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Por Neide Neves

E D I TO R I A L

 É com muita satisfação que lançamos, com esta 
primeira edição, a Revista TKV dando as boas vindas a 
nossos leitores e colaboradores. Coerentes com os 
princípios da Escola Vianna e, especificamente, da Técnica 
Klauss Vianna, um de seus ramos, nos guiaremos pelo 
entendimento que de uma raiz comum multiplicam-se 
particularidades, desdobram-se em pluralidades que, por 
sua vez, alimentam o que  é partilhado.

 Nossa revista pretende disponibilizar a produção do 
Curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna – 
COGEAE, PUCSP – preenchendo uma lacuna existente na 
publicação de monografias completas e fomentar a 
produção sobre temas e desdobramentos de discussões e 
pesquisas provocadas pelo contato com a Técnica Klauss 
Vianna e, de forma mais ampla, com a Escola Vianna. 
Obedecendo à intenção que fundamentou o trabalho de 
Klauss: ”O que importa é lançar as sementes no corpo de 
cada um, abrir espaço na mente e nos músculos”. 
(VIANNA, 2005, p. 146)

 Além das monografias, a revista poderá incluir 
seções móveis, como artigos, resenhas, traduções, 
entrevistas, verbetes, indicações de espetáculos, links de 
outras produções acadêmicas e programações que 
conversem com o curso, inclusive datas das bancas de 
defesa das monografias, que ocorrem ao longo do ano.

 Nesta edição contemplaremos dois trabalhos da 
primeira turma da Especialização em TKV, a turma 2012. 
São monografias especialmente representativas da 
vocação teórico-prática e da atitude de pesquisa 
alimentadas no curso e em toda prática da TKV. Além 
disto, incluiremos um primeiro verbete, sobre assunto 
central na TKV, a atenção, tópico de trabalho presente e 
fundamental em toda a sua prática. Atitude não só de 
trabalho, mas de vida, pois como dizia o mestre: “Mais do 
que uma maneira de exprimir-se por meio do movimento, 
a dança é um modo de existir...” (VIANNA, 2005, p. 105).

Foto: Cezar Siqueira

R E V I S TAT KV  Nº1  A N O 1 -  2 0 1 7



A atenção não se confunde com o estado de vigília ou o estado de alerta. Ela empresta ao comportamento um 

componente direcional e modula a capacidade de resposta ao ambiente. Não é o mesmo que consciência, mas 

relaciona-se com ela.

 Os mecanismos da atenção são múltiplos e abrangem a competição perceptual até a escolha da vontade. 

Pode-se escolher conscientemente a direção da atenção, mas isto envolve mecanismos conscientes e 

inconscientes. Respostas ao mundo dependem da percepção de informações provenientes dos sentidos, 

conscientes ou não. As escolhas são feitas neste ambiente interno em relação de troca e transformação com o 

ambiente externo.

 Os estudos da neurologia explicam que, como os programas motores não acomodam ações contraditórias 

simultaneamente, os mecanismos cerebrais da atenção, por pressão evolucionária, contribuem para a escolha 

de ações apropriadas a uma determinada situação, o que resulta na capacidade de focar. Partes do cérebro se 

tornam mais sensíveis aos inputs sensoriais importantes para a performance de uma determinada ação. Isto 

explica a capacidade de focar a atenção. 

 A atenção tem um papel preponderante na aprendizagem e permite executar ações que exigem habilidade 

sem atenção. A performance se torna e se mantém automática, até que uma novidade exija alterações. Somos 

capazes de interromper estes atos automáticos, por meio da atenção à novidade, pela capacidade de direcionar 

a atenção conscientemente. Mudar o foco da atenção, se necessário e/ou por escolha.

Atenção é “a tomada de posse, pela mente, de forma clara e vívida, de um 
dentre o que parecem ser vários objetos ou séries de pensamento possíveis 
simultaneamente” (William James, apud Gerald Edelman1, 1992, p. 141).

 Em estado de atenção focada, pode-se observar, pelo menos em parte, o que se passa no corpo e no 

ambiente e na relação entre os dois; pode-se responder aos estímulos percebidos, conscientemente ou não, com 

os recursos disponíveis, de forma a criar soluções adaptativas. A atenção focada permite responder 

criativamente às necessidades que se apresentem em um determinado momento, colocando em ação a 

capacidade de criar novas soluções para situações, conhecidas ou não. Sem este estado de atenção, age-se de 

forma mecânica, repetindo padrões, hábitos construídos ao longo da vida, sejam estes relativos a movimento ou 

comportamento.
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1 Gerald Maurice Edelman (1929 – 2014) foi um biólogo norte-americano, pesquisou nas áreas de neurociência e filosofia da mente, 
recebeu o Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1972.

Atenção
Significado de Atenção no dicionário Aurélio online de português: Tensão de 
olhar, de ouvir e de ter concentração mental para compreender o que se passa.
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 O médico neurologista e neurocientista português António Damásio (2000) fala de um mecanismo de 

‘distração adaptativa’ que é responsável por deixar clara uma parte do que está presente em nossa mente, 

encobrindo outra parte, que seria menos importante naquele momento, por razões adaptativas. Este mecanismo 

parece explicar porque muitas vezes não nos damos conta de nosso corpo quando nos relacionamos com o 

ambiente ou nos esquecemos do ambiente quando focamos no corpo, abrindo espaço, como consequência, para 

respostas automáticas. 

 Como ter estados conscientes intencionais depende de valores, categorias e memórias, assim como de 

planejamentos, essa visão seletiva da atenção permite a habilidade de produzir conscientemente uma “intenção 

de estar presente” (aspas de Edelman) àquilo que é planejado. Mas, esta capacidade estará sempre sujeita à 

competição de elementos inconsciente e não conscientes (os que nunca serão conscientes). Basta lembrar das 

ações executadas “não como planejadas”2.

 Esta intenção de estar presente, apesar de fazer parte do funcionamento do sistema corpo, não está 

sempre presente no cotidiano, depende de atitude, de escolha, de estímulos pertinentes. Quando se trata do 

trabalho do corpo para a arte, esta qualidade é igualmente fundamental, pois este se coloca em uma situação 

construída, que exige a atenção focada através da intenção de estar presente (Edelman, 1992), que permite a 

prontidão para respostas pertinentes e criativas aos acontecimentos do corpo e do ambiente e a disponibilidade 

para se permitir agir e reagir coerentemente em situação.

 Esta descrição da atenção se relaciona com a descrição de consciência enquanto awarness, a experiência 

física, que lida com conteúdos diretamente acessíveis; um estágio indispensável ao corpo para lidar com a 

informação. Expressa a qualidade de atenção, disponibilidade e prontidão para a ação.

 No trabalho artístico, é necessário entender como se dá a atenção focada, o que acarreta para o corpo, 

movimentos e ações. Em cena, a atenção focada é necessária em tempo integral. Portanto, precisa ser 

trabalhada para que seja mantida o tempo necessário. Não se trata, portanto, de um estado mágico que se dá 

automaticamente em situação de cena, mas uma habilidade que se conquista com trabalho.

A atenção focada e a habilidade de produzir conscientemente a ‘intenção de 
estar presente” (aspas de Gerald Edelman) resultam no estado de presença, 
prontidão e disponibilidade que constituem a atitude corporal trabalhada na 
Técnica Klauss Vianna. (NEVES, 2008. p.95)

 Na Técnica Klauss Vianna - TKV, a atenção é trabalhada ao longo de todas as aulas e em todas as 

práticas, desde a etapa inicial, intitulada Processo Lúdico. Estimula-se a atenção focada de forma gradual, para 

que se possa perceber como o direcionamento intencional da atenção produz diferentes estados corporais. 

Pode-se observar neste processo que o tônus muscular, a qualidade do movimento articular, a direção da visão e 

sua acuidade sofrem alterações dependendo do direcionamento da atenção. Capacidades próprias ao corpo 

como propriocepção, atenção podem ser trabalhadas, refinadas, com estímulos adequados, construindo o que se 

costuma chamar, nas artes do corpo, de escuta. Escuta do próprio corpo e do ambiente.

 Mesmo que a atenção foque um objeto de cada vez, o estudo da atenção e a prática corporal mostram 

que o espaço de tempo para uma mudança de foco pode ser ínfimo e acaba por permitir uma quase 
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simultaneidade nas alterações de direção da atenção, resultando em respostas motoras e estados corporais 

coerentes, em relação à percepção do que se passa no corpo e no ambiente, o que é fundamental em processos 

de criação de movimentos.

 A Técnica Klauss Vianna entende que o estado de atenção focada resultante da intenção de estar atento é 

o fundamento indispensável para o trabalho do corpo, seja com o objetivo de manutenção da saúde, seja para a 

comunicação do corpo em situação de cena artística e criação. É o fundamento para uma relação coerente e 

criativa com o ambiente e para a disponibilidade de alteração de estados do corpo em cena. É indispensável 

para a construção do que é considerado o estado de presença cênica na Técnica Klauss Vianna.

Referências Bibliográficas
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Dessa maneira, a arte pode ser pensada como produtora de um saber prático que antes 
de mais nada é também uma maneira de pensar as relações de poder (AGAMBEN, 
2009, p. 18).

 Toda escolha se baseia e, ao mesmo tempo, expõe uma visão de mundo, tem um caráter político. E a arte não 

está isenta deste fato. A dança, como toda manifestação humana, se faz e se manifesta num jogo de forças, do qual não 

se excluem as relações de poder. Emblematicamente, a dança de corte, matriz do ballet clássico, tinha como figura 

central o rei e a função de reafirmar seu poder. Luis XIV, rei de França, que escreveu o documento criando e 

normatizando a dança enquanto arte, a dança teatral, se autointitulava “Deus-Sol‟, como referência ao seu papel como o 

astro-rei em uma de suas coreografias. O papel e a metáfora serviram perfeitamente não só para afirmar a divindade do 

poder real, como para criar uma analogia entre o rei e Deus. 

 As relações de poder estão fundamentadas em dualismos, que cabe aqui analisar para entender o papel das 

técnicas de dança na formação do corpo do dançarino e na comunicação deste com o público e, em outro nível de 

descrição, entre os diversos sistemas corporais e entre os corpos. 
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1 Neide Neves, graduada em Letras – Português-Francês, pela PUC-RJ e Doutora em Comunicação e Semiótica, na área de concentração Signo 
e Significação nas Mídias, pela PUC-SP. Coordenadora do curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna (PUC-SP).

Arte, técnica e poder 
Por Neide Neves 1 (PUC - SP)

A R T I G O

RESUMO     |     ABSTRACT

 Este artigo propõe um entendimento de técnica corporal diverso do senso comum ocidental,  que a compreende 
como uma repetição mecânica que disciplina o corpo tendo um vista um fim específico. Baseado na noção de dispositivo 
de Giorgio Agambem (2009) e na noção de corpo como mídia de si mesmo da teoria Corpomídia (2005), entende que as 
técnicas de dança são dispositivos operadores de comunicação entre os diversos sistemas corporais e entre corpo e 
ambiente, que geram, sob algumas condições, subjetivação e autonomia. Propõe, assim, uma redefinição político-
cognitiva que passa a compreender a técnica também como um dispositivo de poder que pode agir como instrumento 
disciplinador do corpo mas também como acionador de estratégias de resistência política. Tudo depende dos processos 
de mediação que serão ativados durante a experiência comunicativa entre o corpo e seu entorno.

Palavras-chave: Técnica Klauss Vianna, Corpomídia, dispositivo, técnica de dança, comunicação.

 This article proposes an understanding of bodily technique that is diverse of the Western`s common sense, which  
comprehends it as a mechanical repetition that disciplines the body to a specific aim. Based on the notion of apparatus by 
Giorgio Agamben (2009) and on the notion of the body as its own media of the Corpomedia Theory (2005), this article 
understands that dance technics are apparatus that operates communication among the body systems, and between the 
body and the environment,  that generates, under some conditions, subjectivation and autonomy. Therefore, proposes  a 
political and cognitive redefinition that also comprehends technics as a  power apparatus that may act as an discipline 
instrument of the body, and as a  trigger of political resistance strategies. Everything depends on de mediation processes 
that will be activated during the communication experience between the body and its environment.

Key words: Klauss Vianna Technique, Corpomedia, apparatus, dance technique, communication. 
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 Segundo estudos de uma genealogia teológica da economia de Giorgio Agamben, os dualismos ser-ação, 

ontologia-práxis, remontam à necessidade de definição da Trindade - o Pai, o Filho e o Espírito - na teologia cristã. Na 

busca de afirmar um governo divino providencial do mundo sem abalar a doutrina monoteísta, usou-se o dispositivo de 

confirmar um Deus uno, que se manifesta na Trindade para a gestão do mundo. Segundo teólogos do segundo século, 

Deus confiou ao Filho a tarefa de administrar e governar a história dos homens, sem com isto perder sua unidade. Para 

tal explicação, se serviram do termo grego oikonomia, usado por Aristóteles, que significa administração da casa, do 

oikos e, por consequência, gestão, management. Assim, o termo passou a se referir à encarnação do Filho e à economia 

da redenção e da salvação e, mais tarde, se fundiu com a noção de providência, e passa a significar o governo salvífico 

e da história dos homens. A palavra grega chegou até nós com a tradução de dispositivo. 

Mas, como frequentemente acontece, a fratura que os teólogos procuraram deste modo 
evitar e remover em Deus sob o plano do ser reaparece na forma de uma cesura que 
separa em Deus ser e ação, ontologia e práxis. A ação (a economia, mas também a 
política) não tem nenhum fundamento no ser: esta é a esquizofrenia que a doutrina 
teológica da oikonomia deixa como herança à cultura ocidental (AGAMBEN, 2009, p. 37). 

 Esta cisão produzida pela oikonomia, que separa o vivente de si mesmo e da relação imediata com o ambiente, 

reproduz de algum modo o processo de “hominização‟ que tornou “humanos‟ os animais que classificamos como homo 

sapiens. Está, então, na própria definição ontológica de ser humano de Agamben e cria um desejo de felicidade que está 

na raiz de todo dispositivo, desde aquele momento da evolução. Na captura e subjetivação deste desejo está a potência 

do dispositivo, cuja ação é interiorizada nos sistemas de crenças e sentimentos. 

