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A todos os corpos: 

Pensantes ou não, 

 Conscientes ou não,  

Perceptivos ou não,  

Livres ou não,  

Acordados ou não, 

Mas todos com o desejo de tudo isto. 
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“Somos os propositores; somos o molde; a 

vocês cabe o sopro, no interior desse molde: o 

sentido da nossa existência.  

Somos os propositores: nossa proposição é 

o diálogo. Sós, não existimos; estamos a vosso 

dispor.  

Somos os propositores: enterramos a obra 

de arte como tal e solicitamos a vocês para que o 

pensamento viva pela ação.  

Somos os propositores: não lhes propomos 

nem o passado nem o futuro, mas o agora.” 

 

Lygia Clark 
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RESUMO 
 

 

Este estudo visa a pesquisa da dramaturgia corporal baseada na técnica 
desenvolvida por Klauss Vianna. Para o ator, a técnica viabiliza a conscientização e 
percepção corporal, propiciando um maior conhecimento do corpo ampliando sua 
movimentação cênica e sua qualidade de expressão em cena. Tendo em vista a 
técnica como um sistema aberto baseado na Teoria Geral dos Sistemas, a técnica 
permite ampliar os caminhos para a pesquisa individual através de trocas influentes 
pelo sistema ambiente. A técnica Klauss Vianna é aplicada no projeto “Técnica 
Klauss Vianna e dramaturgia corporal: estudo do sistema de movimento consciente 
em trabalho de atores” e instrumentaliza a pesquisa de um treinamento na Técnica 
Klauss Vianna. 
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ABSTRACT 
 
 

This study aims to search the body dramaturgy based on the Technique 
Klauss Vianna. For the actor, the technique provides the awareness and body 
perception, propitiating the higher knowledge of body increasing the scenic 
movement and the quality of expression at the scene. Considering the technique like 
an open system based on General Theory of Systems, the technique allows the ways 
to increasing individual search through influents changes by system ambience. The 
Technique Klauss Vianna is applied on project “Technique Klauss Vianna and body 
dramaturgy: study of system of conscious movement on actors work” and sustains 
the search of exercising in Technique Klauss Vianna.  
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INTRODUÇÃO  

 
 

Teatro é movimento. Músculos, ossos, células, respiração. 

Movimento é vida. E vida é arte. 

Poesia do espaço: a dramaturgia corporal com base na técnica Klauss Vianna 

na construção do trabalho cênico. Esse trabalho de conclusão de curso defende a 

proposta de que a base para a criação de um espetáculo teatral deve ser 

fundamentada no ator e suas possibilidades corporais.  

Desde o século XX, teóricos do teatro como Constantin Stanislávski (1863-

1938), Peter Brook (1925), Eugênio Barba (1936), Pina Bausch (1940-2009) e 

Antonin Artaud (1896-1948), entre outros, trabalham em busca de um teatro mais 

vivo, ou seja, um teatro no qual o ator deve estar livre para criar movimentos e que 

tenham base em impulsos internos para que estes não sejam meramente formas, ou 

seja, gestos sem valores sígnicos.  

O ator deve estar atento para o que acontece entre o impulso e o que este 

impulso cria no espaço, o movimento verdadeiro e sígnico. Esses movimentos e 

gestos criados pelos atores de maneira consciente, não permitem que estes apenas 

reproduzam formas já existentes e padronizadas que transformariam o teatro em 

puro formalismo.  

Para Artaud essa troca do teatro de formas pelo teatro no qual o ator 

compreende o ponto central do espetáculo teatral faz com que a cena, que é um 

espaço a ser ocupado, seja um local onde acontece a ação, substituindo a 

linguagem das palavras pela linguagem do espaço, que compreende, antes de tudo, 

o ator. (ARTAUD, 2006, p. 125). 

Klauss Vianna também sempre pensou um trabalho de ator com o objetivo de 

percepção e consciência de movimento de forma ampliada e geradora de signos. 

Sua pesquisa se tornou um marco na preparação corporal de atores no Brasil, 

transformando a perspectiva de dramaturgia corporal em uma busca pelo movimento 

pleno de vida. Estruturou sua técnica com base nas qualidades corporais individuais, 

fazendo com que cada um busque em seu corpo respostas para sua redescoberta 

corporal. Nas palavras do próprio Klauss Vianna (1990): “Não decore passos, 

aprenda um caminho”.  



 
 

A cena teatral é composta de signos teatrais como luz, sons, figurinos e 

maquiagens e, principalmente, o texto e a dramaturgia corporal. No entanto, o 

processo comunicacional do teatro que envolve a dramaturgia corporal será o foco 

neste trabalho. 

A partir deste pensamento surge para este trabalho o conceito de “Poesia do 

Espaço”, expressão utilizada por Artaud (2006). Essa denominação pretende situar o 

ator no centro do espetáculo teatral, utilizando seu corpo para criação de gestos, de 

movimentos que tomam forma no espaço, tornando-se a principal linguagem teatral. 

De acordo com Artaud, é o modo que mais atinge o espectador.  

 
Essa linguagem feita para os sentidos deve, antes de mais nada tratar de 
satisfazê-los. Isso não impede de, em seguida, desenvolver todas as suas 
conseqüências intelectuais em todos os planos possíveis e em todas as 
direções. E isso permite a substituição da poesia da linguagem por uma 
poesia no espaço que se resolverá exatamente no domínio que não 
pertence estritamente às palavras. (ARTAUD, 2006, p. 37). 
 
 

Busco com isso, um teatro no qual o ator e suas possibilidades corporais 

possam dar fundamento à criação e ao desenvolvimento da cena. Para tal intento 

baseio-me na técnica corporal criada por Klauss Vianna (1928 – 1992), bailarino, 

coreógrafo e preparador corporal mineiro, que dedicou sua vida à pesquisa do corpo 

humano, focando no desenvolvimento de suas possibilidades expressivas. Ele assim 

o fazia com o objetivo de se libertar de formas pré-estabelecidas, em busca de 

movimentos baseados em seu corpo e a história contida neste. Diz Neide Neves 

sobre o trabalho de Klauss Vianna: 

 
Buscava movimentos com as características do novo, pleno de vida. 
Expressão de cada corpo, num determinado movimento; dos recursos e da 
história deste corpo e não a repetição ou execução desatenta, que ele 
identificava como forma desprovida de verdade e vida. (NEVES, 2008, p. 
39).  

 

A partir destes paradigmas, tenho como objetivo desta pesquisa estudar e 

entender a conscientização corporal para movimentos presentes e sígnicos através 

dos conceitos principais apontados por ele: apoios, percepção do peso, da 

resistência, dos impulsos, direcionamento ósseo, oposições, espirais que são a base 

do movimento na técnica de Klauss Vianna. 



 
 

Além de se tornar a base da linguagem teatral, com suas qualidades 

corporais, criando a cena através de seus próprios movimentos, se libertando de 

formas pré-estabelecidas e habituais, o ator deverá ser a peça fundamental também 

do espetáculo cênico, a partir daquelas criações, que se estruturaram como signo 

teatral durante o processo do trabalho. 

A dramaturgia corporal, como defendo nos capítulos deste trabalho, é a base 

de criação do espetáculo, sendo o corpo do ator um catalisador na construção e 

comunicação através de movimentos, qualidades corporais e gestos que tenham 

conteúdo e significação. Então, neste trabalho entendo que os demais signos 

teatrais devem ser decorrentes de tal processo. 

A busca pela autonomia e individualidade é fundamental, sendo cada 

indivíduo um corpo único, com suas possibilidades, qualidades, defeitos, 

capacidades e opções, valorizando o trabalho corporal de cada um como 

fundamento da cena teatral. Desta forma, colocando o ator como base da criação 

cênica é que abordarei a questão da dramaturgia corporal no primeiro capítulo.  

No segundo capítulo tratarei da vida de Klauss Vianna e sua trajetória para a 

criação de um dos mais importantes estudos do corpo e do movimento em Artes 

Cênicas no Brasil, colocando em detalhes os principais recursos da técnica para a 

construção de um corpo cênico e a ampliação das qualidades corporais da cena. 

No terceiro e último capítulo discorrerei sobre o início desta pesquisa, que se 

deu em um projeto que se intitulava “Programa de Formação Complementar – 

Práticas de Encenação: “Corpo Sígnico: um experimento do ator na Técnica Klauss 

Vianna”, do qual participei durante um ano e meio, e tínhamos como objetivo a 

pesquisa corporal baseada no resgate de história de nossas vidas a qual era 

“contada” pelo nosso corpo, a partir dos conceitos propostos por Vianna. 

 Agora, aprofundo minha prática no projeto “Técnica Klauss Vianna e 

dramaturgia corporal: estudo do sistema de movimento consciente em trabalho de 

atores”, onde coloco em prática minhas pesquisas corporais, em comunicação com 

as pesquisas de meus colegas. Este trabalho alimenta ainda as principais 

considerações do terceiro capítulo. 

Considerando a técnica Klauss Vianna como um sistema aberto é possível a 

troca de informação de movimentos, gestos, ritmos, etc., o que me possibilita a 

criação de partituras corporais a partir das interfaces estabelecidas nas relações de 



 
 

percepção corporal, permitindo o avanço de minha pesquisa ao mesmo tempo em 

que meus colegas de sala avançam nas suas. Faço também, uma breve análise da 

técnica sob o ângulo da Teoria Geral dos Sistemas, a partir de Neide Neves e Jorge 

Vieira. 
No mesmo capítulo, pretendo fazer uma revisão sobre esses dois projetos 

dos quais fiz parte, relatando o processo e de que modo a experiência me alavancou 

para uma pesquisa corporal individual que resultou neste Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

Apresento minhas considerações em relação a esta pesquisa que tem uma 

proposta de trabalho a qual defende o ator como o centro do espetáculo teatral. 
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1 – O CORPO DO ATOR – DESCOBRINDO O CORPO TEATRAL 

 

 

O corpo que entra em cena é o mesmo que trabalha, corre, se diverte, come, 

bebe, etc. Não há como dissociar. É este o corpo necessário para o trabalho cênico, 

pois a “vida é a síntese do corpo e o corpo é a síntese da vida”. (VIANNA, 1990, p. 

86). 

O nosso corpo diz quem somos, o que pensamos e como agimos. Desde que 

nascemos aprendemos coisas que nos foram ensinadas a fim de moldar um ser 

humano socialmente aceito: reprimindo desejos e reformulando vontades. Esses 

“ensinamentos” nos deixaram marcas em forma de tensões em nosso corpo. Explica 

Bertherat: 

 
Sem perceber, desde os primeiros meses de vida, você reagiu a pressões 
familiares, sociais, morais. “Ande assim. Não se mexa. Tire a mão daí. 
Fique quieto. Faça alguma coisa. Vá depressa. Onde vai você com tanta 
pressa...?” Atrapalhado, você dobrou-se como pode. Para conformar-se, 
você se deformou. Seu corpo de verdade – harmonioso, dinâmico e feliz por 
natureza – foi sendo substituído por um corpo estranho que você aceita com 
dificuldade, que no fundo você rejeita. (BERTHERAT; BERNSTEIN, 1987, p. 
11). 

 

Deste modo a consciência corporal nos auxilia na redescoberta corporal o que 

influencia diretamente o trabalho do ator no teatro, considerando que o ator é um 

corpo dilatado em cena.  

A preparação corporal do ator permite que este amplie suas qualidades de 

movimentação, gestualidade e comunicação para que, através desta linguagem, 

possa 

 
[...] permitir ao teatro reencontrar sua verdadeira linguagem, linguagem 
espacial, linguagem dos gestos, de atitudes, de expressões e de mímica, 
linguagem de gritos e onomatopéias, linguagem sonora, mas que terá a 
mesma importância intelectual e significação sensível que a linguagem das 
palavras. (ARTAUD, 1986, p. 80). 

 

É por meio do seu corpo que o ator tem seu mais relevante modo de 

expressão: “Instrumento de comunicação do homem no mundo é por intermédio do 

corpo que recebemos e emitimos, de fora e de dentro de nós”. (IMBASSAÍ, 2003, p. 

48). Colocando o ator como o concretizador desta linguagem, é possível assim, 
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construir um tipo específico de trabalho cênico, os quais muitos pensadores do 

teatro buscaram em suas vidas, como assinalado no inicio deste trabalho.  

As idéias, pensamentos e emoções fazem parte do movimento humano que é 

o denominador comum à arte dinâmica do teatro, que se torna visível pelo 

movimento. (LABAN, 1978, p. 29). 

Um corpo artístico, que dança e que sente precisa de um conhecimento de si 

em detalhes. Ele sente a música e se movimenta através dela, com o corpo 

lubrificado que só é conseguido através do conhecimento das articulações, das 

dobras, das alavancas do corpo. (RAMOS, 2007, p. 20). 

Seguindo os objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso, neste capítulo 

abordarei o principal ente de transmutação teatral: o ator; e o que este proporciona 

ao teatro através das expressões de seus movimentos e gestos que atingem mais 

efetivamente a alma do espectador, efeito que as palavras podem não alcançar. 

Para este fim, a técnica Klauss Vianna apresenta um chão teórico importante 

visto que ela é, antes de tudo, uma técnica construída a partir da dança, do 

movimento. Assim, possibilita um aparato conceitual necessário, direcionando para o 

teatro a disponibilidade, o preenchimento do espaço, a comunicação e a informação 

corporal. A representação de uma ação através de gestos livres de hábitos e 

repletos de energia e presença transformam o ator em intérprete de uma arte que 

tem a linguagem corporal como principal veículo de comunicação. E, sendo cada 

intérprete distinto do outro, seus desenhos no espaço, suas dramaturgias são 

distintas entre si. Deste modo o trabalho de cada um e do teatro torna-se ainda mais 

rico. Assim explica Vianna:  

 
Mais do que uma maneira de exprimir-se através do movimento, a dança é 
um modo de existir – e é também a realização da comunhão entre os 
homens. O corpo humano permite uma variedade infinita de movimentos, 
que brotam de impulsos interiores e se exteriorizam através do gesto, 
compondo uma relação íntima com o ritmo, o espaço, o desenho das 
emoções, dos sentimentos e das intenções. Mas, se a dança é um modo de 
existir, cada um de nós possui a sua dança e o seu movimento, original, 
singular, e diferenciado, e é a partir daí que essa dança e esse movimento 
evoluem para uma forma de expressão em que a busca da individualidade 
possa ser entendida pela coletividade humana. (VIANNA, 1990, p. 88). 

