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Corpos variantes: abecedários, errâncias e travessuras

Sheila Hempkemeyer [1]

RESUMO:  Este artigo é uma obra sobre experimentos de pesquisa em educação.  Traz  em sua
estrutura e corpo reflexões para além da centralidade humana, ou que impliquem diretamente
nela. O principal objetivo é deslocar a percepção, criando rachaduras no pensamento hegemônico
que solidifica nossos corpos, engessam nosso olhar e restringem nossas relações. Entre jogos de
palavras e variações de si, con-versa sobre alguns efeitos da colonialidade nas estruturas sociais e
na construção da subjetividade, jogando ativamente com a ficção para pensar de outro modo.
Além disso,  defende a prática da errância,  sobretudo no texto,  enquanto ato de combate ao
utilitarismo e aceleracionismo contemporâneo. Tecendo uma escrita não linear,  fragmentada e
processual faz no e do texto um exercício sobre aquilo que se propõe a discutir, apostando na
potência da desordem como uma estratégia de enfrentamento estrutural em defesa da vida.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Errância. Corpo.

Variant bodies: abecedaries, wanderings and mischief

ABSTRACT: This article is a work on educational research experiments. It brings in its structure and
body  reflections  beyond  human  centrality,  or  that  directly  imply  it.  The  main  objective  is  to
displace  the  perception,  creating  cracks  in  the  hegemonic  thought  that  solidifies  our  bodies,
plaster our gaze and restrict our relationships. Between play on words and variations of oneself,
he  talks  about  some  effects  of  coloniality  on  social  structures  and  on  the  construction  of
subjectivity, actively playing with fiction to think differently. In addition, it defends the practice of
wandering,  especially  in  the  text,  as  an  act  to  combat  utilitarianism  and  contemporary
accelerationism. Weaving a non-linear, fragmented and procedural writing makes in and of the
text an exercise on what it proposes to discuss, betting on the power of disorder as a structural
coping strategy in defense of life.
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“A poesia faz alguma coisa acontecer, de fato.

Faz com que você aconteça.

Faz a sua vida acontecer”

(Audre Lorde, 2020, p. 106)

Ser variante ou variação, fazer travessias ou travessuras. Jogar com sentidos e intencionalidades.

Produzir outros pontos e temporalidades. Ziguezaguear entre linhas e espaçamentos, metáforas e

metamorfoses. Ser mão e contramão, joelho, cotovelo, calcanhar, pálpebra, coração. Através da

escrita desse texto há uma busca por reelaborar o presente para além da tragédia humana e

nacional.  Após  um  ano  de  pandemia  de  coronavírus,  mais  de  280  mil  mortes  no  Brasil,  a

permanência  de  um governo  genocida  e  seu  plano  de  morte  sendo executado  sem restrição

alguma, construir anticorpos, sobretudo ficcionais, é uma estratégia de guerra para combater a

letalidade subjetiva na qual partilhamos.  “Os vivos morrem logo,  os mortos morrem devagar”

(BECKER,  2020).  Enquanto  vivos  (sobre)vivem  a  morte  virulenta  e  asfixiada,  entre  infindáveis

ondas, outras sonoridades, tons e movimentos germinam e respiram no jardim, no quintal,  no

canteiro, no asfalto, no campo, nas periferias, nos rios e na floresta.

Apostando na transição da percepção e na recriação íntima com as instabilidades cotidianas, a

composição do texto tem como apoio o jogo das palavras, das ideias, de existências e da ficção. Ao

lado  de  tudo  é  um  treino  de  alteridade  e  de  produção  da  diversidade.  Para  isso,  diálogos

incomuns  são  ar-riscados  com um único  propósito:  defender  a  garantia  de  outros  modos  de

existir.

Esse é um exercício de impermanência e descontinuidade, próximo dos fluxos de vida. Isso não

significa desconexão entre fragmentos e corpos, tampouco menosprezo com as políticas de morte,

muito pelo contrário. Fazem parte de uma estratégia de vida para evidenciar que enquanto uma
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história é contada e vivida, outras também vivem e contam sobre suas existências. Acionando

outros filtros, fluxos, fluidos e costurando com diferentes linhas, agulhas e panos, o texto nutri

diálogos entre cantos e encantos. Não há méritos, convicções ou julgamentos. Há ruídos, rimas,

trechos e reflexões pensadas diante do impossível. Das impossibilidades do vivido.

Corpo broto

Há um corpo que repousa no bosque. Aprende e observa o tempo das árvores, e de pés descalços

na grama escora-se em uma delas. “Toda existência precisa de intensificadores para aumentar sua

realidade”  (Lapoujade,  2017,  p.  24).  Um  pé  apoio  precisando  descalçar-se  para  equilibrar  a

temperatura do corpo. Um pé apoio, mas também desvio. Um pé nu, trocando vibrações com o

chão e com o tronco arbóreo. Que cria raízes efêmeras nos diversos ambientes por onde caminha

e descansa. Chão batido, de terra, areia, barro, com conchas ou pedras, de águas doces e salgadas,

de várias cores, tamanhos e formas. Texturas oblíquas que ora estabilizam, ora perturbam. E nos

convidam a sair da inércia v
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l, em busca de pontos de equilíbrio em

si mesmo, num retorno para si.

Um corpo de pés nus, cedendo seus ouvidos ao piar dos pássaros, aos sons do vento e à polifonia

daquela minúscula floresta. Um corpo que por horas esteve à deriva do tempo, pulsando diante da

paisagem. “O corpo é mesmo um utensílio caprichoso, é preciso estranhá-lo para desentranhar

sua poesia” (Preciosa,  2010, p.  58).  Um estranhamento que é fonte de criação,  inventividade,

utopias.

