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ENTRE ECOSSISTEMAS ARTÍSTICOS: A LITERATURA COMO POSSIBILIDADE 
EDUCATIVA PARA AS ARTES VISUAIS. 

 
 

Gláucia Lima - UNAMA 
 
 

RESUMO: Este trabalho busca descobrir se é possível aplicar a proposta triangular do 
ensino de Arte articulada à literatura e à educação patrimonial, verificando como as imagens 
ficcionalizadas pelo escritor Dalcídio Jurandir sobre a cidade de Belém, podem ser utilizadas 
para a compreensão e valorização do patrimônio cultural reunido especificamente no Ver- 
O- Peso, com o objetivo de mostrar uma possibilidade educativa no campo do ensino de 
arte que contribua para a valorização da identidade local e leve a uma apropriação contínua 
do patrimônio cultural. A pesquisa focaliza a temática na arte-educação, numa perspectiva 
que vise não apenas a valorização dos bens culturais, mas a formação de um tipo de 
pessoa que seja capaz de transformar a sua experiência em algo positivo para a sua vida e 
para a sociedade.  

 
Palavras-chave: Arte. Literatura, Educação, Patrimônio. 
 
 
ABSTRACT: This study seeks to discover whether it is possible to apply the proposed 
triangular teaching Art articulated literature and heritage education by checking how images 
fictionalized by writer Dalcídio Jurandir over the city of Belém, can be used for understanding 
and appreciation of cultural heritage meeting specifically in the Ver-O-Peso, with the aim of 
showing an educational opportunity in the field of art education that contributes to the 
enhancement of the site and lead to a continuous appropriation of cultural heritage identity. 
The research focuses on the subject in art education, a perspective that aims not only for 
recovery of cultural property, but the formation of a type of person who is able to turn her 
experience into something positive for your life and for society. 
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INTRODUÇÃO 

Ao pensarmos na literatura no âmbito das artes visuais estamos considerando as 

relações entre processos de memória e processos discursivos (sociais e históricos) 

da produção literária como elementos que podem contribuir para o ensino de Arte. 

Lembramos o que nos diz Octávio Ianni (2000), através da ficção, mergulhamos na 

realidade; as construções literárias possibilitam o deslindamento da dinâmica, dos 

nexos que compõem a sociedade. E, se compõem a sociedade, nos constituem. E, 

se nos constituem, tratam da nossa identidade. 

A temática da identidade está presente na “Arte como conhecimento” e a idéia de 

“arte como diversidade e identidade cultural”, conforme anuncia a LBD-Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação, com os PCNs-Parâmetros Curriculares Nacionais-

Arte, e também  autores-chave das áreas de Educação e Ensino de Arte. 

Neste sentido, escolhemos para o nosso estudo, o romance Belém do Grão Pará de 

Dalcídio Jurandir, escritor amazônico da ilha do Marajó, autor da obra “Ciclo do 

Extremo Norte” que reúne dez de seus onze romances, todos compondo uma densa 

e lírico-trágica tessitura, que traz à pagina, através do personagem Alfredo, as 

contorções do amazônida em luta para sobrepor-se às mazelas decorrentes das 

disposições sócio-políticas adversas da Amazônia do início do século XX. 

Para a realização do nosso estudo abraçamos também o campo da Educação 

Patrimonial, por ser um instrumento de “alfabetização cultural” que possibilita ao 

indivíduo fazer a leitura do mundo ao seu redor, levando- o a entendimento do 

universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Este 

processo induz ao fortalecimento da auto- estima dos indivíduos e comunidades e  à 

valorização da cultura compreendida como múltipla e plural. Horta, Gundenberg, 

Monteiro (1999). 

Com isso, dentre todo romance, tornou-se imprescindível eleger como objeto deste 

estudo apenas um elemento do conjunto patrimonial, o mais emblemático de Belém, 

o Ver- o- Peso e seu entorno, que inclui parte da Cidade Velha, e que a narrativa de 

Jurandir recobre em quatro capítulos do romance, suficiente para o meu propósito. 

