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DA ARTE AUTORAL DE PORTINARI À 
ARTE PROCESSUAL: por uma estética 
relacional na auto-eco-formação dos 
sentidos

Gabriela de Moraes Damé 
Angélica de Sousa Marques 

Paulo Renato V. Damé

RESUMO: Discutimos neste texto aspectos da estética relacional aplicada a processos 
formativos contemporâneos, em que se busca reunir natureza e cultura em uma 
educação que propõe transformar informação em atitude, em um pacto pela vida. 
Para isso, trazemos em resenha trechos do texto A redescoberta do pertencimento 
à natureza por uma cultura da corporeidade, de Vera Catalão (2011), que tem sua 
pesquisa desenvolvida na perspectiva da ecoformação, juntamente à de (auto)
formação desenvolvida por Gaston Pineau. Assim, traçamos a relação da corporeidade 
com a estética relacional, de apreender através do corpo e seus sentidos, enquanto 
�����ȱ�����Ȭ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��������ȱ�ȱ ��Ě�¡¨�ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������£����ȱ
por meio da arte e da estética moderna a partir do Projeto Experiências Educativas: 
Infância e Educação do Corpo nas Obras de Portinari, atualizado em direção à estética 
relacional, apresentando conceitos das artes relacional e contextual como possibilidade 
metodológica de um ensino/aprendizagem a partir dos sentidos do corpo.

Palavras-chave: Estética relacional. Ecoformação. Autoformação. Portinari. 
Florianópolis.

 doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.004

http://www.doi.org/10.55427/atelie.978-65-990871-1-0.004


160

FROM PORTINARI’S AUTHORAL ART TO PROCESSUAL 
ART: TOWARDS A RELATIONAL AESTHETICS IN SELF-
ECO-FORMATION OF BODY IN THE SENSES

ABSTRACT: In this text, we discuss aspects of relational aesthetics 
applied to contemporary formative processes, in which we seek to bring 
together nature and culture in an education that proposes to transform 
information into attitude, in a pact for Life. For this, we bring in excerpts 
from the text of Vera Catalão (2011): The rediscovery of belonging to 
nature by a culture of corporeality, which has its research developed in 
the perspective of ecoformation, together with the (self) formation also 
developed by Gaston Pineau. And so we trace the relationship between 
corporeality and relational aesthetics, learning through the body and its 
VHQVHV��ZKLOH�ZH�DUH�PLQG�ERG\�LQ�WKH�ZRUOG��:H�SURSRVH�WKH�UHÀHFWLRQ�RI�
the learning path through art, of modern aesthetics from the Educational 
Experiences Project: Childhood and Body Education in Portinari’s 
Works, updated in the direction of relational aesthetics, presenting 
concepts of relational as well as contextual art as a methodological 
possibility of teaching/learning from the body’s senses.

KEYWORDS: Relational aesthetics. Ecoformation. Self-formation. 
Portinari. Florianópolis.

DEL ARTE AUTORAL DE PORTINARI AL ARTE PROCESUAL: 
HACIA UNA ESTÉTICA RELACIONAL EN LA AUTO-ECO-
FORMACIÓN DE LA CORPOREIDAD EN LOS SENTIDOS 

RESUMEN: En este texto se discuten aspectos de la estética relacional 
aplicada a los procesos formativos contemporáneos, en los que se busca 
unir naturaleza y cultura en una educación que propone transformar 
la información en actitud, en un pacto por la vida. Para ello, revisamos 
extractos del texto El redescubrimiento de la pertenencia a la naturaleza 
a través de una cultura de la corporeidad, de Vera Catalão (2011), cuya 
investigación se desarrolla desde la perspectiva de la eco-formación, junto 
con la (auto) formación desarrollada por Gaston. Pineau. Así, trazamos 
la relación de la corporeidad con la estética relacional, de la aprehensión 
a través del cuerpo y sus sentidos, mientras somos mente-cuerpo en el 
�����ǯȱ����������ȱ���ȱ��Ě�¡�à�ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������£���ȱ�ȱ����·�ȱ
del arte y la estética moderna desde el Proyecto Experiencias Educativas: 
Educación Infantil y Corporal en la Obra de Portinari, actualizado 
hacia la estética relacional, presentando conceptos de artes relacionales y 
contextuales como posibilidad metodológica de un proceso de enseñanza / 
aprendizaje. basado en los sentidos del cuerpo.

