagem de símbolo apresenta  uma outra leitura, 

segundo Nadia Julien (1993) o trem, - e por extensão, bonde, ônibus, trolebus, metrô -, 

se relaciona à vida social, ao coletivo; associado à dinâmica; o trem é um símbolo de 

evolução, de destino que alberga também fatalidade, seu percurso une pontos distantes, 

é a comedia humana em movimento e a sociedade no seu constante ir e vir.

O bonde “Desejo” dá inicio à  historia,  sempre está  presente no cotidiano do 

cortiço pela proximidade dos seus trilhos; seu final da linha é o que todo mundo almeja 

para além dos códigos morais: desejo; desejo de conquistar, desejo de vencer, desejo de 

dominar, desejo de ter, desejo de decidir, desejo de amar.

O bonde, ainda na sua condição de símbolo recente, como espaço físico social, 

não deixa de adquirir relevância e estatus semelhante ao entorno humano. O bonde, em 

certa  medida,  se  assemelha  ao  mundo,  à  sociedade,  como  sítio  exclusivamente 

antrôpico, lugar de convivência, de alteridade, de dialógica, testemunha de vida e de 

morte, lugar de dinâmica, do transcorrer do tempo. O passageiro durante o percurso do 

bonde procura o seu próprio destino. 

Desejo e ilusão, - substantivos abstratos nucleares nos títulos de ambas as obras 

-, se apresentam como primas irmãs, comungam e confabulam para as expectativas dos 

personagens, desejo e ilusão viajam de trem, as pessoas estão em constante viagem em 

procura da sua felicidade, nesse ir e vir, subir e descer, o passageiro, passageiro também 

da vida, como no teatro sobe, cumpre o seu papel e desce no fim da linha; o trem ou o 

bonde como espaço físico artificial  e antrôpico promove deslocamentos,  encontros e 

desencontros.



Mas o apelo do bonde, - cuja origem histórica se remonta à Segunda Fase da 

Revolução Industrial  com a passagem do uso do vapor para o uso da eletricidade -, 

como um símbolo relativamente recente, adquire relevância e transcendência em fatos 

históricos.  Com  efeito,  é  a  partir  do  acidente  de  ônibus  que  a  pintora  mexicana 

expressionista Frida Kahlo descobre a sua veia artística no discurso pictórico,  como 

também a través da tela “O carro” de 1929 revela a composição social arquetípica do 

México: uma dona de casa, um trabalhador, uma mãe indígena amamentando seu filho, 

uma criança,  um burguês e uma senhorita compartilham o mesmo espaço físico em 

movimento. 

Vinte seis anos mais tarde, em Buenos Aires, Argentina, no dia 16 de junho de 

1955, por volta do meio dia, o trolebus 305 que fazia o percurso dos bairros Lanús - 

Retiro foi atingido em cheio por um bombardeio relâmpago arquitetado pela oposição 

ao presidente Juan Domingo Perón durante a sua segunda administração começada em 

1953.  O  ataque  deixou  um saldo  de  300  mortos  e  mais  de  oitocentos  feridos.  As 

sessenta pessoas que viajavam no trolebus morreram pela onda expansiva. O episódio, 

que agora está sendo resgatado e estudado a partir dos testemunhos de um sobrevivente, 

é conhecido por “O trolebus de Praça de Maio”.

O destino  de  Dan Mitrione,  agente  da  CIA norte-americano  quem trabalhou 

ficticiamente como um adiado comercial junto ao consulado dos Estados Unidos, foi 

decidido em um ônibus urbano. Escalado para vigiar os passos e ações das esquerdas e 

dos sindicatos de trabalhadores em países da América Latina, esteve presente em Santo 

Domingo, Brasil, e Uruguay. Em Brasil atuo no estado de Minas Gerais, treinando e 

ensinado a policia de Belo Horizonte técnicas de interrogatório sob tortura física. Para 

as suas aulas práticas usava presos, mendigos e indigentes. Uma vez em Uruguay, após 

ser  vigiado  por  algum  tempo  por  membros  do  Movimento  de  Liberação  Nacional 

Tupamaros, foi seqüestrado e submetido a interrogatórios, e a sua verdadeira atividade 

foi exposta publicamente. Umas quinze pessoas foram interrogadas num ônibus de linha 

por um membro dirigente da cúpula tupamara para votar se merecia viver ou não tendo 

em vistas a suas nada honoráveis atividades. Das pessoas interrogadas, somente uma 

votou pela manutenção  da sua vida;  Dan Mitrione foi  executado  com dois  tiros  na 

cabeça em agosto de 1970.