 Em Foucault, o termo aparece para entender a relação entre os seres viventes e o conjunto de instituições, de 

processos de subjetivação e de regras em que se concretizam as relações de poder. Este filósofo não busca reconciliar 

nem enfatizar o conflito entre os dois elementos, mas investigar os modos concretos pelos quais os dispositivos agem 

nas relações, nos mecanismos e nos “jogos‟1   de poder. 

O termo dispositivo nomeia aquilo em que e por meio do qual se realiza uma pura 
atividade de governo sem fundamento no ser. Por isso os dispositivos devem sempre 
implicar um processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito (AGAMBEN, 
2009, p. 38).

 Assim, Agamben propõe duas grandes classes, a dos seres viventes e a dos dispositivos. E, entre os dois, os 

sujeitos, que não são essência, mas resultam da relação, do corpo a corpo, entre os viventes e os dispositivos, dos 

processos de subjetivação que correspondem aos dispositivos. 

 Uma definição que aproxima os significados dados à palavra dispositivo é um conjunto de “práxis e saberes, de 

medidas, de instituições cujo objetivo é gerir, governar, controlar e orientar, num sentido que se supõe útil, os gestos e os 

pensamentos dos homens” (AGAMBEN, 2009, p. 39). 

 Mas, há uma diferença entre os dispositivos tradicionais e os modernos. Entre, por um lado, os dispositivos que 

levaram ao aparecimento do homo sapiens e, por outro, os que derivaram da noção de oikonomia. Os primeiros 

produzem um processo de subjetivação, na relação com os seres viventes, promovendo o reconhecimento dos seres 
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como sujeitos. Os segundos apartam o vivente da sua possibilidade de ser, não agregam valor à sua existência, apenas 

mais controle. 

De fato, todo dispositivo implica um processo de subjetivação, sem o qual o dispositivo 
não pode funcionar como dispositivo de governo, mas se reduz a um mero exercício de 
violência...o dispositivo é, antes de tudo, uma máquina que produz subjetivações e 
somente enquanto tal é também uma máquina de governo (AGAMBEN, 2009, p. 46). 

 O dispositivo tradicional produz um sujeito, que se define a partir de algum valor, como o religioso limpo de seus 

pecados após uma confissão, em oposição a ele mesmo em pecado. O dispositivo transforma o vivente dando-lhe uma 

nova subjetividade, ele passa a pertencer a uma nova classe (um operário, um penitenciário, um bailarino). Já os 

dispositivos modernos provocam um processo de dessubjetivação. O usuário de um celular pertence apenas a um grupo 

cada vez maior de pessoas controladas por este dispositivo, mas isto não compõe um novo sujeito. 

 Ao pensar técnica de dança nesta moldura, é necessário ter claro que, apesar do dispositivo ser ontologicamente 

diverso do ser, representa, veicula, está embebido em suas aspirações, situa-se no âmbito das relações humanas. 

Quando se adota o pensamento evolucionista, compreende-se que natureza e cultura, os seres viventes e seus 

dispositivos culturais, evoluem em processos de contaminação. Assim sendo, toda produção humana encontra-se 

encarnada no sujeito, que se reconhece no ambiente. Dispositivos, então, não são o ser, mas evoluem em processos 

adaptativos com ele. 

 Olhar um nível mais baixo de descrição pode contribuir para entender o dispositivo como encarnado. O 

neurocientista António Damásio (2004) usa esse termo para explicar os mecanismos da emoção e do sentimento. Afirma 

que a primeira precede o segundo na evolução e que no princípio de tudo estava a ação. Como em Alain Berthoz, 

neurofisiologista, aqui também temos ressaltada a importância da ação no funcionamento cerebral e na atuação das 

faculdades mentais. Temos, então, que a ação participa da evolução e do funcionamento dos dispositivos mentais. 

O primeiro dispositivo (a emoção) deu aos organismos a capacidade de responder com 
eficácia, mas de um modo pouco original, a várias circunstâncias que promovem ou 
ameaçam a vida – circunstâncias boas ou más para a vida. O segundo dispositivo, o do 
sentimento, introduziu um alerta geral para as boas e más circunstâncias e permitiu 
prolongar o impacto das emoções ao afetar a memória e a atenção de maneira 
duradoura. Mais tarde, numa combinação frutífera de memórias do passado, imaginação 
e raciocínio, os sentimentos levaram à emergência da capacidade de antevisão e 
previsão de problemas e à possibilidade de criar soluções novas e não estereotipadas 
(DAMÁSIO, 2003, p. 88). 

 Dispositivo aqui está para faculdade mental, evolui em processos adaptativos com o ambiente. É corpo. O que 

confirma a possibilidade de um dispositivo encarnado. Compreendida desta maneira, a palavra dispositivo parece 

adequada à definição de técnica de dança, porque se define como operador de comunicação. 

 Se, nestes dois níveis de descrição, dispositivo é sinônimo de mecanismo ou „aquilo em que e por meio do qual se 

realiza algo‟, com objetivos de permanência ou de dominação; se, como diz o professor Jorge de Albuquerque Vieira, os 

sistemas sociais “são construídos e funcionam” como os sistemas orgânicos, talvez se possa concluir que as escolhas 

que a evolução fez e faz, também estão baseadas em relações de poder, em uma política interna do corpo, na relação 
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entre os diversos sistemas, que não se pode separar destas mesmas relações no e com o ambiente. As técnicas, então, 

não só refletem, mas reproduzem este modus operandi, uma vez que lidam com o mesmo material da vida. 

Especulamos assim talvez com demasiada ousadia, sobre uma possível auto-
similaridade entre as componentes biológicas, psíquicas e sociais dos sistemas humanos 
(VIEIRA, 2007, p. 130). 

 Os processos de comunicação responsáveis pelo trânsito de informações ambiente-organismo promovem a 

evolução por contaminação destes dois níveis, o que pode explicar esta autossimilaridade. Seguindo a lógica proposta, 

são também dispositivos e estão baseados no funcionamento cérebro-mente. 

 Toda técnica tem como base uma necessidade ou vontade de comunicação de valores e crenças; muitas estão 

vinculadas a uma linguagem artística que comunica estas aspirações, o que pressupõe escolhas e, como tal, tem um 

caráter político, um posicionamento no mundo. 

 Além disto, o conhecimento pertencente a um trabalho técnico fornece um poder, diferencia. Seja na possibilidade 

de excelência na execução de movimentos, no fornecimento de ferramental estratégico para a criação ou na conquista 

de habilidade corporal para a expressão de suas próprias questões. 

 Parece ser possível distinguir diferentes tipos de técnicas segundo as diferenças existentes entre os dispositivos 

tradicionais e os modernos. São fundamentalmente diferentes as técnicas que propõem um adestramento do corpo 

dentro de parâmetros rígidos de controle, daquelas que pretendem incrementar as possibilidades corporais para produzir 

um pensamento criativo e autônomo. São posições políticas totalmente diferentes e produzem corpos diversos. Ouso 

dizer que, no segundo caso, estamos mais próximos do processo de subjetivação dos dispositivos tradicionais. 

 Técnicas são dispositivos que promovem diferenças nos corpos. São operadores de comunicação do corpo com o 

ambiente e no próprio corpo. Agem por contaminação, promovendo comunicação entre as novas informações e as já 

existentes no sistema corpo, em processos adaptativos. 

 As diferenças entre as diversas técnicas de dança podem ser olhadas deste mesmo ponto de vista. Algumas 

reconhecem os processos de comunicação no corpo e com o ambiente e buscam estratégias para trabalhar a 

capacidade de compreender, realizar e utilizar estes mecanismos. Outras se definem pela intenção de moldar o corpo de 

acordo com determinadas formas e linguagens estéticas e não fazem uso intencional destes processos de geração de 

subjetivação e comunicação. 

 Como afirmam Greiner e Katz (2005), para tratar do corpo, é preciso abolir a “moldura da disciplina em favor da 

indisciplina que (o) caracteriza‟ (Katz, 2004). O estudo do movimento se aprofunda quando reconhecidas suas relações 

com a cognição e a comunicação. A dança, como área de conhecimento, olhando além de sua própria herança histórica, 

beneficia-se dos estudos do corpo e da comunicação, uma vez que lida exatamente com o movimento metafórico como 

mídia de sua relação com o mundo. 

As relações entre o corpo e o ambiente se dão por processos co-evolutivos que 
produzem uma rede de pré-disposições perceptuais, motoras, de aprendizado e 
emocionais. Embora corpo e ambiente estejam envolvidos em fluxos permanentes de 
informação, há uma taxa de preservação que garante a unidade e a sobrevivência dos 
organismos e de cada ser vivo em meio à transformação constante que caracteriza os 
sistemas vivos (GREINER e KATZ, 2005, p. 130). 
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 O fundamental aqui é o entendimento da transformação a que estão sujeitos o corpo e o ambiente no processo de 

comunicação. Rejeitada a compreensão do corpo como recipiente das informações vindas do ambiente e como objeto 

que aguarda um observador, afirma-se a transformação de ambos, do ambiente e do corpo, numa troca ininterrupta de 

informações que ocorre por contaminação. As novas informações entram em negociação com as que já estão no corpo e 

são internalizadas. 

A mídia à qual o corpomídia se refere diz respeito ao processo evolutivo de selecionar 
informações que vão constituindo o corpo (GREINER e KATZ, 2005, p. 131). 

 Da mesma forma, as instruções de uma técnica de dança são informações corporificadas em um processo 

constante envolvendo a desestabilização das informações já existentes no corpo transformando-o, criando novos corpos. 

A implementação de novas instruções permite a desestruturação de padrões de movimento aprendidos, favorecendo a 

flexibilização e a abertura para novas combinações, que dão surgimento a novas possibilidades de movimento. 

 Técnicas de dança operam como dispositivos que, na relação com o corpo, geram processos comunicacionais 

adaptativos, por contaminação. É importante reafirmar que algumas técnicas, devido a suas características e objetivos, 

acionam processos de subjetivação. São aquelas que, como a Técnica Klauss Vianna, reconhecem e utilizam os modos 

de funcionamento do corpo em seus procedimentos e instruções e tem por objetivo promover a autonomia do dançarino 

no processo de especialização das possibilidades de comunicação do corpo em movimento. 

 Técnicas de dança tem um potencial de transformação dos corpos pela ação das suas instruções, que permitem a 

implementação, permanência e transformação de possibilidades de movimento, em um comportamento sistêmico e de 

troca de informações com os ambientes interno e externo, gerando pensamento e ação. Funcionam também como 

dispositivos de poder e adaptabilidade e, sob algumas condições, são geradoras de subjetivação e autonomia. 
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 LU CARION é uma referência em Técnica Klauss Vianna, tendo como principal foco em suas pesquisas um olhar 

para a aplicação dos princípios da Técnica Klauss Vianna no treinamento e processo criativo do ator. Formada em 

Comunicação pela FAAP-SP, traz em sua história uma rica trajetória como atriz, dramaturgista e preparadora corporal, 

passando por diversos treinamentos e modos de pensar e criar no teatro. Nesta entrevista ela vai contar um pouco sobre 

suas escolhas na construção de um caminho muito próprio, autônomo e vivo, tratando de forma muito singular sobre 

dramaturgia do corpo e processos criativos no teatro.  Suas pesquisas geraram sua dissertação de mestrado em Artes 

Cênicas, na Universidade de São Paulo - USP, e a fundação do Obara – Grupo de Pesquisa e Criação, criado em 2001, 

ainda nos seus estudos na USP.  Durante sua pesquisa como atriz estudou com especialistas com Daniele Finzi Pasca 

(Teatro Sunil Ensemble), Antunes Filho (CPT), Stefano Vercelli (Laboratório de Pontedera), Jan Ferslev (Odin Teatret), 

Kouyaté Sotigui (Théatré dês Bouffes du Nord), Jerzy Grotowski e Thomas Richards.  Além disso como educadora 

lecionou no Departamento de Artes Cênicas da ECA-USP e, atualmente, é professora do Curso de Especialização de 

Terapia Através do movimento da Faculdade Angel Vianna – FAV-RJ, professora das disciplinas Técnica Klauss Vianna - 

Processo Lúdico e Técnica Klauss Vianna - Corpo Cênico –Teatro, do Curso de Especialização em Técnica Klauss 

Vianna, da COGEAE, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP, e professora na Sala Crisantempo 

(treinamento e processo criativo).
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A cabeça não está separada do

resto do corpo, do movimento. 

O conhecimento se dá no todo. 

No fazer, no lembrar, no escrever. 

Escrever é fazer. É movimento.

Pensar é movimento. 
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REVISTA TKV_ Como foi o primeiro contato com o 

trabalho de Klauss Vianna?  

LU CARION_ Ainda durante minha formação técnica 

constatei a necessidade de um trabalho corporal 

mais aprofundado para o ator e passei a pesquisar e 

experimentar várias propostas. Eu fiz um workshop 

para atores com o Rainer Vianna, que estava 

chegando aqui em São Paulo. O Klauss já estava aqui 

há algum tempo. E amei o trabalho. Pensei: é aqui 

mesmo que eu quero ficar. É este trabalho que eu 

quero fazer e fiz  as suas aulas por mais de dez anos. 

Durante alguns períodos fiz, também, aulas com 

Klauss e depois com a Neide Neves.

REVISTA TKV_ Houve a lguma descober ta 

particularmente relevante nesse seu contato com a 

Escola Vianna e com a sistematização?

LU CARION_ Durante este longo período em que eu 

fiz aula com o Rainer, paralelamente, eu continuei 

buscando, estudando, outras técnicas e práticas 

corporais, práticas de treinamento, e cada vez, 

confirmava mais a importância deste trabalho.  Eu 

conseguia perceber o quanto me servia como 

embasamento para entender  e, verdadeiramente, 

experimentar outras práticas cênicas. Porque muitas 

vezes você encontra profissionais que sabem fazer, 

mas não sabem ensinar muito bem. São excelentes 

profissionais, mas falta pedagogia, a consciência 

corporal do que está propondo. Nesses momentos, o 

meu olhar treinado me facilitava ler  no corpo do 

mestre o que ele estava propondo, facilitando minha 

experimentação. E muitos dos meus colegas não 

conseguiam realizar esta leitura. Não tinham dados.... 

não dispunham deste conhecimento para poder fazer 

esta leitura e tinham dificuldade para realizar as 

propostas. Essas percepções foram fundamentais 

para constatar a importância do trabalho e perceber, 

gradativamente,  que independente de embasamento 

para outros processos de aprendizagem, sua prática 

já era suficiente para a obtenção das qualidades 

exigidas do ator.