No movimento do corpo, mesmo em repouso, podemos perceber a energia transitando por ele,

circulando, pulsando e irrigando todo o território, compreendendo “o corpo como território e o

território como corpo” (Xakriabá,  2020,  p.  110),  coexistentes.  Sentir a estação que lhe habita,

dosar temperaturas e limites sensitivos. Perceber a duração de cada estação: fertilidades, floração,

securas,  hibernação.  Acolher  a  sazonalidade  que  lhe  atravessa,  suas  tonalidades  e  fluxos,  é

exercitar  a  incorporação  das  nossas  variações  e  impermanências  (Núñez,  2021).  No

entrecruzamento de diversos  sistemas vivos,  corpos  e  mundos,  o  cuidado de si  é  eticamente

atravessado pelo cuidado do outro e do território  que (con)vivemos.  Não há dissociabilidade,

sobretudo porque a vida é interconectividade.

Trajetos e territórios nos subjetivam, são campos de infinitas ensinagens, e por isso estão sempre

em disputa e tensões. Assim como os corpos e as palavras. Os lugares e as narrativas dos espaços

habitados nos constituem enquanto sujeitos humanos e produzem diferentes sentidos ao vivido.

Pensando nisso, as palavras jogadas no texto (com responsabilidade e ética) podem criar fissuras

quando  proferidas,  sobretudo,  com  a  intenção  de  perturbar.  Rolnik  (2018,  p.  26)  revela  que

“embriões  de  palavras  emergem  da  fecundação  do  ar  do  tempo  em  nossos  corpos  em  sua

condição de viventes e que, nesse caso, e só nele, as palavras tem alma, a alma dos mundos atuais
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ou em gérmen que nos habitam nesta nossa condição.” Servem também como “lampejo para

fazer livremente aparecem [outras] palavras quando [elas mesmas] parecem prisioneiras de uma

situação sem saída.” (Didi-Huberman, 2011, p. 130, inserção da autora).

Pensando nisso algumas palavras e verbos foram catalogadas com um único objetivo: compor

outras  formas  de  (in)ventar  a  movência,  costurando  outros  diálogos  e  tensionando  práticas

hegemônicas. Estas palavras e verbos ajudam a tecer o texto, e estão em cada frase proliferando a

escrita e o pensamento, na tentativa de possibilitar a criação de brotos insurgentes.

Renomear o mundo é também deslocar o pensamento e sua construção. Não é mera busca por

sinônimos que possam dizer mais do mesmo, mas fazer de outro modo aquilo que se aprende,

“imaginar outro mundo possível, é no sentido de reordenamento das relações e dos espaços, de

novos entendimentos de como podemos nos relacionar” (Krenak, 2019, p. 67). Menosprezar uma

criação estética e a palavra é uma estratégia de negligenciar a vida, pois através da linguagem, seja

ela qual for, podemos dar outros sentidos ao mundo, a nós e ao vivido.

A  palavra  é  um  corpo  que  pode  compor  o  sistema  mundo  e  tem  o  poder  de  reconstruí-lo.

Reinventá-la é produzir outras práticas contra-hegemônicas em defesa da vida coletiva. Extrapolar

a gramática e semear outros brotos de autonomia.  Escapar das censuras e mordaças que nos

habitam. Um despertar para que outras formas de sentir e aventurar-se na vida possam fecundar.

Nos constituímos a partir dos elementos que nos habitam e habitam o mundo, e também de

verbos  que,  num  infinitivo  atemporal,  vão  sendo  conjugados  nos  movimentos  errantes  que
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provocavam os corpos e pensamentos. Operar na lógica da errância é pensar e agir sobre aquilo

que nos  escapa,  que se  perde e nos  perde.  Isso quer  dizer  que nada está pronto e fechado,

estático  e  concluído.  Mas  que  os  fluxos  de  aprendizagens  vitais  são  aberturas  oceânicas  e

encantamentos em picos vulcânicos. É necessário perceber as potências mínimas existentes nas

miudezas  cotidianas,  no  movimento  micro,  no  lampejo  luminescente  de  uma ideia  ou  gesto.

Perfurando estereótipos e proliferando outros modos de atuar com as palavras, os objetos, os

artefatos culturais, e principalmente com as imagens, fazendo parte de um esforço atuante na

(de)composição gradativa da matéria.

Figura 1: Rugas. Acervo pessoal.
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Cada existência é incomum. Em nosso DNA há memórias de vegetais, vírus, bactérias, minerais e

outros sistemas vivos. Me vejo nas rugas das plantas, no canto do sabiá, nas águas do rio, nas

curvas das montanhas, na textura e solidez de uma rocha, nas nuvens do céu. Alongo meu ser pelo

movimento curioso sobre aquilo que me cativa. Na identificação com a vida circulando fora de

mim, sinto uma aderência na camada epidérmica com a qual me comunico. Toco e sou tocada

pelo mundo, “só existimos realmente porque fazemos existir outra coisa” (Lapoujade, 2017, p. 24).

É sabido que um corpo humano é composto em média por 70% de água. Essa é, não por acaso,

mas  por  similaridade,  a  mesma proporção existente  na  Terra.  O  planeta  Terra  poderia  ser  o

planeta Água. A água é tão fundamental para a vida quanto o ar. A principal floresta responsável

pela produção de oxigênio neste planeta se encontra submersa nas águas  do mar.  Água e ar

coexistem. O planeta Terra poderia ser também o planeta mar ou o planeta ar. Aliás, a Terra não é

só um planeta, mas um organismo vivo e inteligente e tem suas próprias necessidades (Krenak,

2017), tanto quanto a vida que nela circula. E a vida só circula por conta da esfera de ar que

protege  o  planeta.  Uma pele  porosa  e  invisível  chamada  atmosfera,  ou  “a  esfera  do  sopro”

(Coccia, 2018, p. 52), “que anima a Terra em sua totalidade.” (Coccia, 2018, p. 60). Essa animação

é a responsável pela presença de seres vivos, ou do que é possível compreender até o momento

como vida neste universo. Em síntese, só há vida porque há uma cooperação sistêmica e coletiva

para  que  isso  aconteça.  Somos  Terra  e  vivemos  nela.  Numa  porção  continental  flutuante

orbitando no espaço infinito.

