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A Técnica Klauss Vianna apresenta um estudo sobre as alavancas biomecânicas 
e os direcionamentos ósseos, denominado Processo de Vetores TKV, que 
possibilita aprofundar as investigações de movimentos sob a perspectiva das 
forças envolvidas na execução dos mesmos. Esse estudo vem sendo aprofundado 
constantemente, ganhando novos aprofundamentos ao longo do tempo. Nessa 
entrevista, Marinês Calori nos conta um pouco desses aprofundamentos e do 
seu olhar para o desenvolvimento da Técnica Klauss Vianna, a partir da sua 
trajetória de trabalho e pesquisa.
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The Klauss Vianna Technique presents a study on the biomechanical levers and 
bone directions, called TKV Vector Process, which makes it possible to deepen 
the investigations of movements from the perspective of the forces involved in 
their execution. This study has been constantly deepened, gaining new insights 
over time. In this interview, Marinês Calori tells us a little about these insights and 
her look at the development of the Klauss Vianna Technique, based on her work 
and research trajectory.
Keywords: Klauss Vianna Technique, TKV Vectors, Chiropractic.

Introdução

No século XX, no universo das artes do movimento, os estudos anatômicos 
e biomecânicos começaram a ganhar importância, em uma busca pela relação 

1  Izabel Martinelli é artista da dança, educadora e produtora, formada em Dança pela Universidade Anhembi 
Morumbi (Licenciatura e Bacharelado/2017) e especialista em Técnica Klauss Vianna, pela PUC- SP. Iniciou 
seus trabalhos artísticos no grupo Chega de Saudade, dirigido por Rubens Oliveira, com quem também 
trabalhou em diversos projetos como produtora, ensaiadora e professora de dança (2012-2015).  Também 
integrou o ...Avoa! Núcleo Artístico (2016-2018), dirigido por Luciana Bortoletto, grupo que pesquisa a 
dança no espaço urbano. Em 2019 criou seu primeiro solo “Estudos para se libertar”, orientado por Beth 
Bastos. Como educadora trabalhou em diversas instituições com o público de crianças e adolescentes, 
entre elas a Associação do Abrigo N. S. Rainha da Paz do jd. Fim de Semana, Escola Municipal de Iniciação 
Artística - EMIA, Programa Municipal de Iniciação Artística - PIÁ. Atualmente trabalha como professora de 
Ensino Médio, na Fábrica Escola de Humanidades - João Filgueiras Lima e ministra aulas de improvisação 
em dança para adultos.
2 Marinês Calori é graduada em Artes Corporais pela UNICAMP-SP e Quiropraxia pela UAM. Atua como 
Docente no curso de Pós-Graduação em Técnica Klauss Vianna, na PUC-SP e como professora convidada 
do curso de Pós-Graduação em Bases da Saúde Integrativa e Bem-Estar no Albert Einstein - Instituto 
de Ensino e Pesquisa. É professora de Técnica Klauss Vianna, na Sala Crisantempo, criadora do Método 
Escola de Coluna Somática aplicado em unidades de saúde na cidade de São Paulo e Campinas; atua 
regularmente como Quiropraxista em consultório particular em São Paulo.
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entre o movimento mecânico e a expressão. A Técnica Klauss Vianna (TKV), 
junto de outras técnicas de educação somática, que não se pautam em códigos 
ou modelos específicos de movimentação, mas nas experiências singulares, 
nos estudos aprofundados do corpo em movimento, surgiram como práticas que 
ofereciam um outro olhar para o movimento dançado, um mergulho profundo nos 
gestos aprendidos, executados e transformados, tirando o corpo das zonas de 
conforto, revelando padrões pré-estabelecidos e conflitos invisibilizados. Dentro 
dessa perspectiva de corpo que busca se distanciar das dicotomias, sem isolar o 
corpo que dança do corpo que vive, sem separar mente e corpo, teoria e prática, 
os estudos de movimento propostos por Klauss Vianna indicaram um caminho 
que explora as alavancas biomecânicas, a partir de vetores de força específicos, 
atualmente nomeados como Vetores TKV. 

Ao entrar em contato com as pesquisas de Klauss Vianna, Rainer Vianna e 
Neide Neves, em 1988, Marinês Calori se interessou pelos estudos da anatomia 
e cinesiologia e ao longo dos anos de pesquisa foi se aprofundando no tema, 
trazendo para a TKV suas contribuições acerca da saúde do corpo e manutenção 
de espaços articulares.

