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Palavras-chave: Atuação. Afeto. Experiência.  

Este trabalho pretende refletir, apoiado no pensamento de Baruch Spinoza, como o conceito de 

afeto pode ser incorporado no desenvolvimento da técnica de atuação da atriz e do ator, a partir 

da prática artística do artista e de como ela se articula com o conceito de afeto e com a invenção 

da técnica de atuação própria. Deste modo, a prática de atuação tem como referência principal 

neste trabalho, o núcleo de pesquisa ÁHQIS (Núcleo de Pesquisa Sobre Processos de Criação 

Artística), que trabalha atuação através de estados, possibilitando ao artista-pesquisador uma 

investigação acerca de materiais de atuação. O objeto da reflexão, considerando o afeto como 

condição de vida, isto é, a resultante das relações estabelecidas entre indivíduos, que neste 

trabalho é considerado como aquilo que acontece no entre corpos, que gera variações de 

potências em cada sujeito, se dá em como vinculá-lo ao desenvolvimento da técnica de atuação 

da atriz/ator, sendo um elemento importante, a ser desenvolvido sensivelmente, articulando o 

conceito para compreender o trabalho de atuação da atriz/ator, bem como percursos poéticos. 

Logo, a questão está em como utilizar essa condição natural do ‘estar’ existindo de maneira 

intensificada nos processos de criação artísticos. Parte-se de uma investigação em atuação, uma 

vez que o conceito propõe necessariamente que a atriz/ator esteja disponível corporalmente a 

estabelecer relações com o outros/mundo, para que de espaço à experimentação de mecanismos 

corporais. Esta pesquisa se pergunta como os afetos se imprimem no corpo da atriz, e como eles 

podem se tornar causadores da experiência. Assim como questiona porque é importante pensar 

um teatro guiado pelas sensações, pela valorização dos vínculos que ocorrem sobre o aqui-agora, 

e em como pensar por esse viés modifica o espaço e cria vínculo com que está assistindo, que 

também é parte do acontecimento, tendo como base um trabalho técnico de atuação que deem 

suporte para que diferentes vínculos e relações possam emergir no momento da experiência 

cênica. Ou seja, a premissa deste trabalho é de que a consciência da ideia de afeto possa permear 

a pesquisa em atuação e na formação do artista-pesquisador, podendo gerar entorses sobre os 

materiais da atriz/ator, deslocando o processo de atuação de pura representação para a 

experiência. Há entrelaçamento dos conceitos bibliográficos, afeto e experiência, com os 

materiais pesquisados praticamente dentro do laboratório de atuação ÁHQIS, com o objetivo de 

criar espaço de diálogo e pistas sobre a criação de técnica de atuação própria de cada atriz e ator.  
 

 

 

 


