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RESUMO: O corpo artístico assume a interação com o espaço e se torna um caminho 
possível para a modificação momentânea do ambiente e daqueles que ali se encontram. 
Este pode ser o ponto de partida para um corpo-máquina que, no seu viés artístico, se arroja 
nos densos centros urbanos e altera os percursos, os percursos distraídos de transeuntes 
cansados do dia a dia, enfim, entediados. É neste sentido que os corpos-máquina são 
detonadores de novos desejos, não porque são inusitados, mas porque produzem outras 
possibilidades desejantes para além da curiosidade e das banalidades. 
 
Palavras-chave: Performance; máquina; afeto; clichê 
 
 
ABSTRACT: Artistic body assumes the interaction with the space and becomes a possible 
modification to the momentary environment and way of those that are there. This can be the 
starting point for a body-machine, in their artistic bias, it throws in dense urban centers and 
amending routes distracted passers-worn paths of everyday life, finally bored. It is in this 
sense that the bodies are machine-busters new desires, not because they are unusual, but 
because they produce desiring other possibilities beyond the curiosity and the banalities. 
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Quando um corpo ‘encontra’ outro corpo, uma ideia, outra ideia, tanto 
acontece que as duas relações se compõem para formar um todo 
mais potente (DELEUZE, 2002, p.25). 

Esse trabalho é parte teórica inicial do projeto Abraço, uma performance que 

ocorrerá nas ruas da zona norte da Cidade do Rio de Janeiro, na qual a ação propõe 

que o corpo do performer assuma a interação momentânea do ambiente e daqueles 

que ali se apresentam. 

Neste trabalho, então, o corpo artístico assume a interação com o espaço e se torna 

um caminho possível para a modificação momentânea do ambiente e daqueles que 

ali se encontram. Este pode ser o ponto de partida para um corpo-máquina que, no 

seu viés artístico, se arroja nos densos centros urbanos e altera os percursos, os 

percursos distraídos de transeuntes cansados do dia a dia, entediados. É neste 

sentido que os corpos-máquina são detonadores de novos desejos, não porque são 
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inusitados, mas porque produzem outras possibilidades desejantes para além da 

curiosidade e das banalidades. É assim que estes corpos-máquina produzem 

sentido, um não-sei-o-que de esquecimento, de tesão, de ser outro-que-não-sou-eu, 

um estranho devir que se manifesta nos corpos envolvidos... 

O corpo do performer é máquina-desejante e, como tal, é máquina não-mecânica, 

máquina produtora de desejos, que pode, ou não, ser reativa, mas máquina que se 

atualiza nos corpos, e como todo corpo, para ficarmos em Deleuze, é também isso, 

e “isso funciona por toda parte: às vezes sem parar, às vezes descontinuamente. 

Isso respira, isso aquece, isso come. Isso caga, isso fode. Mas que erro ter dito ‘o’ 

isso. Por toda parte são máquinas, e sem qualquer metáfora: máquinas de 

máquinas, com suas ligações e conexões” (Deleuze; Guattari, 1972, p. 7). Neste 

caso, e sem qualquer metáfora, não se tratam de conexões e necessidades 

orgânicas, mas se trata de outras materialidades que nos levam a beber outra coisa 

que não seja água, comer outra coisa que não seja pasto (v. Titãs), enfim, que nos 

leva para outras aventuras, para o risco, para a experiência de uma vida não banal. 

 O abraço desconhecido e inesperado é, assim, a ação coletiva desta 

experiência, é a coisa que envolve e aquece estes corpos, é o gesto que 

desterritorializa e que altera toda a nossa relação com o espaço, com a cidade e 

com a vida. O que é este abraço senão troca de calores improváveis entre corpos 

numa sociedade individualista e individualizadora e que, por ser assim, torna-se, 

ainda que momentaneamente, incompreensível – até que, enfim, experimentamos a 

arte que afeta. 

