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Resumo

Este texto apresenta algumas reflexões e imagens produzidas em uma pesquisa de doutorado em andamento que,
diante das mudanças climáticas e desde o campo da educação, se dedica a pensar-experimentar possibilidades de
recomposição da microvida do corpo e do solo e de participação do humano nos ciclos de regeneração da vida. A
pesquisa é mobilizada  pelas  práticas agroflorestais, de meditação,  yoga,  taijiquan e  taijiwuxigong  vivenciadas
pela pesquisadora ao longo do doutorado. É atravessada também pelo estudo de autoras e autores da filosofia, da
antropologia, da agronomia, da educação e das sabedorias orientais e indígenas,  bem como  pelas discussões
atuais acerca da problemática ambiental, das mudanças climáticas e do Antropoceno. Destacam-se entre esses
estudos, a leitura da obra da agrônoma Ana Primavesi sobre as especificidades do manejo do solo tropical e das
escritas  do educador,  etólogo e poeta Fernand Deligny que auxiliam a pensar  a  educação como prática  de
reinvenção do meio. Vivências e estudos que nutrem um processo de retomada das práticas do corpo e do solo
como  meios  de  aprendizagem  e  produção  de  vitalidade,  no  qual ambos  emergem  como  sistemas  vivos,
dinâmicos e colaborativos, atravessados pela circulação de fluxos e forças e capazes de fazer germinar outras
sensibilidades e atentividades.
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Introdução

Este texto apresenta algumas reflexões produzidas  em uma pesquisa em andamento,
desde 2018, no Doutorado em Educação da Universidade Estadual de Campinas, na linha de
Linguagem e Arte em Educação, sob orientação do Prof. Dr. Wenceslao Machado de Oliveira
Júnior e coorientação da Profa. Dra. Susana Oliveira Dias.  A pesquisa é mobilizada pelas
práticas  agroflorestais,  de meditação,  yoga,  taijiquan  e  taijiwuxigong  vivenciadas  pela
pesquisadora  ao  longo  do  doutorado.  É  a  vivência  dessas  práticas  que  produz  a  matéria
sensível de pensamento e experimentação da tese  centrada nas aprendizagens que emergem
nas ligações entre o cultivo do corpo e do solo. Este percurso é atravessado também pelo
estudo de autoras e autores da filosofia, da antropologia, da agronomia, da educação e das
sabedorias orientais e indígenas, bem como  pelas discussões atuais acerca da problemática
ambiental, das mudanças climáticas e do Antropoceno. 

É  diante  do  cenário  das  mudanças  climáticas  e  dos  efeitos  da  simplificação  dos
sistemas  de  geração  e  sustentação  da  vida  do  solo  provocados  pela  agricultura  em larga
escala, que esta pesquisa se dedica a pensar-experimentar possibilidades de recomposição da
microvida do corpo e do solo e de participação do humano nos ciclos de regeneração da vida.
E busca, assim, se aliar à tarefa de inventar outros modos de viver-e-morrer e de aprender
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com/desta/nesta/para esta terra  (DANOWSKI, 2019) por meio de uma aposta na retomada
das práticas do corpo e do solo como meios de aprendizagem e produção de vitalidade que
auxiliem a quebrar o estado de dormência de outras sensibilidades e atentividades nos corpos
humanos. 

Essa retomada, tem se dado, ao longo do doutorado, como um processo contínuo de
desaprendizagem  e  desnaturalização  dos  modos  de  conhecimento  e  experiência  e  da
experimentação do corpo e do solo como matérias vivas, ativas e criativas que nos fazem
apre(e)nder diferentes qualidades de presença e de atenção e nos tornam capazes de detectar e
responder  a  dimensões  mais  sutis,  complexas  e  dinâmicas  de  existência.  Tal  processo  é
nutrido  pela  leitura  dos  estudos  da  agrônoma  Ana  Primavesi  (2016)  que  incentivam  a
desnaturalizar  as  formas  de  cultivo  largamente  difundidas  no  Brasil  baseadas  nas
especificidades do solo temperado, e a agir de acordo com as singularidades do manejo do
solo tropical.  Os modos de composição  da vida no solo tropical  nos  inspiram a seguir  o
princípio de que a produção de vitalidade nos seres depende do cultivo de um meio capaz de
gerar e sustentar os fluxos de vida. 

Esse reconhecimento da importância da produção do meio é também o que mobiliza
esta pesquisa a se debruçar nas escritas do poeta e etólogo Fernand Deligny (2018, 2009,
2020). A palavra que Deligny escolhe para se autodenominar – etólogo em vez de educador –
dá os primeiros indícios de uma aposta na prática da educação como reinvenção do meio.
Essa tentativa se dá por meio de um ater-se às atividades que se fazem com o corpo, aos
gestos costumeiros que envolvem o mais rés-do-chão “fazer pão, cortar lenha, lavar a louça,
comer,  vestir-se,  isto  que  a  existência  exige,  e  que,  no  entanto,  é  algo  distinto  do  mero
hábito”, (PELBART, 2013, p. 265), pois na repetição abre a ocasião para desvios mínimos e
acontecimentos singulares. 