PALABRAS-CLAVE: Estética relacional. Eco-formación. Auto-
entrenamiento. Portinari. Florianópolis.

TRADUÇÃO INGLÊS E ESPANHOL: Gabriela Damé, Doutoranda em Educação PPGE/UFSC.

REVISÃO TEXTUAL: Adriana Schein, Bacharel em Comunicação Social, Habilitação em Jornalismo - UNISINOS/RS. 
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! INTRODUÇÃO

Tudo o que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. Esta 
�����������ϐ����������������À����������À���ǡ��������������������������Ǥ�
2���������� �������������������ǡ���������±����������ǡ�����������ǡ�

odores, sons etc. (SANTOS, 2008, p. 67-68)

Partimos de certo consenso entre as teorias pedagógicas críticas de que, para 
aprender e ensinar, é preciso “contextualizar, articular saberes e conhecimentos, 
��������ȱ����³ä��ǰȱ��Ě�¡ä��ȱ�ȱ����¡ä��Ȅǯȱǻ�����!�ǰȱŘŖŗŗǰȱ�ǯȱŝŜǼȱ����ȱ���ȱ�����ȱ
processos mobilizem os humanos em sua formação. Abordaremos possibilidades 
ecopedagógicas a partir das concepções de formação que compreendem uma 
educação estética e dos sentidos do corpo. Nos baseamos nos conceitos de 
ecoformação desenvolvido por Gaston Pineau e seu Grupo de Pesquisa em 
Ecoformação (Gref, na sigla em francês) desde 1992 e na abordagem utilizada 
por Vera Catalão (2011) sobre aspectos formativos, e de estética relacional 
(BOURRIAUD, 2009) e de potencial da arte contextual (ARDENNE, 2002), 
visando as possibilidades de reunir natureza e cultura na educação em um pacto 
pela vida.

A partir do pressuposto de que o ensino é mais do que uma transmissão 
de saberes e de informações dos professores para os alunos, e sim, trata de 
���������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱȃ����������Ȅȱǻ�
�����ǰȱŘŖŖŖǼȱ��ȱ
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contexto de comunidades onde os sujeitos se encontram inseridos, percebe-
se cada vez mais a relação entre aspectos cognitivos, expressões emocionais e 
sociais presentes no processo de aprendizagem, da mesma forma que está “cada 
vez mais difícil separar quem ensina de quem aprende, tal a alteração que os 
���������ȱ��ȱ�������£����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������������Ȅǯȱǻ�����!�ǰȱŘŖŗŗǰȱ
p. 76). No texto analisado, Catalão (2011) destaca que Paulo Freire “considera 
���ȱ��������ȱ·ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȄȱȮȱ���ȱ������³¨�ȱȮȱȃ�������ȱ
����ȱ�����Ȅǰȱ �����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ·ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱȃ���ȱ�ȱ�����Ȅȱ
para que possamos transformá-lo.

Como analogia a essa leitura de mundo, nessa interação com o mundo, 
podemos utilizar os conceitos de paisagem e espaço em Santos (2008, p. 68) para 
situar a necessidade de contextualizar o processo de aprendizagem, em que o 
“espaço é o que anima as paisagens, é onde o movimento social é impresso 
��ȱ��������Ȅǯȱ��������ǰȱ ���¨�ǰȱ���ǰȱ ��ȱ��������ǰȱ ����������ȱ�����ȱ����³�ȱ
�ȱ �ę�����ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ �ȱ ��������ǰȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ ����³�ȱ ����ȱ �����ȱ
movimento acontece ou, ainda, nosso contexto.