O fato de “Belém do Grão Pará”, romance representativo de uma época áurea da 

cidade, até então não ter sido estudado na perspectiva do diálogo com a Arte e a 

Educação Patrimonial, ficando patente que grande parte dos estudos em Dalcídio 

Jurandir estão no âmbito literário ou histórico, surgiu a questão, como fazer um 

diálogo com a obra literária através da releitura fotográfica analisando as evidências 

de identidade, memória ligadas ao Ver-o-Peso de Dalcídio Jurandir articulando o 

Ensino de Arte e a Educação patrimonial de forma a sugerir uma possibilidade 

didática que contribua para o resgate, construção e transmissão de nossas 

memórias? 

Assim, fica indubitável que nosso estudo inclui a relação de interdependência entre 

dois ecossistemas artísticos, o literário, e as Artes Visuais, com opção pela 
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comunidade fotográfica. Vale ressaltar que a literatura e a fotografia não são 

possuidoras de uma mesma gramática. “Elas nos atingem por caminhos diferentes 

e, exatamente por isso, se complementam tão bem” Cunha (2008).  

Enquanto proposta no âmbito do ensino da Arte e Educação Patrimonial, 

desenvolvemos este trabalho embasado na reconhecida Proposta Triangular de Ana 

Mae Barbosa e na Metodologia da Educação Patrimonial desenvolvida por Horta 

Gudemberg e Monteiro. 

Com vistas a uma configuração do Ver- o- Peso de hoje, analisando na ficção 

dalcidiana e em fotografias antigas as evidências de identidade, memória, ligadas a 

este patrimônio cultural tão representativo na vida da cidade de Belém, este trabalho 

tem o intuito de apresentar um diálogo com a obra literária através da releitura 

fotográfica, analisando as evidencias de identidade e memória relacionadas ao Ver- 

o- peso de Dalcídio Jurandir, articulando ensino de Arte e Educação Patrimonial, 

sugerindo uma possibilidade educativa que contribua para o resgate, construção e 

transmissão de nossas memórias. 

A partir desses pressupostos, realizamos este trabalho com a única certeza que 

ainda se tem muito a conhecer sobre a relação da literatura com ensino de Arte e a 

Educação Patrimonial e que tais conclusões são provisórias, permitindo que cada 

apreciador tenha seu olhar sobre este trabalho e possa reinventá-lo nas suas 

práticas cotidianas, inclusive adaptando-o à literatura dos locais onde exercem sua 

atividade. 

DESCOBRINDO UM PERCURSO EDUCATIVO 

Durante a leitura do texto dalcidiano, observamos que escritor mergulha na 

culturalidade de Belém e faz minuciosas observações sobre o modo de vida, os 

hábitos, as visões de mundo, os sonhos, os dramas individuais e coletivos, temas de 

reflexão que atravessam os tempos, retirados da experiência cotidiana. Assim, 

vamos estabelecendo uma relação de afetividade com o romance, em consequência 

do cruzamento das memórias de Alfredo com as nossas percepções ou vivências no 

Ver- o- Peso.  
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Nessa obra, além do humor irônico e ao mesmo tempo sutil tem se também um forte 

lirismo, que, de certo modo contamina o leitor num processo de identificação 

contínua com o cotidiano na contemporaneidade seja pelos arquétipos, ou pela 

maneira particular de nos remeter ao passado, propiciando um diálogo fecundo com 

a educação patrimonial, pois faz referência ao patrimônio cultural belenense em sua 

diversidade de manifestações, tangíveis e intangíveis, consagradas e não 

consagradas, como fonte primária de conhecimento e aprendizado, a ser utilizada e 

explorada como instrumento de motivação, individual e coletiva, para a prática da 

cidadania e o estabelecimento de diálogo enriquecedor entre as gerações. 

Vale ressaltar, que a ação do romance se situa em 1922, período que em Belém, já 

se contava dez anos da decadência do ciclo da borracha, época que Belém 

constituiu-se como centro do mercado mundial do látex, um componente básico para 

transformação industrial que se operou, na segunda metade do século XIX nos 

Estados Unidos e Europa, ocasião em que a cidade passou por intenso processo de 

urbanização, a paisagem urbana sofreu profundas modificações com a construção 

de palacetes residenciais, Teatros, praças, quiosques, cafés, bosques, boulevards e 

aberturas de avenidas, o rio Amazonas foi aberto ao comércio e navegação 

internacional, por ele chegavam as novidades recentes da Europa e pelos 

comerciantes que prosperavam a olhos vistos. Castro (2010) 

Quando começa a narrativa, o ambiente que se apresenta é de nostalgia de um 

passado perdido e que Belém jamais recuperou, dando a medida exata do amplo 

quadro de uma decadência em que se precipitou toda uma sociedade. 

