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Resumo: O presente artigo traz uma breve discussão sobre as transversalidades de 
linguagens artísticas  e os respectivos diálogos com o espectador na intervenção urbana 
fotográfica “Isso não é a Ponte da Boa Vista”, a qual foi oriunda de um trabalho acadêmico 
proposto pela disciplina de Poéticas da Imagem, que tinha como tema central discutir o 
poder da imagem. A intervenção, elaborada a partir de uma  releitura da obra La trahison 
des images (A traição das imagens) do pintor surrealista René Magritte, fez uso de 
múltiplas práticas artísticas, possibilitando não só uma participação ativa do público, mas 
também a valorização do espaço urbano da intervenção.  
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1. Introdução   

 

O trabalho acadêmico “Isso não é a Ponte da Boa Vista” surgiu da proposta de fazer 

uma intervenção urbana fotográfica que discutisse o “poder da imagem”. De inicio, já foi 

concebido como um trabalho híbrido que deveria ser articulado entre duas linguagens 

distintas: a fotografia e a intervenção urbana.  

Aqui, o enfoque de análise não será o poder da imagem, tema original, mas sim as 

transversalidades presentes na criação e execução do trabalho proposto. As formas como 

diversas linguagens artísticas se traduziram e trabalharam em conjunto para a realização do 

projeto. Bem como, a constituição final da intervenção que ocorre pela atuação do 

espectador, intérprete ativo da obra.  

Por ser um projeto de cunho eminentemente fotográfico, as relações serão 

observadas prioritariamente a partir desse prisma: pintura, texto, publicidade, intervenção 

urbana e  a própria fotografia. Quanto à participação do espectador, autor da última etapa da 

obra, será visto a interação deste com o todo apresentado.  

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Cinema e Audiovisual, da Intercom Júnior – XI Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Recém-graduado do Curso de Fotografia da UNICAP, email: marinafeldhues@gmail.com  
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Fotografia da UNICAP, email: dariobrito@gmail.com 
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Antes, contudo, faz-se necessário um breve relato do que constituiu, em termos 

práticos, a intervenção urbana fotográfica previamente concebida. Ou, até o momento de 

sua instalação, pois a partir desse momento a figura do público já entra em cena e outros 

diálogos são construídos. 

 

2. Isso não é a ponte da Boa Vista 

 

 O projeto teve os seguintes procedimentos práticos de elaboração e de instalação: 

• A intervenção urbana fotográfica se deu como  uma exposição fotográfica feita em 

um lugar público de passagem de pedestres, a ponte da Boa Vista, localizada na 

cidade de Recife – PE; 

• A ponte também foi o objeto fotográfico das imagens ali expostas; 

• As imagens foram concebidas sob as mais variadas formas, ângulos, cores,  etc; 

• As imagens foram impressas nos mais variados formatos; 

• Cada fotografia foi  colada em um papel branco no qual tinha escrito a 

legenda/slogan “Isso não é a ponte da Boa Vista”; 

• As fotografias foram penduradas na estrutura da ponte. Esta ficou tomada de 

imagens de si própria. Mais de cem fotografias foram  utilizadas; 

• As fotografias poderiam ser levadas, sem custo, por quem assim o desejasse. 

 Cada uma dessas decisões de procedimentos, etapas,  serão detalhadas no decorrer 

desse artigo. Salienta-se apenas que a última etapa da obra é o momento da intervenção em 

si, quando as fotografias já estão todas (ou quase todas) penduradas e o espectador começa 

a interagir. Esse momento será descrito adiante quando da análise da atuação desse 

espectador. 

 
Figura 1 - Mariana GALLINDO, 2014. 
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 O objetivo geral por trás dessa configuração da intervenção foi atrair o público para 

olhar aquele excesso de imagens da ponte, na própria ponte e a se questionar pela leitura da 

legenda que contradiz o que a imagem afirma. Dessa forma, imaginou-se não só responder 

ao tema acadêmico, demonstrando e desmitificando o poder da imagem, mas também 

estimulando o público a “re-olhar” seu entorno, aquela ponte. E, por meio do olhar direto 

das pessoas a sua realidade circundante, buscar uma revalorização daquele espaço público.  