" ARTE MODERNA, ARTE RELACIONAL, CONTEXTUAL E 
ASPECTOS FORMATIVOS PROCESSUAIS

O Projeto Experiências Educativas: Infância e Educação do Corpo nas 
Obras de Portinari realizou um conjunto de atividades inspiradas na obra do 
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autor/artista Candido Portinari e nas representações que ele produziu sobre as 
infâncias do Brasil, especialmente aquelas vividas por ele em sua cidade natal e 
também sobre os trabalhadores brasileiros. A potência do seu trabalho encontra-
se na busca por representar a realidade brasileira e suas questões sociais, muito 
������ȱ����������ȱ��Ě��������ȱ�����ȱ����������ȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ���Ç������ȱ
que estavam acontecendo na Europa em meados do século XX (ZANELATTO; 
COELHO, 2021, p. 267).

Portinari entendia que a pintura mural “tem a possibilidade de ser a 
mais engajada politicamente por ter um acesso facilitado à população, pois 
����������ȱ���ȱ·ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ������������Ȅǯȱǻ���������ǲȱ
COELHO, 2021, p. 267). Ela ainda tem o potencial de se fazer ponto de partida 
de educação coletiva, pois “relaciona-se com o conhecimento estético, com as 
�����ȱ �������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ��ę��������ȱ �����������ȱ ����ȱ ������³¨�ȱ �ȱ ����·�ȱ
���ȱ�ȱ��������³¨�ȱ���Ç�����ȱ��ȱ����Ȅǯȱǻ���������ǲȱ����
�ǰȱŘŖŘŗǰȱ�ǯȱŘŜŝǼǯ

De colorido sóbrio e atmosfera pesada, suas pinturas retratam, entre outros 
temas, os trabalhadores das lavouras de café e cana-de-açúcar, a dura realidade 
dos retirantes da seca nordestina e as brincadeiras da infância, como cirandas de 
roda, meninos correndo atrás de bola ou soltando pipas coloridas que conectam 
céu e terra. Mesmo na euforia das brincadeiras infantis, percebe-se o peso que 
paira sobre o século que foi atravessado por duas grandes guerras e por outros 
���Ě����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱę�����ȱ����ȱ���������ǰȱ����ȱ
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tratado nos murais Guerra e Paz, pintados para a sede da Organização das Nações 
Unidas (ONU), entre 1952 e 1956.

Esse encontro com Portinari se deu por meio de eventos de formação 
compartilhada com estudantes e professores de escolas públicas e da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Diversas atividades e projetos 
tiveram lugar em três unidades da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 
(SC) no ano letivo de 2019, ganhando forma nas salas de aula, nos corredores, nos 
pátios e até mesmo em atividades fora dos muros da escola, nas comunidades. 
�����ȱ ����������ȱ �����à�����ȱ Ȯȱ �ȱ ����·�ȱ ���Ç������ȱ Ȯǰȱ ��ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ
trabalho do autor, realizaram uma série de proposições de diferentes formatos 
em ambiente comunitário, envolvendo tradições locais como a renda de bilro, o 
boi de mamão, as brincadeiras e brinquedos dessas comunidades pesqueiras e 
��ȱ�����ȱ��Ě�¹����ȱ����Ȭ�³������ǰȱ�����ȱ�ȱ���Ç����ȱǻ����������ǰȱŘŖŖŝǰȱ�ǯȱśşŞǼǯ

".! AUTORIA COMPARTILHADA # INSPIRAÇÃO NOS 
CAMINHOS DE UMA AUTORIA INDIVIDUAL

De uma arte autoral produzida por Candido Portinari em seu ateliê, em 
que a Arte e o processo criativo eram vivenciados somente pelo artista, no 
�������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ��Ě������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���Ç�����ȱ����������ǰȱ
colaborativo, com autoria diluída e compartilhada, onde os personagens dos 
�������ȱ ��ȱ ������ȱ �¨�ȱ ��������ę�����ȱ ��ȱ �³¨�ȱ �����ȱ �ø�����ȱ ���ȱ ��������ȱ
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sua obra. Inspirados e animados pelo imaginário de Portinari, os sujeitos 
����������ȱ��ȱ�������ȱȮȱ�����³��ǰȱ ������ȱ����������ȱ�ȱ�����������ȱȮȱ��������Ȭ
se autores de processos artísticos que foram reinventados, ao mesmo tempo 
que se reinventaram, a partir das paisagens pictóricas e do contexto dos bairros 
Pantanal e Campeche, onde vivem.

