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RESUMO: O presente ensaio tem como objetivo experimentar a biologia, pela e em conexão com a 

arte, forjando novos olhares e tensionando novas percepções sobre a educação em biologia e o seu 

papel diante das alterações climáticas. Compondo com os pensamentos de Bruno Latour, para 

pensar a relação cultura/natureza, ampliando para a ideia de "fazer mundo". Com Erin Manning  

questionamos o humano como categoria epistemológica. A partir desses movimentos, 

possibilitamos a criação de diferentes caminhos-mundos e diferentes biologias, por entre 

experimentações. Imagens são criadas para abrir outras perspectivas para pensar biologias e junto 

com elas uma escrita inventiva entremeada com os poemas de Adriana Lisboa compõem mundos 

em cocriações. 
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A biology more than human 

 

ABSTRACT: This essay aims to experiment with biology, by and in connection with art, forging new 

perspectives and tensioning new perceptions about biology education and its role in the face of 

climate change. Composing with the thoughts of Bruno Latour, to think about the connection 

between culture/ nature, expanding to the idea of "making world". With Erin Manning we question 

the 'human' as an epistemological category.From these movements, we enable the creation of 

different ways-world and different biologies, through experiments. Images are created to open 

other perspectives to think biologies and together with them an inventive writing interspersed with 

the poems of Adriana Lisboa compose worlds in co-creations. 
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A cada dia cavamos uma cova mais funda enquanto 

humanidade. Na verdade, nesse momento essa palavra me 

parece um bocado esquisita! Humanidade seria a qualidade de 

ser humano? Que qualidade seria essa? O que todos os humanos 

compartilham?[..] Chega a ser engraçado pensar que essa 

palavra foi tantas vezes usada para falar de benevolência, 

compaixão. Se as “ajudas humanitárias” só chegam depois de 

catástrofes muitas vezes provocadas pelos próprios humanos… 

Guerras que não parecem ter fim. Desastres anunciados que se 

repetem incessantemente. Venenosa indiferença entre 

humanos. Nem o direito de se refugiar está assegurado. 

Conforta-me saber que o nosso fim pode ser, também, o fim 

desta trágica epopeia da aventura humana, tão cheia de 

injustiças (Pereira et al, 2019, p.8). 

 

Para este ensaio trazemos uma experimentação[3] que se deu com o intuito de movimentar o 

pensamento, nos lançar a novos rumos e assim possibilitar novas percepções acerca da biologia 

vigente. Pensar em como praticar a biologia de maneira mais inclusiva e menos centralizada em 

demandas humanas. Uma prática que não seja o contrário da teoria, mas uma prática que por meio 

de criações, movimente o pensamento, possibilitando novas formas de relacionamentos entre 

humanos e mais-que-humanos, além de criar novas formas de existências e (re)existências. 

É recorrente o pensamento na tradição ocidental de que a natureza - assumindo natureza como 

tudo que é não humano, ou fruto dele, está a serviço da humanidade. Pensamento esse que 

segundo Bruno Latour (2020) coloca a natureza e a cultura como ocupando lados opostos, e que 

segundo este mesmo autor é necessário ao falar de natureza inseri-la dentro do par 

natureza/cultura, uma vez que a chamada "crise climática" nos dias atuais nos mostram é que há 

uma instabilidade na própria noção de natureza. Para além desta junção natureza/cultura e uma 

vez que a crise climática se coloca também como uma "alteração da relação com o mundo" seria 

interessante destacar esse último termo dos conceitos natureza/cultura e assim criar "um termo 

que os incluiria como caso particular". Latour propõe chamar esse outro conceito "mais aberto 

simplesmente de mundo ou de 'fazer mundo', definindo-o, de um modo sem dúvida muito 
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especulativo, como o que abre, de um lado, para a multiplicidade dos existentes e, de outro, para a 

multiplicidade dos modos que eles têm de existir" (2020, pp. 65-66).  

Retomando o termo “humanidade”, este nunca incluiu de fato todos os seres humanos, e sim se 

refere uma classe específica. Deixando não apenas de lado diversos corpos, mas criando uma 

oposição, como algo que nunca serão. Erin Manning, utilizando dos pensamentos da romancista 

jamaicana, Sylvia Wynter, nos ajuda a compreender a falta de inclusão no humano, como categoria: 

 

O humano como categoria nunca foi realmente capaz de nos descrever, de 

nos incluir; estava lá como uma declaração descritiva para nos dizer o que 

não somos. Para aqueles que se encaixam perfeitamente dentro de seus 

limites nunca precisaram ser incluídos – eles já falam desde seu centro. E, 

no entanto, estes oradores da humano-centralidade, estes humanistas para 

quem o mundo é um local a ser governado, estes neurotípicos que já sabem 

o que significa saber, eles também são mais-do-que-humanos. Não há 

humano. Apenas, como Wynter poderia dizer, declarações descritivas que 

mantêm as epistemologias de segregação, violência e exclusão vivas. 