É neste cenário em declínio que Dalcídio Jurandir narra a chegada do protagonista, 

o menino Alfredo, a Belém, vindo da ilha do Marajó. É aí que o leitor é conduzido à 

área do complexo do mercado do Ver-O-Peso, onde atraca o barco vindo de 

Cachoeira do Arari, momento em que afloram as primeiras impressões do garoto 

numa Belém que apesar de decadente guarda certa sofisticação da época. 

Agora o barco descansava naquele abrigo, ao lado do Necrotério, 
liberto do mau tempo. Preferia que houvesse atracado defronte das 
quatro torrinhas do Mercado de Ferro, que davam a Alfredo a 
impressão das casas turcas vistas no dicionário ilustrado. Ou perto 
das canoas de peixe, ou na escada junto as embarcações de mel, 
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alguidares, jarros e urinóis de barro? Vermelhos urinóis de barro 
cozendo ao sol. Mas o “São Pedro”, como todas as embarcações do 
Arari, encostava sempre ao lado do Necrotério, a proa olhando os 
velhos sobrados comercias que se inclinavam sobre a praça, para 
saudar, à maneira antiga, as canoas que entravam e saíam. Mais 
alto, queixo roçando os telhados, era o morrinho do castelo, os 
canhões sob a erva de São Caetano e muro em ruína e negror, que 
uma espessa folhagem tentava disfarçar. (JURANDIR. 2004, 
p.79,80) 

Em outro momento no Ver-o-Peso, Dalcídio Jurandir descreve o passeio de Alfredo 

com Libânia, a ama da família Alcantara, a qual Alfredo vai morar quando chega à 

Belém. Nestas passagens são evidentes a menção a alguns patrimônios 

consagrados e não consagrados, propiciando o contato com as nossas referencias 

locais, com o nosso fundo comum que nos permite perceber mais sobre nos 

mesmos, habitantes desta cidade. 

Chegavam ao Ver-O-Peso. – Hein, seu Quadro de honra, quer 
passar pelas igrejas? Estão de porta fechada. Ninguém reza neste 
mundo. [...] Alfredo fitou-a, estranhando, e voltou a olhar as torres e 
os mastros, o rio e as mangueiras do Largo do Palácio.  – Vem cá 
um pouco. Segurou a mão dele e o levou até a igreja de Santo 
Alexandre, junto do Arcebispado. Daquele casarão, afirmou Libânia, 
saíam os padres. Alfredo teve um vago arrepio: era uma escuridão lá 
por dentro! Para o menino, a igreja pareceu feita de uma pedra só. 
[...] Aqui nesta igreja está encantada um menina. De uma enorme 
pedra só, a Santo Alexandre, com uma menina dentro encantada. 
Igreja feita ou ali nascida do próprio chão. Olhou para Libânia, no 
olhar dela o rosto da menina encantada na pedra. De queixo em 
cima, olhar subindo a torre, Libânia fascinada. – Aqui nesta igreja 
encantou-se uma menina, seca-seca, por ter levantado uma 
vassoura contra a mãe dela. [...] E voltaram correndo para o Ver- O- 
Peso, como perseguidos.[...] Viva maré de março visitando o 
Mercado de Ferro, lojas e botequins, refletindo junto ao balcão os 
violões desencordoados nas prateleiras. Os bondes, ao fazer a curva 
no trecho inundado, navegavam. As canoas no porto veleiro, em 
cima da enchente, ao nível da rua, de velas içadas, pareciam prontas 
a velejar cidade adentro, amarrando os seus cabos nas torres do 
Carmo, da Sé, de Santo Alexandre e nas samaumeiras do arraial de 
Nazaré. Libânia corria então para ver: os bons barcos, panos cor de 
telha, cobriam o Ver-O-Peso com telhado de velas. Libânia apontava 
as montarias cheias potes queimados como a sua face, e bilhas de 
barro e as andorinhas curiosas dos mastros, das proas com peixe 
assando e as mãos de milho verde que descarregavam. [...] o gosto 
de provar todas as farinhas ali expostas nos paneiros em plena 
calçada não atingida ainda pela maré. Pôs-se a provar desta, 
daquela, amarelinha, a bem torrada, fingindo enfado, competência, 
exigente no escolher. [...] Depois, aquela rapariga de perna inchada- 
inchada, no rosto um rouge como uma queimadura. A Carroça fazia 
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mudança, atravancando a rua. [...] Desciam a calçada, ganhavam a 
linha do bonde, invadindo a cidade (JURANDIR, 2004, p.132, 133, 
134, 135 CAP. 9).    