Já nos últimos anos de trabalho com o Rainer, pude 

acompanhar o processo de sistematização, e 

enxergar com mais clareza as etapas para o 

aprendizado da Técnica. Participei do primeiro grupo 

de alunos que além da prática de muitos anos 

começavam a aprender a didática da Técnica. Neste 

momento meu interesse ainda era direcionado  ao 

meu trabalho como atriz.  Mas, provavelmente, tenha 

iniciado aí a preparação mais direcionada para o 

trabalho que desenvolvo hoje. Depois de interromper 

meu processo de aula com Rainer, e mesmo após o 

seu falecimento, eu continuei fazendo aulas com 

Neide Neves. Mantivemos sempre contato. Até o 

momento em que começamos a nos reunir para 

compartilharmos nossas experiências profissionais 

com a Técnica. Também faziam parte desse grupo 

Marinês Calori e Jussara Miller, que eu já conhecia 

por termos feito aulas  com Rainer, durante anos.

REVISTA TKV_ Como foi o processo de construção 

de suas próprias estratégias didáticas e criativas?

LU CARION_ No início e durante muitos anos, fazer 

as aulas era, basicamente, uma maneira de manter o 

meu corpo treinado. 

Em termos de processo criativo, eu subdividiria 

minha pesquisa em dois momentos.  Em meus 

processos criativos, como atriz, eu usava a Técnica 

não diretamente, me preparando em casa, sozinha. 

Levantando material para a composição dos 

personagens e das cenas para levar, testar, propor ao 
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diretor e meus colegas nos ensaios, sem uma 

orientação especializada . 

O segundo momento, que vai dar origem ao Obara, é 

quando resolvo pesquisar cientificamente (mestrado) 

as descobertas que fiz nesse processo pessoal de 

mais de quinze anos, experimentando no trabalho 

prático com outros estudantes das artes cênicas. A 

continuidade do trabalho com o grupo, fruto dessa 

pesquisa inicial, permitiu novas constatações 

decorrentes das experimentações de composição de 

partituras com a TKV. 

E, com o Obara, começo a experimentar literalmente 

a Técnica para construir partitura.  Uma partitura de 

movimentos e sonoridades. O 

Obara compõe partitura e a 

explora em  jogos/ improvisações 

em cima de regras muito claras. 

A f i losofia e as instruções 

utilizadas na TKV - com as quais 

consegui compor um treinamento 

indispensável para alcançar e 

manter as habilidades exigidas do 

ator para o jogo cênico – foram as 

mesmas utilizadas na pesquisa de 

um caminho possível no processo criativo. Da 

mesma forma que somos conduzidos a percepções e 

constatações de limites - de um padrão de 

movimentos no cotidiano e que ele pode ser 

ampliado , tanto em termos de quantidade como de 

qualidade – é necessário que o performer se aproprie 

de uma partitura. Sem esta etapa, inicialmente difícil 

para muitos, mas indispensável, não é possível 

superá-la e iniciar um processo de aprofundamento 

contínuo. A partir destas primeiras percepções/

constatações posso dar continuidade ao processo 

ampliando meu repertório, com sensibilidade, 

inteligência, consciência, com autonomia e 

valorizando minha singularidade.  A constatação da 

possibilidade de desfrutar de um corpo permeável, 

flexível, plástico a partir da relação com o mundo 

(estímulos externos), de forma mais consciente, é 

indispensável. No processo criativo, a partir da 

apropriação da partitura, é possível superar a fase 

difícil das amarras (falta de liberdade) e vislumbrar a 

rede de proteção (para poder desfrutar da verdadeira 

liberdade). A partir daí, posso pesquisar, explorar e 

fazer escolhas de como realizar, recuperar (uma 

versão possível) ou improvisar com uma partitura. 

Com uma partitura apropriada posso descobrir novos 

estímulos (externos) para alterar o como fazer, no 

j o g o / i m p r o v i s o c o m 

diferentes parceiros. O 

mesmo pode ocorrer no 

simples fato de realizar a 

m e s m a p a r t i t u r a e m 

diferentes lugares (espaços 

físicos com características 

diferentes: dimensões, luz, 

cores, sonoridades... Enfim 

passo a compor com mais 

consciência, reconhecendo 

os outros elementos cênicos de que disponho, não 

apenas minha partitura/performance. Pesquisando e 

selecionando as composições mais pertinentes, 

eficientes com o processo.

Com o uso da sonoridade/texto na composição de 

partituras ficam ainda mais evidentes os efeitos 

multiplicadores da TKV no processo criativo. Na 

pesquisa, no levantamento de diferentes discursos 

com o mesmo texto, a partir da exploração 

(possibilidades de como fazer) da fricção com a 

partitura de movimentos/ações.

A consciência, a escuta permeável e as regras claras 

são outros parâmetros indispensáveis para que o 
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jogo/improviso aconteçam. Tanto como finalidade 

como procedimento de composição de material 

cênico. Tenho usado as instruções, os tópicos 

utilizados no aprendizado da TKV tanto como 

material a ser explorado para a composição de uma 

partitura, como regras para apropriação e exploração 

individual, como propriamente no jogo. Exemplo: 

compor uma partitura a partir de pesquisa e seleção 

de movimentos para realizar um deslocamento no 

espaço e uma passagem de níveis. Usar os princípios 

técnicos como foco nas repetições para se apropriar 

dos movimentos escolhidos. Explorar essa partitura 

individualmente ou no jogo com diferentes parceiros, 

tendo como foco, novamente um tópico - o abandono 

e sustentação do peso de partes do corpo na 

realização dos movimentos.

E se pensarmos que os limites de diferentes 

expressões nas artes cênicas, a cada dia, esgarçam-

se mais... a habilidade de compor tornou-se 

fundamental em diferentes processos criativos.

REVISTA TKV_ Você pede que seus "alunos-atores" 

escrevam protocolos. Poderia falar mais sobre esse 

instrumento de trabalho e, de que modo você vê a 

TKV em conexão com dramaturgia?

LU CARION_ Então, temos que voltar um pouco para 

o período da minha formação na USP. Cursando uma 

disciplina na área de metodologias de interpretação e 

acompanhando as dificuldades de uma turma do 

segundo ano, que em duplas, tentavam compor uma 

cena ...  resolvi assumir um desejo antigo  de realizar 

uma pesquisa mais aprofundada com a Técnica. 

Pesquisar se a TKV poderia ser utilizada como 

iniciação ao processo de treinamento do ator. Eu 

queria compartilhar procedimentos, que eu tinha 

experimentado basicamente no meu corpo, para ver 

como ela funcionava nos corpos de outros atores. A 

parte prática do mestrado durou quatro meses, eram 

encontros diários de três horas de duração e assim 

foi possível fazer uma boa avaliação. Uma 

experiência importantíssima na minha formação: 

aprendi muito. O comprometimento que os alunos 

tinham comigo era: a presença efetiva e a realização 

de protocolos1 semanais. Foi a primeira vez que eu 

experimentei essa prática, que eu conheci na USP, 

com a grande mestra Maria Lucia Puppo. Considerei 

ser um registro bastante importante, para não ficar 

apenas com a minha avaliação, com o meu olhar. E 

sim, com o depoimento pessoal dos participantes, 

das percepções e constatações provocadas pelos 

experimentos propostos. E foi um trabalho 

surpreendente, importantíssimo. Esta escolha 

acabou definindo a estrutura de minha dissertação. E 

passou a ser um procedimento adotado sempre que 

possível. Além de sua função mais óbvia de um 

retorno valioso sobre o processo de cada aluno, é 

também uma estratégia eficientíssima  para 

incentivar, estimular a reflexão, desencadear o 

processo de autonomia. Aliada valiosa de uma outra 

instrução da TKV que considero indispensável na 

didática adotada na condução dos encontros: a 

realização de uma avaliação inicial ou anterior à 

realização de uma proposta, que servirá como 

referência para constatar alterações, após sua 

experimentação. Você faz e volta para uma referência 

anterior, para poder avaliar o que foi que aconteceu. 

Isso pra mim é muito importante. Então, junto com 

estas propostas em termos de didática, eu acho que 

o protocolo veio a acrescentar. A adoção de 

protocolos tem-se revelado muito positiva, eficiente 
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1 A origem da proposta desses protocolos foi encontrada nos trabalhos de Bertold Brecht com as peças didáticas que, posteriormente, aqui no 
Brasil foram adotados e desenvolvidos pela Profa. Dra. Ingrid Dormien Koudela.



mesmo na experiência com meus alunos. Inclusive 

no processo criativo.  Eu acho que é fundamental em 

termos de autonomia. Porque os dois pilares que 

mais me atraem na Técnica são a valorização da 

singularidade e a autonomia. Por exemplo: muitas 

vezes o aluno acredita que está entendendo as 

propostas, mas na hora de colocar no papel é que  

constata dúvidas ou ausência de  alguma informação 

fundamenta l . Poderá , então , desf ru tar da 

possibilidade de, no encontro seguinte, ficar mais 

atento, ouvir melhor alguma instrução, alguma 

orientação de quem está conduzindo o trabalho, que 

eu não ouviu, ou que eu não entendeu direito. A 

elaboração de protocolos veio acrescentar uma 

estratégia bastante eficiente no caráter reflexivo do 

processo. Um corpo-pensante,  em movimento!

Quanto à sua potencialidade dramatúrgica, na 

história do Obara, num momento especial, de crise, 

os protocolos tornaram-se material cênico. A reflexão 

sobre as dificuldades que enfrentávamos gerou 

textos que expr imiam, 

revelavam, ora claramente, 

ora poeticamente nosso 

estado, nossos interesses 

n a q u e l e m o m e n t o . 

P a s s a m o s a u s a r 

fragmentos de protocolos 

para compor partituras, 

criar diálogos, cenas. Não 

apenas os movimentos, 

mas também novos textos. 

A partir dessa primeira 

e x p e r i ê n c i a c o m o s 

p r o t o c o l o s , n ã o a b a n d o n a m o s m a i s s u a 

potencialidade cênica em diferentes processos 

criativos.

REVISTA TKV_ Vejo também um olhar para 

autonomia no desenvolvimento dos processos 

criativos. 

LU CARION_ Klauss falava que o importante era 

aprender a questionar.  Isso era o mais importante, 

no sentido de você construir um caminho, de você 

poder ter uma autonomia. De uma busca contínua 

para manter seu corpo sensível e inteligente, 

usufruindo de sua plasticidade. Então é essa a 

responsabilidade sobre si, sobre o processo 

contínuo de aperfeiçoamento. É isso que eu entendo 

do discurso de Eugênio Barba2 sobre ética.  Agora, 

necessariamente não precisa ser a cópia de um 

modelo. E você precisa conhecer muito uma 

proposta para poder trabalhar a partir dela. Então 

quando Klauss falava de dez anos, são dez anos de 

prática! Um músico, pra improvisar, tem que ter um 

domínio técnico muito grande para poder improvisar 

com qualidade. O bailarino 

sabe que se não fizer aula, 

não estiver com o corpo 

preparado, não conseguirá  

um bom desempenho. E o 

ator? A maioria acha que 

consegue criar, improvisar 

sem nenhum treinamento. 

Como assim? Além de um 

corpo treinado, tem que ter 

regras pra alcançar um bom 

d e s e m p e n h o n o j o g o 

cênico, para improvisar. 

Você só vai ter autonomia se entender o que que é 

isso. E de novo voltamos ao Klauss, que não gostava 

da forma como a dança era ensinada, da falta de 
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 limites de diferentes expressões

nas artes cênicas, a cada dia,

esgarçam-se mais... a habilidade
de compor tornou-se 

fundamental em diferentes 

processos criativos.

2 Eugenio Barba - autor italiano, pesquisador e diretor de teatro. Fundador e diretor do Odin Teatret, criador do conceito da Antropologia Teatral, 
fundador e diretor do Theatrum Mundi Ensemble, e criador da ISTA (International School of Theatre Anthropology)



entendimento do porquê de cada coisa. A cabeça não 

está separada do resto do corpo, do movimento. O 

conhecimento se dá no todo. No fazer, no lembrar, no 

escrever. Escrever é fazer. É movimento. Pensar é 

movimento. 

REVISTA TKV_ E atualmente, como estão os seus 

processos de criação?

LU CARION_ Com as dificuldades de produção, que 

aumentaram muito, resolvi encarar o desafio de 

utilizar as novas mídias, plataformas de que 

dispomos. Ultimamente estamos brincando, 

experimentando, pesquisando possibilidades de 

trabalhar com câmera. O registro é feito com a 

câmera, mas na verdade não existe uma preocupação 

direta. Os atores estão pesquisando, treinando, 

trabalhando em alguns processos criativos, de 

construção de partitura, de composição. Os mais 

novos aprendendo o processo de apropriação, 

outros já de exploração, em processos criativos 

diferentes ou aprendendo a improvisar. E estamos 

fazendo o registro dessas diferentes etapas, ora com 

a câmera no tripé, ora com a câmera na mão, nas 

mãos dos próprios alunos. No grupo, hoje, contamos 

com duas integrantes que trabalham com cinema e 

que estão aprendendo a TKV. Acabamos de criar uma 

página no facebook do grupo e  estamos finalizando  

a composição do site. E tentando trazer... eu tenho 

uma preocupação muito grande em compartilhar 

propostas, pesquisas que já fiz, ou que que ainda 

estou experimentando com outras pessoas que 

possam se interessar, de alguma forma. E hoje em 

dia com internet... quer dizer, as pessoas não 

precisam, necessariamente, estar próximas. As 

pessoas podem estar muito distantes e poder 

experimentar de alguma forma, trocar experiências, 

mas precisam conhecer o trabalho. Então a ideia é 

compartilhar um pouco mais essas experimentações 

no treinamento e em processo criativo. Compartilhar 

as etapas do processo, antes mesmo dos registros 

realizados sobre dramaturgias “finalizadas”. Algumas 

práticas alcançam uma qualidade cênica que 

merecem ser vistas, conhecidas, irem além dos 

limites da sala de ensaio. 

E, por outro lado, podemos ampliar o trabalho do 

Obara, possibilitando a criação de outros trabalhos 

criativos a partir das imagens captadas pelo olhar 

das duas cineastas, durante a realização de nossas 

pesquisas.
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 A primeira edição da Revista TKV inaugura um compartilhar dos desdobramentos da Escola Vianna de 

pensamento, que privilegia a pesquisa nas Artes do corpo com toda a sua gama de profundidade e 

particularidade de cada pesquisador ao se debruçar nos estudos da unidade corpomente em troca com o 

ambiente. Desde que fundamos o Curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna, em 2012, temos a 

intenção de abrir portas para diversos pesquisadores que buscam nesta Pós-Graduação uma formação 

diferenciada e específica a partir dos princípios dos Vianna e, principalmente, colaborar para a produção de 

conhecimento nas Artes, na Educação e na Saúde.