Eu, Izabel Martinelli, quando comecei a aprofundar meus estudos nas 
artes do movimento, decidi cursar a Faculdade de Dança na Universidade 
Anhembi Morumbi, em 2014, que me permitiu conhecer mais esse campo de 
estudos anatômicos, ligados ao movimento expressivo e foi na faculdade que 
ouvi falar pela primeira vez em Klauss Vianna. Em 2020, ingressei na sexta 
turma do curso de especialização da Técnica Klauss Vianna, na PUC-SP e 
pude entrar em contato com essa pesquisa viva que continua em constante 
processo de modificações e ampliações. Uma das coisas que mais me chamou 
a atenção durante esse processo de formação, foi a possibilidade de visualizar e 
experienciar a abrangência e liberdade da TKV, a partir dos diferentes caminhos 
construídos por cada professora, partindo da Escola Vianna e articulando com 
os seus respectivos interesses e histórias. Foi nesse processo que percebi o 
meu interesse nos estudos em anatomia e cinesiologia apresentados e com isso 
fui me aproximando da professora Marinês Calori. No meu trabalho de conclusão 
da especialização, orientada pela Marinês, tinha o desejo de me aprofundar no 
Processo de Vetores TKV e com isso, mergulhamos nas pesquisas acerca dos 
Vetores TKV da região pélvica.

Nesse sentido, a realização dessa entrevista é fruto desse encontro 
que se deu entre a Marinês e eu, e surge como parte das comemorações de 
10 anos do curso de Especialização Técnica Klauss Vianna, do Programa de 
Pós-graduação Lato Sensu - Especialização e Extensão Cultura da PUC-SP e 
comemoração dos 5 anos da Revista TKV.
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Izabel: Como foi seu encontro com a pesquisa da família Vianna?

Marinês: O meu primeiro contato foi através do Rainer Vianna, em um 
workshop na faculdade de dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em 
1985. O Rainer era um professor maravilhoso, um pesquisador, e assim como a 
TKV prevê, ele como professor, nos convidava para pesquisar o nosso próprio 
movimento, a nossa dança. Então essas aulas eram muito profundas, eu falo que 
elas eram encantadoramente profundas, porque a partir desse estudo eu tive 
um primeiro lampejo de começar a descobrir e pesquisar minha própria dança. 
Então já abriu a minha mente, no sentido de acreditar que isso era possível. Foi 
muito transformador pra mim, porque eu vinha de uma história de uma dança 
codificada, como o balé clássico, o balé moderno, o jazz. Lá na UFBA, inclusive, 
eu tive experiências com a técnica de Contato Improvisação, mas ainda assim 
eram técnicas, métodos que você entrava e trabalhava, mas eu não sentia que 
tinha tanto uma pesquisa voltada para o seu próprio movimento. Bom, aí depois 
eu deixei a UFBA, e vim fazer o curso de dança na Universidade de Campinas 
(UNICAMP), em 1986. E em 1988, o Rainer veio dar aula em São Paulo e, 
paralelamente à faculdade, eu comecei a fazer aulas com ele. Foi através dele, 
que eu conheci todo o trabalho da família Vianna e fiquei muito envolvida com esse 
estudo. Me ajudou muito pra entender minha dança, me entender como pessoa 
e meu lugar no mundo. E como Rainer já estava em processo de sistematização 
da Técnica Klauss Vianna, sugeriu para alguns alunos fazerem também aulas 
com a Neide Neves e posteriormente com o Klauss Vianna. E assim eu fiz esse 
percurso e fui me aproximando mais da sistematização da Técnica. 

Izabel: E como eram as aulas desses três professores? Tinha muita 
diferença entre as conduções do Klauss, do Rainer, e da Neide?