A leitura desencadeou nosso interesse pelas imagens do período em que a narrativa 

se passa. O contato com as fotografias antigas nos permitiu de imediato uma 

concepção visual do Ver- o- peso, tal qual ele se apresentava naquele momento, 

não somente a infraestrutura, mas também os seus tipos sociais, isto é possível 

porque as fotografias fazem parte da historiografia da cidade, as imagens contam 

como era Belém no início do século XX.  

Em seguida, elaboramos um roteiro fotográfico utilizando o romance e as fotografias 

antigas como ponto de partida. Foi o meio que encontramos para exercitar nossas 

potencialidades perceptivas, imaginativas ou fantasiosas provocadas pelo romance 

e as imagens antigas, desenvolvendo nossa percepção para o resgate e construção 

de memórias pessoais e coletivas, também fomos provocados a ponderar sobre o 

estado de conservação e as transformações ocorridas, refletir sobre a importância 

da preservação, uma vez que imaginamos cada cena do romance e as diversas 

narrativas do Ver-o-Peso ao longo do tempo. 

A percepção do mundo circundante está intimamente ligada com sua 
posterior representação. As representações mentais, advindas desse 
mundo perceptivo, reorganizam-se, recombinam-se em outras 
formas através do processo criador que é sobretudo imaginativo. 
(FERRAZ, FUSARI. 2009, p.91) 

Ao realizar este percurso, percebemos o diálogo com a Arte,  esta experiência 

irrigou territórios da nossa imaginação, pontuada por imagens carregadas de 

história, essas imagens surgiram como densos mapas afetivos e fizeram eclodir 

emoções diversas na teia da memória. 

A atividade imaginativa relaciona-se com a memória, mas o faz como 
uma atividade criadora por excelência, pois resulta da reformulação 
de experiências vivenciadas e da combinação de elementos do 
mundo real. A imaginação se constitui, portanto, de novas imagens, 
ideias e conceitos que vinculam a fantasia à realidade e 
desenvolvem-se por toda nossa vida [...] com relação às disposições 
afetivas, existe uma reciprocidade de ação entre a imaginação e os 
sentimentos: estes  afetam a imaginação da mesma maneira que são 
influenciados por ela. Ao mesmo tempo em que a imaginação colhe 
da realidade as informações que foram filtradas pelos sentimentos, a 
fantasia mobiliza emoções (FERRAZ, FUSARI. 2009, P.92) 
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À vista das impressões que absorvemos no decorrer das leituras do romance, das 

fotografias antigas, na produção de novas fotografias e das experiências no campo 

da Arte, imaginamos a possibilidade de associar a Arte ao processo da Educação 

Patrimonial, utilizando de forma criativa o amalgama composto pelo cenário do 

romance, pela percepção desse cenário, e a realidade concreta que lhe deu origem 

para sugerir as etapas da nossa proposta educativa. 

Foi com esse entendimento que procuramos na leitura de Belém do Grão Pará e a 

partir daí na realidade concreta, com a ajuda da fotografia, refleti-lo na sua totalidade 

para criar elementos que contribuam para o ensino de Arte, que além da valorização 

do patrimônio, tenha em vista também a formação de um tipo de pessoa capaz, de 

transformar a sua experiência pessoal em algo positivo para si e para a sociedade. 