O sentido principal dessa produção contemporânea não está em produzir 
obras de arte, mas se encontra nas relações estabelecidas com o pintor nascido 
em Brodowski (SP) e nas relações entre os participantes. Para Bourriaud (2009, 
p. 8-9), “[...] a arte sempre foi relacional em diferentes graus, ou seja, fator de 
�����������ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ��¤����Ȅǯ

No projeto de experiências educativas, a pintura de Portinari funcionou 
como um dispositivo relacional de gerar encontros, motivador dessa produção 
na esfera do acontecimento, onde, ao reunir esse grupo de pessoas, o grupo 
tornou-se muito maior do que a somatória de todos ali reunidos, a potência do 
��������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��Ě������ȱ�ȱ������ȱ����ǯȱ���������ȱǻŘŖŖşǰȱ�ǯȱŚŘǼȱ�ę���ȱ
que “uma obra pode funcionar como dispositivo relacional com certo grau de 
aleatoriedade, máquina de provocar e gerar encontros casuais, individuais e 
���������Ȅǯ

Se estabelece um jogo com Portinari, mas é também um jogo entre as 
pessoas que compuseram esse grupo que se reuniu, e com as ideias, desenhos 
�ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����Ȧ�ę�����ȱ�ǰȱ�����ǰȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ
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mesmas, inspirado na representação produzida pelo artista. Marcel Duchamp 
�����ȱ���ȱȃ�ȱ����ȱ·ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ·�����Ȅǯȱǻapud 
BOURRIAUD, 2009, p. 9).

Após um século que produziu o afastamento entre os humanos pelas guerras 
e pela disputa capitalista, se torna urgente produzir táticas de reaproximação, 
uma comunicação, um encontro, e isso acontece aqui, inspirado na obra de 
Portinari. Mas a arte não é somente obra produzida, está no próprio encontro, 
em seu processo. Não se trata mais de produzir arte, mas de estar em arte.

"." ARTE RELACIONAL EM SUA FORMA COMPLEXA

Na tentativa de compreender a produção artística dos anos 1990, o teórico 
Nicolas Bourriaud (2009) propõe a estética relacional, trazendo para discussão 
trabalhos que não tinham como objetivo produzir obras de arte, mas produzir 
encontros entre pessoas. Bourriaud apresenta proposições artísticas em que a 
participação e interação do público é indispensável para que o trabalho funcione. 
O espectador é uma espécie de coautor, que determina os desdobramentos 
do trabalho, podendo levar a resultados não previstos, não imaginados pelo 
artista propositor. Bourriaud pensa o relacional ainda dentro das instituições, 
nos espaços expositivos, onde existe um certo controle. São espaços mediados, 
existe uma preparação prévia para que o trabalho aconteça. No Brasil, a partir de 
Florianópolis, em meados dos anos 2000, o professor José Luiz Kinceler (2019) 
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levou essas ideias para as comunidades, ultrapassando os muros dos museus, 
passando a nomeá-la de arte relacional complexa, por levar proposições 
relacionais para a vida real, para as comunidades, sem as garantias que a 
instituição Arte proporciona aos projetos. Kinceler (2019) entende assim a arte 
relacional em sua forma complexa:

[...] o fazer arte passa a ser uma atitude ético-estético capaz 
��ǰȱ��ȱ������ę���ȱ�������������ȱ��ȱ�����¡��ȱ������ǰȱ�����£����ȱ
os referentes de outros campos representacionais, provocar 
����������������ȱ ��Ç����Ȭ��Ě�¡����ȱ ��ȱ ���������ǰȱ �����ȱ ����ȱ
instalar processos de convívio, que permitam a reinvenção do 
cotidiano e a produção de novas subjetividades. (KINCELER, 
2019, p. 212).