 Nesta ação do Coletivo Máquina-performance, pretendemos confrontar o 

clichê (v. Guéron, 2012) ao “torcer os braços” do cotidiano, ao iniciar um processo 

de mutilação dos hábitos sonolentos do dia-a-dia através da quebra dos movimentos 

automáticos. Estes movimentos são, eles mesmos, construções narrativas 

estabelecidas por uma forma linear de ver e pensar o nosso entorno e, talvez, o 

primeiro gesto para perturbar esta prática reativa da experiência humana seja o 

isolamento. O isolar como parte importante, mas não única, do processo liminar dos 

diversos rituais, por exemplo, indígenas ou, no caso das artes cênicas, dos ensaios. 
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 Dessa maneira, busca-se “desalienar” através de uma ação corriqueira, da 

apropriação e deslocamento simples do gesto de abraçar, buscando a interação pelo 

clichê do ato, que sempre atrelado à algo fraternal, de proximidades de pares, busca 

construir laços momentâneos de afeto, para uma transformação breve e imediata do 

individuo. 

 O clichê do abraço, está não apenas no deslocamento, está na exaustão da 

repetição e da compreensão do afeto dado pelo cruzamento de intensões. Quanto 

mais uma imagem e, no caso, um gesto é reproduzido, mais ela é simplificada, sua 

repetição gera a redução de sentido e intensidade, mas, ainda assim, o clichê detém 

em si o prazer do reconhecimento obvio, pois sua forma repetida e reconhecida de 

intencionalidade pode carregar uma dicotomia, afinal, a banalidade do gesto busca o 

prazer do reconhecimento, contudo, sua exaustão pode provocar a rejeição 

aproximando-o da repulsa ou do riso. 

 Com a busca incessante de aproximar a arte e a vida, o clichê do abraço não 

está somente na construção do espaço ou modificação dele, está na construção de 

um espaço subjetivo, muito pertinente na arte contemporânea, está na vivencia 

afetiva como construtor de lugar de afetos. O lugar como unidade espacial híbrida, 

que atravessa configurações históricas e artefatos culturais definidos por sujeitos 

sociais com suas experiências e aspirações. 

 Para Deleuze, o afeto é próprio da comunicação, que remonta do encontro de 

corpos. Para o autor, as afecções são “estado[s] de um corpo sofrendo a ação de 

um outro corpo” (Deleuze, 1978)1 e afetos seriam a duração do encontro desses 

corpos, por tanto são transitivos, são estados momentâneos, que vem a atingir uma 

condição de suspensão, uma interrupção temporária de um fluxo. Os afetos são 

derivados das afecções – idéias, ações, algo maior capaz de derivar um momento 

transitivo de dois estados. 

É certo que o afeto supõe uma imagem ou ideia (afecção) da qual 
deriva como da sua causa. Contudo, não se reduz a ela; possui uma 
outra natureza, sendo puramente transitivo e não indicativo ou 
representativo, sendo experimentado numa duração vivida que 
abarca a diferença entre dois estados. “[..] Quando eu falo de uma 
força de existir maior ou menor que antes, não entendo que o espírito 
compara o estado presente do corpo com o passado, mas que a 
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ideia que constitui a forma do afeto afirma do corpo algo que envolve 
mais ou menos realidade que antes (III, def. geral)” (Deleuze, 2002, 
p.25), 

 

seria assim “a variação contínua da força de existir na medida em que essa variação 

é determinada pelas ideias que se tem” (Deleuze, 1974, p.16). 

 A apropriação tática da técnica participativa da performance na ação Abraço 

propõem uma cumplicidade, para que o poder do afeto do encontro de corpos se 

instaure. A força do afetar e ser afetado, “não significa passividade, mas afetividade, 

sensibilidade, sensação” (Deleuze, 1974). Os corpos, dessa maneira se afetam 

concomitantemente, e permanecem ativos como produção de forças em eterno 

devir. 

