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RESUMO
Atravessado pela questão o que pode um corpo? este trabalho coloca em análise a produção de um corpo em sua atividade em uma pretendida
dimensão amoral. Para isso, adentra o espaço do esporte de alto rendimento por meio de encontros com um grupo de atletas da ginástica rítmica
apostando no próprio processo interventivo como dispositivo de visibilidade à produção de corpos singulares e como constituinte de corpos em
atividade. Ao adentrar nesse espaço, se permite experimentar um trabalho de corpo ao invés de um trabalho sobre corpo. Um trabalho, portanto, de
um certo atletismo ético-estético-político de aliança com os acontecimentos do percurso em lugar de um trabalho sobre O esporte de alto rendimento.
Isso para que se possa voltar o olhar e nosso próprio corpo aos vetores ainda não codificados constituintes dos corpos em atividades no esporte de
alto rendimento, as forças que marcam a singularidade desse corpo em ato, em atividade. Um corpo que macropolíticamente parece posto a funcionar
sob os princípios da individualidade, espetacularização e competitividade, fortemente atrelados ao capital, mas que em sua atividade se atualiza
funcionando para aquém e além de tais princípios, nos mostrando que nele - no corpo - há muito mais. É com esse aquém e além, constituintes do
corpo em sua dimensão política libertadora que exercitamos nos conectar. Um corpo que se performa e se molda regido por sua relação com normas,
valores, limites, e, ao mesmo tempo, um corpo inominável, imponderável que sempre escapa a si mesmo à medida que se constitui. Diante disso o
trabalho se tece a partir de fragmentos de corpos que foram se atualizando ao longo dos encontros em campo, traçando então, uma conversa que se
faz entre os acontecimentos do percurso e convoca intercessores como Spinoza, Nietzsche, dentre outros, na medida em que se tornam operantes
em nosso campo de análise.
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