Ainda em uma perspectiva híbrida, ligando espaço expositivo e 
comunidade, podemos citar a exposição Aprendiz de Passarinho1, proposição 
de um dos autores deste artigo, Paulo Damé, que teve inspiração na obra 
Menino com Pipa (1954), de Portinari, pertencente ao acervo do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Margs), em Porto Alegre (RS), onde foi apreciada 
por Damé em reincidentes visitas ao museu durante os anos 1980.

1  Aprendiz de Passarinho – exposição individual de Paulo Damé em agosto de 2007, como artista selecionado 
por edital da Fundação Cultural da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A (Badesc), em 
Florianópolis.
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Aprendiz de Passarinho, proposta que culminou na desconstrução, por 
parte do público, dos objetos expostos em 2007 na Fundação Cultural Badesc, 
em Florianópolis, consistia em 13 objetos que remetiam a gaiolas de passarinhos: 
desprovidos de sua utilidade primeira, concebidos de pura aparência e com sua 
função impossibilitada. No desenrolar da exposição, os espectadores foram 
convidados e instigados a colaborar com o projeto, desmanchando as gaiolas 
e transformando-as em pipas, que poderiam levar consigo. Dessa forma, com 
a retirada dos objetos, foi se desestabilizando o espaço expositivo em sua 
���������ȱ ������������ǯȱ��ȱ ę���ȱ ��ȱ������ȱ �¨�ȱ ��������ȱ �������ȱ �¡������ǰȱ
somente um vídeo projetado em uma das salas da galeria que mostrava todo o 
percurso do trabalho, desde a construção das gaiolas, a montagem da exposição, 
a visitação do público, o desmanche dos objetos, a construção das pipas e, 
����ȱ�����ȱę���ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��³¨�2 soltando-as, com a 
���������³¨�ȱ��ȱ�������ǯȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�ę���ȱ���ȱȃ�ȱ����ȱ
é uma atividade que consiste em produzir relações com o mundo, com o auxílio 
de signos, formas, gestos ou objetos’’. (BOURRIAUD, 2009, p. 147).

Nessa abordagem o público é autor, porque participa transformando, 
alterando o trabalho, contribuindo na produção de outros sentidos. Agnaldo 
Farias (1999) diz que “a produção de novos sentidos [...] não se esgota no objeto 

2  O Poção, como é chamada a única cachoeira urbana de Florianópolis, !ca no Sertão do Córrego Grande.
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instituído como artístico, e também que arte é uma prerrogativa de quem olha, 
�¨�ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ��£Ȅǯ

Reconhecemos também que os três planos que estruturam a representação 
���Ç�����ȱȮȱ�ȱ��������ǰȱ�ȱ��������ȱ�ȱ�ȱ�����³¨�ȱȮȱ����������Ȭ��ȱ����ȱ��ȱ��������³¨�ȱ
dinâmica não autoritária, capaz de construir experiências e de ampliar o 
������������ȱ���ȱ����³¨�ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ��ȱȃ����Ȅȱ�������¤���ȱ��ȱ�������ǰȱ
de sua identidade cultural, de gênero, sexo, etnia etc. Isso implica em aceitar 
que a arte, na atualidade, não tem mais a pretensão de impor-se como verdade, 
senão promover, como primeiro passo a futuras transformações, certa qualidade 
ȃ���������Ȅȱ��ȱ�����ȱ���Ç�����ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ������ȱ¥ȱ�������³�ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ
um processo de convívio entre os participantes, capaz da promoção de devires.

Ao revisitar a obra de Portinari, o público participante/colaborador do projeto 
vinculado às unidades educativas municipais de Florianópolis reinventou a 
obra com suas próprias criações, produzindo outros sentidos para a realidade, 
condizentes com o lugar onde vivem, fazendo uma espécie de atualização 
contextual de algumas obras do artista para o contexto contemporâneo (ver 
capítulos que apresentam as experiências educativas desenvolvidas no projeto). 
Nessa perspectiva, a obra de Portinari funciona como as gaiolas de Damé, que, 
uma vez conhecidas e apropriadas, envoltas em um contexto outro distinto 
daquele vivido pelo autor de referência, a transformam, revelando outros 
��������ȱ�ȱ�����ę�����ȱ����ȱ�ȱ�¡����¹����ȱ���·����ǯ
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".$ ARTE CONTEXTUAL E ASPECTOS FORMATIVOS 
PROCESSUAIS