 

3. Fotografia e realidades 

 

Até pouco tempo (ou talvez ainda) se colocava à fotografia o papel de realizar a 

mimese do mundo. A pintura era então liberada do efeito de realidade. Aumont (2010, 

p.209) diz que “se a imagem fotográfica é crível, é porque é perfeitamente objetiva, mas só 

podemos julgá-la como tal em virtude de uma ideologia da arte que atribui a esta a função 

de representar (e eventualmente de exprimir) o real, e nada além disso”.Sontag ao comparar 

a fotografia à pintura, amplia o debate:  

 
Uma foto nunca é menos do que o registro de uma emanação (ondas de luz 
refletidas pelos objetos) – um vestígio material de seu tema, de um modo que 
nenhuma pintura poderia ser..., um meio poderoso de adquiri-lo, de ganhar controle 
sobre ele. (SONTAG 2010, p. 170) 
 

 Flusser (2011, p.64) diz que “a fotografia é o primeiro objeto pós-industrial”, pois o 

valor da fotografia está na informação que transmite. Sontag (2010, p.172), por sua vez, 

escreve que a fotografia tem “um pouco do caráter próprio dos objetos únicos”, pois 

transmite a ideia de posse da realidade ali fotografada (a tal forma de adquirir o objeto 

temático fotografado). Tanto em Flusser, como em Sontag, fica estabelecida uma relação de 

consumo do mundo por meio de imagens fotográficas.  A fotografia permite um acesso 

direto à realidade (informação transmitida na foto), pela primeira vez é possível conhecer 

um determinado lugar sem nunca ter estado ali presente.  

 Na visão de Sontag (2010, p.180) esse acesso imediato é um “outro modo de criar 

distância. Possuir o mundo na forma de imagens é, precisamente, reexperimentar a 

irrealidade e o caráter distante do real”. A realidade começa a se parecer com as fotografias 

de si própria. Os eventos passam a ser tão reais que ‘parecem até filme’. O mundo passa a 

ser vivenciado como cenas: 
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Imagens são mediações entre homem e mundo. O homem “existe, isto é, o  mundo 
não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de lhe representar o 
mundo. Mas, ao fazê-lo, entrepõem-se entre mundo e homem. Seu propósito é 
serem mapas do mundo, mas passam a ser biombos. O homem, ao invés de se servir 
das imagens em função do mundo, passa a viver em função de imagens. Não mais 
decifra cenas da imagem como significados do mundo, mas o próprio mundo vai 
sendo vivenciado como um conjunto de cena. (FLUSSER, 2011, p.17) 
 

  A essa questão, abordada em Sontag, do vestígio, do rastro fotográfico, que 

justificaria a verdade da imagem fotográfica, seu poder de mimese, Rouillé ao escrever 

sobre as transformações decorrentes do advento da fotografia digital, aquela em que não 

mais os raios de luz são captados pela emulsão química do papel,  diz o seguinte: 

 
O referente não adere mais. As imagens são amputadas de sua origem material. O 
mundo digital não conhece nem traço nem marca, porque toda matéria desapareceu 
, e as imagens, enquanto séries de números e algoritmos, são calculáveis 
infinitamente, em variação contínua”. (ROUILLÉ, 2009, p.453) 

 
 Flusser (2010, p.47) corrobora o pensamento de Rouillé ao afirmar que “fotografias 

são imagens de conceitos, são conceitos transcodificados em cenas”. Essa complexidade da 

imagem fotográfica pode ser percebida nas diversas possibilidades de produção de imagens, 

diferentes pontos de vista,  técnicas de edição, montagens, fusões, estéticas, conceitos, etc. 