AFINANDO COM AS “METODOLOGIAS” 

O ensino da arte é uma peça fundamental na formação da cidadania e uma 

necessidade de aperfeiçoar o ser humano para criar apreciadores dos valores, do 

meio ambiente, pois uma sociedade só é desenvolvida quando é artisticamente 

desenvolvida. Deste modo, uma trilha reconhecida aberta no campo do ensino da 

arte é dada pela Proposta Triangular da professora Ana Mae Barbosa. Segundo a 

qual a construção do conhecimento em Artes está baseada em três eixos temáticos: 

A Leitura da Obra de Arte; a Contextualização Histórica e o Fazer artístico. Barbosa 

(2008). 

Com isso, pensamos o romance para conformar o primeiro eixo da Proposta 

Triangular, a Leitura da Obra de Arte ou Apreciação, por ser um meio de estimular o 

educando a aprender a ler, interpretar o mundo a sua volta e posicionar-se 

criticamente sobre sua realidade. Freire (1995 apud PILLAR 2008) “Aprender a ler é, 

antes de tudo, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa 

manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula 

linguagem e realidade.” 

 No texto dalcidiano é possível compreender em profundidade como se apresentava 

a cidade, sociedade, o cenário cultural de Belém de cem anos atrás. Nesta 

perspectiva, estamos em contato com as nossas referências locais, com o nosso 
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fundo comum nos permitindo perceber que o romance não é apenas uma lembrança 

do passado, mas também, um despertador do sentimento de pertencimento, tão 

fundamental para a existência social.  

 Maria Helena Martins (1994 apud PILLAR, 2008) considera a leitura um processo 

de compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de 

qual linguagem. Onde ler, contemporaneamente, é atribuir significados seja a uma 

imagem, seja a um texto. Quando lemos um texto procuramos entender o sentido 

das palavras, das frases, interligando as ideias é possível entender a mensagem e 

atribuir significados ao que nos foi exposto. Para exemplificar o que a autora nos diz, 

pode- se dizer que a expressão formal é o texto, expresso através da linguagem 

escrita e a expressão simbólica a imagem. Ambas as linguagens precisam ser 

compreendidas para que processo de leitura aconteça. Para Barbosa, (2008, P.73) é 

só quando passa do limiar do olhar para o universo do ver que se realiza um ato de 

leitura e reflexão. Zamboni ressalta que: 

 O ver não diz respeito somente à questão física de um objeto a ser 
focalizado pelo olho, o ver em sentido mais amplo requer um grau de 
profundidade, muito maior, porque o indivíduo tem, antes de tudo, de 
perceber, o objeto em suas relações com o sistema simbólico, que 
lhe dá significado (ZAMBONI apud BARBOSA, 2008, p.73). 

Ainda nesta primeira etapa de nossa estratégia, é factível a experiência da 

contextualização, pois a partir da leitura vamos identificando no presente os 

vestígios do passado, observando as transformações que ocorreram na cidade, no 

modo de vestir, os tipos sociais que desapareceram como o garapeiro ou os que 

permaneceram como a tacacazeira, os vendedores de pupunha, os engraxates, os 

vendedores de peixe, em cenas tão detalhadas, no Ver-o- Peso, no Círio de Nazaré, 

Praça da República, as ruas Gentil Bittencourt, Serzedelo Correa, os casarios recém 

construídos e que agora estão vindo abaixo pela ação do tempo e pelo desinteresse 

em preservá-los, entre outras descobertas que propiciam a reflexão, tendo como 

panos de fundo as denuncias sociais,  as relações capitalistas na Amazônia em 

decorrência do progresso em uma impressionante caracterização cultural de Belém. 

Neste sentido, a descoberta da história local pelo viés da literatura, é indicada como 

essencial para a nossa estratégia educativa por ser o elemento que cultiva a nossa 
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sensibilidade, através de cenas ainda tão recorrentes no Ver-o-Peso de hoje nos 

levando a despertar ou perceber o sentimento de pertencimento, refletindo sobre o 

passado sempre presente no Ver-o-Peso, e também nos vários espaços de 

convivência – escola, casa, comunidade, trabalho e lazer, e igualmente por situar os 

problemas significativos do presente. 