O interesse  na  vivência  do  corpo como canal  de  acesso  a  outras  sensibilidades  e
atentividades aproxima esta pesquisa também dos ensinamentos e práticas orientais, e, por
meio deles, do que Roman Graziani (2014) nomeia como uma sabedoria prática do silêncio,
de saberes e habilidades que residem no corpo e expressam uma inteligência própria deste.
Tal  aproximação  se  deu,  principalmente,  através  das  experiências  de  meditação,  yoga,
taijiquan e, mais recentemente, de taijiwuxigong vivenciadas pela pesquisadora ao longo do
doutorado, sendo a última a prática escolhida para aprofundar os estudos. O taijiwuxigong é
um sistema de autocura enraizado nas tradições médicas budistas, taoistas e chinesas, que
possibilita, através de exercícios específicos e da prática diária, integrar Tian (o Céu), Qi (a
força vital) e Di (a Terra) Qi dentro do corpo1. 

O solo e o corpo são experimentados, nesse sentido, como matérias de pesquisa que
exigem  lidas  constantes.  As  lidas  auxiliam a cruzar o limiar  entre cotidiano e ritualidade,

1 Informações  disponíveis  na  página  do  professor  Andy  Henry:
https://pt.qitreehealing.com/taijiwuxigong
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energizando  as  experiências  e  fazendo  sentir,  mesmo  depois,  os  traços  dessa  ativação
(MANNING, 2016). É através das  lidas  que corpo e solo  emergem como sistemas vivos,
dinâmicos e colaborativos.

As lidas no corpo e no solo

“O solo tropical tem de ser pobre em nutrientes disponíveis, mas possuir uma vida
muito intensa que mobiliza os nutrientes” (PRIMAVESI, 2016, p. 77). De modo distinto ao
cultivo  da  agricultura  convencional,  em  larga  escala,  na  qual  há  utilização  frequente  de
insumos  que  agem numa perspectiva  individualizada,  de  correção  de  deficiências  de  um
elemento em um único ser vegetal, nas práticas de manejo do solo tropical, o foco é alimentar
a microvida e os seus processos de autorregulação, a interação entre espécies vegetais, fungos
e  bactérias,  sendo  a  vida  compreendida  como  um  campo  de  ressonância  que  é  preciso
recompor continuamente.  Dessa recomposição participam diferentes  lidas:  plantios,  podas,
capinas  e  a  cobertura  contínua  do  solo,  fazeres  que  contribuem  para  a  criação  de  uma
superfície agregada e macroporosa, capaz de acolher as passagens dos fluxos de água e ar. 

Como  no  solo  tropical,  no  manejo  do  corpo,  diferentemente  dos  tratamentos
convencionais  que agem pontualmente  e  envolvem o consumo de alguma substância,  nas
práticas  de  taijiwuxigong,  a  produção  de  vitalidade  se  dá  por  meio  da  recomposição  da
capacidade  de  autorregulação  do próprio  corpo.  É  a  ativação  do  Dantian,  considerado  o
principal centro de energia do corpo, que possibilita despertar os movimentos espontâneos
naturais e a sabedoria inata de curar a si mesmo2. Essa ativação se dá também por meio de
diferentes  lidas, de uma variedade de exercícios que agem no realinhamento postural e no
desbloqueio  das  passagens de fluxos e  forças.  A continuidade  da prática  e a  atenção aos
princípios de cada movimento produz a integração entre mãos, braços, cotovelos,  ombros,
quadril, pernas, joelhos e pés, que, mobilizados pelos fluxos que atravessam o corpo, passam
a compor as pequenas nuances de um movimento único. 

Ao longo da prática, a experimentação dessas lidas no corpo e no solo possibilitam a
aprendizagem de outras  sensibilidades  e  atentividades.  A atenção antes  centrada  em cada
membro e em cada vivente, se abre às relações e aos movimentos quase imperceptíveis que se
estabelecem entre eles  e geram o aumento da vitalidade. Tal experiência se configura como
uma espécie de aterramento da atenção que, espalhando-se como as raízes vegetais, nos torna
capazes de acessar outros níveis de sensibilidade. 

Rastros entre as linhas de cultivo

2 Ibidem.

3



VI Colóquio Internacional
“A educação pelas imagens e suas geografias”

Campinas, 08 a 10 de novembro de 2021.

Entre  as  linhas  de  cultivo  do  corpo  e  do  solo  que  atravessam  este  percurso  de
doutorado,  encontramos  rastros  no  humano  de  um  modo  de  existência  vegetal,  de  um
enraizamento  que  produz  elasticidade  e  flexibilidade  e  possibilita  a  circulação  e  a
movimentação sutil de fluxos e forças. A ligação com o solo produz o assentamento da parte
inferior do corpo e a expansão da parte superior para cima e para as laterais. Esse apoio e
alongamento possibilita que os ombros relaxem, os braços se movam sem esforço e as mãos e
dedos se abram. Dessa abertura das mãos e dedos brotam folhas de papel fotográfico que, ao
serem soltas  produzem a  camada  mais  superficial  de  um solo-pesquisa,  no  qual  o  corpo
funciona como um meio de integração e distribuição de nutrientes entre camadas profundas e
superficiais.  Encerramos  este  texto  com  algumas  dessas  folhas,  ainda  em  processo  de
decomposição, que nutrem esta pesquisa e participam das aprendizagens de outras ligações
entre corpos e solos.
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