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Nossa pesquisa passou por muitas transformações e teve que se dedicar aos limites de
adaptabilidade do nosso próprio objeto de pesquisa, que mais do que um objeto em si é o campo
experiencial e inventivo do espaço compartilhado. A proposição cerne, que foi posta à prova através de
suas adaptações, foi a de pensar-criar pedagogias para o movimento atentas a como elas e os seus
processos exigiam diferentes modos de sociabilidade e propiciavam diferentes maneiras de sentir-pensar o
corpo e as qualidades-formas que o perpassam-constituem.

O critério para nossos esforços foi pautado no pensamento da Escultura Social, campo
transdisciplinar prático-teórico elaborado por Joseph Beuys, aberto a interposição pesquisa-criação como
nós nos propúnhamos. Para Beuys era necessária uma reconceitualização das ideias correntes nas práticas
artísticas para ser necessário que novas formas de práticas imbuídas em artisticidade se desenvolvessem,
partindo tanto da via conceitual quanto da prática desde que uma alcançasse a outra. A Escultura Social
enquanto campo para esses processos se oferece como um sistema rizomático em que a experimentação de
novos modos de sociabilidade viabiliza novas pedagogias artísticas e vice-versa. O que se dá é um campo
que alimenta a permutação entre um modo de associação poética não-linear e a meta-inventividade do
encontro: um espaço criativo voltado a dar consistência a modos de convívio, sentires-pensamentos e
composições estéticas em seus estados brutos, larvários, e ainda mínimos.

A partir disso “indagamos se seria possível elaborar uma junção entre a noção de escultura
social e uma pedagogia do movimento na atualidade”. Assim incorporamos o conceito de
Esquizosomática, desenvolvido pela filósofa Erin Manning e ancorado em sua perspectiva da filosofia
processual e pós estruturalista. Manning conceitua o corpo como força de encontro, intrinsecamente ligada
à experiência e ao acontecimento, existindo em um contínuo concreto-orgânico e abstrato-experiencial
(Whitehead, 1929). Quando o corpo se encontra tecido em uma prática, podemos experienciar seus modos
de sentir e conceber o entorno enquanto campo conceitual-tátil dessa prática. Assim, o corpo é sentido e
fabula através de práticas e hábitos, transitando entre a repetição e ênfases concebidas em artisticidade e
inventividade.

É notório que aquilo o que Manning formula como jeito e que Beuys indicava como prática da
vida cotidiana, consolida-se como um conjunto de hábitos que, ao ressentir a percepção corporal,
diminuem sua capacidade inventiva e os impulsos criativos. Portanto, para alcançar a força concebida por
Beuys, de que todos são um artista é necessário sanar o organismo que pulsa clinicamente. Enquanto para
muitos só se sente o organismo como clínico, ou só se sente o aspecto abstrato no âmbito da experiência
religiosa, para Beuys e a linhagem de artistas fazedores de encontros, é possível através das proposições
criativas (pedagogias e escultura social), encontrar um coletivo e um organismo em devir.

Mesmo nas práticas artísticas, excedem composições dedicadas à expressar, representar,
arranjando símbolos pré-determinados através de técnicas de reprodução, mas que não preocupam-se em
fomentar o que Beuys indicava como sensações, fisicalidades, associações incipientes ao
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corpo-e-o-que-o-excede (que também chamamos de o mais-que). Sentir, em sua gama de qualidades e
através de uma gama indeterminada de correlações, como: calor, umidade, tônus, e se permitir ser levado
por associações tonais, relacionais, imagéticas, memoriais, ou seja – por afetos gerados à partir do contato
com elementos táteis-conceituais, ou como eu gosto de conceituar constructos táteis-conceituais, e
compor com eles, é um resgate do campo experiencial. Foi assim, que seja através dos movimentos do
corpo, do manuseio de materiais, de composições de imagens para vídeo, que seguimos os princípios da
Esquizosomática e levamos à cabo nossa pesquisa.

A partir de Agosto de 2020 os bolsistas Alice Rover e Leonardo Saconatto entraram no grupo e
decidimos trabalhar nossa pedagogia do movimento incutida dentro de um processo de dança. Nesse caso
o “resgate dos fundamentos da Escultura Social” e da Esquizosomática seriam, como já sugerido antes,
colocar a sensorialidade como proposição para o movimento, divergindo das pedagogias mais tradicionais
de dança que privilegiam qualidades mais puramente motoras do corpo em movimento e seus processos de
reprodutibilidade. No entanto, a situação pandêmica que impôs a condição de encontro remoto se provou
um certo entrave para nosso processo de dança. Foi assim que tomamos a decisão de fazer da nossa sala
online de encontro um salão aberto de improvisação, um salão de jam’s performativas abertas ao público.
O livro “A Manga Perfeita” de Erin Manning seria nosso condutor temático de associações para cada
encontro. Cada encontro leríamos 2 capítulos, tomando e soltando a palavra para que cada um pudesse ler,
e com a liberdade de fazer de nossos enquadramentos imagéticos as imagens que nos fossem intigadas.

A partir do texto A Manga Perfeita tínhamos em mãos um campo de pensamento, um ideário:
um padrão de enunciação nômade costurando sobreposições de memória, remanejando papéis figurativos
entre sujeitos, conotados por dor e sobrevivência, muitas vezes indistintos um do outro. O critério de
Manning, era fazer seu corpo sobreviver, e o nosso, o de revitalizar algum trecho do campo coletivo em
um momento de distanciamento social. Nos servimos tanto do texto quanto ele de nós. Existia algo de
eminentemente íntimo sobre as palavras de Manning, da mesma maneira em que nossos percursos sobre
elas eram eminentemente caseiros. As imagens do livro sugeriam movimentos de associação o qual
mimetizávamos, contrapúnhamos, e que compúnhamos com nossos materiais e nossos corpos tão
domiciliares naquele momento. Adicionamos funções a um cabideiro, empurramos os móveis do quarto,
rearranjamos o jogo de luzes, cavamos um buraco no quintal, cobrimos o rosto de feijão e o braço de
prendedores-de-roupa. Compartilhamos de um espaço de improvisação de poéticas. Ao conceituarmos
uma experiência trans-individual do corpo, onde ele existe dentro de um contínuo que se estende desde
suas massas concretas até suas geometrias intensivas, movediças e abstratas, podemos perceber o
domiciliar como um dos principais campos-vetores do processo de subjetivação da quarentena. Com cada
encontro online jogávamos com a principal tendência coletiva que nos perpassava (a mais de um ano) e
precipitávamos outros corpos com os elementos dados por ela dentro de suas próprias condicionantes.
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