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Gláucia Perez 

As sobreposições de imagens nos colocam o problema de estar, ao mesmo tempo, em locais 
e tempos distintos. Ao escolher imagens/fotografias e sobrepô-las tivemos a intenção de 
despertar os elementos que existem dentro de nós: fogo, terra, água e ar. Ganhar intimidade 
com os elementos em nós e aprender a transformá-los em respostas que não estão prontas, 
que ainda não foram criadas, de não apenas aprender com o que nos impõem a Ciência, a 
Arte, a Filosofia, mas incorporá-las com as artes, as ciências, as filosofias, outros estudos 
e práticas. Dar a perceber a constante mudança desses elementos da natureza em nós, e 
a capacidade das imagens de alterarem nossas energias. As imagens têm a necessidade de 
se relacionarem com o vazio que está em nós, criam ambientes que o tempo nos faz ora 
lembrar, ora esquecer; podem restaurar nossos elementos e transformá-los em potência de 
comunicação, escrita e expressão através da arte. Ao mesmo tempo, familiarizar e transfor-
mar para divulgar esse despertar que encontramos quando incorporamos a floresta em nós.  
Um comunicar imanente, desperto e descoberto ao sentir os elementos da natureza que estão 
em nós e em simbiose com a natureza-floresta. O devir-floresta-arte nos convida a sentir e 
expressar os elementos que estão em nós, e a reinventar a comunicação e a escrita no intuito 
de pensar e colaborar para repensarmos como estamos nos comunicando com a natureza. 
Os encontros entre grupos, comunidades, coletivos etc., nos permitem pensar juntos, com 
ideias heterogêneas, com vivências e experiências que nos lançam para além do óbvio e do 
já existente. As imagens sobrepostas nos permitem lembrar que os encontros são possíveis, 
saudáveis e essenciais ao devir-pensar-floresta-comunicação. Além do que, os elementos des-
pertados nesses encontros nos fazem sentir que não somos apenas feitos do racional, que o 
sentir é transformar-se com a natureza, que isso é possível e mais viável para as respostas que 
buscamos nas simbioses que encontramos na natureza. Também nos chamam a atentarmos 
para o fato de que as nossas vontades e quereres não são soberanos na natureza, que o tempo 
e a duração são indiferentes aos nossos desejos pessoais. E que a diversidade das espécies na 
natureza são possíveis em um mesmo espaço, junto com as artes-ciências-filosofias, que já 
estão disponíveis na imensidão floresta. Lembram-nos, ainda, que o nosso trabalho é cíclico, 
assim como a natureza e, que dividir e compartilhar, nos faz mais floresta. O nosso constante 
aprender, descobrir, transformar e diálogo com outros ambientes e espécies nos permite ter 
a capacidade de transformar a floresta-espaço-vivo que habitamos. As imagens sobrepostas 
tornam possível coexistir em dois mundos distintos, conectar, ligar e ressignificar os espaços 
e pensamentos. A sobreposição das imagens não quer preencher a insuficiência da nossa 
compreensão em relação ao nosso ambiente, antes convidar a guardamos na memória as 
sutis transições e passagens entre-tempos, entre-meios, instaurar uma memória da simulta-
neidade e coexistência. A escolha do papel vegetal potencializa essa passagem entre o meio 
digital-eletrônico e o meio papel, entre o metal-plástico e a celulose-tinta. Essas interações 
nos convidam a celebrar encontros, abrir em nós paisagens distintas, experimentar mate-
riais diversos em cocriação, a falar de artes, filosofias, ciências, florestas, sons, conversas, 
mudanças climáticas, Antropoceno, Gaia e simbioses desprogramadas.

Ao mesmo tempo
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Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da disciplina “JC012 – Arte, ciência e tecnologia”,  
ministrada pela professora Susana Dias, no Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 
(MDCC), do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) e Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no segundo semestre 
de 2019. O problema que nos interessou pensar na disciplina neste semestre foi o de entrar 
em comunicação com um mundo todo vivo, com uma matéria viva, ativa e criativa (DELEUZE 
& GUATTARI, 1997; STENGERS, 2017; EZCURDIA, 2016; DADA & FREITAS, 2018). Para experi-
mentar essa possibilidade buscamos pensar o que pode ser comunicar em parceria com a flo-
resta, propondo encontros com diversos lugares, materiais e práticas em busca de aprender 
com diferentes ofícios a como ganhar intimidade com as florestas. Uma das questões que a 
floresta suscita de interessante para pensar é o fato de reunir uma diversidade de seres-
-coisas-forças-mundos e propiciar condições para encontros, com a possibilidade de gerar 
coevoluções, cocriações. Nessas coevoluções-criações estão sempre envolvidas ecologias de 
devires (negro, índio, animal, vegetal, criança, fungo, máquina, pedra, animal, linha, luz, 
elemental, cósmico…), a chance de que sejamos afetados e afetemos, de que nos engajemos 
em movimentos de alegre imbricação recíproca com as minorias, com os não-humanos, com 
tudo o que pode potencializar o pensamento e a relação com a Terra. Os encontros, e os 
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exercícios de composição sensível entre heterogêneos feitos pelo grupo, e que estão publi-
cados neste dossiê, buscam dar vigor ao chamado de pensar a comunicação como um perce-
ber-fazer-floresta. Uma fé na “instauração” (SOURIAU, 2017; LAPOUJADE, 2017) de toda uma 
sensibilidade de outra natureza, que permita criar um campo problemático potente para lidar 
com as dualidades sujeito-objeto, realidade-ficção, humanos-não-humano, matéria-espírito. 
Uma atenção ao gestos que mobilizam uma “lucidez alegre” (STENGERS, 2017) e que não nos 
relegam à impotência, afirmando uma vitalidade e confiança no presente e futuro diante des-
tes tempos desafiadores (DANOWSKI & VIVEIROS DE CASTRO, 2014; STENGERS, 2015; LATOUR, 
2019).
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