 

Assim como as frases e as palavras pertencem a um texto escrito, os gestos 

e movimentos pertencem à dramaturgia corporal: “Considerando que o corpo é um 

texto, que estamos capacitados a ler, ele está sempre expressando algo, 



15 
 

 
 

informando. (NEVES, 2008, p. 43). O corpo consciente e pronto para a criação 

cênica deve construir uma partitura corporal, um texto de movimentação, uma 

dramaturgia corporal. 

 
Estas imagens ou sensações não são necessariamente “lidas” por quem vê 
estes movimentos, nem é este o objetivo, eles são importantes para o 
intérprete e não são sempre conscientes. Apesar disso, os movimentos 
gerados contaminam, conectam com o corpo que vê, da maneira como 
aquele corpo pode responder, naquele dado momento. Reconhecemos 
movimentos, estados, emoções não porque fazem parte de um código, mas 
porque temos o mesmo aparato fisiológico para lidar com eles. (NEVES, 
2008, p. 52). 

 

É através da Técnica Klauss Vianna que acredito ser possível chegar a esta 

dramaturgia corporal: alcançando a consciência corporal através da tonicidade 

corporal, direcionamento ósseo, oposições, os apoios do corpo, percepção do peso, 

dos impulsos, da resistência, espirais que são a base desta técnica. É por meio dela 

que, neste trabalho, é possível chegar a uma estrutura de movimentos, gestos que 

se organizam como uma dramaturgia corporal. 

A utilização de imagens, sensações e estados vem no processo de criação, 

redescoberta e da conscientização corporal. O intérprete seleciona gestos 

movimentos de sua dança para a construção de sua dramaturgia. Seu trabalho 

cênico transformando tais gestos em movimentos preenchidos de intenção e 

presença em cada gesto gerado no espaço, sem antecipar o seu fim. (VIANNA, 

1990, p. 77). 

A sujeição ao texto dramático era questionada por muitos pensadores teatrais 

por todo o mundo, no inicio do século XX e, mesmo que não tivessem comunicação 

entre si, perceberam que era necessário o foco no trabalho teatral do ator. Por 

exemplo, Antonin Artaud – poeta, escritor e diretor de teatro francês – pensador o 

qual considero essencial como referência neste trabalho pela sua centralização no 

trabalho do ator, defende que o teatro exige a expressão no espaço e as palavras 

devem surgir organicamente do trabalho corporal e, portanto, é necessário, antes de 

realizá-lo, definir sua linguagem. (ARTAUD, 2006, p. 101).  

A linguagem que ele considera teatral é a linguagem do espaço, que coloca o 

ator em cena e em foco perante os outros elementos teatrais. É a linguagem 

dinâmica e harmoniosa dos gestos e movimentos no espaço, “a meio caminho entre 

o gesto e o pensamento”. (ARTAUD, 2006, p. 101). 
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No espetáculo teatral o ator tem que estar plenamente presente e em estado 

de atenção. Seu corpo dilatado preenche o espaço de forma que a atenção do 

espectador siga seus movimentos.  

A presença corporal é essencial na técnica Klauss Vianna, pois o movimento 

acontece no presente, e isso requer o máximo de percepção por parte do ator: 

 
É no presente que se fazem as conexões neurais que resultam no 
movimento. É, portanto, apenas no momento presente que se pode falar em 
disponibilidade para criar com o estado do corpo naquele momento e aberto 
às transformações decorrentes no tempo.  É necessário desenvolver um 
estado de atenção-presente. (NEVES, 2010, p. 4). 

 

A presença corporal acontece com o estado de atenção do ator. Se este está 

atento ao próprio corpo, ao espaço e às pessoas “altera nitidamente o tônus 

muscular, trazendo a qualidade e a prontidão para o corpo e os movimentos e a 

percepção dos estados corporais”, com a atenção favorecendo a troca com o 

ambiente. (NEVES, 2008, p. 84). 

Quando o ator está atento, seus movimentos não são preconcebidos, pois 

quando o contrário acontece a eficácia dos movimentos é diminuída pela falta de 

atenção, resultando em gestos padrões, em hábitos. Esses movimentos 

padronizados acontecem pelo fato de que somos o que vivemos.  

No nosso cotidiano realizamos tarefas repetitivas, com movimentos 

automáticos, desatentos, e levamos isso para a sala de aula: 

 
Na vida cotidiana, o sentido utilitário do movimento nos leva a um uso 
automático e desatento do corpo que não favorece absolutamente um uso 
mais total e abrangente de nossa capacidade de movimento. Esta repetição 
desatenta vai fixando o padrão como quase a única possibilidade. O padrão 
se torna, na prática, uma marca mais ou menos estanque de nossas 
características individuais.  (NEVES, 2010, p. 2).  

 

Para movimentos menos mecânicos e mais livres e sígnicos, Klauss Vianna 

busca em sua técnica a liberação de tensões que nos possibilite a exploração do 

corpo para melhor compreendê-lo. 

Os movimentos mecanizados e pré-estabelecidos atrapalham e deturpam a 

individualidade do aluno. (VIANNA, 1990, p. 130). Explica Vianna: 

 
É muito difícil manifestar um sentimento, uma emoção, uma intenção, se me 
oriento mais por formas condicionadas e conceitos preestabelecidos do que 
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pela verdade do meu gesto. O que confere autenticidade e expressão a um 
dado movimento coreográfico é precisamente o poder que ele tem de 
traduzir certas emoções, sentimentos ou sensações, de tal forma que seria 
impossível traduzi-los de outra forma ou através do recurso de outra 
linguagem. Ou seja: o que é dançado é dançado por alguém que vive 
intensamente o movimento, aquele gesto, e por isso consegue expressá-lo 
plenamente. (VIANNA, 1990, p. 103). 

 

Para a construção desses movimentos e sua execução plena, a técnica 

contém ferramentas que permitem o desenvolvimento da percepção e a consciência 

corporal. A partir desta fase, a técnica possibilita através da liberação de tensões, da 

oposição, do espaço articular, da espiral, dos músculos e dos ossos, a composição 

de gestos vividos plenamente, como diz Klauss Vianna. 

Com a técnica Klauss Vianna, o ator tem a chance de construir a partir de 

suas capacidades corporais a base para um espetáculo, uma dramaturgia corporal 

que o coloque o centro e base de um espetáculo. 

No próximo capítulo abordarei a vida de Klauss Vianna, o criador da técnica 

aqui exposta e mais diretamente sobre a técnica e suas ferramentas e funções que 

instrumentaliza o corpo do ator para a prática teatral permitindo que o movimento 

seja a forma comunicacional mais efetiva na arte teatral. 
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2 – KLAUSS VIANNA – O MESTRE DA ARTE DO CORPO 

 
 

Klauss Ribeiro Vianna nasceu em 12 de agosto de 1928 em Belo Horizonte. 

Bailarino, coreógrafo e preparador corporal brasileiro. Filho de um médico e uma 

enfermeira cresceu e viveu em Minas Gerais até a vida adulta. 

Quando criança era um menino solitário e, portanto, a observação de tudo ao 

seu redor fazia parte da sua vida. Desde pequeno sua técnica já se formava dentro 

de si, segundo o autor, sem saber. Gostava de ficar observando as pessoas ao seu 

redor e isto bastava para conhecê-las melhor, de acordo com o próprio Vianna: “pois 

sentamos, andamos, falamos e nos movemos do modo como pensamos, e podemos 

conhecer nosso semelhante observando suas posturas corporais ao se mover”. 

(VIANNA, 1990, p. 89). Quando criança conta que gostava de observar as pessoas: 

suas posições ao sentar, andar, comer, falar, etc.: 

 
A distância e a observação sempre foram os pontos básicos de toda minha 
vida. Desde pequeno. Observava a família como se não pertencesse àquela 
comunidade. [...] Esse ficar só me deu um conhecimento muito grande das 
pessoas, eu me afastava para me aproximar. Vivia num mundo que só 
existia na minha cabeça: queria mais observar que participar. (VIANNA, 
1990, p. 17). 

 

Ainda conforme Vianna, na adolescência conhece Angel, amiga e futura 

esposa, que após verem um espetáculo de balé clássico decidem juntos praticar na 

companhia de dança de Carlos Leite, dançarino e coreógrafo do Ballet da 

Juventude. 

Aos 21 anos viaja para São Paulo para aulas de balé com a russa Maria 

Olenewa – professora de Carlos Leite – e suas reflexões sobre o balé clássico e 

busca por sua linguagem própria foi surgindo a cada dia mais dentro de si. 

Passou a visitar museus e a observar nas artes plásticas o corpo humano. 

Descobrindo em Da Vinci, Rafael e Modigliani sua própria técnica: 

 
Observei, de inicio, a posição do dedo anular nas pinturas renascentistas e 
fiquei fascinado com a relação entre esses desenhos e a postura exigida 
para as mãos no balé: em ambos os casos, a certeza de que o movimento 
parte de dentro e não pode, jamais, ser apenas forma (VIANNA, 1990, p. 
23). 

  



19 
 

 
 

Pensando a partir das artes plásticas e do balé clássico, Klauss Vianna busca 

uma técnica a qual a forma seja considerada apenas como conseqüência, fazendo 

dos espaços internos os criadores do movimento de cada um. (VIANNA, 1990, p. 

27). 

Para Klauss Vianna, cada corpo é diferente um do outro, a repetição de um 

gesto tem significado diferente para cada intérprete, e apesar de amar o clássico, a 

repetição dos movimentos e a forma como é ensinado para os alunos era o que 

Vianna questionava.  

A partir dessas reflexões, Klauss Vianna escreve um artigo chamado “Pela 

Criação de um balé brasileiro”, que traz um questionamento de como seria um balé 

brasileiro levando em consideração o corpo do brasileiro, a cultura brasileira e a 

movimentação do corpo. Sobre a arte e a dança brasileira, Klauss Vianna explica: 

 
Tanto isso é verdade, e já amplamente aceita que na nossa literatura ou nas 
nossas artes os únicos valores universais são aqueles que não se 
afastaram da inspiração regional. Aceitaram-na como elemento participante 
da sua própria personalidade e por meio dela obtiveram uma forma de 
expressão mais aperfeiçoada e mais bela, como no caso de Machado de 
Assis, Euclides da Cunha, Portinari, Villa Lobos ou Mignone. Levando-se 
isto em consideração no terreno da dança apresentasse-nos, em primeiro 
lugar, a natureza mesma do povo brasileiro como sendo extremamente 
inclinada a ela; e em seguida a força latente para a sua execução com as 
heranças africanas, ibéricas e indígenas, principalmente as duas primeiras. 
Poderemos mesmo afirmar ser herança afro-ibérica a tradição dançante 
uma das mais forte, senão a mais forte no terreno artístico. (VIANNA, 1990, 
p. 73). 

 

Neste artigo apresenta o conceito do movimento-idéia, que é um balé cuja 

realização se dá a partir de uma concepção fundamental e criadora, não bastando 

apenas a técnica como virtuosismo, mas preencher estes movimentos de uma idéia 

criadora. (VIANNA, apud NEVES, 2008, p. 22). 

A partir do balé clássico Klauss Vianna coloca em prática, juntamente com 

sua mulher, bailarina Angel Vianna, as idéias de uma técnica própria que visa à 

conscientização corporal para que o ator/bailarino não apenas reproduza formas, 

mas que seja dono de seu próprio movimento, com cada ator/bailarino seguindo seu 

próprio caminho na técnica. (RAMOS, 2007, p. 98). 

Klauss Vianna inicia sua técnica em sua própria vida, pois considera que é o 

nosso corpo quem conta nossa história - através dos músculos, da postura, do modo 

de andar, etc. – pois, de acordo com Vianna, o “ser humano que existe no bailarino 



20 
 

 
 

tem que estar atento e perceber tudo lá fora. É impossível dissociar vida da sala de 

aula”. (VIANNA, 1990, p. 31). Muito de sua vida, suas experiências, sua visão de 

mundo é levado para dentro da técnica, não há como ignorar as emoções e 

sentimentos na sala de aula, pois “dançar é estar inteiro”, nas palavras do próprio 

Klauss Vianna. (VIANNA, 1990, p. 25). 

Na década de 60, Klauss Vianna viaja para Bahia e inicia as aulas de balé 

clássico na Escola de Dança da Universidade Estadual da Bahia, sendo 

sensibilizado pela cultura baiana em relação ao trabalho corporal, como na capoeira, 

por exemplo, que adere “os movimentos do tronco, o som, a música ao vivo, os pés 

descalços que eu já usava” para suas aulas (VIANNA, 1990, p. 29). Continua seus 

estudos de anatomia trabalhando não só na “denominação dos ossos, mas também 

na sua função e, como a dos músculos, no movimento. E, ainda, relacionava a 

posição do esqueleto com sentimentos e dos ossos à emoção. (NEVES, 2008, p. 

26). Com a política e a greve na universidade Klauss Vianna percebe que a dança 

não é só se trancar dentro de uma sala de aula, mas também é preciso uma 

interação com o mundo fora da sala: “O ser humano que existe na no bailarino tem 

que estar atento e receber tudo lá fora, nas ruas. É impossível dissociar vida de sala 

de aula”. (VIANNA, 1990, p. 31). E em 1964, muda-se para o Rio de Janeiro que 

começa as aulas de balé clássico para crianças na Escola Municipal de Bailados do 

Rio de Janeiro. 

Na década de 60, a primazia da palavra era considerada a forma 

comunicacional mais importante no teatro, mas as novas propostas de interpretação 

fizeram da linguagem gestual a mais enfatizada para o teatro surgindo assim uma 

nova função no teatro: o preparador corporal. Klauss Vianna envolve-se com teatro 

como preparador corporal dos atores, o que era diferente do trabalho de coreógrafo, 

o preparador buscava a instrumentalização do corpo do ator para o trabalho 

valorizando assim a atuação e a expressividade corporal. (NEVES, 2008, p. 29). São 

25 peças como preparador corporal.  

