




Os cabelos da jurema têm estrelas nas pontas. Sobem de um céu que corre nos rios. árvore-rio-água: 

tensão-coesão-adesão. Dali, sempre escuto: deitar folha, levantar vento. Escada pro universo. Ensino 

constante e mutante de coabitação. Fluxo das águas - suas relações com a renovação - ás águas que 

estão em constante transformação. Para baixo e para cima, com igual vigor. O rio incomoda. Linha a 

linha em linha com a linha a linha. Encostei a proa nas margens e me amarrei em uma árvore. Seguir 

as margens e desaguar no inesperado. Portais para o tempo. Habitar os rios que existem em nós. 

Margens flamejantes por flores vermelhas tingem o rio. Águas vegetam, raízes fluem. A persistência 

da árvore incomoda aos que não a sonham. Copas conectam os rios flutuantes. Árvore vira água vira 

ao vento em levidade árvore vive o tempo. Canta o ar, voz de dentro.
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multiespécies

identificação das espécies: herbário virtual Flora do 

Brasil 2020 do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

site: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/ 



Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf

flamboyant



Raízes fortes e espalhadas se 

metamorfoseiam com folículas 

em troncos e galhos ramificados 

em uma cobertura frondosa com 

florada exuberante. Promessas 

líquidas feitas de seres-coisas em 

constante transformação.



Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith 

ipê-branco



Pensar a existência como convivência e abrigo, sustentando o corpo-casca para convocar, desde a 

profundidade do ser até a última folha verde, a possibilidade de florescer, mesmo que em espetáculo 

efêmero. Reverberar esse estado na certeza da vagem que desenha o inverno para parir o próximo encontro.



Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

samaúma



O que nos dá firmeza é a ancestralidade. É o 

decorrer de todos os outros seres que vieram 

antes de nós. A samaúma para muitos povos 

é a árvore da vida porque sua raiz faz a 

conexão com a terra e seus galhos e folhas 

seguram o céu. Ela é sagrada e com os seus 

poderes de mãe na floresta evocam a nossa 

familiaridade e de todos os outros seres.



 Handroanthus albus (Cham.) Mattos

ipê-amarelo



A beleza do coletivo é um processo singelo de transar a música das existências. É experimentar sol.



 Handroanthus albus (Cham.) Mattos

ipê-amarelo



A renovação, a inovação, o reciclar das palavras, da vida, da natureza, nos dão forças e 

nos mantêm firmes em nossas raízes cravadas em solos nem sempre férteis. Assim como 

plantas em um banhado, seguimos firmes, mas maleáveis às correntes da água.



 Handroanthus albus (Cham.) Mattos

ipê-amarelo



Meu pai sempre disse: voa, mas não se 

esqueça de suas raízes. Penso nessa 

coexistência habitada pela palavra que foi 

dita e transformada em semente. 

Experimento simbiótico que brota devires. 



Attalea sp

palmeira



Palmeira canta ao som do vento, que bate na palha e leva o alento.



Euterpe oleracea Mart.

açaizeiro



Nossa sustentação está em ter o que 

devorar. Estamos de pé pois temos como 

comer e, inclusive, até o que partilhar. E a 

partilha alimenta e proporciona interações, 

que fazem os espíritos voarem e se 

entrelaçarem. Se o sumo da terra nos 

mantém em pé, a interação entre nossas 

raízes é o que proporciona nossa força 

enquanto corpo coletivo vivo.



Corymbia calophylla (Lindl.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 

eucalipto



Abrigar no âmago, a criança.

Existir no plural, relação de papéis.

Passar da rapidez, ao demorar-se no ar.



Cocos nucifera L. 

coqueiro



A existência de outros seres, humanos e 

não humanos, a existência da água, do 

sol e do céu, a generosidade vegetal com 

suas flores, seus frutos, fornecendo 

matéria e madeira, dando forças ao fazer 

humano, e a certeza de que haverá 

colheita, se cada folha em cada árvore 

prosseguir seu ciclo de vida.



Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.

jurema



Jurema! Jurema ê! Balança as folhas da 

mata jurema! Folhagem verde de 

Oxóssi, ei Jurema! Protege os filhos da 

folha! Juremei! Juremarei! Eu vi teus 

filhos na mata, Jurema... A caboclagem 

vestida de pena... Em reverência à 

rainha! Eu sou filha da folha da raiz da 

folha da rainha: Jurema!



Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna

paineira



O ceiba speciosa, 

protege teu ventre

coronha de espinhas, 

passagem divina

da mãe majestuosa.

O ceiba speciosa

floresces em brancos, rosas e 

amarelos

acolhe os terranos

com nuvens de algodão

e sonhos sementes. 



Quercus suber L

sobreiro



Na convocação de compartilhar sua 

casca de proteção, e pela sua 

resistência na  profundidade de 

camada existente, as relações 

decorrentes dos encontros do  sobreiro 

com os humanos aponta para um 

gesto de sobrevivência e proteção  

pelo excesso de intimidade criada por 

ambos, e um estado de atenção no 

processo de regeneração se faz 

necessário para sua existência.



Salix babylonica L. 

salgueiro-chorão



O Salgueiro canta o alívio e o poder da 

cura, o sonho da imortalidade que 

expande mesmo plantado ao contrário. 

Oferece sustento em abundância para os 

que buscam a criação; e cresce com a 

proteção de Oxóssi enquanto exala a 

poesia da floresta. 



Samanea saman (Jacq.) Merr.

árvore-da-chuva



O compartilhar de sentimentos, lembranças, 

encontros, a vibração e os fluxos humanos. A 

conexão com a arte, as plantas, as árvores, as 

florestas. Isso é parte do que nos mantém em pé, 

como uma árvore, gigante, símbolo de longevidade, 

grandiosidade, fortaleza, rigidez, resistência, mas 

com seus leves braços e folhas que balançam 

conforme o vento. Uma rainha que, acima de tudo e 

assim como nós, luta no mundo pela sobrevivência.



Platonia insignis Mart.

bacurizeiro



aqui deste baixo,

       raízes que somos,

miramos ao alto

       atiçados por sonhos.

sim, somos nós.



Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn.

mangue



Seguindo a dança da Lua, a correnteza se retrai. Ela revela 

a lama e um universo de seres místicos que permanecem 

escondidos, sob a proteção do mangue. De tempos em 

tempos, ele permite que essa diversidade seja acessível 

aos humanos a sua volta. Do caranguejo-uçá ao guará, o 

mangue revela as existências abrigadas em suas florestas 

e o jogo de cocriação que ele brinca, acompanhado de 

todos seus companheiros. Ele convida os humanos a 

verem o mundo através do seu ponto de vista e a também 

cocriarem com as existências que o rodeiam.



Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos

ipê-rosa



Linhas em rápido movimento, 

por vezes o susto da poda traz 

no tempo o crescimento da 

inflorescência. Perene dobra em 

reentrâncias.



Citrus sp. 

limoeiro



Manter-se na inflorescência 

efêmera de Gaia e sentir o 

azedo do fruto para

abraçar os devires da existência, 

assim como um inseto na 

sombra das folhas

tem sua força.



Moringa oleifera Lam.

moringa



Dar atenção a outros modos de existir:

poesia sem rima

Bom dia humanidade,

Bom dia a todas as espécies,

Me chamo moringa,

Não aquela de por água à beira da cama, 

não.

Sou a árvore da vida,

Mais proteína do que carne de morto,

Potência para sua imunidade,

Posso ter aspecto frágil, 

Caule fino,

Folhas miúdas,

Mas quem me poda me multiplica,

Sou resiliência.

Sou força.

Dou muitas sementes.

Mas sabe o que aconteceu em 2019?

(mesopolítica?)

Entre tantos materiais danosos usados no 

agronegócio,

Eu fui a escolhida:

A Anvisa me proibiu.



Ficus carica L.

figueira



O corpo da figueira fala,

estípulas, pecíolos, sicônios, látex...  

nos conta da sua gigantesca força de existir,

sempre em redes mutualísticas secretas,

vespas, pássaros, espíritos...  

com força de transmutação de raízes em troncos

convoca a potência guerreira de todo corpo

quando se percebe coletivo



Ficus benjamina L.

figueira-benjamin



Os fluxos dançantes 

constelam o sereno ser

Dobras silenciosas

Coexistem na simplicidade.



Parkia nitida Miq.

angico



O mundo vegetal é como nossa família, cada um 

se doa para algo. Tem planta que acaricia, que 

cura e que briga. O angico se presta ao dever de 

conectar os quatro elementos por meio do 

instrumento sagrado Kariri-Xocó, chamado Pawí. 