A imagem fotográfica menos do que exigir um referente primário, depende mais da 

imaginação do fotógrafo e dos limites técnicos dos aparelhos de fotografia, câmera, 

softwares, materiais de impressão ou de visualização.   

 A fotografia passa a ser vista mais como um discurso complexo, embasado por uma 

série de decisões relacionadas ao que quero comunicar, à estética escolhida, a questões de 

tecnologia disponíveis, às escolhas temáticas e ao canal comunicação. De longe, não é algo 

ingênuo, tampouco um “pedaço do real”.  Embora, não se possa negar, como disse Sontag 

(2010, p.41), “não há como suprimir a tendência, inerente a todas as fotos, de conferir valor 

a seus temas”.  

 Cabe aqui um resumo sobre essas duas vertentes críticas a respeito da relação entre 

as imagens fotográficas e a(s) realidade(s): 

 
Há quarenta anos, a ciência crítica nos fazia rir dos imbecis que tomavam imagens 
por realidades e se deixavam assim seduzir por suas mensagens ocultas. 
Entrementes, os “imbecis” foram instruídos na arte de reconhecer a realidade por 
trás da aparência e as mensagens ocultas nas imagens. E agora, evidentemente, a 
ciência crítica reciclada nos faz sorrir daqueles imbecis que ainda acreditam haver 
mensagens ocultas nas imagens e uma realidade distinta da aparência.  (RANCIÈRE 
2014, p.48) 
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 De um pensamento de uma fotografia mimética porque vestígio de uma realidade 

prévia ao pensamento de uma fotografia enquanto uma realidade distinta num mundo em 

que tudo é aparência, um elemento é constante: a presença de realidades, que ora se 

aproximam, ora se distanciam da palavra imagem. Se de um lado a fotografia tem o poder 

de usurpar o real, do  outro ela é a própria construção de um real.  Em resumo, em 

Giovanna Nogueira Ronna (2000, apud SARAIVA, 2003, p. 178), lê-se que “o texto 

fotográfico é via de conhecimento, mas também, de construção do real. Ele busca instalar 

acontecimentos que pretendem remeter a uma verdade”. 

  Para o projeto ficaram as decisões de fotografar a ponta da Boa Vista sob os mais 

diversos pontos de vista. Editar sob variadas estéticas e imprimir as fotos em diversos 

formatos. O que se quis com isso foi mostrar na intervenção as  diversas possibilidades de 

que dispõem a fotografia para a construção do “real”. Enquadramento, foco, lente, distancia 

focal, profundidade de campo, iluminação, ângulo e a própria disposição das imagens 

quando exibidas são elementos típicos da  linguagem fotográfica de que dispõe o fotógrafo 

ao escrever sua mensagem na forma de imagem. Cada um desses elementos tem um poder 

especifico na construção da imagem: 

 
O enquadramento é o detalhe mais marcante. É Através de sua exploração, do corte 
realizado em um contínuo de uma cena integral, que se forma o quadro preciso, que 
revela o sentido que se quer transmitir. No processo de recorte, são selecionados os 
elementos que devem compor a cena e que contribuem para o sentido da ação, bem 
como aqueles que devem ser excluídos por serem supérfluos...O foco é outro 
elemento que serve a hierarquização, pois privilegia um determinado campo de 
visão em detrimento de outro, concentrando o olhar em uma área ou personagem. 
(RONNA, 2000, apud SARAIVA, 2003, p. 179 e 183) 
 

     
Figura 2 – Marina FELDHUES, 2014. 
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Figura 3 – Marina FELDHUES, 2014. 

 
 Ainda sobre os elementos de significação, os ângulos de tomada da cena fotografada 

também produzem efeitos de sentido. Ângulo de mergulho coloca o objeto fotográfico 

numa posição de inferioridade; o de contra-mergulho coloca numa posição de 

superioridade. Ângulos panorâmicos mostram a grandiosidade da cena; os closes já 

mostram uma aproximação do fotógrafo ao objeto retratado, um contato maior.  