A floresta de algas, além de produzirem naturalmente o ar, também ousaram habitar e lotear a

terra. As plantas aquáticas foram a primeira espécie a

colonizar  e  tornar  a  terra  habitável  […]  os  primeiros  seres  vivos
integralmente terrestres. [Elas] nunca abandonaram o mar: trouxeram-no
para  onde  ele  não existia.  Transformaram o universo  num imenso mar
atmosférico  e  transmitiram  a  todos  os  seres  seus  hábitos  marinhos.
(Coccia, 2018, p. 40-41)
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Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido só faltava
respirar,  Mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um
feto,  sereno,  confortável,  amável,  completo,  sem  chão,  sem  teto,  sem
contato com o ar. Mas tinha que respirar. […] Debaixo d'água ficaria para
sempre, ficaria contente longe de toda gente para sempre no fundo do
mar. Mas tinha que respirar, todo dia. (Antunes, 2001)

Fascinantes, as plantas foram e ainda são capazes de impactar todas as formas de vida no planeta.

Através  de  suas  raízes  se  comunicam  com  demais  espécies,  povoando  o  subterrâneo  mais

profundo  da  Terra.  As  plantas  têm  simultaneamente  duas  vidas:  uma que  concentra  força  a

procura do céu, com frutos, folhas e flores luminosas interagindo com as demais viventes; outra

imersa na escuridão profunda, numa exuberante “viagem ao centro da Terra” (Coccia, 2018, p. 81-

82). Um movimento intenso de amor ao sol e ao solo. São vidas que se nutrem e se atraem, a da

superfície e da profundidade.

Em comunidade, as plantas são reservatórios de água doce, fazendo-a brotar na terra ou voar

através das nuvens.

A fotossíntese não é outra coisa senão o processo cósmico de fluidificação
do universo, um dos movimentos através dos quais o fluido do mundo se
constitui: o que faz o mundo respirar e o mantém num estado de tensão
dinâmica. (Coccia, 2018, p. 40-41)

Toda vida carrega consigo um pedaço do mundo todo, “cada um de nós é a história da Terra, uma

versão dela, uma possível conclusão (…) Nós somos mundo e cada um de nós é mundano à sua

maneira” (Coccia, 2020, p. 31). Toda variação de vida que se apaga e se elimina, elimina consigo

uma  possibilidade  de  criação  de  outros  mundos.  Isso  vale  para  qualquer  ser  vivo  na  Terra,

incluindo a própria Terra como este ser. A Terra abre possibilidades para os seres vivos viverem a

multiplicidade  (Coccia,  2020),  animando  ou  desanimando,  encantando  ou  desencantando  sua

existência, de si e da própria Terra.
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Toda natureza é movimento e transformação permanente. Camuflagens, marés, rios, suas curvas,

o movimento das raízes das plantas, rochas e montanhas que se moldam pelas águas e pelo vento.

Naturalizar é movimentar. Cada vivente não-humano, num ritmo próprio, totalmente combativo

ao aceleracionismo e progressismo humano capitalístico colonial, se movimenta compondo sua

própria melodia errante. As plantas são por si anticolonialistas, e por isso são as que mais sofrem a

morte dolosa e banal nesse sistema antivida. Quando uma planta morre o solo perde vitalidade,

nutrientes,  uma  amiga.  A  relação  que  elas  estabelecem  é  sugestivamente  não-monogamia,

partilham  uma vivência  pluriamorosa.  Simplesmente  porque  coabitam  espaços  e  tempos  e  o

fazem-coabitar. São passagem, sazonalidade e coletividade.

Perceber e compreender a vida não-humana não ocorre só por curiosidade, mas sobretudo por

autoconhecimento e descentralização humana. Nosso modelo civilizatório, como já mencionado, é

baseado num sistema colonial antivida, humanocentrado. Tudo nele é segregado, hierarquizado,

catequizado, binário. Tem como referência uma humanidade específica (burguesa masculinizada

branca hétero cis normativa), negligenciando, e deixando morrer, as vidas que não lhe importam.

Aquilo que é produzido nesse sistema, incluindo subjetividades, parte de um lógica recortada e

desconectada  de  outros  sistemas.  Nele  o  imperialismo  aceleracionista  promove  e  conserva

isolamentos e distanciamentos sistêmicos, apagando, silenciando, criminalizando, culpabilizando

ou  patologizando  tudo  que  estiver  minimamente  longe  dessa  humanidade  padrão.  Sua

materialidade está na língua, nas leis, nas ruas e edificações sociais, e são geralmente invenções

engessadas, desiguais, únicas e violentas. Essas práticas se fazem necessárias para manutenção da

ordem e do progresso do sistema, sem isso ele não se sustentaria.

Na tentativa de ressignificar dobras, migalhas, sobras, escapar de normativas e ordenamentos, a

intenção desse texto é experimentar alguma possibilidade de existir de outro modo, uma outra

experiência que escape a morada da carne e encarna na escrita de outra forma, mas também pela

ficção. A ficção é sempre um modo de contar, alimentando-se dos nossos afetos (Lapoujade, 2017,

p. 35).
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Afetos são pequenos gestos e sensações que nos desestabilizam e nos emocionam. A instabilidade

não  é  entendida  aqui  como  negativa,  mas  uma  reação  que  movimenta  o  intelecto  afetivo,

acionando outros estados do sentir. E isso não tem muito a ver com o fato de ser ou não verdade,

mesmo  porque  toda  história  de  fato  é  uma ficção,  um  modo  de  falar  sobre,  atualizando  as

emoções e os sentidos.

Temos naturalmente a necessidade de nos  comunicarmos.  Mostrar  aos  outros  aquilo  que nos

habita e  quem nos habita.  E  também habitar  o  mundo com as  vozes  que nos chegam, afinal

“habitar é escrever, é se narrar a partir da terra” (Comitê Invisíve, 2016, p. 242). Essa necessidade

necessidade envolve  emoções,  enredos,  personagens,  imaginação,  autorização,  ou  seja,  um

repertório material  e existencial disponível para que a mensagem possa ser compreendida e

executada.  Tudo vai  depender da abertura, da intenção e do desejo que estão operando no

momento, ou ainda, sobre as escutas e atravessamentos presente da situação.