Segundo Paul Ardenne (2002), somos levados a contemplar a arte em lugares 
convencionais, símbolos de poder econômico ou simbólico, entre eles a galeria de 
arte ou o museu. Vários artistas, desde o início do século XX, vêm abandonando 
esses limites convencionais de exposição da arte e se lançam em apresentar sua 
arte nas ruas, em espaços públicos, no campo, ou ainda em lugares que fujam da 
padronização estipulada, reivindicando a valorização da realidade bruta. “[...] 
a arte deve estar ligada às coisas do cotidiano, ser produzida no momento, em 
��������ȱ����³¨�ȱ���ȱ�ȱȁ�����¡��Ȃȱ������������Ȅǯȱǻ�������ǰȱŘŖŖŘǰȱ�ǯȱşǼǯ

É possível observar a relação do projeto de experiências educativas com 
o contexto estabelecido entre imagens reproduzidas da obra de Portinari e do 
cotidiano dos participantes envolvidos. Eles saíram dos espaços de educação 
formal instituídos e desenvolveram sua percepção para o contexto da sua 
���������ǰȱ�ȱ���ȱ������£�ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱȮȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����·�ȱ
valoriza a arte, o conhecimento e a cultura como possibilidade de emancipação 
humana e de superação da sociedade. Para Didi-Huberman (2012, p. 216), “[...] 
uma imagem bem olhada seria, portanto, uma imagem que soube desconcertar, 
������ȱ�������ȱ�����ȱ���������ǰȱ�ǰȱ��������ǰȱ�����ȱ����������Ȅǯ
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Esse tipo de abordagem da arte pode ser considerada como um avanço no 
que diz respeito à formação, pois faz com que ele/ela se reinvente como sujeito e 
produza novos sentidos a partir da leitura, neste caso, da referida obra (JOSSO, 
2020; PINEAU; GALVANI, 2012).

$ AUTO%ECO%FORMAÇÃO E CORPOREIDADE

Vivemos à beira do colapso devido às crises em que estamos imersos, 
não só a sanitária, evidenciada pela evolução da pandemia de covid-19, mas 
���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱȃ����¨�ȱ�������Ȅȱ���ȱ������ȱ���������ǰȱ������ȱ�ȱ
����â����ǯȱ������ȱ�����ȱ ǻŘŖŘŖǼȱ����ä�ȱ���ǰȱ����ȱ �����ȱ �ȱ ȃę�ȱ��ȱ�����Ȅǰȱ
necessitamos reaprender a habitar a terra, nos reinventar como sociedade 
planetária, reinventarmos relações conosco mesmos, com o outro e também 
com o consumo, pois há a “emergência de atitudes solidárias e sustentáveis em 
����³¨�ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ¥ȱ������£�Ȅǯȱǻ�����!�ǰȱŘŖŗŗǰȱ�ǯȱŝŜǼǯ

Nesse momento de pandemia, cuidar do outro passou a ser vital para a 
própria sobrevivência. Ailton Krenak (2020) evidencia que: “[...] hoje estamos 
�����ȱ������ȱ��ȱ����¹����ȱ��ȱ�����ȱ�¨�ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�������Ȅǯȱ�������ǰȱ
com a pandemia, uma experiência singular de isolamento social, onde os 
deslocamentos estão restritos, os parentes próximos se reagrupam conforme a 
�����������ǰȱ�ȱ�ȱ���ȱ·ȱȃ���������Ȅȱ����ȱ�����ȱ���������ǯȱ������Ȭ��ȱ�����¤���ȱ
um cuidado especial com a saúde e a alimentação saudável para melhoria 
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imunológica, sendo a boa relação com a natureza peça chave desse processo. 
Devemos ressaltar os alimentos em seu estado natural ou minimamente 
processados como forma também de crítica aos processos de produção, uso de 
agrotóxicos e produtos alimentícios ultraprocessados.