 A iluminação também é muito usada para explorar a subjetividade, criando 

atmosferas para a cena retratada. Ronna (2000, apud SARAIVA, 2003, p. 181) diz que “a 

iluminação tanto mostra o sujeito que registra quanto constrói objetivamente aquilo que ele 

intenta, tornando seu objeto real e convincente”.  

 Sem pretender exaurir o assunto, que por si só demandaria um estudo específico, 

essas são algumas das características dos elementos sígnicos  da linguagem fotográfica.  

Nas fotografias da ponte, foram exploradas varias combinações desses elementos. Nesse 

aspecto, contrariando os tradicionais ensaios fotográficos, que tendem a uma definição 

prévia do ponto-de-vista e estética aplicada ao tema. Assim, algumas fotografias se 

aproximam mimeticamente da ponte, outras se distanciam, se tornam quase uma abstração, 

pouco tem haver com o “referente real”.  

 Elaboradas as fotografias, expostas na ponte, pode se dizer que, se por um lado elas 

valorizam o local  (em parte pelo simples fato de ser o tema fotografado), por outro, atraem 

os olhares dos transeuntes, numa relação de encantamento, de consumo, criando um 

distanciamento com relação ao espaço circundante. É esse encantamento que buscará ser 

quebrado pela legenda dissonante aplicada à foto.  

 

4.  Pintura, texto e publicidade 

 

 A partir de uma releitura da obra de René Magritte  La Trahison des images (1928-

29) chegou-se ao que nortearia o desenvolvimento do trabalho: elaborar uma intervenção 
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fotográfica que, assim como fez Magritte com relação à pintura, desmascarasse a condição 

de imagem das fotografias.  

Na obra em questão, o pintor realiza o desmascaramento ao pintar na tela um 

cachimbo e logo abaixo desse a célebre frase Ceci n`est pas une pipe (Isso não é um 

cachimbo). O texto nega aquilo que a pintura afirma. De fato não se trata de um cachimbo e 

sim de uma representação imagética de um cachimbo. O pintor discute em sua época a 

questão da pintura, e mais genericamente a imagem, como aparência do mundo. 

 

 
Figura 4 - René MAGRITTE, A Traição das imagens, 1928-9. 

 
Rancière (2014, p.29) diz que o choque numa mesma superfície de elementos 

heterogêneos, conflituosos, é um procedimento de sucesso artístico e político na colagem e 

na fotomontagem, técnicas muito usadas na época do surrealismo. Tal procedimento, de 

que Magritte faz uso na pintura em questão, será retomado na intervenção. Como objeto de 

representação fotográfica do projeto foi escolhida a ponte da Boa Vista. Em cada fotografia 

da ponte deveria conter o texto da obra do pintor modificado para a realidade presente, 

“Isso não é a ponte da Boa vista”. 

Ao fazer um novo uso do texto do pintor, está se construindo uma relação de 

linguagens. Dessa vez  entre fotografia e pintura, ou ainda entre a fotografia e o texto. Ou, 

se considera-se o texto pelo seu papel de slogan dentro da intervenção, entre fotografia e 

publicidade. 

Rouillé ( 2009, p. 435) afirma que “uma tensão muitas vezes violenta entre um 

slogan e uma fotografia confere às imagens uma identidade gráfica forte, que as torna 

imediatamente reconhecíveis, à maneira de um logotipo”. O texto nas fotografias da 
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intervenção tem esse papel publicitário, eles causam choque devido ao conflito que geram 

com a imagem.  

Contudo,  o texto não pretende fazer uso da forma-publicidade para a 

comercialização das imagens, uma vez que as imagens expostas na ponte estão disponíveis 

para serem levadas gratuitamente por quem o desejar.  Existe sim o apelo consumista: 

“pare, olhe, preste atenção em mim, fotografia”. Apelo esse evidenciado também pelo 

excesso de imagens da ponte na intervenção. Contudo a orientação principal do texto está 

em promover um discurso crítico de desmascaramento da condição de imagem daquelas 

fotografias e uma busca por uma reflexão quanto ao entorno por parte do público.  