 A Revista TKV foi criada a partir da necessidade de um espaço de partilha das produções, reflexões e 

aprofundamento da pesquisa desenvolvida durante os dois anos da Pós-Graduação que culmina na escrita de 

uma monografia como (in)conclusão do curso. É um processo de imersão prática e teórica nos princípios dos 

Vianna para um movimento que provoca uma autonomia do aluno-pesquisador para poder emergir em suas 

pesquisas constantemente resignificadas. 

  Este espaço de partilha das monografias é inaugurado nesta edição pelas pesquisadoras Camila Soares de 

Barros e Valquiria Moura Vieira que foram minhas orientandas e alunas da primeira turma de Pós-Graduação em 

Técnica Klauss Vianna da PUC-SP (2012-2014). Tivemos um ótimo diálogo no intenso processo de orientar e 

provocar ambas em suas pesquisas para as monografias, as quais receberam nota máxima, contemplando o 

critério de publicação da Revista TKV que segue o padrão da Biblioteca da PUC-SP, na qual apenas trabalhos 

com nota máxima são disponibilizados na íntegra. Dessa forma, a escolha das monografias para publicação na 

Revista TKV é pautada nas avaliações criteriosas das bancas avaliadoras das defesas das monografias. 

 Camila Soares de Barros, por meio de análise dos princípios e tópicos da Técnica Klauss Vianna, aponta 

para possíveis implicações políticas da prática na Técnica Klauss Vianna, explorando o conceito de profanação 

do filósofo Giorgio Agamben com tamanha profundidade que a alavancou para uma pesquisa de mestrado em 

fase de conclusão. Tive a satisfação de testemunhar o seu crescimento como pesquisadora ao apresentar a 

Técnica Klauss Vianna a ela em outros territórios de dança e desde então a sua pesquisa se fortalece reforçando 

a necessidade da troca de experiências entre os pares interessados nas pesquisas da Escola Vianna. 

 A monografia de Valquiria Moura Vieira apresenta a elaboração de parâmetros para a criação em arte, 

buscando identificar um pensamento de corpo inerente à prática criativa. Por meio de um diálogo reflexivo entre 

criação de procedimentos, estado de presença e pergunta, a pesquisadora elabora sua argumentação sem 

deixar que a experiência prática fique em segundo plano, pelo contrário, a prática da cena ancorou e direcionou a 
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sua escrita. Como aprofundamento da pesquisa, a sua monografia deu origem ao artigo “Reverberações 

dramatúrgicas: Técnica Klauss Vianna - princípios mediadores do processo criativo”1 e à sua pesquisa de 

mestrado em andamento.

 Esperamos que as monografias que integram esta edição inaugural da Revista TKV possam abrir campos 

de discussão especificamente acerca da Técnica Klauss Vianna, uma pesquisa da Escola Vianna de 

pensamento. Espera-se que, ao publicar monografias na íntegra, a Revista TKV possa contribuir com a ampla 

divulgação de pesquisas consistentes.

Boa leitura!
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Resumo 

 O presente estudo teve como base para a discussão o artigo Elogio da profanação de Giorgio Agamben (2007), 

onde o autor define o termo profanação como uma operação política capaz de trazer de volta para o alcance e livre uso 

dos homens aquilo que a sacralização havia retirado do alcance. Havia um faro de que em dança existem 

tradicionalmente algumas condutas de ensino e prática artística que haviam sido sacralizados - capturados por ou 

transformados em dispositivos de poder. Considerando a Técnica Klauss Vianna como inovadora ainda hoje, investi no 

estudo dos princípios e tópicos de trabalho de modo que pudesse apontar um potencial profanador implícito na Técnica 

Klauss Vianna. Mais do que inovação, fala-se aqui de profanação, de possibilitar o acesso e a autonomia da prática da 

dança. Houve a escolha de alguns exemplos pontuais, uma vez que não há a pretensão de encerrar a discussão, mas 

abri-la. Percorreremos assuntos como a horizontalização da relação professor-aluno, a integração dos procedimentos 

didáticos com os procedimentos criativos, a questão do trabalho técnico de criação, desvinculando-o da inspiração como 

única possibilidade para criar, e o jogo como caminho para o desarmamento dos dispositivos de poder. A escrita apóia-se 

na definição moderna proposta por Agamben, que nos leva a crer que o potencial profanador da técnica está relacionado 

a possíveis contra-dispositivos em seus princípios e tópicos de trabalho. A investigação não dicotômica entre teoria e 

prática transbordou e invadiu a sala de aula, o que justifica a presença de relatos pessoais no presente texto. 

Palavras chave: dança contemporânea; Técnica Klauss Vianna; profanação; contra-dispositivo.
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“Não decore passos, aprenda um caminho” Klauss Vianna 

“XXIX 

Caminante, son tus huellas 

el camino, y nada más; 

caminante, no hay camino: 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante, no hay camino, 

sino estelas en la mar.” 

A. Machado 
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Introdução 

 O presente trabalho vem de um encantamento pela escrita de Giorgio Agamben e pela vivência com a Técnica 

Klauss Vianna em diferentes ocasiões. Posso apontar como estopim para a discussão o artigo Elogio da profanação de 

Giorgio Agamben (2007), onde o autor define o termo profanação, como uma operação política capaz de trazer de volta 

para o alcance e livre uso dos homens aquilo que a sacralização havia retirado do alcance. Havia um faro de que em 

dança existem tradicionalmente algumas condutas de ensino e prática artística que haviam sido sacralizados - 

capturados por ou transformados em dispositivos de poder. 

 Por acreditar que a Técnica Klauss Vianna é inovadora ainda hoje em muitos sentidos, investi no estudo dos 

princípios e tópicos de trabalho de modo que pudesse apontar o potencial profanador implícito na Técnica Klauss Vianna. 

Mais do que inovação, estamos tratando de profanação, de possibilitar o acesso e a autonomia da prática da dança. 

Houve a escolha de alguns exemplos pontuais, uma vez que não há a pretensão de encerrar a discussão, mas abri-la. 

Percorreremos assuntos como a horizontalização da relação professor-aluno, a integração dos procedimentos didáticos 

com os procedimentos criativos, a questão do trabalho técnico de criação, desvinculando-o da inspiração como única 

possibilidade para criar, e o jogo como caminho para o desarmamento dos dispositivos de poder. 

 Faz-se necessário uma sessão direcionada ao conceito de dispositivo no qual a discussão apóia-se, uma vez que 

sofreu mudanças de definição desde sua origem em Foucault. A presente escrita, portanto, apóia-se na definição 

moderna proposta por Agamben, e que nos leva a crer que a Técnica Klauss Vianna tem um potencial profanador por 

dotar de possíveis contra-dispositivos em seus princípios e tópicos de trabalho. 

 Houve um sentimento de desafio e convite ao tema aqui abordado. Sentimento esse que se transformou a cada 

readequação do texto aqui apresentado, pois o que Agamben nos propõe não é nada simples, ou linear. Trata-se de uma 

possível leitura para a prática da técnica, e não um manual de condutas. 

 O cerne da questão fica para o fim, onde foram mapeados alguns exemplos de profanações encontrados na 

prática e filosofia da TKV. 

 1. Técnica Klauss Vianna: técnica e método 

 Com base no texto Método e técnica: faces complementares do aprendizado em dança (KATZ in SALDANHA, 

2009) tratamos de assuntos que se entrecruzam em nossa caminhada de estudos. 

Katz nos apresenta os termos método e técnica na forma como são empregados no senso comum. Técnica como um 

meio de ensino codificado com etapas de complexidade bem definidas, onde aprende-se do mais fácil para o mais difícil, 

por meio de estratégias pré-determinadas e resultados previsíveis. Método seria então algo ligado a um processo mais 

livre, não codificado, que diz respeito a princípios gerais. 

 A autora, na realidade, não se mostra preocupada em definir um e outro separando- os, mas questiona a própria 

validade de separação entre corpo, mente e ambiente, e teoria e prática, implícitos nesta concepção de método e técnica 

que identificamos no discurso do senso comum. 
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O senso comum designa como técnica uma atividade prática, associada ao aprimoramento de 

alguma habilidade do corpo que, de imediato, é tratada como uma habilidade mecânica, a ser 

repetida e sem associação com a vida mental. Um puro fazer, uma atividade prática, relativa 

ao corpo – e aqui já vale sublinhar que tal entendimento de corpo é o de corpo separado da 

mente. (KATZ, 2009, p.26) 

 Talvez faça mais sentido iniciar o percurso do pensamento não pelas definições que separam os termos, mas por 

questionar quais as conexões que se estabelecem entre cada instância, de modo que não se possa tratar de uma sem 

tocar na outra. Talvez seja necessário pensar em emaranhado, não em linha. 

 O que nos indicaria (ainda sob o aspecto do senso comum) que determinado trabalho define-se como uma técnica 

de dança seria portanto a existência de passos, a codificação dos movimentos a serem repetidos em busca da execução 

perfeita. Katz provoca: 

A questão desloca-se: não mais diz respeito à existência ou não do passo de dança, mas sim 

a quando esse ‘passo’ vai passar a existir, se antes ou depois da repetição. (...) a escolha 

entre método e técnica pode ser substituída pela compreensão de que o que está em jogo 

não é, de fato, a questão do passo, mas sim, se começar pelo passo (técnica) ou encontrá- lo 

mais adiante (método) faz alguma diferença. (KATZ, 2009, p.31) 

 Estamos nos aproximando de outros conceitos importantes para seguir a discussão: estabilidade e instabilidade. 

Entendemos a instabilidade como inerente à vida e ao funcionamento do próprio corpo. Tendo em vista que a TKV tem 

como princípio o estado investigativo, entendo que seja necessária a manutenção das instabilidades para que o estado 

investigativo seja sustentado. O que quero dizer (a partir do que discutimos em aula), é que a aplicação dos tópicos de 

trabalho previstos pela TKV pode nos manter com esta potência investigativa. O passo de dança, por sua vez, acontece 

quando este movimento ganha estabilidade e fica codificado. Todavia, imagino que sejam necessários respiros de 

estabilidade no processo, como os pés que tocam o chão numa caminhada. Que sejam estabilidades temporárias então, 

para que os movimentos não tornem-se passos intocados, imutáveis, consagrados. A instabilidade nos mantém em 

contato direto com o movimento, que pode sofrer releituras - pode ser profanado (opa!) se mantido ao alcance do 

praticante. 

 Estar disponível (presente) para investigar permite que possamos lidar com as instabilidades, encontrando certos 

pontos de estabilidade no processo. O passo de dança, portanto, visto como movimento cristalizado detido pela técnica 

(aquela do senso comum) pode também ter sua conceituação flexibilizada: ao invés de movimento cristalizado, um 

momento de estabilidade na pesquisa. Repito, o importante é que a estabilidade não seja definitiva. Nesta concepção, 

qualquer movimento pode tornar-se um passo de dança, basta cristalizá-lo, escapando do território da investigação. 

 Em TKV tratamos da técnica como o fazer, e do método como o organizar – instâncias atreladas e 

codependentes. O método faz parte da técnica, mas precisa respeitar seus princípios. A técnica, por sua vez, depende da 
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implementação do(s) método(s) para existir nos corpos. Abre-se espaço para o surgimento de contribuições para a TKV, 

cada qual com uma singularidade. 

É fundamental, então, mudar o ponto de vista. Não se trata de considerar técnica como o que 

está codificado em vocabulários de passos, nem tampouco definir método como o que propõe 

princípios, conceitos, temas de trabalho que transformam o corpo respeitando sua 

singularidade. Esta tese propõe que o que diferencia as técnicas é o entendimento que se tem 

do corpo e como este acarreta uma determinada metodologia, com seus conceitos e 

princípios assim como o conjunto de elementos trabalhados e as instruções para 

implementá-los nos corpos, em função dos objetivos baseados na visão de corpo que 

sustenta a técnica. (NEVES, 2010) 

 E ainda, acho relevante e coerente com o que temos discutido até aqui, acentuar que a permeabilidade da TKV de 

considerar bem vindo o que cada um traz como coleção (bagagem) própria, faz dela uma técnica viva, atual e 

contextualizada. A técnica não fica pronta antes do corpo, mas constrói-se ao longo do processo, caminha junto. 

 Em Qual é o corpo que dança? - Dança e educação somática para adultos e crianças (2012) Jussara Miller 

discute a respeito da riqueza de contribuições pessoais diversas para a TKV. Apóia-se no filósofo Luigi Pareyson (1997) 

para argumentar a favor da permeabilidade da TKV. Miller abarca sob o conceito de Família ou Escola Vianna os 

profissionais que trabalham com a TKV, mas que de alguma forma diferenciam-se entre si. 

Quando falo de escola Vianna, uso esse termo procurando explicitá-lo como espírito de 

pesquisa em continuidade, ou seja, como um trabalho em constante processo. Os princípios 

artístico-pedagógicos dos Vianna prevalecem hoje, no século XXI, como fonte de um percurso 

que orienta e nutre sempre novas pesquisas e, dessa maneira, também se nutre como 

continuidade de estudo e investigação em diversos corpos pensantes e dançantes. (MILLER, 

2012, p. 21) 

 E mais, existe ainda uma escolha política neste discurso. Nomear como Técnica Klauss Vianna traz implícito que 

trata-se de um trabalho que carrega consigo o rigor investigativo proporcionado pelo uso de princípios bem definidos e 

sistematizados (não cristalizados). 

 Não é uma técnica AO INVÉS de método, mas uma técnica que orienta e abarca diferentes processos de trabalho, 

desde que estes estejam de acordo com os princípios e com a metodologia da TKV. 

Princípios 

 Esta sessão vem diretamente de uma tarefa de aula1, na qual nos foi solicitado um mapeamento dos princípios da 

Técnica Klauss Vianna, de forma a contextualizar e organizar o conhecimento. 