Marinês: Tinha muita semelhança, as diferenças eram mais relacionadas 
a metodologia. Por exemplo, um episódio que aconteceu comigo: Teve um dia 
que Rainer não podia dar aula e o Klauss veio substituí-lo, foi muito interessante 
perceber a minha dificuldade pra entender o que ele estava propondo, pois o 
modo como ele guiava a aula era diferente e era mais difícil de entender. Eu tinha 
a impressão que, naquele momento, para aproveitar melhor a aula do Klauss, 
você tinha que ter mais experiência e entendimento dos direcionamentos ósseos. 
Pois em uma mesma aula ele podia falar sobre os ossos do pé relacionar com 
o rosto, e eu, sinceramente, não conseguia acompanhar. Já a aula do Rainer 
que era bastante complexa também, tinha um caminho metodológico já bem 
desenhado e que pra quem estava começando, digamos assim, era mais fácil 
de entender, porque ele ficava um bom tempo construindo cada tema, propunha 
uma repetição sensível de procedimentos que nos levava a aprofundar cada vez 
mais nos direcionamentos ósseos abrindo possibilidades para realizarmos novas 
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conexões e geralmente o estudo de um vetor nos preparava para o seguinte. E aí 
quando eu comecei a fazer aula com a Neide, era como se fosse um processo de 
iniciação dentro desse universo da Técnica. Nas aulas dela, os procedimentos 
nos levavam para o entendimento da fisicalidade, como a relação com a força 
da gravidade, do peso corporal, da diferenciação entre as partes do corpo, entre 
outros tópicos. O Rainer inclusive, comentava que no projeto de sistematização, 
ele idealizava que primeiramente os alunos fariam aulas com a Neide, depois 
com o Rainer e posteriormente com o Klauss. E eu acho que esse pensamento 
estava muito correto. Eu tive a oportunidade de fazer esse caminho e assim 
perceber uma evolução no meu estudo, pois quando fiz aula com o Klauss já 
tinha experiência suficiente para me envolver melhor com seu conhecimento e 
fazer trocas mais consistentes. 

Izabel: Considerando um pouco o que você já falou, você pode dizer como 
eram orientadas essas pesquisas e esses estudos a partir dos direcionamentos 
ósseos e conhecimentos de anatomia? Quais estratégias eles usavam?

Marinês: Nas aulas dos três professores, a gente tinha contato com 
o estudo da anatomia ou da cinesiologia. Eles utilizavam algumas imagens 
anatômicas, às vezes utilizavam alguns modelos anatômicos, como uma pelve 
ou um pé, pra gente conhecer os ossos, e concomitantemente pesquisar a 
sua movimentação e reverberação em todo corpo. O estudo também se dava 
bastante a partir do toque. A gente tocava o próprio corpo, para se conhecer e 
despertar a presença daquela região ou então tocava o corpo de algum colega, 
pesquisando os diferentes formatos dos ossos. Mas tudo isso para dar suporte 
para a pesquisa do movimento. E já em 1988, o Rainer trazia a terminologia 
vetores de força para  trabalhar com os direcionamentos ósseos. Por exemplo, 
o primeiro e segundo Vetores TKV eram relacionados aos direcionamentos dos 
ossos dos pés, um outro Vetor TKV relacionado com os direcionamentos da 
pelve, outro relacionado às escápulas, etc, somando um total de oito Vetores 
TKV aplicados em todo o esqueleto.

Izabel: E o Klauss trabalhava com essas terminologias de vetores, ou era 
algo mais do Rainer?

Quando eu fiz aula com o Klauss, ele não usava essa terminologia. Em 
suas instruções  ele falava de direcionamentos ósseos. A pesquisa sempre foi 
a mesma, ele só não usava vetor de força. Ele pedia, por exemplo, pra gente 
direcionar calcâneo pra fora e o Rainer, denominava esse direcionamento como 
segundo vetor. O Klauss pedia pra gente direcionar o púbis para cima, o Rainer 
denominava esse direcionamento como o terceiro vetor. 
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Izabel: Então, o que a gente conhece hoje como Processo de Vetores 
TKV é fruto de um trabalho com base nos direcionamentos ósseos? Que 
direcionamentos são esses?