Dito  isso,  é  preciso  marcar  uma  pausa  no  direcionamento  estrutural  do  texto,  trazendo

experimentos  errantes  de  escrita  para  materializar  a  desorientação  com  a  composição  da

narrativa. A partir da perspectiva da casa comum, a Terra, e do ar que nela circula, responsável

pela renovação e equilíbrio térmico da casa, os ventos, é possível riscar entrelaçamentos com o

cotidiano e sua correlação com o espaço habitável.

 

Corpo Terra
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A Terra alimenta. Ela é adubo, argila, areia, água. É atmosfera, abelha, árvore, ancestralidade, ar. A

Terra é berço, barro, bicho, biosfera, é bílis. A Terra é casa, casulo, chuva, canto, clorofila, ciclo. Ela

tem camadas. A Terra é cromossomo, é climática, clitóris, é corpo.

A Terra é cura, catarata. É dádiva, doçura, didática, deusa. A Terra decompõe. Ela explode, engole,

enterra, esquece. A Terra é erva, é encantada, exuberante e esquisita. É energia, espelho. A Terra é

um espetáculo.

Ela é fértil e fecunda. A Terra fala, flutua, ferve. É floresta, flor, é fígado, fogo. A Terra germina,

grita, gesticula, gira. Ela é gelada e gasosa. É  habitat, hospedagem, é holística. Ela é horizonte, é

hímen, é história. Ela irriga e instiga. A Terra é inseto, é ira e irradia. A Terra junta, é junção, justiça.

A Terra é justa.

Figura 2: Nádegas. Acervo pessoal
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Ela é líquida e lunar. Ela levita. É larva, libélula, é lendária, é lenda. A Terra é milenar, metamorfose,

molécula, mitocôndria, mundo. A Terra é mineral, montanha, musgo, maré, mutação. A Terra é

menstruação. Nuvem, néctar, nuance, nutrição. A Terra é nação. É oráculo, ouvido, onda. A Terra é

oceânica, é ozônio e oxigênio. É polar, pedra, poeira, partícula, pó. É pólen, pulmão, planeta. A

Terra é palavra e poesia.  A Terra não é plana. É quântica e quente. É querubim. A Terra é uma

quitanda.

Ela  respira.  É  réptil,  raiz,  rio,  redemoinho.  É  renascimento.  A Terra  é redonda. Ela  também é

substância e substantivo. É semente, solar, é sal. A Terra é sólida, é sonora, subterrânea, é sopro. É

sonho e silêncio. É sexo e sangue. A Terra é templo, é terremoto, tsunami. A Terra é trans, de

transição. Ela treme. É tropical, temperada, termodinâmica. A Terra é travessia. É Terrapia. Ela é

úmida, umbilical, união. A Terra é útero. Ela vibra. É vegetal, vapor, vulva, vento, vida. A Terra é

xamânica. É zelosa, zoológica, zodíaca. A Terra é zombie, pois não teme morrer, está para além da

morte a da vida.

Corpo (in)Vento

O vento adora bagunçar cabelos, burburinhar em cangotes. Esvoaçar folhas, girar no horizonte.

(In)ventar  jeitos  de  lançar  magias,  nutrir  peripécias,  nupciar  com  plumas  e  penas,  quebrar

rasteiramente o silêncio. O vento trapaceia. Tem urgência em voar. Vocifera xodós, ziguezagueando

zumbidos zuretas, zim, zum, zam, zzzzzz.

O vento é alívio, é arteiro, brisa e bagunceiro. É clima e climático. Ciclone, dançarino e divertido. É

energia e elegância, furacão e feitiço. O vento é gargalhada, é gelado, hostil e hilariante. Intenso e

imprevisível, jocoso e justiceiro, livre e ladino. É leste, melodia, mudança e movimento. O vento é

nuance, nuvem, é norte. Onda, oscilação e oeste. É potência e perigo, quente e quebrante, rápido
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e rasteiro. É sopro, sapeca. É sul. O vento é travesso e travessia. Tufão e tornado. Úmido e urgente.

Veloz e vibrante. O vento é vital. Xereta e xaveco. É zangado, zombeteiro e zeloso.

A cada virada do vento, na hora H do dia D, tudo muda.

Corpo errante

A produção capitalística de excessos tem prejudicado, intencionalmente, nossos sentidos, nossa

capacidade de ver, escutar, perceber as sutilezas que nos cercam. Práticas de esterilizar e pacificar

os espaços, guiadas por forças coloniais, assim como a gentrificação e a climatização ambiental,

operam na domesticação subjetiva dos corpos, fabricando falsos consensos e escondendo tensões

que  os  constituem  (Pelbart,  2019,  p.  140).  Essas  políticas  buscam  também  homogeneizar  e

padronizar  modos  de  existência  no  urbano,  limitando  acessos,  comportamentos,  vestimentas,

trânsitos. Há sobretudo uma privação da diversidade humana e não-humana, não só por ocupar

determinados espaços, mas de trocar com eles e entre nós, e de fazer ver a diferença que existe no

mundo. É a execução de um projeto antivida, afetando todas as espécies e a Terra.

Em contrapartida, é sabido que há um desejo latente de rua (Pelbart, 2019, p. 133), de respirar

espaços comuns, de poder habitar os espaços numa outra perspectiva ecosófica, que consiste “em

desenvolver práticas específicas que tendam a modificar e a reinventar maneiras de ser” (Guattari,

1990, p. 15).  Um movimento que busca romper com essa privatização e climatização da vida e

reivindica  uma coletividade  minimamente  comprometida  com a  multipli-cidade  e  as  florestas,

reflorestando-se. É nesse desejo por viver estética e politicamente o urbano de outro modo que a

errância  é  aqui  acionada  como  um  movimento  combativo  na  cidade  e  também  no  texto,

desloucando existências.