Quando começou seu trabalho de preparador corporal, foi chamado para 

fazer uma coreografia da peça A ópera de três vinténs de Bertold Brecht com 

direção de José Renato. Mas os atores não tinham o mesmo conhecimento de 

dança que um bailarino, portanto, Vianna foi mais além dando base para a 

construção dessa coreografia em uma montagem teatral, e que pela primeira vez 
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uma critica de teatro “chamou a atenção do público para a existência de um trabalho 

corporal em um espetáculo de teatro”. (VIANNA, 1990, p. 32). 

Através das estruturas que propõe em sua técnica o resultado é um corpo 

consciente e vivo, que explora no espaço movimentos originados no interior de todo 

intérprete. A partir dos impulsos internos que cada um coloca em sua partitura, sua 

desenvoltura individual, faz com que seu corpo produza movimentos e que a 

comunicação seja feita de forma eficaz, através dos gestos, como uma linguagem. 

Klauss Vianna contribuiu com o teatro da mesma forma que contribuiu com a 

dança. Com uma técnica estritamente brasileira, ela influi de maneira a desenvolver 

no corpo do intérprete a expressão de seu corpo em cena, através de seus próprios 

meios de reconhecimento e consciência corporal.  

Funda com Angel Vianna o Centro de Pesquisa Corporal, Arte e Educação, 

em 1975, que passou a se chamar, posteriormente, de Espaço Novo, e hoje é 

conhecida como Escola Angel Vianna, onde funciona a Faculdade Angel Vianna 

com cursos de formação em dança reconhecidos pelo MEC. (NEVES, 2008, p. 29). 

A técnica de Klauss Vianna busca um reconhecimento do próprio corpo. A 

observação e percepção são pontos chaves para se ter um trabalho focado em sua 

técnica, pois, de acordo com Vianna, esta é uma “observação, experimentação, 

estudo e reflexão sobre o corpo humano”. (VIANNA, 1990, p. 11). 

A vida de Klauss Vianna se passa em busca do reconhecimento do corpo que 

cada um possui e muitas vezes não se da conta deste fato. Valorizava o tempo que 

cada aluno possui para a compreensão da técnica, que tudo a ser realizado deveria 

ser consciente e que, com as individualidades de cada aluno, o tempo varia de um 

para outro, o que importa é o aprendizado, pois “o que você aprende rápido vai 

embora rápido”. (VIANNA, 1990, p. 39).  

E dizia que um aluno nota 10 era um problema, pois é obsessivo com as 

regras tendo uma noção neurótica da dança, não desiste enquanto não aprende um 

passo, e não compreende que buscando outros movimentos, muitos novos virão 

naturalmente, pois tudo está interligado no seu corpo. (VIANNA, 1990, p. 24). 

Sobre o trabalho de Vianna, comenta Neide Neves: 

 
Desde o inicio, mostra uma busca da identidade do corpo e de sua 
expressão, sublinhando a necessidade de inserção do intérprete no mundo 
que o cerca e nas questões que lhe são contemporâneas. Centrando sua 
pesquisa profundamente no corpo, teve importância fundamental na 
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construção, a partir dos corpos que passaram por ele, do que hoje 
denominamos “artes do corpo”. (NEVES, 2008, p. 33). 
 

Enfim, no percurso de sua vida, Klauss Vianna buscou devolver ao indivíduo o 

seu próprio corpo que estava esquecido, “lançando as sementes” para que os 

alunos pudessem seguir com seu reconhecimento corporal e a consciência de um 

novo corpo mais vivo e presente no mundo. 

Assim, minha busca me leva a pesquisar na técnica Klauss Vianna um 

reconhecimento corporal que me prepare para o exercício cênico. Aprendo com a 

experiência na técnica e seus paradigmas, podendo utilizar meu corpo para uma 

comunicação em cena, explorando as possibilidades corporais que tenho a oferecer, 

quando ampliadas pela técnica Klauss Vianna, considerando que na técnica o ator é 

quem cria uma partitura corporal. 

  

 

2.1 – EM BUSCA DA PRÓPRIA DANÇA – A TÉCNICA 

 
 

Klauss Vianna dizia que em cada um havia sua dança própria e o 

professor/preparador corporal deve estimular este processo fazendo com que o 

ator/bailarino descubra sua dança, seus movimentos, e para isso é preciso 

observação e percepção do corpo. (RAMOS, 2007, p. 48). Descobrindo esta “dança 

que cada um leva dentro de si”, segundo o próprio Vianna, o ator tem um maior 

desenvolvimento de seu desempenho artístico e criador, pois uma  

 
dança livre de padrões que brote exatamente da descoberta corporal, da 
descoberta de tudo aquilo que está latente esperando apenas um pequeno 
estímulo para aflorar [...]: a bacia que dança, o quadril que dança, fazer uma 
dança com o braço, mas sem esquecer o corpo inteiro. (RAMOS, 2007, p 
49). 
 

Para Vianna, sua técnica surgiu “oficialmente” quando se questionava sobre o 

balé clássico buscando saber o porquê das posições dos pés, das mãos e porque 

deveria ser tudo tão rígido. E foi em outras artes que encontrou respostas para suas 

questões: observou que a posição do dedo anular nas pinturas renascentistas tinha 

a mesma posição no balé clássico, e teve certeza que o movimento deve partir de 

dentro e não ser apenas forma. (VIANNA, 1990, p. 23). 
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Assim, Klauss Vianna começou a estudar mais minuciosamente o corpo 

humano: as articulações, os músculos, os apoios corporais, e a ação da gravidade 

agindo sobre o peso, pois a “dança começa no conhecimento dos processos 

internos. Você é estimulado a adquirir a compreensão de cada músculo e do que 

acontece quando você se movimenta”. (VIANNA, 1990, p. 87). 

Desta forma, buscou entender o sistema de alavancas formado pelas 

articulações ósseas e suas funções na construção do movimento humano. 

Os apoios, os quais têm uma relação com a gravidade, nos possibilita a 

conscientização do peso do corpo e a distribuição deste por toda a extensão 

corporal.  A transferência dos apoios do corpo para outros nos possibilita o encontro 

de novos movimentos no espaço. Este é o primeiro encontro do corpo com a 

gravidade e daí surgem as direções de oposição. 

 O direcionamento ósseo acontece de forma encadeada em nosso corpo, tudo 

é interligado, e a posição de um osso direciona o trabalho da musculatura podendo 

realizar diferentes movimentos. (NEVES, 2008, p. 42). Sobre a participação do 

esqueleto na técnica discorrem Rezende e Vianna: 

 
Para Klauss Vianna o esqueleto é a base de toda movimentação e não os 
músculos como se tem pensado. Os ossos realizam o movimento e os 
músculos o sustentam e o projetam. A ossatura é um tecido vivo que tem 
funções de apoio, proteção aos órgãos vitais e produção de células. 
Possuem grande capacidade de regeneração, dirigem e determinam o 
movimento, portanto é através das direções ósseas que Klauss inicia seu 
trabalho. (REZENDE; VIANNA, 1992, p. 28). 

 

De acordo com Klauss Vianna, a partir do conflito, das oposições das 

direções ósseas, surge o movimento. As oposições na técnica fazem do gesto um 

movimento inteiro de significado; a “força presente em cada gesto; desde aquelas 

formadas pelos músculos agonistas e antagonistas acionados até as resultantes da 

ação da gravidade. (NEVES, 2008, p. 98). É pela oposição que o movimento 

encontra em si uma intenção no seu exterior, pois duas forças opostas sustentam o 

movimento que se expande no espaço. (VIANNA, 1990, p. 78). Se um movimento já 

é direcionado, sem oposições, sem atenção, sem consciência de sua exteriorização, 

este é um gesto sem intenção, é um gesto aleatório. (VIANNA, 1990, p. 78). 

Gerada das oposições, a espiral, para Klauss Vianna, é a energia do cosmos 

que se repete e circula por nosso corpo, e quando esta é interrompida, os 
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movimentos tornam-se aleatórios perdendo sua individualidade. Temos o mesmo 

ritmo do universo, expansão e recolhimento, um microcosmo dentro de um 

macrocosmo, assim, cada um de nós também é expansão e recolhimento e é 

preciso que todo artista respeite esse ritmo, pois assim encontraremos uma 

harmonia, pois “o ser humano tem uma essência em comum”. (VIANNA, 1990, p. 

63). 

Para termos movimentos inteiros, repletos de vida e significação é necessário 

que estejamos em estado de atenção para percebermos estímulos e impulsos 

internos que não nos permite gerar movimentos padronizados, ou seja, já 

conhecidos pelo corpo. Pela percepção e observação de movimentos mais básicos, 

começamos a descobrir partes mortas em nosso corpo, para então liberar as 

articulações, desta maneira os estímulos internos nos sensibilizam para o acordar de 

um “novo corpo”. (VIANNA, 1990, p. 110). Explica o autor da técnica: 

 
O corpo humano permite uma variedade infinita de movimentos, que brotam 
de impulsos e se exteriorizam através de gestos, compondo uma relação 
íntima com o ritmo, o espaço, o desenho das emoções, dos sentimentos e 
das intenções [...] É importante também manter-se atento a cada gesto, a 
cada deslocamento, a maneira como várias articulações e grupos 
musculares reagem aos mais diferentes estímulos – quando, por exemplo, 
experimento movimentos de balançar, sacudir, vibrar ou flutuar. (VIANNA, 
1990, p. 110). 

 

No trabalho corporal não levar em consideração os geradores dos 

movimentos, ou seja, os impulsos iniciais ocasionam uma perda da relação com 

estes impulsos, pois estes movimentos devem incluir toda a percepção daquilo que 

o instigou, assim terá uma integralidade corporal. (NEVES, 2008, p. 50). 

E porque cada um é diferente do outro é que o reconhecimento de si deve ser 

de forma individual, percebendo suas possibilidades e limitações corporais, para 

assim buscar movimentos presentes dentro de si e cabíveis para seu próprio corpo. 

Se conhecendo é possível chegar a uma individualidade e autonomia nos 

movimentos.  

Em uma sala de aula é preciso que cada um tenha sua individualidade no 

trabalho corporal porque só é possível trabalhar no coletivo quando essa sala é 

constituída de pessoas diferentes “para que os gestos saiam semelhantes: a 

intenção é o que importa”. (VIANNA, 1990, p. 25). 
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 É uma prática corporal que dá liberdade à criação, resultando numa melhor 

expressão de movimentos, esta técnica aborda a descoberta do corpo pelo próprio 

corpo para que este seja único e diferente dos outros. (MILLER, 2007, p. 22). 

O reconhecimento do próprio corpo é uma fase difícil da técnica para algumas 

pessoas, pois exige um desnudamento de si de forma que se liberte de hábitos, 

movimentos e gestos já explorados pelo corpo. De acordo com Klauss Vianna: 

 
Não é à toa que certas pessoas são tomadas de grande ansiedade ou 
acabam abandonando as aulas quando se vêem diante de uma imagem 
que não corresponde mais ao que elas são, diante de novas possibilidades 
e potencialidades até então completamente desconhecidas e esquecidas. 
(VIANNA, 1990, p. 112). 
 

O aprendizado deve exigir que cada um tenha seu próprio tempo de 

percepção e absorção da técnica para o reconhecimento e conscientização do 

corpo. Essa individualidade, com esse tempo que é distinto em cada um é possível 

chegarmos a uma conclusão: “o que você aprende rápido vai embora rápido”. 

(VIANNA, 1990, p. 39). O ritmo o qual o aluno encaminha seu trabalho não é 

imposto, cada um deve ter seu tempo para que cada aluno “se desenvolva de 

acordo com suas capacidades”. (VIANNA, 1990, p. 121). 

Entrementes, o reconhecimento corporal permite que inquietações que 

partem de nossos corpos, de anseios, de dúvidas, dos medos, etc., sejam 

encontradas respostas em nós mesmos, em nosso corpo, naquilo que nos pertence, 

fazendo com que evoluamos na técnica assim como seres humanos. Questionar e 

buscar respostas se observando são as maiores maneiras para aprender, e isso 

requer um distanciamento para que possamos compreender aquilo que somos e 

termos uma conclusão, pois é nossa responsabilidade o corpo que temos. (VIANNA, 

1990, p. 81). 

Em toda técnica, nos processos criativos existem contradições, nascimento e 

morte, alegria e tristeza, prazer e dor andam juntos. Porém é necessário para que 

encontremos um sentido e um objetivo em nossas buscas, tornando o processo todo 

mais importante que o trabalho final deste, pois o aprendizado se dá durante e não 

no fim de tal processo. (VIANNA, 1990, p. 84). 

Deste modo, este trabalho pretende utilizar o corpo do ator, onde se localiza 

toda a história deste ser humano, as contradições e conflitos, para realizar o objetivo 

proposto, no qual o ator é o centro do espetáculo teatral.  
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Através dos estudos da técnica Klauss Vianna é que compreendemos que, 

durante o processo de criação do ator são colocadas em foco a percepção corporal 

e a conscientização, fazendo com que a criação corporal seja levada para cena, 

colocando o ator como ponto central do espetáculo. E os demais signos cênicos 

sendo parte da ação no palco, que cabe ao ator realizar. 

Voltando às relações encontradas no processo, completa Neide Neves: 

 
O despertar da sensibilidade corporal promove a integração, a 
individualidade e a capacidade de transformar e ser transformado. Corpos 
pensantes livres para imaginar e criar a si próprio na relação com o outro e 
com o mundo. (NEVES, 2008, p. 11). 

 

O ator que reconhece seu corpo como indivíduo único se conscientiza da 

movimentação do mesmo através dos ossos e, consequentemente, dos músculos, 

os quais podem estar tensos ou não, pois um desequilíbrio emocional corresponde 

um desequilíbrio postural causados por tensões. Essas tensões em si não são o 

problema, pois sem elas não conseguiríamos nos manter em pé sustentando nosso 

peso contra a força de gravidade. O problema é o acúmulo de tensões que não nos 

permite a movimentação ideal das articulações e dos músculos, e impede a 

circulação do fluxo energético em nosso corpo. (VIANNA, 1990, p. 97). Klauss 

Vianna explica que é importante a existência do tônus muscular, pois a medida certa 

de tensão que colocamos em cada osso, é “daí que surgem todas as coisas, a forma 

ideal de usar, que não deve massacrar nem soltar inteiramente ossos e músculos”. 