Marinês: Pra responder essa pergunta eu acho importante falar que esse 
interesse, pelos direcionamento ósseos partiu de Klauss e Angel Vianna quando 
ainda eram colegas das aulas de balé clássico, em Belo Horizonte.  Eles queriam 
entender melhor as posturas e as movimentações que eram propostas por 
essa técnica, como por exemplo: as diferentes posições dos pés, a rotação das 
pernas, a ponta dos pés, as posições de braços, etc. Não encontrando respostas 
satisfatórias, partiram para uma pesquisa pessoal, buscando referências 
anatômicas e foi a partir desse estudo, em livros e modelos anatômicos e 
na prática do movimento que eles expandiram a pesquisa ao longo de suas 
trajetórias. Neste estudo encontraram direcionamentos ósseos que esclareceram 
para eles os porquês das posições corporais exigidas no balé clássico. Eles 
então mapearam alguns direcionamentos ósseos e perceberam que quando 
uma determinada força era aplicada em uma região desses ossos, acionava 
alavancas biomecânicas que geravam impulsos ou maior estabilidade para os 
movimentos realizados dentro do repertório do balé clássico. Posteriormente 
constataram que esses mesmos direcionamentos ósseos acionavam alavancas 
utilizadas em outras práticas corporais, como capoeira, yoga, etc. 

Com essa descoberta, eles se desprenderam dos códigos do balé clássico 
e partiram para um trabalho que oferecia suporte corporal para experimentação 
do movimento, ampliando suas capacidades, respeitando seus limites e ao 
mesmo tempo buscando a singularidade de cada bailarino,  e suas descobertas 
individuais. 

Interessante lembrar que Klauss também dava aulas de balé clássico. Eu 
fiz algumas dessas aulas. Ele aplicava os direcionamentos ósseos durante os 
exercícios e, na verdade, ficava mais fácil para organizar o pensamento-corpo 
dentro deste código de movimento, sabe? Porque você começa a entender o 
porquê do balé clássico trabalhar daquela maneira. Por exemplo, quando a gente 
estava fazendo um pliê ficava bem claro que a gente estava trabalhando mais 
com o Primeiro Vetor TKV e toda cadeia muscular adutora. Ou quando fazia um 
cambré, trabalhava mais o terceiro e o quarto Vetores TKV.

Izabel: Muito legal e potente enxergar esse processo de pesquisa dos 
direcionamentos que nasce da experiência do Klauss e da Angel com o balé 
clássico, depois se desprende desse código específico, se aprofunda nessas 
alavancas e culmina, de certa forma, na sistematização desta pesquisa proposta 
pelo Rainer e pela Neide né?
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Marinês: Na minha opinião o Rainer e a Neide fizeram um trabalho 
cirúrgico para realizar essa sistematização, organizar esse trabalho de forma 
tão delicada e ao mesmo tempo tão precisa. Mais tarde, assim como eu, alguns 
colaboradores, também puderam contribuir com essa sistematizaçāo e até hoje 
seguimos estudando e aprimorando essa pesquisa.   

Izabel: E como, durante e depois, você foi se aprofundando e desenvolvendo 
a sua pesquisa pessoal, dentro desse campo da Técnica Klauss Vianna?

Marinês: Eu me interessei em estudar a anatomia e a cinesiologia, para 
entender um pouco mais sobre os direcionamentos ósseos que a TKV propunha. 
Na faculdade de dança, na Unicamp, eu tinha acesso a essas matérias e também 
a técnicas de educação somática como a Eutonia, Feldenkrais ou Técnica 
de Alexander, que também exploram esse tema, mas eu não queria estudar 
anatomia a partir de técnicas que já estavam sistematizadas. Eu queria estudar 
de uma maneira mais livre, desvinculado de qualquer método, entende? Então, 
ainda lá na Unicamp, eu me juntei com alguns alunos da medicina e a gente fazia 
uma troca entre aulas de anatomia e aulas de consciência corporal. 

Então ali, com os estudantes de medicina, em um ambiente mais informal, 
cheio de jovens divertidos, por incrível que pareça, eu conseguia ir mais além na 
minha pesquisa/curiosidade. E eu fui me interessando cada vez mais por esse 
estudo da anatomia pura, para conhecer o corpo. E aí, eu testava as minhas 
descobertas no movimento, nas práticas das aulas da TKV em Sāo Paulo.  Isso 
era muito potente, porque na TKV, para além de você conhecer os ossos, você 
direciona esses ossos que te levam para o movimento, você estuda anatomia para 
tirar dali uma melhor potência para o movimento, como por exemplo, quando vai  
realizar um giro ou um salto, quando precisa de uma melhor estabilização para 
manter o equilíbrio, etc. Na TKV, nós não ficamos só no âmbito da percepção 
dos ossos, a gente também experimenta a potência desses direcionamentos, 
durante práticas de improvisação. 