(Manning, 2019 p.20). 

 

 

Sendo assim o ‘humano’ para Manning e Wynter constitui uma ferramenta para a manutenção de 

epistemologias segregativas e exclusões. Portanto, é necessário criar formas de pensar em todos os 

seres que estão à mercê, nas bordas, sobrevivendo em refúgios, clandestinos, que existem no medo. 

Abandonar a categoria humano é também um ato descolonial, pois tal categoria se deu no contexto 

da colonização e é mantido por ela e pelo capital. Mas é importante ter em mente que a 

descolonização opera nos moldes coloniais de poder e conhecimento, portanto, devemos pensar 

em epistemologias outras, para assim transgredir categorias que garantem e conservam o ‘humano’ 

da maneira como a colonização designou (Manning, 2019). 

A partir dessas colocações, percebemos a necessidade de ensaiar novas biologias, novas 

epistemologias, para assim retirar o conhecimento dos moldes coloniais ou fragiliza-los cada vez 

mais. Desmontar os elementos responsáveis pela manutenção da categoria humano, que para 

Manning já se apresenta mais frágil do que gostaria: 

 

A categoria do humano é mais frágil do que ela gostaria de aparentar. De 

fato, é tão incerto o lugar que ocupa que requer uma contínua politização: 

o humano, e o humanismo em geral, fica aterrorizado com o panorama que 

confronta com a abundância de modos de praticar, de tornar-se práxis. 
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Como Wynter o enuncia, outros modos de existência podem ser criados para 

perturbar sua posição de centralidade. Para manter sua posição central 

como criadora e possuidora do mundo, uma vigilância deve ser praticada. E 

assim os sistemas políticos, históricos e jurídicos são criados e sustentados 

para manter a categoria no lugar e manter aquilo que a ameaça na beira. 

(Manning, 2019, p. 13) 

 

 

Diante dessas questões, uma experimentação foi forjada reverberando questionamentos: É possível 

desumanizar a biologia? É vantajoso termos uma biologia centrada em apenas um dos animais 

[referindo-se aqui ao humano]? Qual o sentido de humanidade? Ainda neste raciocínio Erin 

Manning, questiona: “por que arriscar tornar toda existência uma existência mediada pelo humano, 

mesmo na forma de um personagem conceitual?" (2019, p.18). Esta experimentação consiste em 

imagens compostas ou (de)compostas a partir de um desenho didático de um corpo humano que 

em colagens foi sendo inundado pelos elementos que habitam a Terra-terra. O intuito é 

descentralizar a experiência do humano e com isso possibilitar uma descentralização da biologia. 

Todas as imagens utilizadas nas colagens foram retiradas de livros didáticos de biologia ou ciências, 

que estavam em desuso por serem de edições antigas. A partir destas colagens, escritas foram 

criadas em profusões com poemas da escritora Adriana Lisboa. Tais escritas pretendem fazer o 

movimento de descentralização, colocando outros seres, em posição de sujeito, no eu lírico.  

Não temos a intenção de falar por esses seres, são criações que tentam fazer reexistir essas 

existências. Criando e ficcionalizando, “numa tentativa de fazer re-existir coisas e pensamentos em 

um mundo que não cessa de se de-compor. E de-compor, nesse contexto, diz tanto de algo que 

apodrece, chega ao fim, quanto de um re-começo, uma re-novação, uma re-composição do que está 

por vir, uma vida que surge da morte”  (Pereira etl al, 2019, p.2) . Portanto de-componho o que tem 

de humano, possibilitando o compor-se de uma nova vida. 

Desorganizar a lógica biológica, esquecendo as fisiologias e anatomias, humanas ou comparadas. 

Descentralizar a biologia, não para (re)centraliza-la em qualquer lugar, mas para possibilitar a 

ocupação de novos espaços. E se nós pensássemos como os fungos, enxergássemos como as 

bactérias, sentíssemos como peixes, nos relacionássemos como as esponjas, criássemos como os 

pássaros, fluíssemos como as águas?  É possível criar e pensar e viver e sentir a partir de outros 
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seres? Se "a biologia tem uma história que não é natural"[4], dá para se pensar uma biologia que 

não é necessariamente humana. 

 

- 
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sinto o sibilar do vento passando por entre as penas da minha 

bochecha. Quando o vento sopra as penas da minha nuca se 

enrijecem, como um arrepio correndo até a ponta da minha espinha. 

