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Experimentações vegetais por entre caminhos perfor/rizo/máticos... 

Marcos Allan da Silva Linhares [1]  

 

RESUMO: Botânica. Plantas. Amor ou desamor? Angústia ou prazer? Nunca foi, para mim, o melhor 

conteúdo. Diziam que era a ciência que estudava a vida das plantas, mas quais plantas? As plantas 

com flores ou os cactos? As orquídeas ou as gramas? O objetivo desse ensaio é partilhar meus 

movimentos de experimentação vegetal, olhando as plantas enquanto modos de estarmos vivos no 

mundo e com o mundo, borrando (pré)conceitos, ideias e modelos que um dia foram camisas de 

força para pensar as plantas por caminhos-outros ao longo da minha vida e formação. Minha escrita 

é de trajetos, pois foram eles que me instigaram a pensar as plantas com outros olhos. É uma escrita 

caminhante, que traça um caminho cartográfico que não segue regras acadêmicas, templates ou 

nenhum objetivo a priori, mas que se constrói ao longo do processo, que o acompanha, sempre em 

fuga, sem a pretensão de chegar a um fim. E como ser alegre acompanhando esse rastro? 

Aprendendo com as plantas ao invés de ensinar sobre elas. Deixando ser passagem para que elas 

nos ensinem suas vidas. Permitindo que elas se instaurem em nossos trajetos e com eles, nos façam 

experimentar outras formas de viver. 

PALAVRAS-CHAVE: Experimentação. Plantas. Rizoma. 

 

 

 

Vegetable experiments between ways perfor/rizo/matics... 

 

ABSTRACT: Botany. Plants. Love or disaffection? Anguish or pleasure? It was never, for me, the best 

content. They said that it was the science that studied the life of plants, but which plants? The 

flowering plants or the cacti? Orchids or grasses? The objective of this essay is to share my 

movements of plant experimentation, looking at plants as ways of being alive in the world and with 

the world, blurring (pre)concepts, ideas and models that were once straitjackets to think about 

plants in ways- others throughout my life and training. My writing is about paths, because they were 
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the ones who instigated me to think about plants with different eyes. It is a walking 

writing, which traces a cartographic path that does not follow academic rules, templates or any a 

priori objective, but that is built throughout the process, which accompanies it, always on the run, 

without the intention of reaching an end. And how to be happy following this trail? Learning from 

plants rather than teaching about them. Leaving it to be a passage for them to teach us their lives. 

Allowing them to establish themselves in our paths and with them, make us experience other ways 

of living. 

KEYWORDS: Experimentation. Plants. Rhizome. 

 

 
 

 

Da Botânica... 

Botânica. Plantas. Amor ou desamor? Angústia ou prazer? Nunca foi, para mim, o melhor conteúdo, 

nem enquanto aluno, nem enquanto professor. Diziam que era a ciência que estudava a vida das 

plantas, mas quais plantas? As plantas com flores ou os cactos? As orquídeas ou as gramas? Da vida, 

pouco pude ter contato durante minha formação enquanto professor que iria ensinar essa ciência. 

A miríade ao qual me chegava estava voltada para classes, famílias, gêneros, espécies e indivíduos. 

Seus mecanismos de crescimento, reprodução, metabolismo, desenvolvimento... tudo menos (d)as 

plantas. 

Nunca tive amor pelas plantas. Nunca me ensinaram a amá-las. Das poucas que cultivei em minha 

casa, a maioria foram criadas para a morte ou terminaram seus dias como matos imprestáveis, na 

seca, com sede, porque afinal, “isso não é vida, menina, isso é mato! [...]” (SILVA, 2018, p. 63). O 

“terror vegetal” logo me assombrava, era sufocante pensar em como ensinar tantos grupos, tantas 

características, tantos nomes para alunos que, como eu um dia, nunca viam as plantas enquanto 

modo de vida, enquanto presença viva no mundo. 

O que eu posso escrever então? Já carregado de tantas experiências negativas e angustiantes sobre 

os vegetais... O que poderia dizer para os leitores que procuram aqui, experimentações vivas e de 

vidas com as plantas no dia a dia? Acredito que o objetivo desse ensaio é justamente esse, partilhar 

meus movimentos de experimentação vegetal, olhando as plantas enquanto modos de estarmos 

vivos no mundo e com o mundo (DALMASO, 2021), borrando (pré)conceitos, ideias, modelos e 
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afetações que um dia foram camisas de força para pensar as plantas por caminhos-

outros ao longo da minha vida e formação. 

 

Aos trajetos... 

Minha escrita também é de trajetos, pois foram eles que me moveram e me instigaram a pensar as 

plantas com outros olhos. É uma escrita caminhante, que traça um caminho cartográfico que não 

segue regras acadêmicas, templates ou nenhum objetivo a priori, mas que se constrói ao longo do 

processo, que o acompanha, sempre em fuga, sem a pretensão de chegar a um fim, mas a de fazer 

movimentar os meus pensamentos sobre esse objeto ainda tão distante de mim (KASTRUP, 2015). 