Izabel: Esse trânsito entre a pesquisa do movimento dançado e a anatomia 
por ela mesmo é muito interessante, porque você vai entendendo as relações 
entre músculo, osso, cartilagem, órgãos né?

Marinês: Sim. E tem outra coisa interessante sobre esse tema: Em 1993, 
ainda com interesse  nesses estudos, eu comecei a dar aulas na Escola Klauss 
Vianna, em São Paulo era comum  meus alunos relatarem melhora nas dores 
na coluna, no joelho, no ombro, e da vitalidade em geral, mas eu não entendia 
exatamente o porquê e o que melhorava. Percebi que havia um mundo a ser 
estudado e eu fiquei muito instigada a entender o porquê e como a Técnica Klauss 
Vianna agia na saúde corporal, sabe? Naquela época  eu já tinha interesse em 
fazer uma outra formação na área da saúde, mas encontrava um curso que me 
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interessava. Então a vida me direcionou novamente a fazer uma parceria com um 
médico, meu amigo Dr. Alberto Kawakami, especialidade acupunturista e clínico 
geral . Ele fazia as minhas aulas e nós discutimos sobre a relação dos vetores 
de força propostos pela TKV e a saúde do movimento. Nessas conversas, íamos 
encontrando algumas relações. Por exemplo: os Vetores TKV aplicados na pelve 
que ajudam a manter espaço na coluna lombar e estabilizar essa região, podem 
melhorar a dor causada por uma artrose da coluna, ou mesmo por uma hérnia 
discal; o Primeiro Vetor TKV aplicado no pé, pode contribuir com a reabilitação 
de lesões nos joelhos. E então eu comecei a dar aulas individuais de TKV para 
alguns pacientes dele e comecei a me interessar por fisiopatologia. No ano 
2000, decidi fazer outra formação e ingressei na primeira turma de graduação 
em Quiropraxia no Brasil.

Mas, além do interesse em fisiopatologia, eu também queria entender qual 
o alcance da TKV na área da saúde. Para isso, eu achava importante conhecer 
o princípio das terapias baseadas no movimento corporal que eram comumente 
empregadas nos processos de reabilitação. Eu percebi que, embora a maioria 
delas procure restabelecer o movimento fisiológico das articulações, poucas 
utilizam os  benefícios da aplicação das alavancas biomecânicas para conquistar 
uma melhor  amplitude de movimento articular. Ainda que na Quiropraxia, a gente 
utilize a terminologia vetor de força e alavancas para criar condições de promover 
o estalido comumente utilizado para fazer o ajuste articular, nāo se associa 
as alavancas biomecânicas à função do movimento cotidiano, ou da postura 
corporal, Percebendo isso eu entendi ainda mais a riqueza da TKV, e como 
esta Técnica que, através de suas instruções simples e objetivas para acessar 
o sistema de alavancas, pode contribuir com a área da saúde, pois além desta 
particularidade biomecânica, todo o trabalho corporal desenvolvido na TKV parte 
do autoconhecimento, e entendimento de suas capacidade corporais dialogando 
diretamente com o conceito de autonomia em saúde, que é o que eu busco 
com meus pacientes no meu consultorio de quiropraxia, Durante meu tratamento 
quiroprático eu também aplico a TKV a partir  o método desenvolvido por mim, 
Escola de Coluna Somática,  baseado na TKV. Tanto eu como meus pacientes 
percebemos a eficiência dessas instruções que sāo facilmente aplicadas no 
cotidiano. Isso faz muita diferença no tempo de duraçāo do tratamento. Em geral, 
em apenas cinco sessões, o individio já adquiriu conhecimento e autonomia 
para organizar seus movimentos, diminuir ou acabar com a dor e prevenir novos 
episódios de dor. Enquanto muitas outras técnicas de reabilitação prevêem um 
tempo de tratamento bem mais longo e visitas regulares nos consultórios.

Izabel: Eu nunca tinha ouvido você falar que na Quiropraxia vocês 
trabalham com a nomenclatura de vetores. É na manipulação que se aplicam 
esses vetores?
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Marinês: Exatamente, neste ponto é bem parecido com a terminologia 
aplicada na TKV. Por exemplo, para fazer um ajuste da coluna lombar: você 
posiciona o paciente, coloca a mão na vértebra que será ajustada e aí você  
aplica um vetor de força específico para o  reposicionamento daquela vértebra. 
Se você tem uma vértebra lateralizada, você aplica um vetor X, se ela está mais 
rotacionada, outro vetor será aplicado. Lembrando que vetor é uma grandeza da 
física e da matemática para determinar o sentido, a direção e a magnitude de 
uma força. 