Penas que se enrijecem também na presença de perigo, mas agora 

não, agora tenho a calmaria do vento, me tocando 

 

toco também, produzindo meu som, cantando e encantando com 

vibrações sonoras.  Sinto a vibração da siringe, as moléculas de ar 

passando e o som saindo amplificado. Ecoando. Ouço outros sons, 

não estou só nessa imensidão de céu e floresta 

 

em um espasmo-pássaro, me jogo em direção ao nada, sem medo 

de quedas, abro meus braços, braços asas. Pairo pelo céu, rasgando 

o cetim azul, seguindo vias, criando mãos duplas. Um mapa invisível 

traçado no céu me leva aonde quero.  

 

 

 

uma das minhas maiores qualidades sempre foi ouvir, escutar.  

ouço mais aos outros do que a mim.  

perambulo por entre a noite,  

percebendo a todos. 

olhos pequenos, grandes orelhas. 

orelhas revestidas de pelos, para protegê-las. 

mas como proteger-me? 

caminho pelo cerrado, em meio a árvores tortas 

retorcidas 

contorcidas 

vendo meu habitat se esfacelar 

não sou lobo 

não sou raposa 

sou o fogo do cerrado em chamas, ardendo. 
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decomponho, em composições  

decomponho possibilitando novas composições 

descomponho, desmonto, desintegro 

disponibilizo, oferto 

em um eterno recomeço 

 

com hifas em micélios, ramifico 

elemento simbiótico  

me permite conexões celulares 

me conecto 

produzindo uma malha 

me fixo ao substrato 

digerindo-o  

 

encerro ciclos 

possibilitando, novas 

vidas possibilitadas  

em morte e putrefação 
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se houver tempo 

devolve a poesia aos répteis 

deixa que ela se estenda ao sol 

e infle os pulmões sobre as costelas 

rústica            algo quebradiça 

mas a bem da verdade inocentada  

desses e de outros adjetivos 

se houver tempo 

devolve os répteis aos répteis 

as matas à sua filigrana 

o pântano às suas poças 

os mares à sua luz 

devolve o humano ao seu  um tanto quanto                                                                    
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 ave, réptil, anfíbio (parentes  

há quatrocentos milhões de anos) 

capaz de se espraiar pelo tempo  

de vida 

que ainda houver 

e saber que ela também se passa 

de graça e à toa 

enquanto estranhos fantasmas 

degolam-se uns aos outros 

nos subsolos dos distritos financeiros 

e sempre chegam tarde para o jantar 

(Adriana Lisboa, ‘répteis’ 2021) 
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queria ser planta, desabrochar em intensidades, sentir o orvalho da 

manhã se acumular em minhas folhas, estender meu corpo por 

entre espaços criados na terra, em rizoma. 

queria ser flor, sentir o peso dos insetos nas minhas pétalas, 

quando vem a mim em busca do pólen, colorir jardins, vielas, ruas, 

parques, colorir a vida, colorir as pessoas. 

queria ser polén, para ser transportado de um lado ao outro, preso 

aos minúsculos pêlos das abelhas ou borboletas, estar sujeito a 

vôos inimagináveis, e talvez servir de suprimento para a produção 

de mel. 

queria ser xilema e floema, para levar os nutrientes da raiz, 

passando pelo caule até chegar na folha mais longe da copa da 

árvore. 

queria ser floresta, povoada de diversas maneiras, úmida e fechada, 

abrigando milhares de vidas. queria ser tudo que eu não sou, mais 

do que eu já fui.
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escuta o vento falar do vento 

o vento debater com o vento 

o destino do vento 

escuta o vento enlançar amorosamente  

o vento         espraiar-se nele 

aventura-se nele 

avançar por dentro dele 

o vento que aventa o vento 

que ocorre ao vento 

escuta o vento farejando o vento 

arejando o vento 

vociferando o vento 

 

escuta o silêncio do vento 

ao guardar 

o seu rebanho de vento 

(Adriana Lisboa, ´vento’, 2021) 
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Em disforme forma me formo, componho um corpo com outros corpos, possibilitando o 

emergir de um novo ser, completamente diverso e múltiplo. Vários unos que compõem um 

múltiplo. Abro o corpo a conexões inimagináveis, entrego-o, num eterno vai-e-vem, um 

eterno vir-a-ser. Permito fusões, concedo anistias, destruo fronteiras, derrubo pontes, 

esqueço divisões, abandono demarcações. Crio vínculos, faço parentes, laços, reúno 

elementos, construo novos mundos. 

*** 

Descentralizar tornando possível ir a diversos lugares, pensar em diferentes sensações, 

expandindo os horizontes, criando novas linhas de fugas. As experimentações convocam 

olhares outros em contextos em que exercemos um olhar singular, humano. Abrindo a 

possibilidades de novas percepções, novas biologias, novas educações. Educações-mais-que-

humanas. 
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