Apostar na prática da errância é também radicalizar-se existencialmente. É romper com a lógica

tecnicista e centralizadora, penetrando e expandindo as camadas superficiais e/ou profundas da
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existência.  É  ativar  a  imaginação  política  através  de  uma outra  postura  estética,  despertando

outras potências de vida pelo movimento do corpo. A incorporação é um dos efeitos da ação do

corpo  errante,  afetuosa  e  intensamente  encarnadas  no  espaço  habitado.  Suas  implicações

impactam em acumular silêncios e escuridões, reformular palavras, ter algo a dizer ou expressar

para além das certezas e verdades, podendo perceber as luminescências que nos atravessam no

caminho.

A errância é,  especialmente,  um estado sensorial.  Uma recriação do movimento urbano e a

desterritorialização da existência, capaz de produzir “novos territórios a ser explorados, novos

espaços a ser habitados, novas rotas a ser percorridas” (Careri, 2013, p. 97). O traçado territorial

é corresponsável por organizar  as  relações sociais  e  afetivas  que estabelecemos,  produzindo

modos de existir, (de)marcando vidas e espaços.

Políticas de empobrecimento subjetivo (controle e disciplinarização dos corpos, catracas simbólicas

para  o  exercício  da  criatividade  e  pluralidade)  nos  conduzem  a  um modo  específico  de  vida,

colonizando nossa existência e consolidando estruturas de dominação. Obviamente que nem todo

domínio é absoluto, mesmo com todo o investimento e cooptação colonialista. No plano subjetivo,

haverá sempre possibilidades de aberturas de campos de visibilidade,  de prosperar a vida e a

existência. Há sempre algo que pode escapar,  “apesar de tudo” (Didi-Huberman, 2011, p. 65).

Na errância, por sua vez, os movimentos se tornam pedagógicos justamente por proporcionar o

deslocamento  do  corpo  e  do  território  sobre  aquilo  que  fazemos,  pensamos,  sentimos,

expressamos. Ela é uma dessas apostas para escapar da overdose excessiva que tende a moldar

nossa percepção,  contribuindo na costura de outras  roupagens e fazendo da existência  uma

experiência  estética  marginal  e  aberta,  a  fim  de  experimentar  outros  modos  de  existir  no

contemporâneo. Também pode ser um exercício para transgredir os limites impostos nos mapas

e na experiência  urbana,  deslocando-nos do lugar  de  usuários  de espaços  e  sistemas  e  nos

convidando a ensaiar outros movimentos e performances. Neste sentido, nos faz perceber que o
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chão,  a  terra,  a  rua,  são espaços  de partilha  e  não  deveriam ser  propriedades  loteadas  ou

segregadas. O espaço habitado faz parte da paisagem que nos nutre, assim como a água, o ar, os

bichos, plantas e gentes. Sem hierarquias, cada qual com sua relevância na constituição de si e

das coletividades.

Corpo letra

Corpos  são  compostos  orgânicos,  sociais,  culturais,  históricos,  afetivos,  que  escrevem  e  são

inscritos.  Através  de  determinados  acordos,  códigos  e  símbolos  se  comunicam  por  sua

expressividade, as mais diversas, produzindo caligrafias próprias e partilhando sinais comuns. A

escrita é uma delas.

Textos são compostos por frases, que são compostas por palavras, e por sua vez são compostas por

letras e símbolos. O coletivo de letras, que dá origem a infinitas palavras, é chamado de alfabeto. O

alfabeto é um sistema de escrita no qual a sociedade humana ocidental colonizada utiliza para

representar graficamente a língua. O abecedário é em si a materialização de coexistências, em que

letras, coletivamente ou isoladas, ativam criações entre si. Recorrer ao abecedário para sustentar

uma escrita errante é apostar em um campo possível para o exercício da imaginação, expresso em

“Corpo  Terra”  e  “Corpo  (in)Vento”.  A  imaginação  por  sua  vez  é  a  principal  responsável  por

movimentar seres e mundos, jogando inventivamente com a potência de criação de narrativas e

gestos.

Uma das táticas de controle e dominação mais utilizadas em regimes coloniais capitalísticos é agir

no  aprisionamento  e  a  linearidade  do  tempo  e  do  espaço, atuando  na  restrição  e  no

empobrecimento da experiência,  penetrando e operando sobretudo na linguagem. Um projeto

civilizatório permanente que incide na manutenção de hierarquias, binarismos e segregações. Essa

lógica infértil penetra em nossa carne, ossos e relações. Atrofiam nossos movimentos, confinando
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nossos  corpos  e  pensamentos.  Censuram,  patologizam,  silenciam,  apagam.  Projetam

distanciamentos vitais ao ponto de não reconhecermos semelhanças e criminalizarmos diferenças

ao invés de celebrá-las. Essas armadilhas estruturais tem impedido de nos identificarmos entre si e

enquanto Natureza nesse organismo vivo que chamamos de Terra. Por isso o abecedário, para

fazer-ver  a  complexidade  existente  em  cada  vida  que  respira,  listando  encontros  alegres  e

(im)possíveis.

Vale  acrescentar:  “Natureza  não  é  sinônimo  de  essência”  (Coccia,  2020,  p.  30).  Ela  é  parte

constituinte de cada ser vivo “a partir de toda a matéria do mundo disponível deste planeta do

qual somos ao mesmo tempo a modificação e a expressão, a articulação e a dobra” (Coccia,

2020, p. 31). Encontrar a Natureza, não é uma abstração. Significa sentir a vida se multiplicando

em si e por si, reconhecendo esse acontecimento em tudo aquilo que vive e é vivo, incluindo a

Terra.  Compreender  “que o rio,  a  floresta,  os ventos,  as  nuvens são nosso espelho na vida”

(Krenak, 2020, p. 100), acessando outros ciclos de interação social e afetiva.