Izabel: Você falou um pouco do seu trabalho no consultório, e você 
também continua com suas aulas de dança. Para quem são essas aulas e como 
você enxerga a potência tanto da TKV, quanto da Quiropraxia nas suas aulas?

Marinês:. As pessoas geralmente procuram minhas aulas com objetivo de 
adquirir consciência corporal, melhorar a qualidade dos movimentos cotidianos 
e explorar o movimento expressivo. E meus pacientes me procuram para 
tratamentos com Quiropraxia para tratar lesões nas articulações e para prevenir 
novos episódios, através da abordagem terapêutica da TKV.

As aulas em grupo, assim como sempre foram as aulas do Klauss, Rainer 
e Neide, são abertas para qualquer pessoa. É isso que é interessante! Pois 
as aulas são compostas por pessoas bem heterogêneas, com as profissões 
mais variadas, como artistas, psicólogos, arquitetos, ou que trabalham em 
escritório, as vezes pessoas que apresentam alguma dor, etc. Então é a mesma 
aula para todas as pessoas que estão no grupo, porque a pesquisa parte do 
autoconhecimento e da exploração das suas capacidades de movimentação, 
sempre respeitando seus limites.

E hoje nas minhas aulas em grupo, o conhecimento adquirido com a 
Quiropraxia está muito presente, pois frequentemente eu abordo temas sobre as 
principais causas que geram alterações no sistema locomotor e como, através 
do estudo do movimento corporal e a ação dos Vetores TKV, é possível tratar e/
ou prevenir essas doenças. 

Izabel:. Eu como sua aluna, percebo muito nas suas aulas, como você 
também constrói esse autoconhecimento na relação com o dia a dia. Ou seja, o 
conhecimento e a pesquisa não ficam restritos à sala de aula, eles reverberam 
no cotidiano. E acho que isso é uma característica bem forte da Técnica Klauss 
Vianna né?

Marinês: Exatamente, isso já é um princípio  da TKV. O Klauss falava que 
não tinha nenhum procedimento realizado na sala de aula, que não pudesse 
ser diretamente aplicado no cotidiano. Essa ideia para a área da saúde é muito 
interessante, porque é nos movimentos cotidianos que a maioria das pessoas 
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se machucam. O fato de ter feito Quiropraxia me dá mais conforto para misturar 
todo tipo de gente nas aulas, pessoas com ou sem dores. 

Izabel: Pensando um pouco no seu encontro com a família Vianna, desde 
1985, como você enxerga o desenvolvimento do Processo de Vetores, dentro da 
TKV, dentro da sua pesquisa ao longo dos anos? Como ele foi se desenvolvendo 
desde o início da sistematização da Técnica? Você tem vontade de poder 
escrever e falar mais sobre o processo de Vetores TKV? 