 O corpo, nesse sentido, é visto como obra inacabada, avido por mudanças e 

transformações, ele é tudo aquilo que a sensibilidade pode alcançar e experimentar. 

Os corpos não passam experiências de um ao outro, eles se interpenetram, sem 

perder sua estrutura, mas quando em contato, produzem efeitos, os chamados 

incorporais. Esses não existem no espaço e nem no tempo presente como os 

corpos, eles são impalpáveis. O vazio, o lugar, o tempo e os dizíveis ou exprimíveis 

são incorporais originários da relação dos corpos, mas não existem, eles subsistem. 

Na Lógica do Sentido, Deleuze distingue duas espécies de coisas: 

Os corpos, com suas tensões, suas qualidades físicas, suas 
relações, suas ações e paixões e os “estados de coisas 
correspondentes”. Estes estados de coisas, ações e paixões, são 
determinados pelas misturas entre corpos. […] Não há causas e 
efeitos entre os corpos, todos os corpos são causas, causas uns com 
relação aos outros, uns para os outros. [...] Os corpos são causas de 
certos efeitos que não são corpos, mas, incorporais. Não são 
qualidades físicas, mas atributos lógicos ou dialéticos. Não são 
coisas ou estado de coisas, mas acontecimentos. Não se pode dizer 
que existam, mas, antes, que subsistem ou insistem, tendo este 
mínimo de ser que convém ao que não é uma coisa, entidade não 
existente (Deleuze, 1974, p.5). 
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Portanto, quer-se aqui mostrar que não a expectativa da modificação de corpos, mas 

confrontá-los para a produção de afetos, através do gesto e da proposição dada a 

ação de fazer com que o corpo passa a assumir a interação com o espaço e se 

torna um caminho para que se compreenda os processos de desestabilização da 

ideia de corpo matéria intocável. É apresentar o corpo como lugar singular de crítica 

das conexões entre o homem e o mundo. Cada vez mais próximo do espectador e 

do cotidiano. 

No processo que propomos nesta ação, desenhamos e abraçamos. O desenho 

como traço coreografado e efêmero do nosso caminhar pelas ruas, desenho que se 

apaga a cada novo passo, e o abraço que isola, que aconchega e aquece, que 

individua e aglutina, que é desejado e inesperado, e que faz sucumbir a repulsa pelo 

outro (o desconhecido) e que perturba toda narrativa solitária do percurso 

violentamente igual, do mesmo que não se deixa ver como diferença. 

O abraço como o gesto que desconcerta e perturba todas as familiaridades do nosso 

parco e comprometido repertório, o gesto desterritorializante, que como ação 

coletiva, com dois, com três, com dez, joga os corpos em outra relação com a 

cidade, com o espaço, com a vida – a ação prosaica da arte que nos afeta. 

 

Notas 

___________________ 
1 “está escrito em latim, encontramos duas palavras: “affectio” e “affectus”. Alguns tradutores, muito 
estranhamente, traduzem-nas da mesma maneira. É uma catástrofe. Eles traduzem os dois termos, affectio e 
affectus, por “afecção”. Eu digo que é uma catástrofe porque, quando um filósofo emprega duas palavras é que, 
por princípio, ele tem uma razão, e além disso o francês fornece- nos facilmente as duas palavras que 
correspondem rigorosamente a affectio e a affectus, que são “affection” [afecção] para affectio e “affect” [afeto] 
para affectus. Alguns tradutores traduzem affectio por afecção e affectus por sentimento, é melhor do que 
traduzi-los pela mesma palavra, mas eu não vejo necessidade de recorrer à palavra “sentimento” já que o 
francês dispõe da palavra “affect” [afeto]. Assim, quando eu emprego a palavra “afeto” ela remete ao affectus de 
Spinoza, e quando eu disser a palavra “afecção”, ela remete a affectio.” (DELEUZE, 1978). 
http://www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=194&groupe=Spinoza&langue=5 
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