Com isso, a Educação Patrimonial é uma forte aliada para nossa estratégia 

educativa, pois Segundo o Guia Básico de Educação Patrimonial lançado em 1999 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Educação patrimonial 

trata-se de 

[...] um processo permanente e sistemático de trabalho educacional 
centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de 
conhecimento e enriquecimento individual e coletivo.Busca levar as 
crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, 
apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os 
para um melhor usufruto destes bens, e propiciando a geração e a 
produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de 
criação cultural”. (GUIA BÁSICO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, 
1999, p.7). 

A metodologia criada por Maria de Lurdes Parreira Horta é dividida nas seguintes 

etapas: Observação, Registro, Exploração, Apropriação. O primeiro momento da 

nossa estratégia, o estudo do romance complementado pelas fotografias antigas 

procura contemplar os nichos observação que se baseia em exercícios de 

percepção visual e sensorial com o objetivo de identificação do objeto de estudo, 

sua função e significado; e o registro que busca desenvolver atividades de registro 

das percepções efetuadas por diversas maneiras possíveis (fotografias, desenhos, 

descrição verbal, entrevistas, vídeos, e etc.) com a finalidade de fixação do 

conhecimento percebido, sua análise crítica e o desenvolvimento da memória e do 

pensamento intuitivo e operacional; ao ler trechos do romance, naturalmente 

descrevemos verbalmente nossas experiências, percebendo mais atentamente o 

universo ao nosso redor.    

A observação e a reflexão sobre aquilo que fazemos, sobre o 
resultado das nossas ações, é o primeiro passo para o conhecimento 
de nós mesmos. Um conhecimento mais real e mais verdadeiro do 
que aquele que imaginamos ou pretendemos ter através das 
palavras ou do pensamento. (HORTA. 1991, p.11) 
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Isto nos leva a observar o patrimônio cultural não como um “registro” estanque de 

uma época, mas reconhecendo que um bem patrimonial é transferível, isto é, uma 

herança cultural que se repassa de geração a geração, revestido de uma natureza 

dinâmica e mutável que se inscreve sempre no tempo presente, ou seja, incorpora 

as funções, usos, representações e sentidos que cada geração confere a ele ao 

longo do tempo. Assim, para entender o conjunto de significados e funções que se 

atribui ao Ver-o-Peso e suas matizes contemporâneas, torna-se imprescindível 

conhecer a história local, pois todo fato cultural, entendido por Santos (1987) “como 

uma dimensão do processo social, da vida de uma sociedade” (p. 37) é também 

uma construção histórica, ou seja, se revela no tempo e no espaço possíveis de 

serem identificados. 

O eixo contextualização da Proposta Triangular, permite delinear para o grupo os 

aspectos mais significativos sobre evolução do Ver-O-Peso ao longo do tempo, 

refletindo sobre os valores com os quais foi reconhecido como patrimônio cultural, 

pois relacionando de modo dinâmico o romance, as fotografias antigas, a história do 

Ver-o-Peso, estamos contextualizando a obra literária não só historicamente; 

[...] mas também social, psicológica, antropológica etc., pois 
contextualizar não é só contar a história da vida do artista que fez a 
obra, mas também estabelecer relações dessa ou dessas obras com 
o mundo ao redor, é pensar sobre a obra de arte de forma mais 
ampla. (BARBOSA 2008 p. 24)  
 

Isto foi a maneira que encontramos de reunir premissas para capacitar os alunos 

acerca do que é patrimônio numa acepção mais abrangente, que inclui a 

compreensão da preservação a partir das dimensões testemunhais do cotidiano e os 

feitos intangíveis, o que certamente é interessante para a educação patrimonial 

transformadora como uma estratégia de assegurar a preservação dos valores 

culturais e a inserção do patrimônio cultural no cotidiano das comunidades. 

É certo que este segundo momento de nossa proposta educativa envolve também a 

etapa Exploração da metodologia de Horta, que consiste entre outras coisas na 

pesquisa em outras fontes (arquivos, bibliotecas, jornais, entrevistas), momento de 
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interpretação das evidências e significados, desenvolvendo a capacidade análise e 

postura crítica.  