O trajeto era o de minha casa para a escola. Lugar de afetações, de sonhos, de ensinar, de viver. 

Sempre, ao longo de quase três anos, seguia o mesmo trajeto de 15 minutos, atravessando ruas, 

ouvindo músicas, vendo pessoas, chegando aos meus destinos... mas sem nenhuma atenção as 

plantas que me faziam companhia nesse percurso. 

Motivado por esse dossiê e imerso em sala de aula, ministrando aulas sobre botânica, me via em 

uma díade: o que escrever com a botânica que eu ensino em sala de aula? Isso me seguiu e inquietou 

durante dias. Seguindo ainda o mesmo trajeto, me propus a tentar enxergar as plantas do meu 

caminhar, que sempre estiveram ali (ou não) mas que não eram alvo de meus olhares, e quem sabe, 

a partir deles, reinventar sentidos no meu viver e professorar. 

Continuei “trajetando”, olhando, revirando, transvendo... “o olho vê, a lembrança revê, e a 

imaginação transvê. É preciso transver o mundo [...]” (BARROS, 2015, p. 4). E com esse movimento 

curioso e cartográfico, passei a dar espaço para o que emergia, para o que me atravessava e para o 

que encontrava em meu coração - passagem. Muita coisa surgiu, mas as imagens funcionaram como 

cenário para os exercícios de interferências vegetais em meu dia a dia, sendo brotos de invenção 

para que eu pudesse criar e construir um outro modo de me relacionar com esses seres vivos 

(DALMASO, 2021). 

Além disso buscar rachaduras no meu professorar, nos livros didáticos aos quais eu uso, nas 

disciplinas que ensino, para assim deixar florescer vidas em minha vida e na vida de meus alunos 

que crescem sem rumos, setas, pré-destinações, mas com o desejo de ocuparem espaços, 

germinarem ideias-outras, sonhos e sorrisos. 
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No caminho, tinha uma trepadeira... [2] 

A trepadeira fugia e escapava por entre fios, muros e cercas. Me interessava notar o quanto ela 

criava para si, linhas de fuga. Linhas que sempre a levava para outros lugares, outros espaços... Ela 

não tinha medo. Subia por entre prédios, carros, motos e pessoas. Porém estava longe de querer se 

socializar com os humanos. Deveras, se encontrasse um, provavelmente seria arrancada e morta.  

Eu a seguia. Seguir as plantas é também territorializar outros espaços em mim, estender as linhas 

de fuga para o meu corpo, para o meu pensamento, pois a plantas sempre existem para fora, onde 

elas fazem rizoma com algo, nessa ocasião, eu. 

Elas faziam um mapa pela cidade. Experimentavam o real. Construíam para si um caminho aberto, 

conectável, desmontável, que mesmo destruído pela chuva ou por qualquer outra intempérie, se 

refazia e revertia a quebra em performance. 

Era um caminho (perfor/rizo)mático. O rizoma tem muitas formas: de toca, de animais, de matilha... 

mas também de erva daninha, que se ramifica e se estende sem um pivô, um eixo. É múltipla. 

Aparece em todos os lugares, nas mais variadas formas. Não é possível adestrá-la, muito menos 

conformar seu modo de ser. 
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Emana em seu mapa desejo, desejo de vida, de transformação dos nossos modos de viver. É por 

seus rizomas que o desejo passa, movimenta, produz em nós inquietações. Quem sabe desejos 

moventes, de impulsões exteriores e produtivas. Quem sabe outros modos de se relacionar, de viver 

uma outra botânica, de substituir modelos prontos por vid(as)eiras que se emaranhem, se enrolem 

e construam para si, caminhos-outros. 
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A trepadeira é um ensino, pois nos ensina como penetrar e dominar as cidades, as 

escolas, as instituições de poder, o pensamento. Elas fogem ao adestramento, ao condicionamento, 

às exsicatas, ao aprisionamento, pensando todos os dias, em modos de sobreviver e resistir. São 

inesperadas. Inventam um caminho a lugar nenhum. Desconhecem os limites. São forças-vivas 

contra o poder sobre a vida. 

 

Para instaurar outras maneiras de existir... 

Atravessado por esses trajetos e com o desejo de pensar outros encontros com as plantas, comecei 

a olhar para a o meu professorar, ousando transpor essa experiência com os vegetais para a minha 

sala de aula e para o ensino de Biologia. Junto com Susana Dias (2021) acredito que devemos fazer 

do nosso encontro com árvores e plantas movimentos de passagem que não sejam truques, mas 

que sejam capazes de nos tornar terrenos, íntimos da terra e com outras formas de vida que 

comungam do espaço em que vivemos. 

Imerso a esses pensamentos e inquietações, passei a olhar para os livros didáticos que dizem sobre 

as plantas, seus modos de viver e que ao mesmo tempo classificam e encaixotam a vida em grupos, 

categorias e hierarquias. A partir disso o exercício é/foi pensar como esses seres fogem dessas 

denominações e inauguram modos de estar no mundo que ecoam em outros lugares, em outras 

vidas... 