 

 
Figura 5 - Rebeca PATRÍCIO, 2014. 

 
5. Intervenção Urbana 

 

Como local de intervenção foi escolhido o próprio lugar objeto fotográfico: a ponte 

da Boa Vista, na cidade de Recife – PE. O motivo é claro, apenas mais uma forma de expor 

a realidade das fotos enquanto imagem e da ponte enquanto ponte e enquanto local de 

exposição, num jogo de espelhos. 

Tal multiplicidade de papeis da ponte, além do jogos entre as linguagens, 

especialmente entre texto e imagem que se contradizem teve por objetivo despertar os 

transeuntes para uma reflexão sobre o local, muito além da simples contemplação das 

fotografias. Contudo, não se resume a isso os diálogos travados com a intervenção urbana, 

antes de avançar faz-se necessária uma breve explanação sobre esse universo de arte urbana 

e suas implicações sociais: 
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A pertinência e importância de se discutir a arte urbana – a arte feita na cidade e 
com a cidade – está no fato de que esta pode ser pensada como prática social que 
tece com a cultura e a história uma densa trama simbólica que dá sentido às 
maneiras como produzimos e ocupamos os espaços públicos e, ao mesmo tempo, 
somos ‘produzidos’ por eles. (GONÇALVES, ESTRELLA, 2007, p.103) 
 

Falar de arte urbana é falar de comunicação e de relação. É marcante na arte urbana 

a busca por construir e reconstruir sentidos individual ou coletivamente, exigindo muitas 

vezes do público uma postura ativa, uma postura de interação social. Assim, é uma arte com 

características inclusivas e democráticas, feita na rua, com a rua e para apreciação de todos, 

não apenas dos “entendidos”.  

Fazer uma intervenção urbana é fazer uma fratura no cotidiano, é quebrar o ritmo 

automático da rotina e proporcionar uma pausa ao transeunte, um momento não só de 

contemplação da arte, mas também um momento para a reflexão. Para a definição de local 

da intervenção e também objeto fotográfico, como já mencionado, buscou-se compreender 

o que é, antes de mais nada, um lugar:  
Se um lugar pode ser definido como identitário, relacional e histórico, um espaço 
que não se pode definir nem como identitário, nem como relacional, nem como 
histórico, definirá um não lugar, num mundo onde se nasce numa clínica e se morre 
num hospital, onde se multiplicam em modalidades luxuosas ou desumanas pontos 
de trânsito e ocupações provisórias(cadeias de hotéis, terrenos invadidos, os clubes 
de férias, os acampamentos de refugiados, as favelas destinadas aos 
desempregados) ou a perenidade que apodrece. O mundo assim prometido à 
individualidade solitária, à passagem, ao provisório e ao efêmero. Acrescentemos 
que existe evidentemente o não-lugar como lugar, ele nunca existe sob uma forma 
pura, lugares se recompõem nele, relações se reconstituem nele. O lugar e o não 
lugar são antipolaridades fugidias; o primeiro nunca é completamente apagado e o 
segundo nunca se realiza totalmente. Palimpsestos, em que se reinscrevem sem 
cessar o jogo embaralhado da identidade e da relação. (AUGÉ, 2014, p.73-74) 

 

A partir do entendimento de lugares e não lugares, escolheu-se realizar a 

intervenção em um lugar de passagem, ou não lugar. Um lugar de “piloto automático” do 

passante, mas que mantivesse ainda assim vínculos indentitários. A ponte da Boa Vista foi 

então a escolhida por seu valor histórico e por ser um lugar de passagem. A  ponte é muito 

usada por pedestres que se deslocam entre os bairros da Boa Vista e de Santo Antônio.  Ali, 

a fratura no cotidiano poderia ser percebida com clareza. Não se espera uma exposição 

fotográfica em cima de uma ponte e ainda mais tendo a ponte como objeto retratado. 