(VIANNA, 1990, p. 126).  

Vianna enfatiza que em cada parte de nosso corpo existe uma tensão que 

guarda uma memória, esta chamada de memória muscular.  

Para Artaud essa memória corporal é chamada de Musculatura Afetiva, que 

corresponde a “localizações físicas dos sentimentos”. (ARTAUD, 2006, p. 151). No 

trabalho corporal é preciso que o ator saiba encontrar os sentimentos localizados em 

seu corpo, chamados de pensamentos afetivos. Explica Artaud: 

 
O importante é tomar consciência dessas localizações do pensamento 
afetivo. Um meio de reconhecimento é o esforço; e os mesmos pontos 
sobre os quais incide o esforço físico são aqueles sobre os quais incide a 
emanação do pensamento afetivo. Os mesmos que servem de trampolim 
para a emanação de um sentimento [...] O ponto do heroísmo e do sublime 
é também o da culpa. É onde batemos no peito. O lugar onde se recalca a 
raiva, aquela que consome e não avança. (ARTAUD, 2006, p.157). 
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No trabalho de Klauss Vianna o equilíbrio das tensões gera a tonicidade ideal 

gerando também a o equilíbrio emocional. Com o corpo equilibrado em suas tensões 

a energia circula naturalmente, e assim, o trabalho corporal cresce e evolui 

juntamente com a energia, quanto mais atenção e percepção em meus gestos e 

deslocamentos, mais a capacidade de produção e conservação de energia é 

expandida. (VIANNA, 1990, p. 106).  

Deste modo, devemos atentar para localizar essas memórias musculares e 

fazer delas não um entrave no nosso trabalho na técnica, mas sim, um trampolim 

para desenvolver nossa pesquisa corporal. 

Com a percepção focada em nossos ossos e músculos, podemos 

compreender melhor o peso do corpo, a gravidade agindo sobre ele. E dividir o peso 

entre os apoios do corpo para que uma parte apenas não fique sobrecarregada. 

Esta é uma prática de conscientização abordada na técnica.  

Sobre isto, explica Jussara Miller: 

 
A percepção do peso evidencia a dosagem do tônus muscular (estado de 
tensão permanente dos músculos), pois, quando eu me excedo na tensão 
da musculatura, a sensação de peso desaparece e, como conseqüência, a 
articulação se retrai. E quando eu doso a tensão na musculatura, 
equilibrando o tônus muscular, isso resulta numa sensação de leveza, com 
esforço adequado para executar o movimento, transformando, assim, 
tensão muscular em ‘atenção muscular’. (MILLER, 2007, p. 65). 

 

Para transformar tensão muscular em atenção muscular é necessário que os 

músculos estejam relaxados, diferente de abandonados, “sem tônus e sem presença 

corporal. Possibilita-se, assim, na variação de tonicidade da musculatura, dando o 

‘colorido’ do movimento, fugindo da ‘mono-tonia’ do movimento”. (MILLER, 2007, p. 

66).  

Para isto, o aluno deve estar consciente de suas tensões musculares, 

observando quais articulações estão limitadas e assim liberá-las para o movimento 

fluido e claro. (MILLER, 2007, p. 64). 

A atenção ao próprio corpo e ao espaço ao redor, naturalmente, aumenta o 

tônus muscular, consequentemente, altera nosso estado de prontidão e presença, 

de modo a trabalhar conscientemente com o ambiente.  

Quando estamos em estado de atenção a antecipação de movimentos diminui 

por conseqüência, pois estamos mais atentos aos estímulos internos e externos que 
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não nos deixam cair em padrões que já estão estilizados em nosso corpo, fazendo 

apenas movimentos repetitivos e vazios na eficácia perante a técnica. (NEVES, 

2008, p. 84). 

Depois da conscientização do corpo, buscamos os meios para continuar 

processando a técnica. De acordo com Neide Neves: 

 
Para a técnica Klauss Vianna, no próprio corpo estão os meios. A partir de 
um estímulo dado ao sistema motor, neste trânsito de conexões internas ao 
corpo e corpo-ambiente, num dado momento, podemos provocar a 
emergência de imagens, sensações, emoções da história de um 
determinado corpo, que podem, por sua vez, alimentar novamente o 
processo todo. Na realidade, as conexões acontecem em todos os sentidos 
e, com as ignições adequadas, o corpo produz os movimentos num fluxo, 
integrando todos os aspectos do corpo-mente. (NEVES, 2008, p. 52). 

 

Um dos meios é através das emoções, pois os movimentos se originam a 

partir destas e se transforma em arte quando encontram uma linguagem universal 

que está presente na essência de todo ser humano. (VIANNA, 1990, p. 66). Diz 

Neide Neves: 
 
Porque, ao modificar o estado da articulação, estamos mudando os 
músculos que usamos para um determinado movimento. E, ao usar outros 
músculos, acessamos outros aspectos da nossa memória, ligados a eles. 
(NEVES, 2008, p. 51). 

 

Desta maneira não só a emoção gera o movimento, mas também o 

movimento deve gerar a emoção. (NEVES, 2008, p. 98). O consciente se relaciona 

com o inconsciente e ao fazermos alguns movimentos faz manifestar sensações, 

memórias que realimentam “o movimento, sem que, muitas vezes, houvesse a 

intenção anterior de acessar uma imagem específica. Simplesmente acontece”. 

(NEVES, 2008, p. 78).   

Para Artaud, esse mecanismo funciona da mesma forma, o atleta afetivo (o 

ator) consegue localizar em seu corpo os pontos de sentimentos retidos. Assim, 

“saber que existe uma saída corporal para a alma permite alcançar essa alma num 

sentido inverso e reencontrar o seu ser através de uma espécie de analogias 

matemáticas”. (ARTAUD, 2006, p. 154). 

Neste ponto do trabalho entendo como fica clara a relação entre imagem 

corporal e dramaturgia corporal. Para realizar um movimento verdadeiro, sígnico, é 

preciso atenção e presença em cada gesto que se executa, movimentos estes que 
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carregam a história de um indivíduo em estados corporais diferentes e “é isso que os 

mantém vivos, pois falam de um momento presente apesar de contaminados pelo 

passado e abertos para o futuro”. (NEVES, 2008, p. 75). 

 O movimento que é feito com atenção no momento de sua execução é 

dotado de intenção, e assim de atributos como percepção do espaço, oposições, e 

presença, que dava ao movimento sua total expressão no espaço, tendo significado 

consciente ou não, emocional ou não. (NEVES, 2008, p.97).  

As intenções, de acordo com Klauss Vianna, são uma qualidade de 

informação. Klauss Vianna dizia que “toda informação que emerge o movimento seja 

intencionalmente ou não, é uma intenção”. (NEVES, 2008, p. 53). 

O movimento presente deve ser pleno de vida, cheio de atenção a cada 

gesto, e que para isto é preciso, antes de tudo um corpo disponível. Afirma Neide 

Neves: 

 
Trata-se de buscar um estado corporal de disponibilidade e presença que 
possibilita a expressão daquele corpo, naquele momento. Um estado que 
mantenha a possibilidade de articulação, das próprias articulações e de 
seus acionamentos neuro-musculares. (NEVES, 2008, p.52). 

 

Quando alcançamos a qualidade do movimento consciente, vivo e presente, 

através de um corpo disponível e acessível à técnica, é chegada a vez de que o 

movimento esteja inteiro no espaço para existir. Perceber o espaço, interior e 

exterior, e ter consciência sobre esses, possibilita a realização de gestos com 

conteúdo, não sendo apenas aleatórios. (REZENDE; VIANNA, 1992, p. 31).  

Este é o objetivo deste trabalho: entender o corpo do ator como um corpo 

consciente de sua ocupação no espaço, transformando-o a cada novo movimento 

que deve estar presente e consciente na criação. Na cena teatral, então, ele poderá 

ser retomado e apresentado com a mesma qualidade de quando criado.  

O corpo do ator em evolução na técnica e diante de suas possibilidades 

corporais, através da conscientização e percepção corporal, faz aumentar também 

as possibilidades cênicas.  

Assim, talvez possamos alcançar “a poesia do espaço”, conforme Artaud, 

quando diz que o teatro não deve ser composto por palavras, que é a linguagem dos 

livros, mas sim de gestos articulados no espaço cênico: “as palavras serão tomadas 
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num sentido encantatório, verdadeiramente mágico – por sua forma, suas 

emanações sensíveis e já não apenas por seu sentido”. (ARTAUD, 2006, p. 146). 

A técnica Klauss Vianna se apresenta, então, como um chão teórico/prático 

capaz de acionar esse corpo cênico que rompe com o texto e eleva a linguagem 

única no teatro, que é o caminho entre o pensamento e o gesto. (ARTAUD, 2006, p. 

101).  

De acordo com Artaud,  

 
Fazer arte é privar um gesto de sua repercussão no organismo, e essa 
repercussão, se o gesto é feito nas condições e com a força necessárias, 
convida o organismo e, através dele, toda a individualidade a tomar atitudes 
conformes ao gesto feito. (ARTAUD, 2006, p.91). 

 

Esta poesia do espaço que Artaud busca é definida pela colocação do ator no 

centro da pesquisa teatral sendo a base de todo o processo criativo, e deixando que 

as palavras surjam com ele, e não o contrário. Assim explica o autor:  

 
Parece-me que a noção de linguagem que pertenceria apenas ao teatro 
poderia confundir-se com a noção de uma linguagem no espaço, tal qual se 
pode produzir no palco e oposta à linguagem das palavras. A linguagem do 
teatro é em suma a linguagem do palco, que é dinâmica e objetiva. Ela 
participa de tudo aquilo que poder ser posto sobre um palco em matéria de 
objetos, de formas, de atitudes, de significações. Mas isto à medida que 
todos esses elementos se organizam e, ao se organizarem, se separam do 
seu sentido direto, visando criar assim uma verdadeira linguagem baseada 
no signo em vez de na palavra. (ARTAUD, 1995, p. 72). 

 

Desta forma por conta de tais bases utilizadas podemos dizer que sendo o 

corpo de cada ator único em suas particularidades, a técnica que aqui utilizamos nos 

permite a ampliação da qualidade cênica através de movimentos corporais sempre 

novos, de uma maneira que o ator sempre será o ponto central da obra teatral. 

Neste sentido, Klauss Vianna nos oferece com sua técnica aquilo que Artaud 

somente nos instiga a buscar: os paradigmas para a aquisição dessa linguagem em 

cena.  

No próximo capítulo explicarei como os projetos os quais eu fiz parte me 

alavancaram para melhor entendimento da técnica e me instrumentalizaram para 

minha vida acadêmica e artística a partir do momento em que conheci e vivi a 

técnica na minha vida e no meu corpo. E como esta técnica me possibilita na busca 
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de um teatro que coloque o ator como centro do espetáculo teatral, como Artaud 

buscou em seus escritos. 
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3 – PROJETOS KLAUSS VIANNA – O APRENDIZADO 

 

 

Neste capítulo tratarei da forma como se deu minha participação nos projetos 

dos quais fiz parte, que me fizeram conhecer a técnica Klauss Vianna e reconhecer 

meu corpo como indivíduo criativo e único no universo. Num primeiro momento farei 

uma apresentação dos projetos, explicando qual o objetivo das pesquisas e o 

resultado delas. Num segundo momento apresento a técnica Klauss Vianna como 

um Sistema Aberto, baseada na Teoria Geral dos Sistemas. E no último momento 

deste capítulo colocarei minhas experiências corporais trabalhadas no projeto de 

pesquisa do qual participo até hoje. 

 Este trabalho de Conclusão de Curso é fundamentado na técnica Klauss 

Vianna que conheci no projeto “Programa de Formação Complementar – Práticas de 

Encenação: “Corpo Sígnico: um experimento do ator na Técnica Klauss Vianna”, e 

posteriormente no projeto de pesquisa “Técnica Klauss Vianna e dramaturgia 

corporal: estudo do sistema de movimento consciente em trabalho de atores”, 

ambos coordenados pela Profª. Ceres Vittori. Com esses projetos acabei me 

identificando com a técnica a qual me proporcionou o conhecimento do meu corpo, a 

conscientização de partes as quais simplesmente esquecemos que possuímos, e a 

percepção de que tudo em mim pode expressar algo no teatro, se trabalhado de 

uma forma que nos entreguemos a ela e confiemos em sua capacidade de nos fazer 

ver como indivíduos únicos presente no mundo e ver o outro da mesma forma. 

O programa que iniciou minhas pesquisas dentro da técnica Klauss Vianna 

visava uma experiência teatral a partir dos fundamentos da técnica, sendo estudada 

a partir de suas bases e alcançando o nível de sistema aberto fazendo com que o 

trabalho pudesse evoluir com o desenvolvimento da técnica em cada um. 

A pesquisa iniciou-se com a leitura do livro “A Dança” (1990), de Klauss 

Vianna, que traz a história de sua vida e, por conseguinte fundamentos da técnica. 

Foi feita uma resenha do livro, definida pela coordenadora como “teórica e prática”, 

pois buscava, além da análise e resumo do livro, uma vivência e compreensão da 

técnica pelos alunos envolvidos.  
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3.1 - RELATOS E RELATÓRIOS: A TÉCNICA COMO SISTEMA 

 

No programa “Corpo Sígnico” os alunos envolvidos buscaram através da obra 

de Klauss Vianna um entendimento teórico e prático de sua técnica. Nos primeiros 

dias de pesquisas corporais fazíamos o treinamento básico: percepção do corpo 

deitados no chão, percebendo o peso que o corpo tem com a gravidade agindo 

sobre ele. Fomos descobrindo as tensões que impossibilitavam nossos corpos de 

tocar completamente o nosso primeiro e mais seguro apoio: o chão. Nele tínhamos 

uma força nos puxando para baixo, a gravidade, logo uma outra força nos levaria 

para cima a partir do chão. 