A abordagem da educação ambiental, da educação para o meio ambiente, 
por meio do ambiente ou da educação para o desenvolvimento sustentável, 
����ȱ��������ȱ������ȱ	���Ĵ�ȱǻŘŖŖŗǰȱ�ǯȱşşǼǰȱȃ�¨�ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
relação saudável com o meio ambiente, mas com o sentido mais profundo do 
���ȱ��£����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ�¡���¹����ǰȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������Ȅǯȱ�����¨�ȱǻŘŖŗŗǰȱ�ǯȱ
76) frisa que é necessário trazer para perto de nós o planeta distante, a realidade 
que não nos toca cotidianamente, “[...] a das tragédias humanas e naturais, para 
���ȱ�¨�ȱ������£����ȱǽǯǯǯǾȄȱ�ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
de nossas casas.

A ecoformação amplia a dimensão da educação ambiental para uma 
formação humana permanente (autoformação) (JOSSO, 2020; PINEAU; 
GALVANI, 2012) quando a educação não é entendida apenas “como um 
processo educativo de formação para o trabalho, mas como um processo 
��������ȱ��ȱ����³¨�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ�������Ȅȱǻ�����ǰȱ
2008, p. 97). “Considerando essa situação moderna da relação homem/natureza, 
o conceito de ecoformação se engajaria em um processo de restauração da 
����³¨�ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������Ȅȱǻ�����ǰȱŘŖŖŞǰȱ�ǯȱşŝǼǯȱ�����ȱ��ȱ�����³¨�ȱ
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do relatório do Gref, Silva (2008, p. 97) sugere que a ecoformação “leva em 
conta as relações de interdependência entre o organismo e o ambiente material 
���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ����³¨�ȱ���ȱ������ȱ����������Ȅǯ

Na proposta elucidada por Vera Catalão (2011) no seu texto "A redescoberta 
do pertencimento à natureza por uma cultura da corporeidade", que ilustra 
a proposição ecoformativa em seu trabalho de ecoformação de professores, 
temos pistas de quais ambientes pedagógicos podem favorecer e “resgatar 
�ȱ ������������ȱ �ȱ �ȱ ���£��ȱ ����ȱ ������������Ȅȱ ǻ�����!�ǰȱ ŘŖŗŗǰȱ �ǯȱ ŝŜǼǯȱ
Segundo a autora, esse ambiente seria aquele que propicia vivências corporais 
e estéticas que cultivam a sensibilidade e inteligência do corpo, que permite 
que a informação recebida seja inscrita como que uma internalização do 
conhecimento no corpo por meio de jogos, exercícios corporais, respiratórios e 
experiências meditativas associadas a imagens e sons.

Vera Catalão (2011) pergunta: como processar informação e “como 
�����������ȱ�������³¨�ȱ��ȱ�������Ȅǵȱ�ȱ������������ǰȱ�����ȱ����ǰȱ·ȱ���������ȱ
por Catalão como essa junção das dimensões corporais e estéticas, no sentido 
como Merleau-Ponty (apud CATALÃO, 2011, p. 77) a concebe, sendo o corpo 
dotado de inteligência própria, conceito posteriormente desenvolvido por 
Maturana e Varela (2001) como autopoiese, essa capacidade dos organismos 
de se recriarem continuamente é o núcleo biológico da dinâmica constitutiva 
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dos seres vivos que aprendem constantemente interagindo com o meio, como 
esclarece:

F. Varela e H. Maturana, da Escola de Santiago, compreendem 
que toda experiência cognitiva inclui aquele que conhece de 
modo pessoal e enraizado na sua estrutura corpórea, razão pela 
qual toda experiência de certeza é um fenômeno individual, uma 
solidão que só é transcendida no mundo que criamos juntos, uns 
com os outros. (CATALÃO, 2011, p. 79)