 Faz-se importante destacar logo de início a diferença entre princípios e tópicos de trabalho. Consideramos 

princípios os pressupostos que lidam com o pensamento, com a filosofia que norteia a TKV, e tópicos corporais são 

portanto os temas de trabalho contemplados nas três etapas propostas pela TKV já sistematizada. 
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1 Protocolo de aula do quarto semestre da disciplina Estudos Didáticos ministrada pelas professoras Neide Neves e Jussara Miller, no curso de 
Especialização em Técnica Klauss Vianna - PUC-SP, escrito em março de 2014.



 A tarefa exigiu um certo desapego à figura de Klauss Vianna mitificado em um altar, para que realmente fosse 

possível discutir suas falas sem receio de errar. Há de se profanar um pouco aqui. Tocar e sentir de perto o legado de 

Klauss Vianna e todo o conhecimento que nos foi oferecido. E assim, deixar entrar em contato com nossas coleções 

pessoais e discutir o que acontece numa relação dialógica inerente à pesquisa. 

 A leitura “atualizada” destes princípios faz da técnica um sistema vivo, permeável e em constante estado de 

evolução. Evolução no sentido de caminhada, de transformação, e não no sentido da Teoria Evolucionista2. Podemos 

observar que no discurso/ produção acadêmica de nossas professoras Neide Neves, Jussara Miller e Luzia Carion há 

especificidades que não negam os princípios, mas que vem para agregar. São membros da Escola Vianna (MILLER, 

2012). Sob o ponto de vista da Teoria Corpomídia3, faz sentido admitir essas especificidades como inevitáveis ao 

processo de estudo e pesquisa, e também como fator enriquecedor neste processo de prática e continuidade da TKV. 

Eis a necessidade de olhar para o que já foi feito: compreender nossas bases, conhecer o que tem sido produzido a 

respeito, e com o devido cuidado, dar continuidade. Se possível, frutificar mais e mais. 

 Neves (2010) apresenta os princípios da Técnica Klauss Vianna, brevemente citados a seguir. Em alguns destes 

enunciados optei por incluir trechos de Miller, Braz e Vianna, de forma que o leitor possa observar que quando se trata 

destes princípios, há uma clareza e coerência entre as pesquisadoras, de forma a preservar os contornos da Técnica 

Klauss Vianna: 

Dança é vida. 

 Numa camada microscópica, Neves trata dos processos biológicos do corpo na manutenção da vida como 

movimento, e expande a discussão para um olhar macro: “A dança não é separada da vida; o corpo que dança é o corpo 

que vive. A dança é a especialização do movimento que satisfaz necessidades de comunicação, mesmo que se trate 

apenas de um prazer estético.” (NEVES, 2010) 

Cada um possui a sua dança: 

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... (VIANNA apud NEVES, 2010, p.35) 

Klauss afirmava que devemos ter sempre em mente, durante todo o processo de trabalho, 

que a verdadeira origem e motor do movimento é a relação mundo-eu e que da dinâmica 

desse relacionamento é que emerge a singularidade que faz de cada pessoa um ser único e 

diferenciado. (BRAZ, 2004, p. 72) 

A dança está dentro de cada um, não deve ser buscada fora, na cópia de atitudes e passos: 

De maneiras diferentes, todos tem a possibilidade de dançar. E o aprendizado da dança 

acontece quando entendemos como ela se organiza em nossos corpos. Compreende-se no 

corpo a experiência do dançar, o que requer mais do que a cópia de passos. (NEVES, 2010, 

p.35) 
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2 Embora tenha sentido evolucionista, não trataremos desta questão na presente escrita. 
3 Segundo a Teoria Corpomídia, criada por Helena Katz e Christine Greiner, a percepção é constante, de forma que, quando tratamos de observar em 
aula, estamos estimulando o praticante a observar o que esta percepção traz de informações para o trabalho. Depende de escuta, de estar em 
constante investigação. 



O que conduz à dança não é decorar passos, formas, mas aprender caminhos para a criação de movimentos: 

Não decore passos, aprenda um caminho. (VIANNA apud NEVES, 2010, p.36) 

A compreensão de como o movimento se da, nos diferentes níveis de descrição e nas 

relações que se estabelecem neste processo é fundamental para o desenvolvimento de 

autonomia no processo evolutivo do corpo do bailarino e, conseqüentemente, na sua criação. 

(NEVES, 2010, p.36) 

Não há separação corpomente – a mente é encarnada: 

Nossas funções mentais são processos emergentes na evolução do sistema nervoso e 

envolvem a ação do sistema sensóriomotor. (NEVES, 2010, p.37) 

 Relação corpomente e ambiente. Temos aqui alguns conceitos elencados: corpomente, ambiente e, ainda, Teoria 

Corpomídia intrinsecamente. Vejo a Teoria Corpomídia como uma contribuição introduzida por Neide Neves ao estudo da 

TKV, de modo que o pensamento da teoria vem como facilitador para o entendimento do trânsito de informações durante 

a prática da TKV. 

O autoconhecimento e o autodomínio4 são necessários para a expressão pelo movimento: 

Minha proposta é essa: através do autoconhecimento e do autodomínio chego à forma, à 

minha forma- e não o contrário. É uma inversão que muda toda a estética, toda a razão do 

movimento. (VIANNA apud NEVES, 2010, p.37) 

(Klauss Vianna) Propunha também que os movimentos não fossem gratuitos (mover por 

mover) mas respostas conscientes aos estímulos do mundo exterior sem obsessão ou 

intelectualização. Além da ampliação do vocabulário, o processo permite o aprofundamento 

de suas qualidades, podendo tornar o corpo do intérprete plenamente expressivo. (BRAZ, 

2004, p. 74) 

A forma deve ser resultado do autoconhecimento e não o inverso. Princípio complementar ao anterior. 

A partir desta construção, que envolve todos os aspectos do movimento – motor, sensorial, 

cognitivo, emocional – chega-se a formas ou linguagens estéticas em que todo o corpo esta 

conectado e se expressa a partir de diferentes dinâmicas. (NEVES, 2010, p.38) 
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4 Neves sugere um outro uso do termo “autodomínio”, não como aspecto mecanicista de controle total das ações, incoerente com a Teoria 
Corpomídia e com a própria Técnica Klauss Vianna, mas como um estado de presença aguçado. Nessa mesma linha de pensamento, Fabião 
aponta: “Aqui, ‘controlar a situação’ é lançar-se com precisão. (...) contrapõe a ações automatizadas, dispersas e desatentas ao mundo, relações 
des-automatizadas, integras e engajadas de perceber, gerir e gerar o real.” (FABIÃO, 2010, p. 322) 



É preciso desarmar tudo isso, para que cada um possa encontrar o próprio movimento, a 

forma pessoal. A forma, repito, é consequência: são os espaços internos que devem criar o 

movimento de cada um. (VIANNA, 2005, p.36) 

A atenção é necessária para o autoconhecimento: 

“A atenção propicia a escuta do corpo.” (MILLER, 2007, p.21) 

O direcionamento ativo do peso nos apoios do corpo gera economia de esforço, espaços internos e presença. 

Na presença de apoios ativos, estão presentes no movimento outros três aspectos: 

sustentação, resistência e projeção. (Continuidade do tópico anterior, orientando uma 

sequência lógica de trabalho para o Processo Lúdico). 

O direcionamento ativo do peso nos apoios do corpo gera economia de esforço, espaço 

interno e presença: 

O direcionamento ativo dos apoios do corpo na relação com a gravidade aciona a musculatura 

de forma que propicia distribuição do peso e dos apoios gerando economia de esforço, 

manutenção dos espaços articulares, alinhamento, equilíbrio, e um estado de presença e 

atenção. (NEVES, 2010, p. 39) 

Esta é a primeira fase, a da germinação, a da entrega. Só quando descubro a gravidade, o 

chão, abre-se espaço para que o movimento crie raízes, seja mais profundo, como uma planta 

que só cresce com o contato íntimo com o solo. Só dessa forma surge a oposição, a 

resistência que vai abrindo espaço entre os ossos, seguindo sua direção nas articulações. 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 apud NEVES, 2010, p.39-40) 

Na presença de apoios ativos, estão presentes no movimento três aspectos: sustentação, resistência e projeção: 

Ao se mover, o corpo estabelece uma relação com a gravidade, necessária para sustentar e 

mover seu peso. Esta relação, quando se faz pelo direcionamento ativo dos apoios, provoca 

resistência no movimento, cria vetores de força opostos que equilibram, sustentando com 

economia de esforço o corpo e suas partes. Estas oposições projetam o movimento no 

espaço em volta. Estes esforços variam de acordo com a intenção do corpo que se move. 

(NEVES, 2010, p.40) 

O movimento nasce das oposições: 

Duas Forças Opostas geram um Conflito, que gera o Movimento (VIANNA apud NEVES, 

2010, p.40) 
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O trabalho de resistência e oposição no movimento aciona músculos, cria sensações, 

imagens ,memória e mais movimento e pode gerar um equilíbrio de forças. É preciso buscar 

estímulos que gerem conflitos e novas musculaturas. (NEVES, 2010, p. 40) 

O alinhamento ósseo é feito a partir do acionamento ativo dos apoios: 

O direcionamento ativo dos apoios orienta os ossos em determinadas direções, numa 

transmissão de forças que alinha as partes do corpo, distribuindo o peso. (NEVES, 2010, 

p.41) 

A repetição deve ser consciente e sensível: 

Não há “repetição” possível de um movimento; mesmo que aparentemente igual a outro, um 

movimento sempre traz novas informações. (..) É necessário estar em estado de atenção ou 

escuta, para perceber as novas informações dos ambientes interno e externo ao corpo, que 

participam na continuidade do movimento. (NEVES, 2010, p.41) 

A escuta do corpo é um dos princípios da Técnica Klauss Vianna: um olhar para dentro, para 

que o movimento se exteriorize com sua individualidade, traçando um caminho de dentro para 

fora, em sintonia com o de fora para dentro e com o de dentro para dentro, criando, assim, 

uma rede de percepções. (MILLER, 2007, p.18) 

A busca do novo: 

Não se parte ou recomeça do zero. Novo não se confunde com novidade. É resultado da 

reorganização do já existente no corpo – que não é o movimento ou a coisa pronta – em 

conexão com as condições do presente. (NEVES, 2010, p.42) 

 Em sala de aula5, mapeamos mais alguns princípios, os quais acho válido acrescentar: 

 1- Pesquisa, estado investigativo. Fruto do trabalho de conquista e manutenção da presença. Estar presente 

permite observar, sentir, escolher, investigar. Por se tratar de uma prática que se constrói à medida em que acontece no 

corpo (aqui e agora), depende do estado investigativo para caminhar evitando-se ao máximo os automatismos. Tem a ver 

com a autonomia, que será tratada mais a seguir. É também a partir da autonomia que se propicia ao praticante um 

ambiente onde a investigação e o questionamento são favoráveis à pesquisa em movimento. Os princípios e tópicos 

entrelaçam-se de forma não linear, assim como a complexidade de todo o processo que acontece no corpo. 
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5 Especialização em Técnica Klauss Vianna, PUC-SP. Primeira turma, inicio do curso no segundo semestre de 2012. Disciplina do quarto 
semestre: Estudos Didáticos. 



 2- Autonomia, no sentido de estar apto a fazer escolhas e poder posicionar-se conscientemente, como um corpo 

que contamina e é contaminado pelo seu entorno, dialogando, produzindo sentido, linguagem e dramaturgia. 

 Não há formas de movimentos a serem copiadas. O objetivo não é estético à priori. A Técnica provoca o aluno 

para que percorra sua própria pesquisa de movimento. Vale destacar que a autonomia está ligada ao fato de que o aluno 

aprende a construir e trilhar seus próprios caminhos de pesquisa e criação por meio de ESCOLHAS. A TKV aposta nessa 

premissa, sem a qual seria impossível vislumbrar o autoconhecimento. 

(...) a partir do momento em que entra em contato com a Técnica Klauss Vianna, o aluno 

torna-se um pesquisador do corpo, não um reprodutor de movimentos, mas um criador, um 

estudioso, um dançarino, um ser humano em autoconhecimento, e tudo isto se reúne em um 

único núcleo: o corpo-a-corpo com o próprio corpo. (MILLER, 2007, p.16) 

 3- Diminuição da distância entre professor e aluno, relações horizontalizadas. Diluição da hierarquia 

tradicional entre o mestre onipotente e o aluno subserviente: remodelar a todo momento esta relação, de modo a permitir 

o fluxo da pesquisa e da informação corporificada que é posta em jogo quando em aula. Valorização do aluno como “ser 

potente”. 

 4- Respeito aos limites corporais/ escuta. Entender quais os limites individuais e grupais a cada momento. 

Consideramos aqui o limite como um conceito móvel, que se reapresenta a cada momento de acordo com o contexto em 

que o indivíduo ou grupo está inserido. Pode-se falar de limite articular, muscular, criativo, temporal, espacial, etc. O 

importante aqui é entender que a escuta nos leva à compreensão e ao reconhecimento de onde está o limite. O estado 

de atenção que se pede nesta escuta possibilita o diálogo, investigação e a experimentação das escolhas, bem como 

suas potências. Acrescentaria aqui ainda os termos percepção, observação e escuta. 

 5- Porosidade: como um sistema, que dialoga com outros conceitos e áreas de conhecimento. 

A pesquisa de Klauss Vianna é como o leito de um rio que cada um preenche com a própria 

água, com sua própria metodologia; e o curso dessa água, na ação de cada um, vai 

redesenhando seu leito. O importante é deixar a água fluir de forma que dê espaço para 

validar abordagens atuais de praticantes das artes do corpo que têm seus trabalhos calcados 

nas práticas desenvolvidas pelos Vianna. (MILLER, 2007, p.114) 

 Trata-se de um trabalho aberto, que mesmo sistematizado mantém-se permeável a dialogar com ciências 

cognitivas, anatomia, sociologia, filosofia, antropologia, didática, entre outras. Parte-se da idéia que o diálogo enriquece. 
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 6- Não separação do Processo Criativo e Didático. O Processo Didático apóia em estratégias de improvisação 

orientada para a exploração dos temas de trabalho corporal (Processo Lúdico e Processo dos Vetores) de acordo com as 

possibilidades e escolhas de cada indivíduo. 

 O Processo Criativo, por sua vez, parte e utiliza-se de âncoras6 baseadas nos temas corporais do Processo 

Lúdico e do Processo dos Vetores para criação cênica. Os temas se entrecruzam a todo instante na prática da TKV, por 

isso a necessidade da sistematização. Há de se ter clareza do foco escolhido para cada prática. 