Sendo o chão o melhor amigo do iniciante na técnica, Klauss Vianna explica: 

 
Duas Forças Opostas geram um Conflito, que gera o Movimento. Este, ao 
surgir, se sustenta, reflete e projeta a sua intenção para o exterior, no 
espaço. No corpo este fenômeno se inicia no momento em que descubro a 
importância do solo e a ele me entrego e respeito. Esta é a primeira fase, a 
da germinação, a da entrega. Só descubro a gravidade, o chão, abre-se 
espaço para que o movimento crie raízes, seja mais profundo, como uma 
planta que só cresce a partir do contato íntimo como solo. (VIANNA, 1990, 
p. 78). 

 

A partir do reconhecimento do corpo no chão, aprendemos a caminhar, e a 

usar as tensões corretas para isso, sem ter que nos pendurar nos ombros, nem 

morder os lábios para andar de um lado da sala para o outro. Um simples exercício 

como andar utilizando o triângulo do pé: calcanhar, metatarso e dedos é um 

exercício fácil à primeira vista. Mas colocar todo o nosso corpo vivo e desperto para 

uma única ação de andar com os pés, que é o correto, e estar inteiro nesta ação só 

se vai conseguindo a partir da compreensão de que empurramos o chão pra andar, 

é uma luta de forças, a gravidade contra os pés, e assim descobrimos quais 

músculos devemos acionar para a tensão seja bem localizada em nosso corpo para 

que a energia não se esvaia. Esse Conflito de Forças leva ao Movimento. 

Conhecemos assim as oposições e as direções ósseas, já que para Vianna 

quem realiza o movimento são os ossos e os músculos fazem com esse movimento 

se sustente e projete no espaço. (REZENDE; VIANNA, 1992, p. 28). Deste modo 

pesquisamos os ossos e suas articulações, fazendo com que o espaço entre ossos 

existente em todo nosso corpo se ampliasse para o movimento mais limpo e vivo. 
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Começar com o apoio do chão e passando para o estudo teórico e prático das 

oposições e direções ósseas, espirais, espaços articulares, resistência e oposição, 

apoios e transferência de apoios, conhecimento de si e do outro nos fez conhecer e 

compreender corporalmente a técnica para a criação cênica.  

Faz parte da técnica o reconhecimento de si e tudo o que temos de bom e de 

ruim em nós mesmos. Se nosso corpo conta a nossa história, nem tudo que vivemos 

foi incrível, mas essa vivência também deixa marcas em nosso corpo, em forma de 

tensões. 

Redescobrindo nosso corpo, percebendo nossas tensões, visamos a uma 

conscientização corporal com a liberação destas tensões e assim, o 

desenvolvimento da conscientização individual. O intérprete que participa dos 

ensinamentos da técnica consegue uma maior desenvoltura corporal, fazendo dos 

seus movimentos linguagem que preenche o espaço 

A técnica de Klauss Vianna coloca o intérprete inteiro em seus movimentos e 

em suas criações, sustentando suas descobertas corporais e colocando-as em foco 

em cada movimento criado, e em cada gesto vindo de um impulso. Assim, o ator 

preenche o espaço com a dança que criou com suas próprias possibilidades e 

características corporais, permitindo que seus gestos sejam verdadeiras poesias no 

espaço. 

Se a linguagem dramática é o texto, a linguagem da dança e do teatro o qual 

eu acredito é, portanto, a linguagem do movimento, considerando que nesta arte a 

comunicação de sensações, sentimentos e emoções se da através do espaço, como 

diz Jorge Vieira: “Os dançarinos comunicam com o corpo: textos de alta 

gestualidade estética comunicam, acima de tudo, sentimentos e emoções”. (VIEIRA, 

2003, p. 245). 

Descobrir com a técnica partes do corpo que jamais pensaríamos que 

tínhamos ou a mecanização das articulações e a movimentação dos ossos para os 

movimentos é um aprendizado inesquecível, tornando a técnica nossa melhor 

amiga. Mas, ao não se entregar mais às pesquisas corporais que ela sustenta o 

intérprete, este mesmo rompe com aquela amizade que antes existia, fazendo com 

que a pesquisa não caminhe e o intérprete não evolua corporalmente. Como explica 

o próprio Klauss Vianna: 
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Não é à toa que certas pessoas são tomadas de uma grande ansiedade ou 
acabam abandonando as aulas quando se vêem diante de uma imagem 
que não corresponde mais ai que eles são, diante de novas possibilidades e 
potencialidades até então completamente desconhecidas ou esquecidas. 
(VIANNA, 1990, p. 112). 

 

Com todo o entendimento dos elementos propostos por Klauss Vianna em 

seu livro, iniciamos a segunda parte da pesquisa através da memória corporal de 

cada um, através das massagens, pontos de tensões em cada um, enfim, uma 

investigação profunda da história que o próprio corpo registrou. Cada corpo carrega 

consigo uma história, e era essa história que resgataríamos.  Através desta 

investigação da memória corporal construímos o que foi denominado o movimento 

primordial de cada um, que através deste movimento meu corpo contasse a história 

de minha memória despertada pela técnica. 

O resgate da nossa memória corporal nos levou a buscar um texto literário 

para o qual confluíssem as experiências do grupo, o desenvolvimento de cada 

movimento primordial se deu com a fusão com o texto de Ludmila Bollow, “A Mulher 

de 27 filhos”, e deste modo chegaram a um exercício cênico chamado “O Círculo 

Mágico”, do qual eu não participei porque acabei desistindo cerca de dois meses 

antes da estréia do espetáculo.  

A encenação foi resultado da pesquisa corporal de cada um juntamente com 

a memória contida em cada corpo investigado. As noções da técnica colocados em 

prática e a memória corporal de cada um foram aliados ao texto e o que era 

individual passou a ser um trabalho em grupo. 

Mas como o próprio Klauss Vianna dizia: “é preciso se afastar para me 

aproximar” (VIANNA, 1990, p. 17). E esse momento não muito bom também fez 

parte do meu aprendizado com esta técnica, a qual eu sou fiel desde o início, mas 

que precisei ver de longe para compreender a necessidade de minha busca, a 

necessidade de seus ensinamentos. 

Assim que sai do programa “Corpo Sígnico”, pensei que pudesse me focar em 

alguma outra técnica que me desse estrutura para a construção cênica. Enquanto eu 

fazia essa busca me pareceu que meu corpo bloqueou e cancelou todo e qualquer 

ensinamento que tive sobre a técnica Klauss Vianna. A impressão era que meu 

corpo ficou com raiva do meu erro de ter saído do projeto, e assim, fiquei sem a 

base que tanto gostava e acreditava. Passei a me esforçar em outras disciplinas, 

sem muito resultado. Tentei utilizar outras técnicas que não me deram o mesmo 
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apoio que Klauss Vianna me dava, me equivoquei mais uma vez e acabei sem nada: 

sem a técnica Klauss Vianna e sem outra técnica que me instrumentalizasse. Sem 

mais ter o que fazer, admiti a derrota do meu orgulho para a necessidade do meu 

corpo, que pedia a volta de Klauss Vianna, e assim voltei a escutá-lo. 

Comecei a segunda parte de minha pesquisa no projeto que tem como título 

“Técnica Klauss Vianna e dramaturgia corporal: estudo do sistema de movimento 

consciente em trabalho de atores”. Neste projeto foi colocada em prática a idéia da 

técnica como Sistema Aberto, de acordo com os estudos de Neide Neves e Jorge 

Vieira, principalmente.  

De acordo com a Teoria Geral dos Sistemas, se um sistema troca 

informações com o ambiente, de qualquer forma, então esse sistema é aberto. 

(NEVES, 2003, p. 123). Deste modo, se o corpo por si só já é um sistema aberto 

porque faz trocas com o ambiente externo, como a respiração; a técnica Klauss 

Vianna é considerada aqui como um sistema aberto, que troca informações com o 

meio externo, ou seja, os colegas na sala de aula, os sons ao redor, ao mesmo 

tempo em que faz trocas internas, como impulsos que alavancam os movimentos 

para sua existência no espaço, além da memória, sensações e pensamentos. A 

técnica pressupõe, portanto, que o artista seja aberto para as trocas de informações 

dentro do sistema-técnica. 

A nossa pesquisa se concentra no “como” a técnica pode ser considerada um 

sistema aberto. Por esta razão, além do treinamento com vistas aos estudos do 

conceito de sistema aberto realizamos Aulas Interativas as quais nos proporcionam 

pesquisar sobre como podemos influenciar e ser influenciados por pessoas que não 

praticam a técnica Klauss Vianna ou pessoas que não participam do projeto.  

O projeto ainda continua, mas neste momento se faz necessário o relato do 

processo da pesquisa até o presente momento na minha pesquisa em busca de uma 

dramaturgia corporal que instrumentalize a prática cênica através de um treinamento 

na técnica Klauss Vianna. Ainda serão feitas descobertas em relação a esta e 

muitas outras pesquisas dentro da técnica Klauss Vianna, mas estes são outros 

trabalhos, outros enfoques, outras buscas. 

Voltando à minha pesquisa, despertada a sensibilidade para termos corpos 

pensantes chegamos à individualidade para um conhecimento mais profundo. 

Individualidade não significa que o aluno deva se fechar em si mesmo todo o 
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processo criativo, pois esta técnica é antes de tudo um sistema que possibilita a 

troca de informações com o ambiente, os colegas e consigo mesmo. E com os 

textos de Neide Neves, Jorge Vieira e Pierce, tentamos entender como a técnica 

pode ser um sistema aberto, percebendo que cada um dos parâmetros básicos para 

a existência de um sistema contido nas instruções da técnica. 

Para tentar entender como a técnica de Vianna era um sistema aberto, 

construímos primeiramente imagens corporais que consistiam em movimentos 

ligados às espirais, buscando pontos de apoios que nos dessem a base para o 

surgimento destas imagens. Várias posições foram encontradas dentro das espirais, 

explorando as oposições e os espaços corporais. Selecionando os movimentos mais 

interessantes e construindo a partitura, surgia assim a primeira imagem de cada um, 

individual e com movimentos relacionados com seus impulsos e sensações. 

Descobrindo nossas imagens corporais iniciais fizemos com que 

pensamentos, imagens e sensações virassem gestos que nos caracterizassem. 

Pude perceber que a minha imagem corporal neste estágio do trabalho era mais 

disponível e aberta para novas pesquisas do que quando eu participava do 

Programa de Formação Complementar. 

A imagem corporal de cada um resulta na soma de movimentos que 

caracteriza o intérprete como praticante desta técnica e localiza nela a 

individualidade proposta em cada movimento, redescobrindo a imagem que tenho de 

mim mesma:  

 
Para ser intérprete de minhas emoções tenho necessariamente que me 
despojar de uma imagem que me foi de alguma forma imposta para adotar 
a postura que corresponde à minha trajetória pessoal e à minha existência 
cotidiana. (VIANNA, 1990, p. 113). 

 

Em seguimento à pesquisa, experimentamos nossas imagens corporais com 

os colegas, influenciando e nos deixando influenciar pela pesquisa corporal de cada 

um. A autonomia presente em cada trabalho individual era proposta para o outro a 

fim de que este se deixasse influenciar pela linguagem do sistema: a linguagem de 

gestos contida no ambiente, ou seja, na esfera de comunicação que envolve os 

estudantes dessa prática, desse sistema. Observando as imagens de cada um 

presente na sala, permiti que minha imagem fosse influenciada pelas demais: ritmos, 

níveis, qualidades de movimentos, entre outros. 
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A autonomia é um dos parâmetros básicos para a constituição de um sistema 

e para Klauss Vianna é fator fundamental na técnica, pois a geração de autonomia 

dentro desta possibilita que o artista seja um criador de movimentos que lhe são 

únicos.  

Esta técnica dá a liberdade de criação partindo de estímulos internos, fazendo 

do individuo um pesquisador do corpo, em autoconhecimento, deixando de ser um 

repetidor de movimentos para ser criador, trilhando seu próprio caminho através de 

seu corpo. (MILLER, 2007, p. 16).  

Neide Neves explica que as conexões internas e externas ao corpo, 

modificam o estado deste. Os movimentos são retidos de alguma forma, 

conscientemente ou não, logo são registradas também as qualidades dos 

movimentos e suas conseqüências em relação ao ambiente ocasionando 

modificações no sistema, sensoriais ou motoras, resultando em outro movimento 

que tem ligação com os movimentos anteriores. (NEVES, 2008, p. 81). Este 

parâmetro básico sempre fez parte da técnica de Klauss Vianna. Cada corpo é único 

em suas particularidades. Assim, afirma Neide Neves: 

 
O despertar da sensibilidade corporal promove a integração, a 
individualidade e a capacidade de transformar e ser transformado. Corpos 
pensantes livres para imaginar e criar a si próprio na relação com o outro e 
com o mundo (NEVES, 2008, p. 11). 

 

A partir destes exercícios acabamos por ter uma segunda imagem: a que eu 

tenho de mim mesma influenciada pela imagem de cada um dentro da sala de aula. 

Os exercícios foram realizados para a compreensão de como funciona um sistema 

aberto, estudando de forma teórica e prática as características de um sistema e 

compreendendo melhor a técnica através da Teoria Geral dos Sistemas. 

O conceito de Sistema Aberto relaciona-se com a poesia do espaço, proposta 

por Artaud, considerando o sistema ambiente como meio de transição de informação 

entre um sistema e outro. Desta forma a poesia no espaço não acontece apenas no 

corpo do ator, mas em todo o sistema ao trocar gestos e movimentos como 

informação no espaço. 

Neide Neves explica que todo sistema que troque informações com o 

ambiente é considerado um Sistema Aberto, sendo este um parâmetro básico para a 

existência do sistema. 
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Ainda de acordo com Neide Neves, baseada na Teoria Geral dos Sistemas, 

definido segundo Avanir Uyemov: 

 
[Um] agregado de coisas passa a ser sistema quando, por definição, existe 
um conjunto de relações agindo sobre os elementos agregados, de modo a 
permitir a emergência de propriedades coletivas, partilhadas (UYEMOV 
apud NEVES, 2003, p. 125). 

 

Assim, o movimento gerado dentro do sistema é captado por este sistema, 

compreendido, e é alterado o estado deste no espaço-tempo. Deste modo a técnica 

de Klauss Vianna tem a expressão de um corpo, numa relação com o ambiente, 

através das mudanças de estados de seus movimentos. (NEVES, 2003, p. 126). 