Na exploração dos objetos da cultura material e do patrimônio 
cultural de que dispomos, o importante é destacar a “figura” de um 
“fundo”, sem deixar de olhar para este fundo. [...] Através desse 
conhecimento, reconhecemos a existência de valores universais do 
gênero humano, com os quais podemos nos identificar, e através 
desses espelhos, às vezes tão distantes de nós, chegar a um melhor 
conhecimento de nós mesmos. Esta é a base da Educação 
Patrimonial, a única garantia para a preservação do nosso 
patrimônio. (HORTA. 1991, p. 14) 

 

O romance dalcidiano, a leitura das fotografias do passado, e a compreensão da 

evolução do Ver-o-Peso ao longo do tempo, nos estimularam a interpretar as 

evidências além do romance dalcidiano. 

É bom lembrar que não existe, segundo Umberto Eco, uma 
interpretação correta. O que existe são interpretações mais ou 
menos adequadas, mais ou menos relacionadas com o objeto a ser 
interpretado, pois qualquer obra é aberta a diversas interpretações e 
depende muito do ponto de vista, do ponto de largada do leitor? 
Espectador. (BARBOSA. 2008, p.145) 
 

 O Fazer Artístico através da releitura fotográfica é o momento de criação, 

sedimentação de ideias, construção de memórias, tornando o processo de 

ensino/aprendizagem completo e significativo para os educandos. 

Um povo precisa ter domínio da sua cultura. Também precisam 
saber expressar-se, não como um grito da alma e sim um expressar 
embasado, pensado, um pensar que junte o conhecimento com os 
sentimentos. (BARBOSA, 2008, p.1490) 

 

A proposição artística “Ver-o-Peso: uma carta para Alfredo” é uma ideia de 

culminância para nossa estratégia didática, em que o propósito não foi uma 

representação fiel das cenas do romance, pois a obra estudada é suporte 

interpretativo e não modelo para se copiar. 

Há uma grande distância entre releitura e cópia. A cópia diz respeito 
ao aprimoramento técnico, sem transformação, interpretação, sem 
criação. Já na releitura há transformação, interpretação, criação com 
base num referencial, num texto visual que pode estar explicito ou 
implícito na obra final. Aqui o que se busca é a criação e não a 
reprodução de uma imagem. (PILLAR, 2008, p. 18) 
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As etapas de Exploração e Apropriação da Educação Patrimonial permitem que se 

consolidem na interpretação, as evidências do que existe do romance no tempo 

presente, o que é posterior, recente, propiciando através da fotografia; o 

envolvimento afetivo, participação criativa, auto expressão, valorização cultural, 

proporcionando de maneira dinâmica o reconhecimento da identidade, fundamental 

para a educação patrimonial. 

Em resumo, na exploração dos objetos da cultura material e do 
patrimônio cultural de que dispomos, o importante é destacar a 
“figura” de um “fundo”, sem deixar de olhar para este fundo. [...] 
Através desse conhecimento, reconhecemos a existência de valores 
universais do gênero humano, com os quais podemos nos identificar, 
e através desses espelhos, às vezes tão distantes de nós, chegar a 
um melhor conhecimento de nós mesmos. Esta é a base da 
Educação Patrimonial, a única garantia para a preservação do nosso 
patrimônio, e o sentido dessas duas atividades. (HORTA, 1999, p.13) 

 

Assim, como seres históricos que somos, mantemos conexões com o passado e 

somos capazes de intervir no futuro, com isso o conhecimento de nossa cultura é 

tão fundamental para descobrirmos nosso papel na sociedade, nos levando a 

perceber a relevância das pequenas ações diárias para o coletivo, e que somos 

somatória, complemento e continuidade, ao mesmo tempo em que cada um de nós 

é um ser plural, produto de uma rica e diversa cultura. 

VER-O-PESO: UMA CARTA PARA ALFREDO 

O produto desta pesquisa é a proposição artística “Ver- o- Peso: uma carta para 

Alfredo”, onde apresentamos a releitura fotográfica como uma sugestão de 

culminância em nossa proposta educativa. 

A fotografia propicia/alimenta a interação entre memória e imaginação, instigando o 

diálogo entre, o romance, as imagens do passado e o registro da atualidade que 

indicam as transformações no Ver- O- Peso, sendo sem dúvida um elemento 

importante para a etapa da apropriação na metodologia da educação patrimonial, se 

constituindo em expressão criativa, na valorização do Ver- o- Peso e do patrimônio 

literário de Dalcídio Jurandir. 