Não é difícil encontrarmos diversas formas de classificar os organismos vegetais, seja nos livros 

didáticos ou em outras pedagogias culturais... 

 

Disponível em: https://floradobrasil.jbrj.gov.br/FB609685 

https://floradobrasil.jbrj.gov.br/FB609685
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Hierarquia Taxonômica 

Nome Científico: Strongylodon macrobotrys 

Nome popular: Trepadeira-filipina 

Grupo: Angiospermas 

Família: Fabaceae 

Gênero: Strongylodon vogel 

 

Para onde se movem as plantas em hierarquia? Como elas podem criar um outro modo de vida na 

imobilidade? Como elas podem atravessar essa barreira do invisível, da representação, do morto, 

do seco para instaurar modos de existência “com suas maneiras próprias de se transformar e nos 

transformar? [...]” (PELBART, 2014, p. 250). 

 

Em contato com essas produções em sala de aula e percorrendo caminhos-vegetais até a escola, me 

perguntava se era possível fazer ver as trepadeiras e os matos imprestáveis como modos de estar 

no mundo e de existir conosco, mesmo imersos em tantas instâncias de controle e poder. Fazer ver 

as plantas para além do uso rotineiro e habitual que temos delas, principalmente por acreditar que 

os impedimentos e as impossibilidades são propulsores de criação, invenção, se lançando ao novo, 

ao desconhecido, ao não dado das coisas (PREVE, 2011). 



 

 

Revista ClimaCom, Políticas vegetais | pesquisa – ensaios | ano 9, no. 22, 2022 

 

É nesse entre (lugares-posições-imobilizações-definições) que as plantas constroem 

para si suas próprias maneiras de existir, sua arte de existência. Como nos diz Lapoujade (2017) são 

essas maneiras próprias, subjetivas, únicas e fugitivas de existência das plantas que as fazem ser 

nesse plano. É um gesto, como diz o autor, um gesto que instaura, que é próprio da existência, da 

forma dos seres como eles aparecem. 

Instauração no sentido de fazer ver a existência. Instaurar é elevar “o existente a um patamar de 

realidade e esplendor próprio [...]” e partir disso criar uma arte de instaurar existências, fazer existir 

a vida-vegetal, os seres “que ainda vagam na penumbra [...]”, os sujos, invisíveis, os menores... criar 

uma arte de existir que se transforme e transforme também nossas formas de ver o mundo 

(PELBART, 2014, p. 250/251). 

 

Experimentações... 

Arrastei a educação em direção ao deserto, ao mar... e, assim, posso concluir 
que aqui está tudo em aberto, tudo em estado bruto e intenso. Resta 
inventar um começo com as coisas que não servem mais. Uma educação que 
se passa em linhas mínimas e frágeis se passa, antes, naqueles instantes à 
beira da morte. Uma educação, uma linha de fuga que não cessa de 
enfraquecer e de, mesmo assim, nos oferecer um alimento para o 
pensamento, para pensar uma educação no contemporâneo (PREVE, 2011, 
p. 86). 

 

Arrastei a educação para o deserto e me lancei ao desconhecido. Procurei construir intimidades-

outras com as plantas. Me arrastei. Me (trans)formei. Passei a construir uma nova relação com as 

miudezas, com as plantas que “não servem pra nada” e reinventar a botânica do meu dia a dia para 

uma botânica-menor, que é erva-daninha, se espalhando aos mais diversos lugares, que está 

presente nos livros didáticos transbordando-os, fugindo de seus termos, classificações e categorias. 

Uma botânica-menor que é ato cotidiano, que se faz nos trajetos, nos caminhos, que se espreguiça 

e se estende as mínimas frestas. É festa-vegetal cintilando bandeirinhas de pólen pelas ruas e pelas 

educações. Borra. Tira das cidades seus tons de cinza-cimento e dos livros sua formalidade e rigidez. 

Pinta de verde nossas certezas com esperança para sonharmos outras formas de construirmos 

nossas relações com o mundo, com a mãe-terra, com os seres invisíveis. Clorofila não, chega ciência, 

VIDA! 
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Inventa novos começos subindo por entre os muros, riscando as páginas, fazendo 

rizoma com as imagens e manchando as margens dos livros fazendo aparecer uma outra forma de 

ver o mundo, de escrever as plantas, de existir em nosso dia a dia. E como ser alegre acompanhando 

esse rastro? Aprendendo com as plantas ao invés de ensinar sobre elas. Deixando ser passagem 

para que elas nos ensinem suas vidas em nossas vidas, em nossas salas de aula, em nosso 

professorar. Sendo espaço aberto para que elas nos ocupem. Enxergando-as como maneiras de 

estar no mundo, com o mundo e como mundo. Ser mundo. Permitindo que elas se instaurem em 

nossos trajetos e com eles, nos façam experimentar outras formas de viver. 
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