Marinês: O Processo de Vetores é uma parte da TKV, que foi se 
desenvolvendo também em outras camadas, como os Processos lúdico, criativo 
e didático. Eu, particularmente, me interessei em aprofundar no Processo de 
Vetores. Quando resolvi estudá-los, a partir da Quiropraxia, pude contribuir com 
as discussões sobre anatomia com minhas parceiras de trabalho, Jussara Miller3, 
Neide Neves4 e Luzia Carion5 e assim o Processo de Vetores até hoje vem se 
fortalecendo. Com o curso de especialização na PUC, tudo se intensificou. Acho 
que esse é um marco muito grande, porque ao meu ver, os alunos do curso 
realmente percorrem o caminho pensado inicialmente pelo Rainer e pela Neide. 
Iniciam pelo Processo Lúdico e quando chegam no Processo de Vetores, o 
corpo já está bem mais disponível para a experimentação, o que fomenta ainda 
mais a pesquisa. E aí, paralelamente, são oferecidas as aulas de estudos do 
movimento, que é a outra  matéria que ministro no curso de especialização. Então 
3 Jussara Miller é bailarina, coreógrafa, preparadora corporal e professora de dança contemporânea e 
educação somática, com atuação artística em processos colaborativos de criação entre linguagens. Doutora 
em Artes pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2010) e Mestre em Artes - UNICAMP 
(2005). Bacharel em Dança - UNICAMP (1990) e Licenciatura em Dança - UNICAMP (1992). É docente do 
Curso de Graduação em Dança da UNICAMP, em caráter emergencial, e Coordenadora e professora do 
Curso de Bacharelado em Dança da Unicamp, em Campinas-SP. É docente do Curso de Pós Graduação Lato 
Sensu em Técnica Klauss Vianna da PUC-SP, em São Paulo. É docente convidada do Mestrado em Artes e da 
Pós Graduação Lato Sensu da Escola Superior de Artes Célia Helena, em São Paulo, e da Faculdade Angel 
Vianna - FAV, no Rio de Janeiro. É diretora e professora do Salão do Movimento, um espaço de ensino, 
pesquisa e criação em Dança Contemporânea e Educação Somática, em Campinas-SP. Fonte: https://www.
escavador.com/sobre/1315877/jussara-correa-miller. Acesso em: 14/06/2021.
4 Neide Neves é graduada em Licenciatura - Letras: Português/Francês pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (1980), mestre (2004) e doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, na área de concentração Signo e Significação nas Mídias (2010). Atualmente, é 
assistente mestre do Curso de Comunicação das Artes do Corpo da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo e professora e coordenadora do Curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna, na COGEAE, PUC-
SP. É parecerista das revistas acadêmicas Revista TKV (CETKV - COGEAE - PUC-SP) e Olhares (ESACH). Tem 
experiência na área de Artes, com ênfase em Artes do Corpo, Dança e Teatro, atuando principalmente nos 
seguintes temas: corpo e movimento, preparação corporal, educação somática e dramaturgia corporal. 
Tem como fundamentação de seu trabalho a Técnica Klauss Vianna, de cuja sistematização participa desde 
1984. Fonte: https://www.escavador.com/sobre/829133/neide-neves. Acesso em: 14/06/2021.
5 Luzia Carion Possui graduação em Comunicação Social pela Fundação Armando Álvares Penteado (1977) 
e mestrado em Artes Cenicas pela Universidade de São Paulo (2004). É pesquisadora do treinamento 
corporal do ator e leciona no curso de Pós-Graduação Lato-sensu Técnica Klauss Vianna da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, e na Sala Crisantempo. Tem experiência na área de Artes, com ênfase 
em Teatro, atuando principalmente nos seguintes temas: treinamento corporal do ator, formação do 
intérprete criador por meio da Técnica Klauss Vianna. Fonte: https://www.escavador.com/sobre/1817858/
luzia-carion-braz. Acesso em: 14/06/2021.
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através das questões trazidas pelos alunos e as transformações observadas em 
seus corpos vemos repercutir um melhor entendimento dos Vetores TKV e sua 
aplicação prática. Como é uma técnica viva, vamos aprofundando sempre. Eu 
vejo que ainda tem muito chão pela frente e novas contribuições estão surgindo.

Mas é muito boa essa pergunta, porque ela mostra que o aprofundamento 
é infinito, impressionante! Quer dizer, eu acho que é infinito! E novas questões 
estão surgindo, novos direcionamentos ósseos, inclusive. Não sei se novos, 
mas estamos aprofundando em determinados direcionamentos e vendo que tem 
mais coisa ali, do que foi dito até então. Eu já escrevi em conjunto com a Lisani 
Albertini, ex aluna do curso, um artigo sobre o Primeiro e Segundo Vetores TKV. 
E agora, com a sua parceria (Izabel Martinelli) e com a Neide Neves estamos 
escrevendo um outro artigo sobre a pelve, e seus direcionamentos ósseos. Essa 
pesquisa partiu da experiência de mais de 30 anos de trabalho e de referências 
de estudos sobre arqueologia, para entender alterações que ocorreram na pelve 
para que o ser humano pudesse ficar em pé e caminhar.  A partir desses estudos 
novas questões foram levantadas sobre os Vetores TKV aplicados na pelve. Estas 
questões estão sendo experimentadas, avaliadas e descritas e neste momento 
estamos apontando para uma nova abordagem para o Terceiro e Quarto Vetores 
TKV! Aguardem! 
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