A poesia no espaço que a técnica propicia a investigação de gestos que 

nascem de estímulos internos de cada intérprete se transformando em movimentos 

no espaço, movimentos estes que “não existirão apenas para o prazer exterior dos 

olhos e dos ouvidos, mas para o prazer mais secreto e proveitoso do espírito”. 

(ARTAUD, 2006, p. 145). 

E mais diretamente sobre a técnica: 
 

A troca com o ambiente é condição presente também internamente à 
técnica. Ela existe baseada na compreensão de que a expressão de cada 
corpo só acontece se conectada e conectando, a cada momento, às 
realidades interna e externa ao corpo. [...] O corpo se move, dialogando com 
o ambiente interno (sensações, emoções, imagens...) e externo (outros 
corpos, luz, sons...) alterando-os e alterando seus estados. (NEVES, 2003, 
p. 127). 

 

Seguindo o raciocínio de Neves podemos perceber a técnica de Klauss 

Vianna como um sistema aberto que evolui a cada movimento, com cada gesto 

gerado no espaço.  E este gesto deve ser plenamente presente e conter toda a 

atenção na sua realização. O próprio Vianna incentivava seus alunos a perceberem 

o espaço da sala de aula e “sentir a relação com colegas e professor, como são 

essas pessoas, reparando sempre que o experimentar novos lugares no ambiente 

leva também a novas sensações e referências físicas. (VIANNA, 1990, p. 125). 

Percebendo o espaço ao nosso redor e nos relacionando com ele podemos 

receber diferentes tipos de influência em nosso trabalho corporal, a velocidade do 

vento, o movimento das folhas nas árvores, a formas geométricas das construções, 

etc. Observando o espaço colocamos em forma de movimentos a poesia que existe 
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em lugares não antes percebidos, mas que através de gestos, tudo pode ser 

influência e tudo contribui para minha própria poesia no espaço, meus movimentos. 

Klauss Vianna buscava movimentos verdadeiros, que estivessem conectados 

com o interior de cada intérprete, pois os movimentos não devem ser apenas de fora 

para dentro, mas principalmente de dentro para fora: 
 

Buscava movimentos com as características do novo, pleno de vida. 
Expressão de cada corpo, num determinado momento; dos recursos e da 
história deste corpo e não a repetição ou execução desatenta, que ele 
identificava como forma desprovida de verdade e vida. (NEVES, 2008, p. 
39). 

 

E para movimentos com tais características, Klauss Vianna chegou à 

conclusão que sobre sua técnica “um trabalho corporal que tenha como objetivo 

construir um corpo disponível para o movimento deve incluir quatro fatores 

fundamentais: o terreno (percepção), os meios (sensação, movimento, imagem 

mental, conceito), o tempo (atenção/presença) e o espaço (ambiente)”. (NEVES, 

2008, p 15).  

Num tempo dado, quanto maior o número de movimentos, maiores serão as 

imagens físicas e as significações ligadas aos movimentos. (ARTAUD, 2006, p. 145). 

Na exploração do espaço e investigação de gestos transmitidos para o ambiente e 

percebido pelos elementos do sistema, faz crescer o número de informação e a 

ampliação dos signos através dos gestos neste espaço. 

A percepção se dá através do “acordar” do corpo que é baseada 

principalmente na estrutura óssea do corpo humano, começando pelos pés que, 

como diz Klauss Vianna, “à medida que vou sentindo o solo, empurrando o chão, 

abro espaço para minhas projeções internas, individuais, que, à medida que se 

expandem, me obrigam a uma projeção para o exterior”. (VIANNA, 1990, p. 78).  

Assim, o ator tem conhecimento de como se conectam dois ou mais ossos e 

ganhando consciência de sua mobilidade, “o esqueleto vai ganhando uma dimensão 

de suporte do corpo como um todo, como um sistema integral, em que uma parte 

interfere na totalidade”. (MILLER, 2007, p. 64).] 

A partir dos estudos de Neide Neves, os conceitos básicos da técnica de 

Klauss Vianna podem ser selecionados de acordo com a definição de sistema de 

Uyemov, do modo que: em (1) Conjunto de Relações nós temos a auto-imagem de 

cada um no começo do trabalho e a consciência dos movimentos no espaço; em (2) 
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Agregação de coisas podemos entender os paradigmas: espirais, oposições e 

apoios, que nos fazem cada vez mais aumentar a conscientização corporal; em (3) 

Propriedades Coletivas verificamos o resultado das duas primeiras fases citadas 

acima correspondente à imagem externa e pessoal, as mudanças de estados e a 

criação de movimentos corporais, baseados e influenciados pelos elementos 

constituintes do sistema. 

Depois do reconhecimento de si, relacionada com o reconhecimento do outro 

através das imagens, partimos para uma evolução no trabalho de conscientização e 

percepção corporal. Quando conhecemos movimentos comuns, como andar, 

agachar, sentar, podemos partir para movimentos mais elaborados, e podemos 

descobrir movimentos elaborados com estes comuns. Como explica Vianna: 

 
Sem que haja consciência desses movimentos [comuns] e da maneira como 
costumamos fazê-los é muito difícil avançar em direção a movimentos mais 
elaborados, que há exigem um certo conhecimento e domínio de si mesmo. 
Se não levarmos em conta essa realidade, qualquer tentativa nesse sentido 
tende a fracassar ou a se converter em pura ginástica. (VIANNA, 1990, p. 
109). 

 

Em busca de movimentos evolutivos dentro da técnica, a espiral se tornou a 

ferramenta mais importante neste período da pesquisa. Através da espiral, busquei 

posições, trocas de apoios que me impulsionasse para cima formando uma oposição 

com a gravidade agindo em meu corpo. 

Essas posições eram pesquisadas a partir de quatro possibilidades: deitada, 

sentada, agachada e em pé. Pesquisando diferentes maneiras de realizar esses 

movimentos, meu corpo se colocava em disposição para a percepção do peso e a 

troca de apoio que me davam base para o próximo movimento.  

Após as investigações sobre cada parte do meu corpo que poderia servir 

como apoio, nas quatro possibilidades de posicionamento citadas, pude perceber 

mais amplamente que meu corpo possui variados pontos de apoio, e não apenas os 

pés, as mãos e os joelhos, como estamos acostumados. A descoberta desses novos 

apoios possibilitou novas maneiras de utilização do corpo na técnica e na construção 

cênica.  

Nós do projeto criamos, então, a partir desse exercício quatro seqüências 

com quatro possibilidades de deitar, sentar, agachar e ficar em pé, ou seja, quatro 

seqüências com quatro movimentos cada. Assim fomos separados em grupos de 
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quatro e cinco pessoas e assim construímos a dramaturgia do grupo, que consistia 

em cada um ter a sua partitura, caracterizando o grupo por alguma qualidade 

presente nas partituras, por exemplo: a ordem das sequências a serem feitas, o 

ritmo, a fala do texto, etc. O texto posteriormente inserido foi escolhido pelos 

estudantes e dividido pelos grupos em pequena falas as quais cada um era 

responsável por uma parte, juntamente com sua partitura corporal. Utilizamos textos 

de Clarisse Lispector e Arnaldo Antunes.  

A dramaturgia corporal neste exercício foi construída pelo ator através da 

técnica Klauss Vianna e seus preceitos mais básicos, entre eles, os mais utilizados 

foram as espirais e a troca de apoios do corpo. 

Essa transferência de apoio se dá quando nos movemos e sempre estamos 

mudando a configuração de distribuição de peso pelo corpo. Na técnica 

pesquisamos essa transferência sem que pensemos antecipadamente o movimento. 

Explica Neide Neves:   

 
A partir de apoios ativos e de acordo com a organização da musculatura de 
um corpo, num determinado momento. Isso gera uma qualidade especifica 
de movimento e permite a descoberta de novos caminhos internos, novos 
desenhos do movimento no espaço. (NEVES, 2008, p. 41). 

 

A transferência de apoios possibilita a pesquisa além do equilíbrio do peso do 

corpo entre as partes envolvidas no apoio, como também, o descobrimento de como 

uma parte qualquer em mim pode se transformar em um apoio forte e me dar base 

para prosseguir para o próximo movimento. A cada subida e descida pela espiral 

buscando esses novos apoios, em cada deitar, sentar, agachar e ficar em pé eu 

descubro novas formas em meu corpo que desenham o espaço e me permitem a 

conquista de um corpo mais acordado, consciente e redescoberto pelos apoios, uma 

nova conquista com movimentos simples e comuns, mas que fazem de mim um 

“novo corpo”. 

Klauss Vianna dizia que a mais simples observação do cotidiano e na técnica 

interfere na maneira de andar, pois tudo que é observado sofre interferência: 

movimentos que fazem parte a nossa dinâmica, a partir da observação se tornam 

perceptível. (VIANNA, 1990, p. 108). 

Partindo da observação e percepção do corpo, o alinhamento corporal é um 

exercício que exige uma atenção ativa para sua realização. O encaixe das 
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articulações com movimentos que ampliam os espaços articulares e faz com que o 

corpo esteja completo em sua estrutura natural: “o contato dos pés com o chão, a 

posição dos joelhos e quadris, a colocação do tronco em relação às pernas, a 

posição da cabeça em relação ao tronco”. (VIANNA, 1990, p. 108).  

Perceber o corpo num alinhamento é complicado e requer muita atenção. 

Sentir se os pés estão alinhados aos joelhos e ao quadril sem ter a necessidade de 

olhar para eles se torna um exercício que requer sua inteira conscientização 

corporal. No inicio é até comum olharmos para os pés, afinal, no começo do trabalho 

temos que nos lembrar da existência destes, e por isso em todo começo das aulas 

massageamos os pés, para que através deles possamos acordar e mobilizar todo o 

corpo para a prática da técnica. 

Partindo dos alinhamentos, buscamos nos movimentar pelo espaço 

perceptivos e conscientes a todas as mudanças no corpo: os músculos necessários 

para a movimentação; o peso do corpo balanceado para não surgir tensões; o 

alinhamento das articulações e a postura que conquistamos a partir deste exercício, 

enfim, a observação completa de como nos movimentamos pelo espaço. Klauss 

explica: 

 
[...] trato de reorganizar meu movimento de acordo com essa percepção, 
buscando estabelecer uma relação de equilíbrio: o peso do corpo sobre o 
metatarso; maléolos, joelhos e quadris levemente girando para fora, os 
quadris sobre as pernas e o tronco sobre os quadris; a cabeça numa 
posição de aproximadamente 90º em relação ao pescoço e o corpo todo 
voltado para frente, enfatizando o trabalho da musculatura anterior e 
procurando anular a força da musculatura posterior que, normalmente, atua 
como frio do movimento e nos puxa para trás. (VIANNA, 1990, p. 111). 

 

Passando pelos alinhamentos é possível compreender melhor os encaixes 

das articulações, suas alavancas para o movimento, diferentes possibilidades de 

movimentação antes não percebida, equilibrar o peso do corpo para utilização das 

alavancas, e além de tudo compreender e ter consciência que o corpo é um todo, 

que o movimento do braço influencia a perna, e qualquer movimento feito é sentido 

através de uma onda por todo o corpo. 

A partir destas pesquisas corporais focando a técnica como um sistema 

aberto, tudo o que construímos individualmente é influenciado pela dramaturgia 

corporal do outro que também pertence a esse “sistema-técnica”. Portanto, tudo o 
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que construímos fica registrado nesse sistema, registro que caracteriza a própria 

linguagem do sistema.  

Aqui também é possível identificar a construção do que se denomina poesia 

do espaço. O trabalho de ator se revelando em experiências de dramaturgia corporal 

através do ambiente como meio de trocas entre os atores pertencentes ao “sistema-

técnica”. A partir da construção de uma dramaturgia corporal acrescentando ao 

ambiente a poesia de cada um fazendo com que o sistema cresça e evolua através 

das informações e descobertas pessoais colocadas em foco pelo ambiente. 

Para entendermos melhor essa questão, buscamos os estudos de Jorge 

Vieira que diz que todo sistema tem uma linguagem, e todo sistema é uma 

linguagem, portanto, o corpo que dança comporta-se como tal. Explica Vieira: 

 
A dança, em seu caráter sistêmico e semiótico, satisfaz aos chamados 
parâmetros sistêmicos (Vieira, 2000a), e como ocorre em sistemas 
complexos é aquele parâmetro, relativo à complexidade, que é o mais 
importante. A dança é um sistema de movimentos organizados no tempo, 
com alto teor de complexidade, principalmente, aquela tácita e associada a 
um valor, o valor estético. (VIEIRA, 2003, p. 249).  

 

O valor tácito citado é referente ao valor da dança na complexidade. Este 

valor é caracterizado pela “forma de conhecimento que não pode ser comunicadas 

pela fala e pela escrita”. (VIEIRA, 2003, p. 245). A arte está neste domínio por 

utilizar discursos e semioses para sua comunicação que atingem esse valor tácito, 

enfatizando a comunicação de emoções e sentimentos, portanto, todo conhecimento 

artístico é sofisticado e complexo. (VIEIRA, 2003, p. 245). A poesia corporal, 

portanto, é um resultado de semioses. 

A dança, em especial a técnica de Klauss Vianna aqui tratada, utiliza-se de 

signos para a comunicação, ou seja, para haver um sistema é necessário haver uma 

linguagem desse sistema e algo que receba essa linguagem.  

Desta forma concebemos a técnica como um sistema com a linguagem de 

gestos e movimentos que trabalham na forma de signos. 

Além da Autonomia explicitada anteriormente, outros dois parâmetros que 

caracterizam um sistema básico são a Permanência e o Ambiente.  

O Ambiente é crucial para a realização da técnica. Como já foi dito, o espaço 

onde a expressão de cada corpo acontece com a troca com o ambiente conectado 

às realidades internas e externas ao corpo. (NEVES, 2003, p. 127). Trata-se de um 
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sistema envolvendo outro sistema, pois para que exista a emergência de sistemas é 

preciso que exista um sistema, como um local, para isso ocorrer, este é o Ambiente. 

É neste sistema que encontramos o que é necessário para a troca de informações 

entre sistemas “desde energia até cultura, conhecimento, afetividade, tolerância, 

etc., “estoques” necessários para efetivar os processos de permanência”. (VIEIRA, 

2000).  