Este princípio será melhor discutido mais adiante, onde serão expostas as particularidades de algumas pesquisadoras da 

Escola Vianna. 

 7 - Evitam-se as dicotomias tradicionais. Como exemplo os termos certo e errado, bonito e feio, bom e ruim. 

Posiciona-se a favor de termos como corpomente e pensamento- movimento. Entendemos que polaridades são 

potencialmente restritivas e excludentes, portanto, não favorecem uma pesquisa neste âmbito. 

 8- Fala do bailarino: há espaço para a percepção, partilha, questionamentos, valorização da contribuição 

ao grupo. Trazer à tona como eu me sinto: o que eu percebo pode enriquecer a prática de outras pessoas. Partindo do 

princípio anterior, de que não há certo nem errado, consideramos observações diversas, e por vezes contraditórias como 

enriquecedoras do processo de prática na TKV. Constrói-se a partir do diálogo: poder dizer, e estar aberto à escuta. 

Outro ponto de fricção encontra-se (novamente) na Teoria Corpomídia, se pensarmos que o conhecimento constrói-se no 

contato imediato entre o entorno e o que cada um já possui de “bagagem pessoal” (ou coleção). Parece muito simples, 

ou óbvio, mas não é. Trata-se de um princípio que inclui, dialoga, permite, enriquece, valoriza e estimula. 

Nesse ambiente, não há espaço para que se instaurem ou se instiguem comparações e 

competições por vezes presentes em aulas de dança. Na prática Klauss Vianna, a proposta é 

que cada um esteja focado no (re)conhecimento do próprio corpo, compartilhando com o outro 

suas experiências e vivências corporais. (MILLER, 2007, p.18) 

 9- Guiar os movimentos a partir da percepção, escolher a todo momento. Conecta-se ao tópico corporal 

presença e ao princípio de autonomia. 

 Quem define o caminho do movimento é a organização do corpo que está se movendo, e não uma forma 

imposta/proposta por outro corpo. Caem os modelos estéticos e baseados na cópia de formas. Entra em jogo o 

movimento que emerge a partir das instruções dadas e que, em contato comigo gera um movimento que é só meu e 

único (efêmero). Vale esclarecer que dentro e fora neste contexto de discussão não são aspectos isolados, ou imunes 

um ao outro, mas em constante fluxo, onde os limites podem ser borrados e/ou remodelados. 

 10 – Técnica de Educação Somática, por considerar o conceito de corpo soma como premissa. 
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6 O termo “âncoras” é amplamente discutido na obra de Miller (2012), como sua contribuição de pesquisa na Técnica Klauss Vianna. A não 
separação entre Processo Criativo e Didático foi (e é) o foco de pesquisa da pesquisadora em seu mestrado e doutorado resultando no uso dos 
tópicos como temas de criação. Miller estudou as relações dramatúrgicas da cena contemporânea: “Meu enfoque criativo está no uso dos temas 
corporais que o próprio corpo estrutural pode oferecer como âncora da criação e recriação da cena dançada para abordar a elaboração e a 
montagem coreográfica em dança contemporânea. O objetivo é tornar permeável o ensinamento técnico em sala de aula para que ele vigore em 
um trabalho estético, ancorado na idéia de indivisibilidade do organismo humano, o soma.” (MILLER, 2012, p.133) 



Jussara Miller, na sua pesquisa de mestrado, aprofundou-se na pesquisa em educação somática e reconheceu que no 

Brasil, Klauss Vianna foi o pioneiro na pesquisa em educação somática, expressão, aliás, não utilizada em sua época 

(MILLER, 2007). A compreensão de corpo que conduziu as ações pedagógicas dos Vianna, o corpo-mente, o soma, em 

permanente comunicação com o ambiente, com as transformações do interno e do entorno numa rede de percepções, 

apresenta a Técnica Klauss Vianna como uma técnica de dança e educação somática. 

Analiso aqui a Técnica Klauss Vianna como técnica de dança e educação somática. (...) 

Nessa proposição, pontuo que a dança mencionada aqui é imantada por uma outra pedagogia 

do movimento, cuja premissa é abordar primeiramente o humano, o sujeito que dança, sem 

hierarquia de valores técnicos entre os inúmeros alunos, mas com estímulo à troca de 

experiências entre eles. (MILLER, 2012, p.43-44) 

Sobre os tópicos de trabalho da sistematização 
De qualquer forma, técnica não é estética. Apesar de ter um sentido utilitário na dança, a 

essência da técnica constitui apenas como uma forma de organizar e difundir um determinado 

conhecimento a respeito do próprio corpo e das possibilidades de movimento. (Vianna, 2005, 

p.112) 

 Lúdico diz respeito a tudo o que produz conhecimento por meio de jogos e interações investigativas. Tem estreita 

conexão com criatividade. Pressupõe novidade, caminhos não lineares, desbloqueio e disponibilidade. Tomando como 

exemplo, “Como uma criança quando brinca. Ela brinca um pouco, mas depois larga. Outra coisa chama a atenção e ela 

passa a se interessar por uma nova atividade.” (QUEIROZ apud MILLER, 2007, p. 55) 

 Dessa forma desenrola-se a primeira etapa da Técnica Klauss Vianna. Com prioridade em conscientização, 

descobertas e desbloqueios, percorremos os sete tópicos de forma que, mesmo privilegiando um a cada dia, este um 

sempre vem embebido de todos os outros. “Um Tópico puxa o outro, eles não se separam”, como concluímos em uma 

roda de conversa entre o grupo, no inicio de alguma das muitas aulas do primeiro semestre do curso de Especialização7. 

 E assim, os tópicos foram se tornando inseparáveis à medida em que eram apresentados a nós durante o curso 

das aulas. Mesmo para mim, que vivenciei a Técnica em outras ocasiões8, o Processo Lúdico foi realmente lúdico por 

(re)apresentar os conceitos de outra forma. Olhar para uma pessoa de frente é muito diferente de dar a volta nesta 

pessoa, observando-a sob outros ângulos, outras luzes. Assim se deu o Processo Lúdico para mim. Visões de diferentes 

professores, visões de diferentes alunos ao meu lado, diferentes visões minhas, modificadas e reorganizadas a cada 

nova informação oferecida. 

 O trabalho do Processo dos Vetores (direções ósseas) chama o tempo todo os temas do Processo Lúdico, 

propondo conversas entre eles. As etapas da técnica vão e vem o tempo todo. Os diálogos entre os tópicos são 

inúmeros, e podem ser propostos de acordo com o que se pretende com cada proposta de movimento. A “técnica 
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7 Especialização em Técnica Klauss Vianna, PUC-SP. Primeira turma, início do curso no segundo semestre de 2012. 
8 Fui aluna de Jussara Miller no meu primeiro ano da graduação em Dança na UNICAMP (2003), e posteriormente no Salão do Movimento, em 
Campinas-SP, o que resultou na pesquisa de Iniciação 
Cientifica “Processo de criação coreográfica a partir do método Klauss Vianna” (2006) orientada pela Profa Dra Márcia Strazzacappa Hernández, 
financiada pela FAPESP. 



aberta”, como propunha Klauss Vianna, diz respeito a isso também. Tem que permitir a pesquisa, os novos caminhos, 

que não são lineares nem cartesianos. Retomar um tema não significa caminhar para trás, mas estabelecer uma relação 

a mais, enriquecer o que está sendo pesquisado. Então, em Técnica Klauss Vianna, caminhamos muito, para todos os 

lados. “Necessitamos perceber a importância de continuar alimentando o processo ao invés de torná-lo um produto 

acabado.” (Rainer Vianna apud MILLER, 2007, p.89) 

 E por fim, a terceira etapa da técnica, o Processo Criativo. Pode acontecer concomitantemente com as etapas 

anteriores, pois o pensamento de composição está atrelado à exploração de movimentos. Dessa forma, a dramaturgia 

cria-se a partir do corpo e do trabalho com os tópicos da Técnica. Segundo MILLER (2012), a poética vem a posteriori, 

emerge do movimento do corpo. Diluem-se os conceitos de certo e errado. Dilui-se também a fronteira entre treinamento 

técnico e criação. A didática está em constante movimento de aproximação da criação. “A criação não está só no 

produto, mas no percurso, portanto não é um fim, mas um meio de validar a pesquisa que está em constante 

transformação.” (MILLER, 2007) 

1.1 As provocações 
...argumenta-se que as linhas cartográficas ‘abissais’ que demarcavam o Velho e o Novo 

mundo na era colonial subsistem estruturalmente no pensamento moderno ocidental e 

permanecem constitutivas das relações políticas e culturais excludentes mantidas no sistema 

mundial contemporâneo. (SANTOS, 2007, p.03) 

A mesma cartografia abissal é constitutiva do conhecimento moderno. Mais uma vez, a zona 

colonial é, par excellence, o universo das crenças e dos comportamentos incompreensíveis 

que de forma alguma podem considerar-se conhecimento, estando, e por isso, para além do 

verdadeiro e falso. (SANTOS, 2007, p.07) 

 O presente texto visa contribuir para a validação da Técnica Klauss Vianna como um trabalho consistente, 

legitimamente brasileiro e inovador. Manter a TKV viva, em movimento, é mais uma evidência de que há sim a produção 

de conhecimento do “lado de lá da linha abissal”9, ou seja, aqui na “zona colonial”. Para isso, faz-se necessário lançar 

mão de certos recursos. Neste trabalho, especificamente, optamos pela Teoria Corpomídia e pelo autor Giorgio Agamben 

como mediadores desta argumentação. 

 Apoiamo-nos em ciências cognitivas e na Teoria Corpomídia a fim de justificar a permeabilidade do corpo (de 

todos os corpos) e a gama de possibilidades de interações. Enxergamos aqui que construir mapas cerebrais significa 

criar a todo instante. Criar e recriar certos tipos de mapas cerebrais pode ser visto como profanação. Trabalhar com uma 

técnica de dança que pressupõe e valoriza a percepção, a troca e o momento presente também nos parece profanatório. 

Pretendemos, portanto, investigar se a TKV realmente opera neste sentido. 
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9 Segundo SANTOS (2007), o “lado de lá” da linha abissal corresponde ao Novo Mundo, ou “zona colonial”, como apresenta no artigo citado. 



 Para além da profanação, estamos também falando de criação. “É importante toda vez arrancar dos dispositivos – 

de todo dispositivo- a possibilidade de uso que os mesmos capturaram. A profanação do improfanável é a tarefa política 

da geração que vem.” (AGAMBEN, 2007) 

1.2 O convite 
 Antes de apresentar questionamentos, que acredito existir na Técnica Klauss Vianna faz-se necessário o 

esclarecimento acerca dos conceitos profanação e dispositivo, da forma como Agamben nos apresenta. 

 O termo dispositivo foi cunhado por Foucault que, a partir dos anos setenta, passou a utilizá-lo com maior 

frequência. Agamben (2009) aponta que o termo técnico vem com um caráter decisivo na estratégia do pensamento de 

Foucault. Em um trecho de entrevista Foucault define dispositivo: 

Aquilo que procuro individualizar com este nome é, antes de tudo, um conjunto absolutamente 

heterogêneo que implica discursos, instituições, administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais e filantrópicas, em resumo: tanto o dito como o não dito, eis os 

elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se estabelece entre estes elementos. 

[...] Assim, o dispositivo é: um conjunto de estratégias de relações de força que condicionam 

certos tipos de saber e por ele são condicionados. (Foucault apud Agamben, 2009, p.28) 

 Agamben (2009) pontua, ainda, que o objetivo de Foucault estava na investigação sobre os modos concretos em 

que os dispositivos agem nas relações, nos mecanismos e nos jogos de poder. Os dispositivos tem função estratégica e 

estão sempre embutidos em uma relação de poder. 

 Antes de seguir com a discussão, é importante pontuar a transformação do termo dispositivo: 

Mas, há uma diferença entre os dispositivos tradicionais e os modernos. Entre, por um lado, 

os dispositivos que levaram ao aparecimento do homo sapiens e, por outro, os que derivaram 

da noção de oikonomia. Os primitivos produzem um processo de subjetivação, na relação 

com os seres viventes, promovendo o reconhecimento dos seres como sujeitos. Os segundos 

apartam o vivente da sua possibilidade de ser, não agregam valor à sua existência, apenas 

mais controle. (NEVES, 2010, p.109) 

 Ainda apoiado no pensamento foucaultiano, Agamben aponta o sujeito como resultante da relação entre os 

viventes e os dispositivos. Para isso, sugere uma redefinição de dispositivo, para além das prisões, dos manicômios, do 

Panóptico, das escolas, da confissão, das fábricas, das disciplinas, das medidas jurídicas, incluindo “[...] qualquer coisa 
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que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os 

gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes.” (AGAMBEN, 2009, p.40) 

 E amplia ainda mais: a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os 

computadores, os telefones celulares e a própria linguagem fazem parte da extensa lista de dispositivos segundo esta 

nova definição apontada. Apesar de extremamente ampla e heterogênea, esta lista de dispositivos deve ser vista como 

uma “máquina de governo” que restringe um comportamento, ou mesmo aciona modos de vida10. É a partir desta 

definição “moderna” que a presente escrita está baseada. 

 Em outra obra Agamben (2007) nos esclarece que a sacralização é um processo que retira as coisas da esfera do 

direito humano e as eleva a um status intocável, inquestionável. O processo/ritual de sacralização chama-se sacrifício. 

Tudo muito parecido com religião. 

 Pode-se dizer, portanto, que o dispositivo é essencialmente sacralizador. Que tem como potencial a 

captura/retirada das coisas para a esfera do sagrado, fora do alcance para que não sejam livremente usadas, 

questionadas, reformuladas, descartadas, etc. 

 É possível notar, portanto, que alguns dispositivos tornam-se sagrados à medida em que capturam e retiram do 

alcance os gestos, as condutas, as opiniões, e os discursos dos seres viventes. Em dança: o pensamento/movimento 

pode ser cristalizado como sagrado, pode ser “ensinado” de tal forma. 

 Giorgio Agamben sugere que não se trata absolutamente de destruir os dispositivos, tampouco usá-los de modo 

correto. Aponta a profanação como estratégia para escapar de, ultrajar ou desativar tais dispositivos ainda que isto só 

seja possível temporariamente. 