Boa  parte  do  processo  de  formação  educacional  ainda  afirma que  cultura  e  natureza  não  se

misturam. Vejam o equívoco: a folha de papel em que isso é escrito tem origem vegetal e precisou

de  muita  água  para  ser  produzida.  Do  mesmo  modo  a  tela  em  que  o  texto  se  projeta,  e

principalmente  a  energia  que  mantêm  esses  eletrônicos  em  pleno  funcionamento.  O

engessamento da ideia sobre Natureza, afastada das criações humanas, nos isola enquanto espécie

impedindo de percebermos a fluidez contínua produzida pela vida não humana. Não misturar

esses  fenômenos  promove  o  adoecimento  da  Terra,  por  consequência  o  nosso  também.

Pandemias  seriam um dos  efeitos  dessa  distante  correlação,  lamentavelmente lida  como uma

casualidade dissociada das ações humanas.

É preciso compreender que a mistura entre cultura e natureza não “essencializa” o debate, pelo

contrário.  Esse  entrelaçamento  contribui  para  a  expansão  da  potência  humana  e  planetária,

considerando a produção natural de tudo que é vivo como algo dinâmico, e portanto cultura é
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parte da natureza assim como a natureza é parte da cultura. Juntas e misturadas. Se humanos são

seres construtores de cultura, inventiva e imagética, assim como bichos, plantas e seres invisíveis

incluindo bactérias e vírus, apostar na errância é outra estratégia para assentarmos outros modos

de vida no território habitado, entrelaçando com a Natureza que nos constitui.

Fazer dessa escrita um ato de criação com as palavras e movimentos do corpo é, radicalmente,

combater  a  lógica  ordeira  e  normatizadora  que  nos  constitui.  É,  ao  lado  de  tudo,  visualizar

camadas superficiais e profundas que compõe esse domínio. A partir dessa visualidade podemos

ensaiar a desestruturação da homogeneidade e perceber as variações humanas e não-humanas

que habitam a língua, nossos corpos e nossos aldeamentos urbanos. Acessando outros saberes e

exercitando modos outros de viver em coletividade, humana e não-humana.

Talvez  as  existências  devam  se  submeter  a  outras  existências  para  se
colocarem elas mesmas ou se consolidarem, e inversamente. Não existimos
por  nós  mesmos,  só  existimos  realmente  porque  fazemos  existir  outra
coisa. (...) Um ser não pode conquistar o direito de existir sem a ajuda de
outro, que lhe faça existir. (Lapoujade, 2017, p. 25)

Compreender o abecedário e a errância como um exercício de expansão possível é fazer-brotar

outros limites imagéticos com língua,  o corpo e o chão.  Ar-riscar  na folha outras perspectivas

flutuantes sobre a vida e o território, tornando-o mais respirável, palatável e divertido. É preciso

boas doses de diversão para se manter viva. Há de se compreender a relevância disso.

Não fazemos nada só. Somos povoadas por incontáveis Nós. E atravessamos incontáveis barreiras

e rotas  para  permanecer  vivas.  Elas  podem ser  cíclicas,  fluidas  e  ilustrativas.  Flutuar  entre  os

cômodos.  Ocupando,  esvaziando e  cedendo  espaços.  Falar  de  tempos  misturados,  de  colos  e

abraços. O colo da cama, o abraço da rede. O assentamento do chão. Narrativas desorganizadas.

Ainda  que  possam  parecer  uma  sequência  contínua,  seguem  o  fluxo  da  transformação,  do
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processo.  Não  é  nem  partida  nem  destino,  mas  acontecimentos.  Surpresas,  erros,  acertos,

tropeços, quedas, risos, choros, triunfos.

Corpo mutante

Nomeando o inominável. Rebentando o nó instalado nas amígdalas. Mobilizando forças para fluir a

vida.  Agenciar  o  indigesto.  Digerir  medos,  angústias,  ânsias,  absurdos.  Encolher-se.  Viver  o

pesadelo. Crer. Chorar. Inundar-se em suas próprias águas. Molhar-se em desespero. Aliviar-se.

Romper o silêncio. Desfocar a atenção. Reparar as miudezas do fundo. Perceber as sutilezas dos

gestos e que a vida é só um passeio curto e finito. Um sopro. Há um grito dentro de mim e uma

estranha sensação que me habita: sinto a presença de uma variante indefinida.

Entre aquilo que pensamos e o que projetamos materialmente há muitas vezes um oceano, um

deserto, uma floresta, um rio ou um muro. Nessa travessia pode ainda haver inúmeras variantes

que ou  aproximam ou repelem outros  pensamentos  e  projetos.  Possivelmente mutações.  Elas

acontecem  sobretudo  para  a  manutenção  de  movimentos.  A  mutação  é  um  fenômeno  de

cocriação.  A  vida  por  si  é  mutante,  especialmente  por  criar  possibilidades  de  existências.  A

radicalidade da vida é ela própria, escapando da moldura e asfixia da forma, diluindo impossíveis,

sendo faísca explosiva no mundo.

Na  defesa  da  vida  enquanto  processualidade  variante,  o  texto  não  termina.  Entre  as

impossibilidades  de conclusão,  ele também não se fecha.  Ainda que obedeça uma ordem, foi

delineado de modo desorganizado e entre inacabamentos, fazendo vibrar várias cenas flutuantes

no processo criativo, pensando suas coexistências. Se a vida é por si interdependente e múltipla,

atravessada por outras vidas, essa narrativa não poderia estar delineada de outro modo. Uma

prática  pedagógica  comprometida  com  a  ética  e  rigor  em  defesa  da  expressiva  pluralidade,

alongando a percepção e treinando outras estruturas.
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Vivendo as possibilidades do corpo e dos corpos, podemos perceber as tonalidades da Terra. Nela

todas as cores, formas e tamanhos são possíveis, vibram e interagem, criando espaços e tempos

para o nascimento de outras tantas. Entre aquilo que se camufla ou se destaca, a busca não se dá

pela imposição, mas pela inter-relação, em que uma existência é tão bonita e importante quanto a

outra.  O menor é tão necessário e forte quanto o maior,  pois  sua força e potência não estão

rotuladas nem no tamanho nem na beleza, mas na coexistência e interdependência mútua umas

com as outras, na “diferença recíproca” (Kilomba, 2016).