Quando o golpe de estado em Uruguay, em 27 de junho de 1973, um trolebus da 

hoje extinta companhia AMDET, Administração Municipal de Trolebuses, foi pichado 

com os  dizeres:  “RESISTIR A DITADURA MILITAR FASCISTA” e  torno-se  um 

símbolo no acervo fotográfico daquele  momento  histórico  de turbulência  e  agitação 

social em Uruguay.  

A imagem e o símbolo do bonde, também, pularam do cenário do teatro e dos 

sets de filmagem para impregnar, com toda a sua aureola de ancestralidade, um cartaz 

do Movimento pela Anistia nos tardios anos da ditadura brasileira, no final dos setenta, 

o affiche recebeu o batismo de “79 Um bonde chamado Anistia”.

Em  “Coração  de  fogo”  ou  “O  último  trem”,  2002,  produção  argentino-

espanhola-uruguaia,  o  eixo  central  da  trama é  uma locomotiva  antiga  prestes  a  ser 

vendida para uma produtora de filmes norte-americana. Dois integrantes da “Associação 

Amigos dos Trilhos”, - entidade uruguaia sem fins de lucro que cultua o bonde e o trem 

-, dois amigos e uma criança de nove anos fogem com a máquina. Assim começa uma 

viagem externa pelos pampas uruguaios e uma viagem interna, introspectiva, em defesa 

de uma identidade sócio-cultural ferida e ofertada para o melhor comprador. 

Os  ícones  simbólicos  de ambos  os  filmes  em debate  revelam uma dialógica 

convergente  enquanto representação de discursos,  e  compactuam com os postulados 

levantados por Bahktin (FIORIN, 2006) quem defende que todo discurso se forma a 

partir de um outro, portanto não existe discurso que não esteja impregnado de outros 

anteriores a sua própria existência. Complementando os postulados do filósofo russo, 

Michael  Garcia  anos  mais  tarde  (BESSIERE,  1997)  propõe  a  existência  da 

intertextualidade  generalizada,  onde  um  termo,  uma  palavra  remete  e  conduz 

automaticamente  a  abstrações,  reflexões  que  permitem  estabelecer  diálogos  entre 

campos conotativos e campos denotativos.

“Um  bonde  chamado  desejo”  e  “A  ilusão  viaja  de  trem”  gozam  de  uma 

intertextualidade implícita no domínio simbólico; já no que diz respeito ao teor dos seus 

discursos constata-se um grau de divergência; enquanto o primeiro centra a sua atenção 

em  conflitos  decorrentes  de  sentimentos  não  correspondidos,  o  segundo  faz  um 

levantamento do tecido social mexicano de pós-guerra, muito embora a questão afetiva 



se faça presente a través dos sentimentos de um dos mecânicos, Caireles, apaixonado 

pela irmã do seu colega e amigo de transporte.

Longe de pretender apresentar um parecer conclusivo, o espírito deste ensaio foi 

primeiro, estimular um novo olhar de cunho simbólico para o ônibus enquanto médio de 

transporte que pela sua própria natureza é coletivo, - o que nos conduz inevitavelmente 

a um fato social -, e segundo, demonstrar que podemos levantar e confrontar discursos 

oriundos do cinema que resultam em produtos  artísticos,  estéticos  e  culturais  e  que 

guardam  dentro  de  si,  também,  uma  carga  simbológica  em aberto  para  explorar  e 

desvendar. 
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