Os juristas sabiam perfeitamente o que significa ‘profanar’. Sagradas ou religiosas eram as 

coisas que de algum modo pertenciam aos deuses. Como tais, elas eram subtraídas ao livre 

uso e ao comércio dos homens, não podiam ser vendidas ou dadas como fiança, nem cedidas 

de usufruto ou gravadas de servidão. (...) E se consagrar (sacrare) era o termo que designava 

a saída das coisas da esfera do direito humano, profanar, por sua vez, significava restituí-las 

ao livre uso dos homens. (AGAMBEN, 2007, p.65) 

 E para tanto, nos convida a adotar uma nova estratégia. “A profanação é o contra- dispositivo que restitui ao uso 

comum aquilo que o sacrifício tinha separado e dividido.” (Ibidem, p 45). 

 Vale pontuar que para um mesmo ser vivente podem existir diferentes subjetivações (como camadas) nessa 

formação do sujeito, considerando que estará em contato com uma gama muito vasta de elementos ao longo de sua 

vida. 

 Para esclarecer, o que Agamben propõe é que não seria possível a existência de um sujeito como apenas uma 

substância, mas como fruto de relações. Sendo assim, trata-se de um indivíduo que lida o tempo todo com estabilidades 

e instabilidades em um processo de subjetivação e dessubjetivação constantes que encerram a própria vida humana na 
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sociedade atual e que já se mostra diferente daquela sociedade estudada por Foucault. E mais, aponta que o capitalismo 

é responsável por uma aceleração tal que esses processos praticamente não tem tempo hábil para estabilizar-se, 

resultando em sujeitos “dessubjetivados” e instáveis. Neves (2010) concorda ao afirmar que os dispositivos “modernos” 

produzem processos de dessubjetivação. 

 Profanar os dispositivos, dar-lhes novos usos significaria, portanto, propor uma alteração nos processos de 

subjetivação. Significaria propor uma nova configuração deste sujeito que é (também, mas não apenas) resultado da 

fricção de sua substância com os dispositivos (e contra-dispositivos). Significaria um novo uso do mundo, livre das 

“máquinas de poder” embutidas nos dispositivos. Dessa forma, compreendemos que os sujeitos estão sempre “em 

processo”. Acredito que a Teoria Corpomídia seja um suporte generoso para o entendimento das estabilidades e 

instabilidades nas relações com o ambiente. 

 No caso deste estudo, debrucei sobre a fricção entre a TKV (contra-dispositivo) e os praticantes (seres viventes). 

Além da inovação dos procedimentos técnicos, questionamos também quais seriam as resultantes destes processos de 

subjetivação. 

 Espera-se, que por meio da continuação deste estudo, seja possível identificar elementos que foram profanados, 

ou elementos com caráter profanatório, no sentido de explicitar estes elementos como potencialidades para o corpo. 

 Uma técnica de dança que é elaborada de forma aberta me parece profanadora por natureza. Vale ressaltar que a 

expressão “por natureza” refere-se aqui a um caráter continuo, à uma espécie de atitude/desejo que deve ser alimentado 

para que se mantenha vivo na TKV. Como veremos mais adiante, a Teoria Corpomídia torna esse termo inoperante, 

tendo em vista ações de contaminação e interferência contínuos entre os corpos. Discutiremos, portanto, o potencial de 

profanação inscrito na TKV, mas sem perder de vista que esta tarefa pode deixar de ser cumprida a qualquer momento, e 

que a possibilidade de captura pelos dispositivos é sempre uma realidade à espreita. A “natureza” é instável. 

 Conhecimento que instiga? Profanar é (re)criar? Profanar é inovar? 

2. Superfícies de contato - diálogos possíveis 

 Acho importante tratar também de pontos de fricção com a TKV como potencializadores do conhecimento. 

Vem-me à cabeça a imagem da TKV com uma membrana que dá um contorno, mas que ao mesmo tempo é porosa e 

elástica, podendo ampliar-se para que tenha mais superfície de contato. Acredito que especializar-se nesta técnica vai na 

contra mão do que hoje é corrente – em meios acadêmicos e profissionais – quando pensamos em especialização. Antes 

de ser um aprofundamento cego, que fecha olhos, ouvidos e corpo para o que está ao redor, especializar-se em TKV é, 

antes, ampliação da habilidade de escuta, diálogo e de criação de conexões. 

 Atentar para não cristalizar ou enrijecer os princípios e tópicos de trabalho. Cuidado, muito cuidado sempre para 

manter o conhecimento pulsante, vivo. Essa é a continuidade possível que vejo para este tipo de trabalho. 

 Não sacralizar o conhecimento, não retirá-lo do alcance, não negar o toque, facilitar a fricção acima citada. Vejo o 

caminho didático da TKV como potencialmente profanador. 
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Acreditamos que a técnica é algo vivo, flexível que, sem perder o seu fio condutor e sua linha, 

em nenhum instante nos lembra autoritarismo e obrigatoriedade. A técnica, como o corpo, 

respira e se move. Cabe a uma técnica ser suficientemente madura para poder se adaptar às 

mudanças, às necessidades do homem, e nunca o contrário. A técnica é um ‘meio’, e não um 

‘fim’. (texto de Klauss Vianna, retirado do material didático da Escola Klauss Vianna apud 

MILLER, 2007, p.52) 

 Para tratar do tema do presente texto nos apoiaremos, em um primeiro instante, na Teoria Corpomídia e em 

alguns autores do campo das Ciências Cognitivas, a fim de compreender por onde esta pesquisa pretende se 

embrenhar. Partir do modo como entendemos o corpo e suas interações se faz necessário e determinante para orientar e 

delimitar o campo onde as discussões acontecerão. 

Quando o cérebro cria mapas, informa-se a si próprio. (DAMÁSIO, 2010) 

 Damásio (2010) nos aponta que a representação do mundo exterior adentra o cérebro por meio do corpo ao qual 

ele faz parte. As alterações provocadas no corpo são mapeadas pelo cérebro, sejam elas conscientes ou não. Sob a 

metáfora da cartografia, os mapas cerebrais são construídos a partir do que entra em contato com o corpo via sistema 

sensóriomotor. Ainda, segundo LAKOFF & JOHNSON (1999, citados por KATZ em aula11), os processos cognitivos 

relativos a estas informações que “chegam a nós” operam em semelhança com os processos psicológicos, e podem ser 

divididos em consciente cognitivo (o que sabemos que foi apreendido), e inconsciente cognitivo (conhecimento que 

integra nossa coleção de informações sem que saibamos de sua existência) na proporção de 5% para o primeiro e 

esmagadores 95% para o segundo. Este fluxo de informações que chegam via sistema sensóriomotor ao cérebro, e que 

são enviadas instantaneamente como resposta ao próprio corpo estabelece uma rede de mapas cerebrais de modo que 

não se trata simplesmente de informação que entra e informação que sai do corpo. A percepção, portanto, é tida como 

uma ação cognitiva (consciente e/ou inconsciente) que nasce do sistema sensóriomotor, e que é considerada 

MOVIMENTO. 

Esse mapeamento do estado da compreensão atual do processo de conhecimento enquanto 

ação incorporada, que se dá em experiência inacabada das relações corpoambiente, 

interessa a esta pesquisa, já que, na dança, o movimento é explorado em sua potência de 

criação e re- significação constante. A dança permite que essa exploração dê-se para além 

dos limites funcionais do corpo que as relações cotidianas exigem e estabilizam. Considerar, 

então, o movimento como parte do processo de conhecimento do corpo no mundo confere à 

dança um papel importante enquanto criação de outras possibilidades de saber-fazer-estar no 

mundo. (Brasil, 2014, P.50) 
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 De acordo com Nöe (apud GREINER, 2009), o pensamento não poderia ser visto como uma mediação entre 

percepção e ação, pois o pesquisador acredita que a percepção é o próprio pensamento, um fluxo de imagens. Nöe 

aponta que conhecimento é movimento. Sendo assim, podemos inferir que dança é conhecimento (e vice-versa): 

O movimento seria, neste sentido, basicamente cognitivo porque o modo como 

compreendemos como as coisas acontecem é sempre em termos sensóriomotores. Assim 

também representamos as propriedades que nos são dadas. Perceber já é um modo de 

pensar sobre o mundo ou, em outras palavras, toda experiência, mesmo sem se configurar 

como um julgamento é pensável. Ter uma experiência, assim como improvisar, é ser 

confrontado com um modo possível do mundo. O conteúdo da experiência e o conteúdo do 

pensamento são os mesmos. A chave está no movimento. (GREINER, 2009) 

 Se assumirmos que movimento é fruto da cognição, e que a recíproca também é verdadeira, “o que se apresenta, 

então, é a possibilidade de explorar o corpo em movimento enquanto ação cognitiva e, portanto, política.” (Brasil, 2014, 

p.76) 

2.1 Sobre a incorporação de informações 
 A Teoria Corpomídia veio como ambiente para que as discussões sobre a TKV e suas profanações acontecessem. 

Trata-se de uma escolha de referencial. 

 Em consonância com o que foi apresentado, podemos entender, via Teoria Corpomídia, que corpos vivos se 

modificam, afetam-se com as informações com que entram em contato, e em tempo real. A partir desta contaminação, 

dessa informação corporificada (e não processada), assumem o papel de mídia de si mesmos, expressando 

transformações, reações, reformulações a cada novo instante. Estamos falando também de comunicação. 

 Quando tratamos de comunicação, não podemos mais entender o corpo como um meio, pois meio significa algo 

que transmite uma mensagem sem ser modificado por ela. O corpo vivo é altamente modificável. 

 Em cena, o artista apresenta suas questões, e o espectador faz sua própria leitura. A mensagem não é 

transmitida, mas CONSTRUÍDA durante o processo. A informação não está no objeto em si, mas na mediação entre 

objeto e observador. Cada relação é única. Cada coleção é única e instável. O artista traz consigo propostas de 

interação, sem que se possa ter a pretensão de prever a reação do espectador. Eis uma das possíveis mudanças de 

relação entre artista e público propostas pela Teoria Corpomídia. 

 Informação que vira corpo que vira movimento. E que é pensamento. Ainda dentro desta linha de pensamento, as 

redes neurais e os mapas são alterados a cada novo acesso às informações ali contidas. A memória não é um estoque 

de informações, mas um conjunto de potencialidades, que, ao serem acionadas, reconstroem novos mapas acerca do 

que se pretende recordar. “Memória é um assentamento de mudanças. Não tem a ver com o passado, mas com o 

presente. Lembrar não é retornar ao passado, por isso trata-se do momento presente”, disse Greiner em aula12. 
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 Em Corpomídia, não conseguimos determinar como o corpo é, mas como ele está, considerando quais são as 

instabilidades e estabilidades em um determinado recorte de observação. E é justamente a partir deste panorama que o 

corpo reconstrói a si mesmo a cada novo momento. 

 Em processos criativos de arte, há de se considerar a coleção própria de quem cria. Quais as informações 

incorporadas pelo artista, o que está disponível naquele momento? E ainda, quais as novas conexões que ele fará 

durante o processo de investigação de seus procedimentos de criação e composição cênica? Como jogar com as doses 

de estabilidades, instabilidades e imprevisibilidades do caminho? 

 Aceitar estabilidades e instabilidades como inerentes ao corpo significa entender que há sempre um frescor no 

que se está fazendo: é sempre inédito. Significa acolher as particularidades do ator/bailarino, bem como a efemeridade 

de cada repetição. 

Se houver repetição de movimentos/momentos ela será trabalhada não no sentido de 

reprodução de algo que passou e deve ser resgatado, mas como algo vivenciado que pode 

ser verticalizado como rede de percepções, no fluxo criativo do sensível para o dizível. A 

repetição, quando acontece, é sensível, e não mecânica. (MILLER, 2012, p. 136) 

 Estamos colocando o corpo em um outro patamar diferente do usual, mais presente, ativo, com o poder de 

dialogar e transformar em tempo real. Profanando o conceito de corpo como um recipiente. Profanando a função 

mecânica da repetição em um treinamento. 

 Apontamos aqui, a Técnica Klauss Vianna como um trabalho investigativo que pode ser muito potente para tais 

questionamentos13. Potente porque abarca tais conceitos e porque foi elaborada de forma a manter-se aberta, viva. 

2.2 O corpo e as escolhas 
 Podemos entender, portanto, que pensar é mover-se. E, ainda mais, que o estar no mundo (mover-se, criar 

mapas) já pode ser lido como um posicionamento político. Estar no mundo implica fazer escolhas, e, quando fazemos 

escolhas, automaticamente nos posicionamos, escolhemos aquele em detrimento deste, dizemos sim a certas coisas, e 

não a outras, em suma, estamos sendo políticos. Ser político, neste contexto, é fazer escolhas que são por natureza fruto 

de um pensar. Já tratamos disso, mas vale a pena lembrar que pensar, aqui, significa pensar com o corpo todo, 

integrado. O corpo traz consigo um posicionamento muito particular, que se mostra por meio de tensões, posturas, 

hábitos, escolhas, ritmos, quebras, falas, olhares, etc. 

 Considerando que o trabalho com a TKV abraça esta leitura de corpo (carregado de história e passível de 

constantes mudanças) como material de trabalho em aula, compreender que pensamento é corpo, e que o corpo 

posiciona-se politicamente a todo instante, nos possibilita ver uma outra dimensão da prática em sala de aula e em cena. 

Apontamos aqui outra possível profanação: a dança política não como tema de uma coreografia, mas como qualidade 

intrínseca do corpo que se move e existe no mundo. 
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3. O corpo em tempo real 

(...) a criação de um novo uso só é possível ao homem se ele desativar o velho uso, 

tornando-o inoperante. (AGAMBEN, 2007 p. 75) 

 Acreditamos que em dança temos alguns dispositivos de poder (sacralizadores) e que não contribuem 

positivamente para o desenvolvimento artístico, pessoal e educacional de quem pratica e produz dança. A seguir, alguns 

possíveis contra-dispositivos que fazem parte da Técnica Klauss Vianna. 

 Sabe-se que a informação é transmitida de um neurônio para outro por semelhança de formas14. Naturalmente, a 

anatomia favorece o conservadorismo. Por isso a importância de estimular novas experiências, valorizar outros 

caminhos, de modo a aumentar a gama de informações da coleção do indivíduo. 