A partir desse entendimento sobre arte urbana e sobre o lugar escolhido, algumas 

outras questões se colocaram prontamente no desenrolar da intervenção: a intervenção 
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urbana é uma arte que se orienta para o outro e é uma arte-evento, diferente da arte-objeto 

das exposições fechadas em galerias.  

Rouillé (2009, p.431) ao falar da arte-evento diz que “a obra torna-se um lugar de 

troca, um espaço discursivo múltiplo: o contexto é ao mesmo tempo seu assunto e seu 

projeto. A exposição torna-se a obra e o espectador seu ator e seu material”. A duração da 

exposição na ponte, por exemplo,  teve seu tempo demarcado pela velocidade com que os 

transeuntes levavam as fotografias consigo. Essa foi uma das formas de atuação do público 

que será visto adiante. 

Esse caráter de efemeridade típico da arte-urbana foi incorporado ao projeto. A 

fotografia saiu da parede intocável e perene da galeria e adquiriu contornos de evento da 

arte urbana. Por outro lado, não abandonou de todo seu caráter de objeto, pois, como dito, 

foi item de consumo para muitos dos transeuntes. 

 

 
Figura 6 - Mariana GALLINDO, 2014. 

 
6. A atuação do espectador  

 

 O que não se pode decidir está no diálogo entre os espectadores, os transeuntes que 

atravessam a ponte, e as fotografias ali expostas. Racière (2014, p.17) ao referir-se ao 

espectador diz que: 
Ele observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com muitas outras 
coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de lugares. Compõe seu próprio 
poema com os elementos do poema que tem diante de si. Participa da performance 
refazendo-a à sua maneira, furtando-se, por exemplo, à energia vital que esta 
supostamente deve transmitir para transformá-la em pura imagem e associar essa 
pura imagem a uma história que leu ou sonhou, viveu ou inventou. Assim, são ao 
mesmo tempo espectadores distantes e intérpretes ativos do espetáculo que lhes é 
proposto. (RANCIÈRE 2014, p.17) 
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 Assim, o poder do espectador é o de traduzir e relacionar o que vê a sua aventura 

pessoal, a qual só pertence a ele individuo. É um tipo de capacidade que pertence a todos, 

que torna cada individuo igual a qualquer outro.  Nada mais propício do que uma exposição 

fotográfica na rua, espaço democrático por natureza, lugar de encontros e desencontros, sem 

portas. A reação do público não pode ser antecipada, apenas registradas as proximidades, 

trocas e diferenças, em fim, a sua atuação. 

 A resposta do público foi imediata. Antes mesmo de finalizar a montagem das 

fotografias na ponte. Algumas imagens já estavam sendo levadas pelos passantes. A relação 

de consumo é evidente. Muitas pessoas ao longo da intervenção pediram para levar as fotos 

para parentes ou para enfeitar a casa; outros pegaram as fotos furtivamente, como se 

estivessem cometendo um delito. 

 Posicionamentos a favor e contra a obra foram observados. Um dado político 

recente foi trazido pelos espectadores para dentro da intervenção: a remoção dos 

vendedores ambulantes que trabalhavam na ponte. Pessoas vieram questionar se aquela 

intervenção era para apoiar os ambulantes ou se era a favor da prefeitura. Em geral, os 

transeuntes eram contra a remoção e muitos achavam que a intervenção urbana em questão 

era uma manifestação de apoio aos vendedores. Fiscais da prefeitura por sua vez vieram 

questionar se tratava-se de uma manifestação artística de apoio aos ambulantes, pois, caso 

fosse eles não permitiriam a continuação.  