O texto pode acabar por abrir, defendendo a permanente impermanência. A imagem do corpo

mutante é por fim acionada com intuito de levitar a imaginação, o que implica um certo grau de

leveza e risco. Levitar na Terra é uma atividade completamente hipotética, a não ser para uma

nanopartícula ou plumas. Ainda assim, a gravidade terrestre as puxa para baixo, rente ao solo, ou

em alguma superfície que as acolha. A Terra tem esse poder de puxar tudo para si. O peso de tudo

a torna forte, a fortalece. Ela decompõe, faz brotar, guarda tesouros, sustenta o céu, raízes e pés.

Ela é zona de amortecimento, fazendo circular vitalidade e muitas histórias. E essa é só mais uma

dentre tantas que foram e estão sendo tecidas nessa teia imagética entre travessias e travessuras

errantes no planeta.
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	e
	r
	t
	i
	c
	a
	l, em busca de pontos de equilíbrio em si mesmo, num retorno para si.
	Um corpo de pés nus, cedendo seus ouvidos ao piar dos pássaros, aos sons do vento e à polifonia daquela minúscula floresta. Um corpo que por horas esteve à deriva do tempo, pulsando diante da paisagem. “O corpo é mesmo um utensílio caprichoso, é preciso estranhá-lo para desentranhar sua poesia” (Preciosa, 2010, p. 58). Um estranhamento que é fonte de criação, inventividade, utopias.
	No movimento do corpo, mesmo em repouso, podemos perceber a energia transitando por ele, circulando, pulsando e irrigando todo o território, compreendendo “o corpo como território e o território como corpo” (Xakriabá, 2020, p. 110), coexistentes. Sentir a estação que lhe habita, dosar temperaturas e limites sensitivos. Perceber a duração de cada estação: fertilidades, floração, securas, hibernação. Acolher a sazonalidade que lhe atravessa, suas tonalidades e fluxos, é exercitar a incorporação das nossas variações e impermanências (Núñez, 2021). No entrecruzamento de diversos sistemas vivos, corpos e mundos, o cuidado de si é eticamente atravessado pelo cuidado do outro e do território que (con)vivemos. Não há dissociabilidade, sobretudo porque a vida é interconectividade.
	Trajetos e territórios nos subjetivam, são campos de infinitas ensinagens, e por isso estão sempre em disputa e tensões. Assim como os corpos e as palavras. Os lugares e as narrativas dos espaços habitados nos constituem enquanto sujeitos humanos e produzem diferentes sentidos ao vivido. Pensando nisso, as palavras jogadas no texto (com responsabilidade e ética) podem criar fissuras quando proferidas, sobretudo, com a intenção de perturbar. Rolnik (2018, p. 26) revela que “embriões de palavras emergem da fecundação do ar do tempo em nossos corpos em sua condição de viventes e que, nesse caso, e só nele, as palavras tem alma, a alma dos mundos atuais ou em gérmen que nos habitam nesta nossa condição.” Servem também como “lampejo para fazer livremente aparecem [outras] palavras quando [elas mesmas] parecem prisioneiras de uma situação sem saída.” (Didi-Huberman, 2011, p. 130, inserção da autora).
	Pensando nisso algumas palavras e verbos foram catalogadas com um único objetivo: compor outras formas de (in)ventar a movência, costurando outros diálogos e tensionando práticas hegemônicas. Estas palavras e verbos ajudam a tecer o texto, e estão em cada frase proliferando a escrita e o pensamento, na tentativa de possibilitar a criação de brotos insurgentes.
	Renomear o mundo é também deslocar o pensamento e sua construção. Não é mera busca por sinônimos que possam dizer mais do mesmo, mas fazer de outro modo aquilo que se aprende, “imaginar outro mundo possível, é no sentido de reordenamento das relações e dos espaços, de novos entendimentos de como podemos nos relacionar” (Krenak, 2019, p. 67). Menosprezar uma criação estética e a palavra é uma estratégia de negligenciar a vida, pois através da linguagem, seja ela qual for, podemos dar outros sentidos ao mundo, a nós e ao vivido.
	A palavra é um corpo que pode compor o sistema mundo e tem o poder de reconstruí-lo. Reinventá-la é produzir outras práticas contra-hegemônicas em defesa da vida coletiva. Extrapolar a gramática e semear outros brotos de autonomia. Escapar das censuras e mordaças que nos habitam. Um despertar para que outras formas de sentir e aventurar-se na vida possam fecundar.
	Nos constituímos a partir dos elementos que nos habitam e habitam o mundo, e também de verbos que, num infinitivo atemporal, vão sendo conjugados nos movimentos errantes que provocavam os corpos e pensamentos. Operar na lógica da errância é pensar e agir sobre aquilo que nos escapa, que se perde e nos perde. Isso quer dizer que nada está pronto e fechado, estático e concluído. Mas que os fluxos de aprendizagens vitais são aberturas oceânicas e encantamentos em picos vulcânicos. É necessário perceber as potências mínimas existentes nas miudezas cotidianas, no movimento micro, no lampejo luminescente de uma ideia ou gesto. Perfurando estereótipos e proliferando outros modos de atuar com as palavras, os objetos, os artefatos culturais, e principalmente com as imagens, fazendo parte de um esforço atuante na (de)composição gradativa da matéria.
	