Com a poesia do espaço de Artaud, buscamos a exploração de gestos e 

movimentos pelo espaço e a construção de uma dramaturgia corporal. Essa 

exploração de gestos gerados no ambiente pluraliza as informações colocadas em 

foco pelo espaço, ampliando os “estoques” de informações, possibilitando a 

permanência do sistema. 

A troca com o ambiente é uma característica também relativa à técnica. 

Mesmo na sala de aula, diariamente, o trabalho só acontece quando o ator está 

plenamente atento com seu corpo, trabalhando com a percepção para as influências 

internas e externas que recebe no momento da prática da técnica. A técnica 

permanece viva pelo fato de haver, além das trocas externas com o ambiente, as 

trocas internas também relativas às imagens, sensações, emoções, etc. (NEVES, 

2003, p. 127). 

O corpo humano é considerado também um sistema aberto. Explica Neide 

Neves: 

 
O corpo, compreendido como um sistema organizado no seu 
funcionamento, em relação com o ambiente, é a matéria-prima da pesquisa 
para a criação de movimentos. As ignições utilizadas são pinçadas na 
morfologia, na fisiologia, na percepção, na propriocepção, na mecânica 
corporal, com a certeza de que desta forma aciona-se o todo. (NEVES, 
2008, p. 18). 

 

Sendo um sistema, o corpo que dela participa também é considerado como 

tal, de um modo que cada movimento realizado tem de estar aberto para a 

transformação de ambos, corpo e movimento, a cada momento. Sem esse feito, o 

corpo perde sua qualidade de sistema e o movimento perde sua característica de 

mudança de estado no espaço-tempo e se torna um movimento vazio de vida, 

aleatório. Por isso, o ideal é a total presença e percepção em cada momento de 

improvisação, pois o que importa em cada corpo são suas capacidades de realizar 
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movimentos diferentes entre si, enriquecendo cada vez mais o sistema corpo e o 

sistema técnica. (NEVES, 2004, p. 128).   

Pensar na troca de informações e na troca de ambiente, com nossos corpos 

inteligentes e conscientes nos fez querer partir de dentro do projeto para fora numa 

busca de corpos a se redescobrir, buscar fora de nosso ambiente habitual um novo 

estímulo para a prática da técnica, assim como estimular os elementos presentes no 

novo ambiente.  

Sendo todo corpo humano considerado um sistema também aberto, para dar 

continuação à nossa pesquisa da técnica, montamos uma Aula Interativa, a qual a 

primeira foi realizada na “2ª Semana de Artes Cênicas”, evento realizado pelo Centro 

Acadêmico de Artes Cênicas na universidade. 

Neste evento a Aula Interativa foi construída com a seguinte metodologia: 

 Apresentação dos participantes da aula: ficamos em roda, e uma pessoa saía 

de seu lugar para tomar o lugar de outra pessoa. No meio do caminho dizia o 

nome e através do foco no olhar, se dirigia para a pessoa que deveria ser a 

próxima a se apresentar, tomando assim o seu lugar na roda.  

 Espirais: as espirais fazem com que o participante aqueça seu corpo para o 

trabalho prático e desde já utilizando preceitos da técnica, como o 

espreguiçamento do corpo, acordando os músculos e as articulações; as 

oposições; o controle do peso, entre outros. 

 Impulso e resistência feitos em duplas: são dois tipos, a favor e contra o 

movimento. O impulso é dado por alguém que toca a parte do corpo do 

companheiro que deve seguir a favor no movimento pelo espaço; a 

resistência é feita da mesma forma, mas com o movimento contra a mão da 

pessoa que toca uma parte do corpo fazendo uma resistência ao movimento, 

não como uma briga de forças, mas como um bloqueio que não quer permitir 

a movimentação gerando a qualidade do movimento. Primeiramente, um 

participante do projeto é tocado por alguém que participa da aula, depois, são 

trocadas as posições. 

 Pêndulo: impulsos pelo espaço com a resistência numa pausa. Como no 

exercício anterior fazemos o jogo de impulsos e resistência, mas agora as 

regras são outras: com o som do atabaque nos movimentamos pelo espaço 

como numa dança de impulsos com todo o corpo. Na pausa da música, a 
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resistência acontece ampliando nossa percepção e nessa pausa colocamos o 

texto “Nós somos os propositores, somos o molde” de Lygia Clark e que 

coloca em cena exatamente o que queremos com esta Aula Interativa que é 

“o sopro no interior desse molde”. Com a volta da música, os impulsos 

também voltam, às vezes com as partes do corpo pelo qual deve partir 

declarada. 

O texto escolhido para a utilização neste exercício explicita nosso objetivo em 

relação a estas aulas interativas, a cada “Somos os propositores” buscamos uma 

dilatação do corpo, através de micromovimentos que sempre nos guiam para o 

participante da aula, pedindo a este a relação que buscamos nesta prática, afinal, 

“Nós somos os propositores e a nossa proposição é o diálogo”. Buscamos assim, 

através desta relação uma maior interatividade com os participantes da aula. 

Foi realizada também uma Aula interativa no Museu Histórico de Londrina no 

projeto “Quinta Cultural”, a qual a mesma metodologia foi usada, a diferença é que 

nesta aula foi incluída uma experiência com saquinhos de ar, que algumas 

integrantes do projeto vivenciaram no 28º Festival de Dança de Joinville, com Ana 

Terra – professora do Curso de Dança da Universidade Anhembi Morumbi, em São 

Paulo e artista da dança. Este exercício acontece por último, pois é um momento de 

relaxamento e percepção corporal, deitados no chão, percebendo como está o corpo 

em relação ao começo da aula. Colocamos os saquinhos plásticos cheios de ar 

debaixo de cada joelho, e através de micromovimentos acordamos essa articulação. 

Tira-se o saquinho e é feita a percepção desta parte do corpo em relação ao 

momento antes do saquinho, ou seja, o que o saquinho com ar proporcionou para 

esta articulação. Depois colocamos o saquinho na lombar; no pescoço; na lombar e 

no pescoço ao mesmo tempo; e por fim, em qualquer parte do corpo que o 

participante sentir necessidade. Para cada mudança feita na pesquisa corporal, é 

necessário que se faça um momento de percepção, o que o saquinho com os 

micromovimentos puderam proporcionar a determinada parte do corpo investigada 

neste exercício, ou seja, observar o antes e o depois da utilização do saquinho de 

ar. 

E mais uma aula interativa foi desenvolvida com os alunos de Música da 

Universidade Estadual de Londrina, que resultou numa extensa troca de 

informações, experiências e cumplicidades. Acostumados a trabalhar uns com os 
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outros nas aulas de expressão corporal, os alunos de música tiveram uma 

experiência diferente e relevante assim como foi para nós, participantes do projeto.  

Nos exercícios com os impulsos pude perceber que muitos dos participantes 

têm seus corpos incompreendidos, pois ao tocar, no exercício dos impulsos em 

dupla, uma parte do corpo para iniciar o impulso, o participante tinha uma idéia 

errônea de algumas partes de seu próprio corpo, por exemplo: quando eu tocava as 

costas do participante, este não a impulsionava para frente a favor de meu 

movimento, mas girava o corpo. Aos poucos fomos descobrindo este corpo que 

estava tímido em se expressar, que cada parte é uma parte, mas o corpo é um todo 

que compreende um único ser. No final do exercício, pude perceber que a 

consciência corporal do participante já havia melhorado consideravelmente, pois as 

descobertas corporais feitas foram completamente proveitosas. No entanto, para um 

trabalho mais aprofundado é preciso mais tempo e disponibilidade. 

No exercício do pêndulo o qual realizamos impulsos e resistências e 

colocamos o texto de Lygia Clark, os alunos se assustaram quando começamos a 

dizê-lo, mas no final da aula uma boa pergunta foi feita por um estudante de música: 

e se algum participante da aula começasse a dizer um texto qualquer no meio do 

nosso texto? A resposta é bem simples: “Nossa proposição é o diálogo. Sós não 

existimos; estamos a vosso dispor”. Simples, engraçado e muito interessante, já que 

a proposta é a de troca.  

Pelo fato dos participantes da aula interativa serem estudantes de música, 

estes a consideraram muito importante nesse trabalho com o corpo. Disseram que 

por causa da música acabaram se soltando mais para o trabalho proposto sem 

muita timidez, seguindo o ritmo da música, criando impulsos corporais. Já que para 

eles, a música faz toda a diferença, foi o que lhes deu mais apoio e mobilidade 

dentro da aula interativa, pois é um universo ao qual já estão familiarizados. O 

trabalho se deu de forma lúdica, divertida ao mesmo tempo que séria e concentrada 

para a pesquisa individual. Mais uma aula concluída, mais corpos conscientes de si. 

Neste projeto as aulas interativas permitem que a nossa pesquisa siga em 

frente. Ao mesmo tempo em que levamos ao público uma breve amostra da técnica 

que praticamos, pretendemos fazer com que o corpo desse público possa reagir 

positivamente aos ensinamentos de Klauss Vianna.  

Mais uma vez, diz Neide Neves, sobre o sistema: 
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[...] o sistema precisa trocar com o ambiente e internalizar coisas por meio 
de codificações adequadas (traduções inter-semióticas). Isto gera 
autonomia. O sistema constituído pelas instruções da técnica Klauss Vianna 
troca informação com o ambiente, a partir do momento em que troca 
informações com outros métodos e sistemas, com os corpos com que 
trabalha, com a cultura, com a realidade externa. (NEVES, 2003, p. 127). 

 

A aula interativa é o momento que nós temos para a pesquisa prática do 

projeto: sendo esta um sistema aberto, as informações devem circular entre quem 

pratica a técnica e quem participa da aula, com estímulos de um para o outro, entre 

os participantes da aula, de forma que cada um influencie o trabalho corporal do 

outro. 

Com a exploração espaço-tempo através dos movimentos estimulados pela 

técnica Klauss Vianna, a técnica se dá um sistema quando um primeiro movimento 

surge no espaço, é percebido pelo outro que o apreende e transforma em um novo, 

porém não diferente deste primeiro movimento, mas uma transformação o mesmo.  

Klauss Vianna já dizia que um movimento interfere no outro, um movimento 

com as mãos é ecoada nos pés, como uma energia que flui debaixo para cima. 

(VIANNA, 1990, p. 110). Da mesma forma acontece na técnica, interferimos no 

movimento do outro através da influência do ritmo, das sensações, das qualidades 

do movimento e tudo isso se dá através da observação do outro. Explica Vianna: 

 
[Um] princípio básico do meu trabalho: através da observação e da 
percepção dos movimentos mais elementares criamos um código com 
nosso corpo, começamos a sensibilizar as partes mortas e a liberar as 
articulações. Nosso corpo vai reagindo aos mais diferentes estímulos, do 
mesmo modo que um saco plástico cheio de ar reage a uma determinada 
pressão, deslocando-se, inflando em outro ponto qualquer, compensando 
em outra parte a pressão exercida sobre ele. (VIANNA, 1990, P. 110). 

 

Usando a imagem dos saquinhos plásticos, o exercício passado por Ana 

Terra, e utilizado em nossas aulas, concretiza de forma visível a imagem de Klauss 

Vianna. Os saquinhos nos auxiliam na compreensão e percepção de espaços 

articulares. Quando deitamos no chão e sentimos nosso corpo depois de termos 

usado os saquinhos embaixo dos joelhos, por exemplo, podemos perceber uma 

diferença significativa em relação ao que sentíamos antes do exercício. Os espaços 

internos nos dão a impressão que as pernas se alongaram completamente, e que o 
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ar que estava dentro do saquinho passou para as articulações como uma troca de 

energia, de estímulo. 

Quando terminamos de passar esse exercício sempre pedimos para os 

participantes falarem uma palavra que lhe veio à mente quando realizavam esse 

exercício, as palavras mais ouvidas são: leveza, esticar, férias, relaxamento, 

entrega, entre outras. 

Isso nos mostra se o objetivo do exercício da aula foi alcançado: permitir que 

através do nosso trabalho os participantes percebam seu corpo, acordem seus 

sentidos e, que através deste início de consciência corporal, eles acreditem que o 

corpo é um todo que precisa estar livre de tensões e completo para a plena 

expressão no espaço, ou simplesmente, o bem estar consigo mesmo. 

Como no exercício passado nas aulas interativas os impulsos e a resistências 

são explorados pelos participantes no projeto na maioria dos encontros semanais, 

fazendo-nos descobrir cada vez mais impulsos geradores de movimento dentro de 

cada um de nós.  

Para melhor compreensão e percepção corporal, o exercício dos impulsos 

nos levam pelo espaço a partir dos movimentos por eles gerados. A resistência é o 

contrário, é o movimento com a intenção do não-movimento. A partir de um impulso 

gerado, o corpo deve ir contra este, não permitindo a explosão deste no espaço, 

mas agindo com oposição, ou seja, quando usamos os apoios da estrutura óssea de 

maneira correta e direcionamos o peso do corpo a favor da gravidade, somos 

direcionados para cima e assim, “em todas as direções para onde “empurrarmos”, 

geraremos uma oposição que aumenta o tônus muscular e transmite o movimento 

pela estrutura óssea”. (NEVES, 2003, p. 130). 

A resistência trabalha, portanto, com a oposição ao impulso e com o tônus 

muscular. No projeto, ao pesquisar impulsos e resistência através da espiral, no 

sentido que o impulso te alavanca para cima, e posteriormente, há um despencar do 

peso a favor da gravidade; um impulso que me leva cada vez mais para cima, e na 

pausa a resistência numa oposição de forças; e a partir da explosão em uma direção 

que compõe essa oposição, há o despencar do peso, não como um desmoronar 

sem atenção, mas deixar “a musculatura à vontade, [...] o grau mínimo de atenção 

necessário para manter o equilíbrio”. (VIANNA, 1990, p. 122). 
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Pude pesquisar profundamente a resistência e tônus muscular no meu corpo 

a partir destas oposições aos impulsos geradores de movimentos. A resistência é 

uma oposição, duas forças que levam ao movimento. O exercício propunha que a 

partir da resistência, um movimento fosse gerado, com a “vitória” de uma das forças 

constituintes no conflito. 