Nele seus acúleos dão firmeza para a cura e 

conversa ancestral através da fumaça, que sai da 

boca como sua copa, umbeliforme. É como fumar 

dentro do angico. Assim que ele canta. Ele 

conecta, ele demanda, ele retoma. 



Machaerium villosum Vogel

jacarandá



Há certa potência no ato de se deixar 

perceber – afetar – no mundo. Há uma força 

que sentimos quando o vento nos sopra o 

rosto, quando a poeira levanta e quando o 

som do carro de boi canta. Há alguns gestos, 

mesmos os mínimos, que nos mostram o 

caminho e nos mantém em pé. Para mim, a 

firmeza está nos laços, na maneira sensível 

de apreender o mundo e inverter a ordem do 

eu para o outro. Firmeza que me mantém em 

pé é aquela mesma que me deixa perder nas 

inconstâncias do caminho.







Em tempos marcados pelas catástrofes, pelo Antropoceno, 
pela intrusão de Gaia, ter as árvores como companhias do 
criar e pensar se mostra um movimento político vital. 
Árvores nos ensinam que é preciso honrar os encontros com 
toda e qualquer matéria, seja ela advinda do Sol, do ar, da 
terra ou das atividades humanas e das ruínas do capitalismo. 
E honrar a matéria é fazer dela um material que segue vivo 
por outros “modos de existência” (Souriau), sejam eles 
escultóricos, de desenho, fotografia, de escrita, de livro… 
Honrar a matéria é aprender a colocar o material de pé! Por 
isso, neste livro, as plantas não são apenas seres interessantes 
para pensar e criar, as plantas são concebidas como seres que 
pensam e criam, e o desafio que se coloca a todo instante é o 
de aprender a escutar seus corpos e relações, ou seja, suas 
forças de vida. O pensar, com as árvores, se torna literalmente 
um gesto de fazer corpo com os mundos e aprender a fazer 
mundos com os corpos, e o comunicar ganha sempre uma 
perspectiva de “perceber-fazer floresta” (Dias). A 
arvorecidade é uma qualidade de uma experimentação não 
recognitiva, que reclama atenção à diferença em cada mínimo 

gesto, num constante exercício de “descolonização do 
pensamento” (Viveiros de Castro). Um pensar-planta passa 
por engravidar mundos, por desdobrá-los em um sem fim de 
potências habitáveis: atmosféricas, humosídicas, 
climatológicas. Um fazer-árvore no pensamento é sempre um 
chamado a honrar uma ontologia poliritmica e 
multirelacional, um convite a saudar e conviver com modos 
de existir fractais, heterárquicos e aberrantes, com os quais 
podemos aprender a “arte de ter cuidado” (Stengers) com a 
Terra. Isso porque as árvores são seres capazes de ativar em 
nós um interesse pelas “pessoas coletivas” (Krenak), gentes 
feitas de encontros e complexas colaborações criativas e 
afirmativas com muitos. É para compartilhar estes e muitos 
outros aprendizados que nos lançamos no desafio de fazer 
escuta às árvores, como modo de reverenciá-las e de dar 
atenção às propensões criativas dos materiais no encontro 
com elas. Este livro foi feito a muitas mãos, com pessoas em 
diferentes cidades que se reuniram e conectaram pelas telas 
durante a pandemia em torno das leituras e exercícios 
propostos na disciplina “Arte, ciência e tecnologia” em 2020, 



e reúne de modo inventivo as experimentações feitas em 
parceria com as árvores. Esse gesto de pensar em parceria 
com as árvores já nos envolveu em outras edições dessa 
disciplina, em 2019 e 2018, também com artistas e 
pesquisadores convidados e participantes. Para que este livro 
fosse produzido foram fundamentais os encontros com o 
artista Paulo Teles, que nos apresentou seu projeto artístico 
“Árvore dos desejos”, e a bióloga Alessandra Penha, que 
participou de dois encontros e nos convidou a fazer um 
mergulho nas plantas e aprender a pensar com a fisiologia 
vegetal. E assim renascem, pegam de novo, ipê branco, 
jurema, seringueira, bacurizeiro, moringa, flamboyant, 
samaúma, ipê amarelo, palmeira, açaizeiro, figueira, ipê rosa, 
eucalipto, coqueiro, paineira, sobreiro, salgueiro-chorão, 
árvore-da-chuva, árvore de mangue, limoeiro, figueira 
benjamim, angico e jacarandá. Assim renascemos, pegamos 
de novo, nós.

Susana Dias
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