	Figura 1: Rugas. Acervo pessoal.
	Cada existência é incomum. Em nosso DNA há memórias de vegetais, vírus, bactérias, minerais e outros sistemas vivos. Me vejo nas rugas das plantas, no canto do sabiá, nas águas do rio, nas curvas das montanhas, na textura e solidez de uma rocha, nas nuvens do céu. Alongo meu ser pelo movimento curioso sobre aquilo que me cativa. Na identificação com a vida circulando fora de mim, sinto uma aderência na camada epidérmica com a qual me comunico. Toco e sou tocada pelo mundo, “só existimos realmente porque fazemos existir outra coisa” (Lapoujade, 2017, p. 24).
	É sabido que um corpo humano é composto em média por 70% de água. Essa é, não por acaso, mas por similaridade, a mesma proporção existente na Terra. O planeta Terra poderia ser o planeta Água. A água é tão fundamental para a vida quanto o ar. A principal floresta responsável pela produção de oxigênio neste planeta se encontra submersa nas águas do mar. Água e ar coexistem. O planeta Terra poderia ser também o planeta mar ou o planeta ar. Aliás, a Terra não é só um planeta, mas um organismo vivo e inteligente e tem suas próprias necessidades (Krenak, 2017), tanto quanto a vida que nela circula. E a vida só circula por conta da esfera de ar que protege o planeta. Uma pele porosa e invisível chamada atmosfera, ou “a esfera do sopro” (Coccia, 2018, p. 52), “que anima a Terra em sua totalidade.” (Coccia, 2018, p. 60). Essa animação é a responsável pela presença de seres vivos, ou do que é possível compreender até o momento como vida neste universo. Em síntese, só há vida porque há uma cooperação sistêmica e coletiva para que isso aconteça. Somos Terra e vivemos nela. Numa porção continental flutuante orbitando no espaço infinito.
	A floresta de algas, além de produzirem naturalmente o ar, também ousaram habitar e lotear a terra. As plantas aquáticas foram a primeira espécie a
	colonizar e tornar a terra habitável […] os primeiros seres vivos integralmente terrestres. [Elas] nunca abandonaram o mar: trouxeram-no para onde ele não existia. Transformaram o universo num imenso mar atmosférico e transmitiram a todos os seres seus hábitos marinhos. (Coccia, 2018, p. 40-41)
	Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido só faltava respirar, Mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amável, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar. […] Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente longe de toda gente para sempre no fundo do mar. Mas tinha que respirar, todo dia. (Antunes, 2001)
	Fascinantes, as plantas foram e ainda são capazes de impactar todas as formas de vida no planeta. Através de suas raízes se comunicam com demais espécies, povoando o subterrâneo mais profundo da Terra. As plantas têm simultaneamente duas vidas: uma que concentra força a procura do céu, com frutos, folhas e flores luminosas interagindo com as demais viventes; outra imersa na escuridão profunda, numa exuberante “viagem ao centro da Terra” (Coccia, 2018, p. 81-82). Um movimento intenso de amor ao sol e ao solo. São vidas que se nutrem e se atraem, a da superfície e da profundidade.
	Em comunidade, as plantas são reservatórios de água doce, fazendo-a brotar na terra ou voar através das nuvens.
	A fotossíntese não é outra coisa senão o processo cósmico de fluidificação do universo, um dos movimentos através dos quais o fluido do mundo se constitui: o que faz o mundo respirar e o mantém num estado de tensão dinâmica. (Coccia, 2018, p. 40-41)
	Toda vida carrega consigo um pedaço do mundo todo, “cada um de nós é a história da Terra, uma versão dela, uma possível conclusão (…) Nós somos mundo e cada um de nós é mundano à sua maneira” (Coccia, 2020, p. 31). Toda variação de vida que se apaga e se elimina, elimina consigo uma possibilidade de criação de outros mundos. Isso vale para qualquer ser vivo na Terra, incluindo a própria Terra como este ser. A Terra abre possibilidades para os seres vivos viverem a multiplicidade (Coccia, 2020), animando ou desanimando, encantando ou desencantando sua existência, de si e da própria Terra.
	Toda natureza é movimento e transformação permanente. Camuflagens, marés, rios, suas curvas, o movimento das raízes das plantas, rochas e montanhas que se moldam pelas águas e pelo vento. Naturalizar é movimentar. Cada vivente não-humano, num ritmo próprio, totalmente combativo ao aceleracionismo e progressismo humano capitalístico colonial, se movimenta compondo sua própria melodia errante. As plantas são por si anticolonialistas, e por isso são as que mais sofrem a morte dolosa e banal nesse sistema antivida. Quando uma planta morre o solo perde vitalidade, nutrientes, uma amiga. A relação que elas estabelecem é sugestivamente não-monogamia, partilham uma vivência pluriamorosa. Simplesmente porque coabitam espaços e tempos e o fazem-coabitar. São passagem, sazonalidade e coletividade.
	Perceber e compreender a vida não-humana não ocorre só por curiosidade, mas sobretudo por autoconhecimento e descentralização humana. Nosso modelo civilizatório, como já mencionado, é baseado num sistema colonial antivida, humanocentrado. Tudo nele é segregado, hierarquizado, catequizado, binário. Tem como referência uma humanidade específica (burguesa masculinizada branca hétero cis normativa), negligenciando, e deixando morrer, as vidas que não lhe importam. Aquilo que é produzido nesse sistema, incluindo subjetividades, parte de um lógica recortada e desconectada de outros sistemas. Nele o imperialismo aceleracionista promove e conserva isolamentos e distanciamentos sistêmicos, apagando, silenciando, criminalizando, culpabilizando ou patologizando tudo que estiver minimamente longe dessa humanidade padrão. Sua materialidade está na língua, nas leis, nas ruas e edificações sociais, e são geralmente invenções engessadas, desiguais, únicas e violentas. Essas práticas se fazem necessárias para manutenção da ordem e do progresso do sistema, sem isso ele não se sustentaria.
	Na tentativa de ressignificar dobras, migalhas, sobras, escapar de normativas e ordenamentos, a intenção desse texto é experimentar alguma possibilidade de existir de outro modo, uma outra experiência que escape a morada da carne e encarna na escrita de outra forma, mas também pela ficção. A ficção é sempre um modo de contar, alimentando-se dos nossos afetos (Lapoujade, 2017, p. 35).
	Afetos são pequenos gestos e sensações que nos desestabilizam e nos emocionam. A instabilidade não é entendida aqui como negativa, mas uma reação que movimenta o intelecto afetivo, acionando outros estados do sentir. E isso não tem muito a ver com o fato de ser ou não verdade, mesmo porque toda história de fato é uma ficção, um modo de falar sobre, atualizando as emoções e os sentidos.
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