O fazer artístico está em revisitar os caminhos de Alfredo com um novo olhar, 

proposto pela fotografia, se constituindo no momento de interpretação do romance e 
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de debates, que podem ocorrer neste percurso educativo, observando em campo o 

que existe ainda, o que não existe mais e o que existe hoje em relação ao Ver- o- 

Peso de cem anos atrás. 

A nossa releitura se propõe a captar o romance, traduzir em fotografia o Ver- o- 

Peso de Dalcídio Jurandir, um processo que a pioneira Maureen Bisilliat chamou de 

equivalências, conceito criado pelo norte americano Alfred Stieglitz, que fala, em 

equivalências de universos. Filho (2009). 

Deixo que o escritor me leve aos locais que lembram a atmosfera de 
suas obras. Traço um roteiro e saio andando, fotografando, num 
estado de concentração total, de forma que minha fotografia venha à 
tona. Se fotografo Machado de Assis, não fico procurando a Capitu, o 
Bentinho ou fazendo relações muito diretas. Se aqui é o Morro de 
Conceição onde ele nasceu, parto para registrar esse ambiente por 
meio das minhas imagens. ( SIMÕES 2009 apud FILHO, 2009, p. 24) 
 
 

Nas fotografias, optamos pelo preto e branco por ser uma viagem mais direta ao 

subjetivo, e através do preto e branco “você se liga mais nas formas, na 

dramaticidade, no mistério, concentra atenção nas formas, na figura humana” 

Santana ( 2009 apud FILHO 2009). 

O recurso da sobreposição de imagens procura comunicar o conjunto de visões 

fantásticas que estavam em nossa imaginação, resultante do universo onírico do 

romance, dando um caráter surrealista às imagens na medida em que nos 

desorienta de nossas visões próprias de costumes. 

As fotografias compõe sobretudo o processo de resgate, construção e transmissão 

de nossas memórias na medida em que legitimam nossas percepções sobre o Ver- 

o- Peso que nos cerca, nos levando a valorizar a comunidade em que vivemos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fotografar o Ver-o-Peso e seu entorno, fez suscitar um sem número de perguntas e 

sentimentos, porque o Necrotério ficou assim tão descaracterizado? Qual o motivo 

de construírem um Necrotério justamente ali? Os barqueiros que se encostam ao 

Ver-o-Peso são descendentes dos de cem anos atrás? Investigando as emoções e 
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as relações humanas presentes neste espaço, pois através do questionamento ativo 

dessas evidências pudemos conhecer melhor as relações do homem com o seu 

meio ambiente e com os seus semelhantes, as relações entre o cultural, o material e 

o imaterial, a socialização entre os indivíduos e seus locais de vida Horta (1999). 

Através desta experiência, pudemos ter um novo olhar sobre o Ver- O- Peso, 

descobrindo aspectos sobre sua formação e algumas de suas inúmeras memórias e 

percebendo que o que somos está diretamente ligado ao nosso passado, não 

podemos fugir dele e tampouco esquecê-lo somos uma somatória de experiências 

que conservamos e quase sempre desconhecemos até que sejam evocadas, 

despertadas ou mobilizadas e que “só existe saber na busca inquieta, impaciente, 

permanente que os homens fazem no mundo com o mundo e com os outros” Freire 

(1987, p.33). 

Portanto, é deste lugar e desta perspectiva que pudemos compreender o processo 

de Educação Patrimonial no campo da Arte e consequentemente a educação como 

processo que consiste na reflexão constante no pensamento crítico propiciando a 

formação de sujeitos capazes de transformar suas experiências em algo positivo 

para a sua vida e para a sociedade promovendo com isso a cidadania entre os 

homens. 

Finalizamos este estudo, esclarecendo que as ideias que apresentamos estão livres 

para serem ampliadas, contextualizadas e reinventadas por aqueles que se 

interessam pela temática, pois acreditamos que a partir de cada contexto o inédito 

surgirá numa soma de criatividade e liberdade como momento único de encontro de 

saberes. 
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