 Algumas pessoas rasgaram as fotografias, xingaram, viam com desconfiança. Outros 

indagaram sobre qual era o propósito daquela intervenção. Mas a atitude mais observada foi 

a redescoberta do local. Muitas pessoas vieram contar suas histórias pessoais, suas 

recordações, causos e histórias sobre a ponte que não estão nos registros oficiais, a história 

dos anônimos. Algumas pessoas foram além da constatação da ponte e da necessidade de 

preservação dela, falaram da identidade da cidade, da preservação de espaços públicos, da 

democratização do uso desses espaços, da arte na cidade. Em alguns momentos inclusive 

pequenas rodas de debate sobre assuntos que surgiam a partir da intervenção aconteceram. 

Pessoas que não se conheciam estavam ali próximas umas das outras escutando e 

comentando sobre um tema afetivo em comum, a ponte da Boa Vista. 
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Figura 7 – Marina FELDHUES, 2014. 

 
 Várias pessoas também questionaram a legenda da foto, que suscitou as mais 

diversas interpretações, desde a interpretação proposta inicialmente de desmagicizar a 

imagem, expondo seu poder, até a novos questionamentos como: que tipo cidade eu quero 

que seja vista? A cidade como ela é ou a cidade maquiada? Muitos declaravam que 

realmente a ponte era algo muito maior do que as imagens ali apresentadas.  

 De fato, o público, longe da passividade, construiu a última parte da intervenção 

urbana acrescentando questões, traduzindo e interpretando as questões inicialmente 

propostas. A reflexão crítica sobre o que estava ocorrendo e, principalmente, sobre as 

imagens e a legenda foi evidente. Assim como é evidente que essa reflexão está ao alcance 

de todos, do cidadão comum que está apenas se deslocando para seus afazeres e é 

surpreendido pela fratura em seu cotidiano, por uma exposição fotográfica no meio do 

caminho.    

 

 
Figura 8 - Elysângela FREITAS, 2014. 
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7. Considerações finais  

 

A hibridação dos meios de arte, tão em voga na arte contemporânea, pode ser 

evidenciada também na construção do projeto aqui analisado. A troca de papéis, 

identidades, a tradução de uma linguagem noutra. Com explica Santaella (1992, apud 

BALOGH et al. (orgs), 2002, p. 51) ,“a cultura humana existe num continuum, ela é 

cumulativa, não no sentido linear; mas no sentido de interação incessante de tradição e 

mudança, persistência e transformação”.  

Essa interação incessante é percebida em todas as transversalidades que permeiam o 

projeto colagem, pintura, texto, publicidade, intervenção urbana e a atuação do espectador, 

etc. Essas interações estão longe de formar uma obra de arte total e homogênea. Ou, ainda 

que se admita as diferenças existentes entre as linguagens, estas não estão a serviço de 

unicamente ampliar os efeitos da própria obra, tornando grandioso o espetáculo. Essas 

interações, como explica Rancière (2014, p.25), servem mais para conceber “uma nova 

cena da igualdade, em que performances heterogêneas se traduzem umas nas outras”.  

É possível perceber na intervenção os pontos de contato e de distanciamento entre 

as linguagens. A efemeridade da exposição, a variedade de imagens, a repetição incessante 

do slogan “Isso não é a ponte da Boa Vista”, releituras artísticas e adaptações, em fim, um 

campo de igualdade no qual as possibilidades artísticas dialogam entre si e com o público. 

A tradução conclusiva dessa exposição fotográfica que sai da tradição da pintura, de 

mostra em galerias e museus, e vai para a rua, universo da arte urbana, é feita pelo 

espectador. O espectador que se apropria da história contada naquela intervenção e cria 

novas histórias. É a arte sob o signo da troca e do diálogo.  

Ainda que as relações de consumo, que a ditadura do mercado oriente valores e 

estruturas sociais, como individualismo e a própria arte, a experiência dessa intervenção 

mostrou que é possível orientar a arte para o outro, para um espectador ativo, participativo. 

Um espectador que, por meio de uma consciência crítica, pode desmagicizar a imagem 

fotográfica.  
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