Quando Catalão, Mourão e Pato (2009) propõem uma epistemologia para a 
educação ambiental a partir da ecologia humana, falam de criação de sentidos, se 
reportam “ao papel da subjetividade, da interação social, da gestão sustentável 
da natureza e do patrimônio cultural e ambiental dos povos. A noção de sentido 
����ȱ����³¨�ǰȱ�����ę����ȱ�ȱ�¡���������³¨�ȱ��ȱ�����Ȅǯȱ����ȱ�������ȱ�ȱ��Ě�¡¨�ȱ
de Barbier (1997 apud CATALÃO; MOURÃO; PATO, 2009, p. 28) que “nos coloca 
face a face com a complexidade da realidade humana e das nossas interpretações 
sobre a mesma, posto que vivemos entre campos de sentidos nunca neutros de 
����������³¨�ȱ��ȱ�����Ȅǯ

Nesse sentido, também encontramos nessa experiência educativa inspirada 
na obra de Portinari um conjunto de elementos que nos aproximam do 
proposto por Catalão (2011), entre outros. Os ambientes naturais e culturais 
de comunidades como as do Pantanal e do Campeche, em Florianópolis, como 
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praias, morros, campos, parques, lagoas, quintais de casas, hortas comunitárias, 
trilhas e barracões de pescadores, passam a ser espaços e paisagens de 
aprendizagem privilegiados.

A escola ultrapassa seus muros para ganhar vida na pólis, para fazer dessa 
pólis e de seus sujeitos concretos espaços onde a experiência estética ganha 
espessura para retornar à sala de aula, contagiados pelos saberes contextuais. 
É emblemático o mural da escola pintado pelas crianças, jovens estudantes e 
�����������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ǰȱ��Ě�¡ä��ǰȱ���������³ä��ǰȱ
produções artísticas e culturais, que geram processos de reinvenção de si (JOSSO, 
2020), assim como do ambiente escolar.

CONSIDERAÇÕES

Além da sobrevida, além da preservação das culturas e dos 
seus valores, a educação com foco na ecologia humana invoca 
a identidade do passado e convoca as utopias do futuro para 
construir no tempo presente uma ação humana capaz de usufruir 
e cuidar do patrimônio planetário (cultura e natureza) e da 
qualidade de vida das atuais e futuras gerações. (CATALÃO; 
MOURÃO; PATO, 2009, p. 30).

A obra de Portinari representa uma época, paisagens e espaços sociais, 
uma realidade do Brasil vista por um modernista engajado nas lutas sociais 
e movimentos culturais. Essas paisagens e seus personagens ilustram espaços 
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de trabalho e de luta, como também de brincadeiras. Durante as atividades do 
projeto nas unidades de ensino, essas obras foram de certa forma atualizadas, 
servindo como dispositivo relacional, partindo como subsídio para desenvolver 
relações entre professores, estudantes, comunidade e entorno, e suas realidades.

As paisagens dessas comunidades que vivem nos bairros Campeche e 
Pantanal, os espaços de praias, lagoas e trilhas foram trabalhados nas atividades 
do projeto, pintadas em muros da escola, antes tendo ilustrado os cadernos, 
impressas em exposições, relidas para depois serem ampliadas e reinventadas 
nos muros da escola (muralismo). “Em outros termos, as obras já não perseguem 
a meta de formar realidades imaginárias ou utópicas, mas procuram constituir 
modos de existência ou modelos de ação dentro da realidade existente, qualquer 
���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�������Ȅǯȱǻ���������ǰȱŘŖŖşǰȱ�ǯȱŗŞǼǯ

A valorização dos sujeitos nos processos, em uma educação neles centrada, 
sendo interdisciplinar, a partir de uma ética de alteridade, que se pretende trans-
auto-formadora e também da realidade, valoriza a arte, a sensibilidade junto ao 
conhecimento, à cultura e natureza, e é possibilidade de emancipação humana, 
de superação da sociedade, priorizando a reciprocidade para aprendermos a 
“habitar melhor o mundo, em vez de tentar construí-lo a partir de uma ideia 
������������ȱ ��ȱ �����³¨�ȱ ����à����Ȅǯȱ ǻ���������ǰȱ ŘŖŖşǰȱ �ǯȱ ŗŞǼǯȱ �ȱ �������ȱ
movimentou-se entre arte autoral e processual, proporcionando experiência 
estética contextualizada e gerando processos de auto-eco-formação.
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