É notável a presença corporal partida do tônus que é gerado por essas 

resistências, essas oposições. Com o corpo desperto e consciente para o trabalho 

da técnica, as oposições exercem no corpo uma colocação total deste no exercício, 

dando a impressão que cada parte do corpo está sendo puxado para um lado 

diferente, o que não é uma mentira. A partir do tônus muscular que é gerado dessas 

oposições, o tônus é  

 
a medida certa, a quantidade exata de tensão que se pode colocar em cada 
osso, é daí que surgem todas as coisas, a forma ideal a usar, que não deve 
massacrar nem soltar inteiramente ossos e músculos. (VIANNA, 1990, p. 
126). 

 

A partir do tônus, que é a medida certa de tensão chegamos a presença 

corporal, transformando todo movimento consciente em dança, o tônus muscular 

deixa os pontos de tensão no corpo mais presentes, e por isso a conscientização do 

papel dos músculos e ossos é relevante para a técnica. (VIANNA, 1990, p. 127). 

Com meus estudos da resistência, agindo sobre meu corpo a gravidade e 

minha oposição a ela, pude perceber e ter consciência de que cada parte do meu 

corpo está presente no movimento, me guiando pelo espaço plenamente acordada e 

presente em meus movimentos. 

Cada descoberta dentro da técnica, compartilhada por todos os elementos 

presentes neste sistema. Essa troca de informações gera a linguagem de nosso 

sistema, a técnica Klauss Vianna. Gerando a linguagem, surge então a Autonomia 

deste sistema, e através da autonomia a Permanência exerce sua função de não 

permitir que a técnica e sua linguagem tenham fim. É por isso que pesquisamos 

entre nós trocando nossas informações, e levamos para Aulas Interativas nossa 

linguagem a fim de influenciar o trabalho corporal dos elementos não componentes 

deste projeto. 

Segundo Neide Neves, a autonomia é o processo de recolhimento e 

estocagem de novas informações apreendidas durante o processo. Assim cada 
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corpo leva consigo o trabalho realizado na técnica de Klauss Vianna com a certeza 

de abertura para o novo, de acordo com a técnica. (NEVES, 2003, p. 128).  

O próprio Vianna, consciente de que a troca com o ambiente é fundamental 

para a evolução da técnica e da percepção corporal de cada aluno, pedia para que 

no processo da descoberta incentivava seus alunos a perceberem o ambiente: as 

pessoas, o clima da sala, a relação com os colegas e com o professor, “como são 

essas pessoas, reparando sempre que o experimentar novos lugares no ambiente 

leva também a novas sensações e referências físicas”. (VIANNA, 1990, p. 125). 

Como cita Jorge Vieira (2000): “Todas as coisas tendem a permanecer”. A 

Permanência é o parâmetro que o sistema busca para sua “sobrevivência” através 

de trocas com outros sistemas, e para que isso aconteça é necessária a existência 

de uma localidade, esse local também é um sistema chamado Ambiente, o 

parâmetro básico que envolve todos os sistemas que interagem com este, 

considerando assim, sistemas abertos. 

 Klauss Vianna buscou em sua vida uma nova maneira de dançar, uma dança 

que não partisse de movimentos pré-definidos, mas que os bailarinos pudessem 

dançar os movimentos que viessem de dentro de cada um, deixando de ser somente 

forma. Desta busca foi surgindo a prática com os alunos, a metodologia de trabalho, 

uma forma de ver o corpo e o mundo a sua volta, aberto para trocas. (NEVES, 2003, 

p. 126). Assim, acreditava na permanência da técnica. 

Assim, nossa técnica evolui quanto sistema ao mesmo tempo que evoluímos 

como praticantes desta. E para a permanência deste sistema levamos para as Aulas 

Interativas nossas investigações corporais para que outras pessoas possam 

vivenciar as mesmas descobertas, tentando através desses estudos teóricos e 

práticos provarem que a técnica é um sistema aberto e podemos influir no trabalho 

do outro e também o contrário, fazendo-nos evoluir ambos os grupos como pessoas 

e como corpos únicos existentes no Universo. E para finalizar, identificamos as 

possibilidades de construção de uma dramaturgia corporal pela via da Técnica 

Klauss Vianna, formalizando aquilo que entendemos como desejo em Artaud, a 

poesia do espaço que melhor atinge o espectador, ou seja, através de gestos 

sígnicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A partir destas experiências vivenciadas nos projetos, mais especialmente no 

segundo, minhas considerações são no sentido de perceber que a técnica está 

sendo abordada da melhor maneira possível para que o nosso objetivo dentro do 

projeto seja alcançado: investigar a técnica como um sistema aberto. Este TCC 

busca entender como o ator pode, pelas interfaces sugeridas pela técnica, construir 

uma poesia no espaço que se resolva no domínio do corpo do ator. 

Klauss Vianna sempre buscou com sua técnica a consciência e percepção 

corporal de cada um. Neste projeto, pude compreender muito melhor meu corpo e, 

reconhecendo de cada movimento desenhado no espaço me conscientizar para 

meus trabalhos como atriz e como pessoa. Através do treinamento realizado no 

projeto durante esses anos pude absorver a comunicação através de gestos que a 

técnica disponibiliza e que eu desejava para minha formação. 

A conscientização, percepção e sensibilização corporal atingida com a técnica 

Klauss Vianna, me permitem desfrutar de momentos que me provei saber a técnica, 

ou pelo menos, o suficiente para conquistar meu corpo para minha pesquisa. 

Contribuindo para o trabalho corporal de cada um do projeto, a técnica como 

sistema, alavancou nossos estudos sobre os estímulos que podemos lançar para o 

outro: de dentro e de fora da técnica, através das Aulas Interativas. Como um 

sistema aberto, a técnica permitiu a evolução de minha pesquisa ao mesmo tempo 

em que eu pude alavancar descobertas e conscientizações corporais de pessoas 

pertencentes a este sistema.  

A poesia do espaço apresentada no início deste trabalho tem seguimento em 

todos os programas aos quais participei. No programa “Corpo Sígnico” uma partitura 

corporal foi construída através da prática da técnica Klauss Vianna juntamente com 

as memórias corporais de cada participante do projeto. A partitura nasceu de 

movimentos iniciais de cada um e resultou no espetáculo “O Círculo Mágico”. 

A poesia construída no programa “Técnica Klauss Vianna e a dramaturgia 

corporal” é compartilhada por todos os participantes. Sendo a técnica um sistema, 

as partituras corporais têm algo que diz a linguagem sígnica constituinte no projeto, 
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mas que cada um tem em sua dramaturgia corporal sua própria individualidade, uma 

autonomia no trabalho.  

A técnica permite nessas construções de partituras corporais que o ator se 

assuma como o centro do espetáculo teatral. Podemos pegar o exemplo do 

espetáculo “O Círculo Mágico”, no qual buscamos na técnica estímulos para a 

criação do movimento inicial alavancado pelas memórias corporais de cada um, e 

por último, uma junção da partitura corporal ao texto de Ludmila Bollow. E no projeto 

ainda em andamento, o ator é o centro do processo criativo a partir do momento que 

estruturamos a dramaturgia corporal através das seqüências de movimentos criadas 

partindo da transferência de apoio e posteriormente adicionado o texto para cada um 

em seu próprio grupo, construindo com este grupo a composição que o 

caracterizasse e diferenciasse dos outros. Assim colocamos o ator como criador da 

cena, como criador de seus próprios gestos e de sua própria pesquisa, deixando que 

o texto dê ao seu trabalho uma composição diferenciada e complementadora. 

Cada gesto gerado por um impulso é a poesia criada para o espaço que torna 

o que parece inexprimível na forma de palavras em movimento entendido pela alma. 

A poesia não foi alcançada somente por mim dentro deste projeto do qual participei, 

mas por todos os participantes que vivenciaram comigo durante todo esse ano os 

mais intensos e estimulantes movimentos e gestos em busca de uma dramaturgia 

corporal composta pelo grupo, através do sistema que é a nossa busca neste 

programa.  

As Aulas Interativas contribuíram de forma a guiar nossa pesquisa como um 

sistema em evolução, e levar a técnica às pessoas que não fazem parte do universo 

desta propondo uma conscientização corporal através dos exercícios apresentados, 

e buscando não somente proporcionar aos participantes das aulas a percepção 

corporal, mas também, para que aprendamos sempre mais com a técnica, pois eu 

aprendo quando vivencio a prática no meu corpo e quando proporciono a vivência 

para um corpo desconhecido para mim e para o próprio dono. 

Com a técnica Klauss Vianna, desde o reconhecimento e a conscientização 

corporal no início da pesquisa até no momento presente, pude atribuir a ela uma 

eficiente forma de construção de partituras corporais através de seus preceitos 

como: oposições, espirais, alinhamento corporal, tônus, entre outros; e me deixando 

guiar por estas ferramentas de trabalho foi possível chegar a uma dramaturgia 
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corporal, presente no projeto “Corpo Sígnico” e no projeto “Técnica Klauss Vianna e 

dramaturgia corporal”. 

Neste último projeto através do sistema, construímos nossa dramaturgia 

corporal nos guiando pela dramaturgia do outro que nos influía na troca de 

informações. Cada um com sua autonomia de movimentos, aplicando aos outros a 

influência que através do ambiente acaba pertencendo ao sistema, ao ponto que 

todos tínhamos elementos comuns em nossas dramaturgias corporais.  

O aprendizado absorvido neste projeto continua sendo explorado nos 

encontros semanais realizados na Universidade Estadual de Londrina. Minhas 

considerações finais presente neste trabalho são em relação a esta pesquisa que 

ainda não está concluída, pois o aprendizado não se dá em quatro anos de 

investigações corporais, mas por toda a vida.  

Concluo o trabalho, mas levo comigo os estudos que pretendo dar 

seguimento, participando dos encontros semanais do projeto durante sua 

permanência na Universidade Estadual de Londrina, com a pesquisa da técnica 

como Sistema Aberto; na criação infinda de minha poesia no espaço; na minha vida. 

E, enquanto eu puder estudar esta técnica assim o farei, pois nela me conheci e me 

reconheci como pessoa e corpo vivo pertencente ao universo da arte e do Universo 

gerador de sistemas. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



56 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

ARTAUD, A. O Teatro de seu Duplo. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

  . Linguagem e Vida. São Paulo: Perspectiva, 1996. 

 

BARBA, E. e SAVARESE, N. A arte secreta do ator. São Paulo – Campinas: Editora 

da UNICAMP, 1995. 

 

BONFITTO, M. O ator compositor. São Paulo: Perspectiva, 2002. 

 

  . O Ator Pós-Dramático: Um Catalisador de Aporias? In: GUINSBURG, 

J.  e FENANDES, Sílvia. Pós-dramático: um conceito operativo? São Paulo: 

Perspectiva, 2008. Cap. 6, p. 87 – 100. 

 

BROOK, Peter. A porta aberta. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

 

  . O teatro e seu espaço. Rio de Janeiro: Vozes, 1970. 

 

IMBASSAI, Maria Helena. Conscientização Corporal – Sensibilidade e cosciencia do 

mundo contemporâneo. In: CALAZANS, Julieta; CASTILHO, Jacyan; GOMES, 

Simone.  Dança e educação em movimento. São Paulo: Cortez, 2003. Cap. 1, p. 47 

– 57. 

 

LABAN, Rudolf. O domínio do movimento. São Paulo: Summus, 1978. 

 

LEHMANN, H. Teatro Pós-dramático. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 

 

MILLER, J. A escuta do Corpo: Sistematização da Técnica Klauss Vianna. São 

Paulo: Summus, 2007. 

 

NEVES, N. Klauss Vianna: estudos para uma dramaturgia corporal. São Paulo: 

Cortez, 2008. 



57 
 

 
 

NEVES, N. Um olhar para Klauss Vianna. Disponível em: 

<portalabrace.org/memoria1/?p=212>. Acesso em: 16 agosto 2010.  

 

  . A técnica Klauss Vianna vista como Sistema. In CALAZANS, Julieta; 

CASTILHO, Jacyan; GOMES, Simone.  Dança e educação em movimento. São 

Paulo: Cortez, 2003. Cap. 3, p. 123 – 134. 

 

PRÓCHNO, Caio Cesar S. C. Corpo do ator – Metamorfoses, Simulacros. São 

Paulo: FAPESP: Annablume, 1999.  

 

RAMOS, E. Angel Vianna – a pedagoga do corpo. São Paulo: Summus, 2007. 

 

REZENDE, L. e VIANNA, P. Klausiando – Nos caminhos da dança.            
Campinas: PUC Campinas, 1992. 
 

SILVA, S. Maria. Linguagem do Corpo. In GUINSBURG, J.  e FENANDES, Sílvia. 

Pós-dramático: um conceito operativo? São Paulo: Perspectiva, 2008. Cap. 7, p. 101 

– 125. 

 

STANISLÁVSKI, Constantin. Manual do Ator. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 

  . El trabajo del actor sobre si mismo, en El processo creador de las 

vivencias. Buenos Aires: Quetzal, 1986. 

 

  . A construção da personagem. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2006. 

 

  . Minha vida na arte. São Paulo: Editora Anhembi e IBECC, 1956. 

 

TOPORKOV, V. Stanislavsky Dirige. Buenos Aires: Compañía General Fabril, 1961. 

 

VIANNA, K. A Dança. São Paulo: Siciliano, 1990. 

  



58 
 

 
 

VIEIRA, Jorge de Albuquerque (2000) “Organização e Sistemas”. Informática na 

Educação: Teoria e Prática / Programa de Pós-Graduação em Informática na 

Educação – vol. 3, n. 1. Porto Alegre, UFRGS, 11-24. 

 

  . Teoria do conhecimento e arte. Fortaleza: Expressão Gráfica Editora, 

2006. 

 

  . Dança e Semiótica. In CALAZANS, Julieta; CASTILHO, Jacyan; 

GOMES, Simone.  Dança e educação em movimento. São Paulo: Cortez, 2003. 

Cap. 4, p. 244 – 253. 

 
 
PESQUISA NA INTERNET 

 
 

Acervo Klauss Vianna – www.klaussvianna.art.br 

 

Portal Abrace – www.portalabrace.org/index.php  

 

 

 

 

 

  



59 
 

 
 

ANEXOS – FOTOS AULA INTERATIVA 
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