 A Técnica Klauss Vianna baseia-se principalmente em meios de estimular a percepção do corpo e de sua situação 

momentânea, se é que podemos nos expressar desta maneira. O que queremos dizer é que a cada vez que a atenção 

volta-se para o corpo, o panorama muda. Vemos na técnica uma valorização da existência de instabilidades ao 

considerar as diferenças entre os indivíduos, e, ainda, de um momento para outro num mesmo indivíduo. As variações 

não são um problema a ser sanado com muito treino e ensaio, pelo contrário, são vistas como ponto de partida para o 

trabalho. Dentre estudos sobre sentimento e emoção, Damásio (2010) aponta que estes estão ligados a estados 

corporais, que, por sua vez, produzem qualidades de movimento diversas, dependendo da ignição escolhida. Cada 

variação de movimento pode gerar ou ter sido gerada por uma referência nova ou diferente. 

3.1- Emaranhado, e não “em linha” 
 Didática15 organizada de forma a permitir o percurso não linear - tópicos vão e vem durante a prática, permitindo 

que diferentes combinações entre si funcionem como novas ignições para a pesquisa de movimento. 

 Pudemos notar que a Técnica Klauss Vianna propõe uma aproximação entre o Processo Didático e o Criativo. Em 

primeiro lugar, pelo mais óbvio: a terceira etapa da técnica (Processo Criativo) prevê a criação a partir das etapas 

anteriores (Processo Lúdico e Processo dos Vetores). Uma pressupõe a vivência das outras. Mas mais que isso, a 

técnica propõe a cada instante que o aluno observe seu corpo, suas possibilidades articulares, tônus, coloridos de 

movimentos, relação com o espaço, provocando-o a negociar com estas informações durante a prática de sala de aula. 

Vemos a conduta de aula como um processo que estimula novos caminhos e conexões entre o que ele deseja expressar 

e o que ele tem à sua disposição para realizar a tarefa naquele instante. Ainda mais, há espaço para o imprevisível, o 

improviso, o improvável. 

 Contra a criação de fórmulas, mas a favor de construir potencialidades e acessá-las. 

 Possível contra-dispositivo técnico, porque permite que durante uma pesquisa o praticante escolha combinações e 

caminhos dentro dos princípios e tópicos da técnica. 
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3.2- Professor “dono do saber técnico” 
 Se considerarmos a técnica como um meio de captura (posse) de poder sobre o conhecimento, logo, o professor 

detém o conhecimento, e dosa o quanto será transmitido ao aluno de forma que este seja sempre dependente das aulas 

e orientações de seu professor. Técnica seria portanto a detentora do conhecimento (dispositivo), estabelecendo uma 

relação de poder entre professores e alunos (seres viventes). Os sujeitos desta relação estão sob uma hierarquia de 

poder e dependência: professor onipotente e aluno subserviente. 

Por outro lado, a relação professor-aluno não deve ser muito diferente das relações que 

mantemos com as pessoas em nossa vida diária. É muito comum, pelo menos nos estágios 

iniciais, a tendência do aluno projetar no professor sua necessidade de um ponto de 

referência externo, uma figura destinada a absorver todo o tipo de carências. 

Mas, quando essa transferência ocorre e é detectada pelo professor, este deverá encontrar 

um meio de permitir que o aluno se dê conta do fato, pois assim poderá ajustar-se ao trabalho 

e a si mesmo. A relação do professor-guru-onipotente e aluno-fiel-subserviente pode ser muito 

prejudicial ao trabalho que se está desenvolvendo, assim como à própria vida. (VIANNA, 

2005, p.111) 

 Os dispositivos não estão, portanto entre professor e aluno, mas entre os seres viventes e o conhecimento da 

técnica de dança (neste estudo especificamente). 

 Ao horizontalizar a relação, como vemos na TKV, estamos distribuindo o poder sobre a produção de 

conhecimento, que segundo a Teoria Corpomídia, já é de posse dos alunos (mesmo que não tenham se dado conta). 

Essa distribuição desativa a relação de poder entre professor (onipotente) e aluno (subserviente), e ativa outro 

mecanismo de poder coletivo sobre a produção de conhecimento. Profana a figura do professor como detentor de 

respostas e soluções, e do aluno como recipiente a ser preenchido com informações. 

 A Técnica Klauss Vianna, quando analisada sob o aspecto da conduta do professor e do aluno praticante de 

dança, nos parece profanadora no sentido de promover a autonomia do aluno, que passa a ser pesquisador do próprio 

corpo e de seu movimento próprio em relação ao entorno. Os papéis de professor e aprendiz são revistos, remodelados. 

O artista em sala de aula e em cena também é visto de outra maneira, mais humana, mais real, mais permeável. Trata-se 

de um novo pensar na prática do movimento. Um pensar que por si só já profana, tanto na didática, quanto na criação 

cênica (elementos estruturalmente ligados nesta técnica em questão). 

 Ao alterar o modelo de procedimentos de aula, a Técnica Klauss Vianna profana o dispositivo da técnica de dança. 

Produz-se um conhecimento vivo, atualizado, fruto da troca constante entre professor e alunos, e da noção de que o 

conhecimento/movimento constrói-se sempre em tempo real. O processo de subjetivação aqui cria outros sujeitos: 

autônomos, permeáveis, criativos e conscientes de que a produção de conhecimento vem da interação mutua entre 

professor e alunos e ambiente. A TKV vem como facilitadora de processos e não detentora de respostas. Promover a 

autonomia do praticante da TKV significa devolver ao aluno seu próprio corpo, entregar as rédeas de seu 

desenvolvimento, permitir descobertas, caminhos. 
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3.3- Didática com criação 
 Vejo a TKV como uma técnica de exploração de temas corporais que lida constantemente com a autonomia do 

praticante/aluno, com o estímulo à pesquisa, e com o ato criador como rotina de pesquisa, seja ela individual ou em 

grupo. “Vivenciamos, mais do que o corpo hábil, o corpo lábil, no sentido transitório, instável e sempre em transformação, 

que permite ao artista cênico deixar viva e ativa a postura da investigação necessária ao processo criativo.” (MILLER, 

2012, p.73) 

 O trabalho técnico do Processo Lúdico e do Processo dos Vetores é recrutado como mediador para as propostas 

de improvisação e composição. Ao mesmo tempo, a própria criação é apresentada também como elemento presente no 

treinamento técnico, e não como uma etapa posterior ao aprendizado dos temas corporais. 

Perceber que estávamos criando a todo instante, a cada escolha de interação/movimento, nos 

colocou numa posição (cri)ativa, e colocou a criação em si como parte do processo de 

treinamento técnico. Em suma: a técnica consiste também em criação, ao invés de servir para 

a criação. 

Para mim muda tudo. A criação fica acessível, possível. Não deve ser feita dentro de uma 

bolha, mas sempre em relação.16 

 Segundo Salles (2004), os recursos criativos nos colocam no campo da técnica, uma vez que nos baseamos nela 

para optar por este ou aquele procedimento. Pela vivência deste processo, acrescento, ainda, que a técnica não só 

influencia a escolha do procedimento, como permeia todo o diálogo em cena, a partir da proposta escolhida. “Podem-se 

perceber, ao longo do processo criador, dois momentos transformadores especiais: a percepção e a seleção de recursos 

artísticos.” (SALLES, 2004, p.89) 

 Como recursos utilizamos (dentre outros) duas espécies de registros: os protocolos e o caderno de criação. Desde 

o primeiro dia de aula do curso fomos incentivados a escrever semanalmente relatos, reflexões, atividades, comentários, 

pensamentos e o que mais que estivesse relacionado com a prática de sala de aula. A partir destas anotações 

individuais, produzíamos os protocolos, textos organizados de forma a comunicar quais foram as reflexões que a prática 

da semana suscitou. Na aula seguinte os protocolos eram lidos e discutidos, como estratégia de enriquecimento do 

processo do curso. A escrita de protocolos veio como uma digestão da prática de sala de aula, abrindo espaço para mais 

diálogos, outros diálogos. A cada escrita, novas impressões. O olhar de quem esteve em movimento com o grupo, e que, 

posteriormente, reflete sobre a experiência decantada no corpo. Durante a disciplina “Processo Criativo”, Miller nos 

estimulou a um outro registro que aconteceu paralelamente à produção dos protocolos, que chamamos de caderno de 

criação. A escrita dos cadernos de criação veio como um recurso criativo na experimentação da disciplina conduzida por 

Miller. Sobre esse tipo de registros, e por meio de um trecho de seu próprio caderno de criação, Miller esclarece que: 
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16 Trecho de meu caderno de criação do terceiro semestre do curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna, PUC-SP, turma 2012. 
Disciplina Processo Criativo, segunda parte, conduzida pela Profa Dra Jussara Miller. 



Ao longo dos anos, fui aprendendo a abrir minha percepção e minha recepção a tudo que me 

chame a atenção e possa contribuir para o processo de criação, como músicas, textos, 

luminosidades, cenas cotidianas e relações. Pude perceber, sobretudo, a importância de me 

situar em meio ao processo, localizando o que sinto e de que forma tal aspecto me 

impressiona. (...) Às vezes, depois do aquecimento, antes de iniciar os ensaios práticos, 

acabo escrevendo em vez de ensaiar. A escrita passou a fazer parte do processo criativo. 

(MILLER, 2012, p.128) 

 Em ambos os casos, do registro (protocolos e cadernos de criação) e da prática de sala de aula, trata-se de 

processos de tradução. De ouvir o som das palavras da professora, transformar em movimento, colher o meu próprio 

movimento e o movimento dos colegas, refletir a respeito, transformar em palavras, produzir sentidos. Sentir e produzir 

sentidos. Fazer com que outros também façam suas traduções ao ler meus registros. Transformar os registros em 

alimento para o dia seguinte de trabalho. Ainda segundo Salles (2004, p.115), “As linguagens que compõem esse tecido 

e as relações estabelecidas entre elas é um dos aspectos que dão unicidade a cada processo.” 

 Sobre os registros e a questão do produto inacabado: 

Um diário, por exemplo, lembra Klee (1990, p.74), não é uma obra de arte, mas uma obra do 

tempo. Pode-se, portanto, afirmar que esses documentos guardam o tempo continuo e 

não-linear da criação. 

Ao introduzir na crítica essa noção de tempo, seus pesquisadores passam a lidar com a 

continuidade, que nos leva à estética do inacabado. (SALLES, 2004, p.20) 

 A escrita dos mapas coreográficos também consiste em mais uma tradução: da imagem espacial de corpos em 

movimento para uma discussão em grupo a fim de estabelecer com clareza quais eram as âncoras, e, por fim, o 

desenhar no papel. A imagem do mapa desenhado produziu mais uma tradução intersemiótica (SALLES, 2004) quando o 

pusemos em prática novamente. É um fluxo de linguagens de que lançamos mão quase que intuitivamente para colocar 

em prática mais esta ferramenta facilitadora sugerida por Miller em sala de aula. 

 Em outra obra, Salles (2008) aponta ainda alguns conceitos que flertam com o presente relato: dinamismo e 

inacabamento. Defende que a incompletude (ou o trabalho aberto) traz consigo um valor dinâmico, pois impulsiona o 

artista a estar em constante diálogo com sua(s) obra(s), produzindo outras e outras obras, que serão agregadas ao seu 

projeto poético. 

 A inclusão do diálogo (entre participantes, entre elementos, entre artista e público, etc.) como parte da criação 

pressupõe que novas interações serão permitidas, e que, portanto, o produto é sempre inacabado. Nesta concepção de 

trabalho as palavras produto e inacabado não se contradizem. Pelo contrário, propõem uma nova concepção do que é 

apresentado como obra de arte. 
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 Salles acrescenta, ainda, uma noção de REDE na criação artística. Trata-se de procedimentos e registros 

não-lineares, bem como outras possíveis relações com elementos que são agregados no processo, que são 

entrelaçados durante o processo criativo. Os nós dessa rede são os pontos de intersecção entre os elementos que o 

artista traz para o processo. Tudo pode ser trazido para a rede, e os elementos podem ser dispostos ou relacionados 

sem que haja uma hierarquia ou ordem para o estabelecimento de nexos. As conexões podem ser simultâneas, não há 

regras. Cada rede tem um trançado próprio. 

 No nosso trançado desta vivência com o Processo Criativo orientado por Luzia Carion, e por Jussara Miller17, 

pude notar o grupo com uma identidade mais definida. Os nós da rede ficaram mais firmes, mas ainda assim móveis e 

cada vez mais permeáveis para que viessem mais experiências. Ao mesmo tempo, também me vejo com mais 

identidade quando estou em relação. Tentando me esquivar da tal “dança inofensiva”18 (Greiner, 2013), estou em busca 

de um movimento próprio, de uma voz própria, capaz de dialogar sem que me perca no caminho. Eu comigo mesma, e 

eu no grupo. Produzir em grupo foi absolutamente rico. 

3.4- Processo criativo X Inspiração do gênio criativo 
 Trata-se portanto, de uma didática que prepara e provoca o aluno para a criação, fornecendo elementos para a 

pesquisa e o trabalho criativo em dança. Abandonamos o mito do gênio criativo, e abraçamos o trabalho diário com a 

pesquisa e o corpo a corpo com os tópicos e princípios da Técnica Klauss Vianna. A criatividade fica acessível, possível, 

ao nosso alcance. Aborda-se, a seguir, as contribuições de Jussara Miller e Luzia Carion, pontuando qual a contribuição 

do olhar de cada pesquisadora sobre o Processo Criativo na TKV, tendo como fio condutor o relato pessoal de 

experiência em sala de aula. A escolha das duas pesquisadoras se deu pelo fato de ambas terem conduzido a 

disciplina19 relativa ao Processo Criativo no curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna na PUC-SP, turma 2012. 

 No contexto de um espetáculo, a cena, pré-estabelecida, criada e ensaiada para apresentação, é tida como um 

conjunto de âncoras que nos levam a estados corporais e emocionais desejados/planejados. O que surge a partir desta 

relação é sempre novo. Há um roteiro, um mapa, mas o diálogo é inevitavelmente inédito. A coreografia vira mapa 

coreográfico: 

Minha abordagem da técnica Klauss Vianna para a construção de um corpo cênico pauta-se 

na escuta do corpo. Ao mesmo tempo que a técnica é uma mola propulsora para a criação, 

serve de âncora também para a recriação, para se poder voltar àquele território já percorrido, 

mas nunca como antes. Ou seja, o mapa utilizado pode ser igual, porém a viagem é sempre 

única. é a escuta do instante, o nascimento constante do instante. (MILLER, 2012, p.66) 
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17 Disciplina Processo Criativo, ministrada em duas etapas independentes, sendo a primeira pela Profa Ms. Luzia Carion, e a segunda pela Profa 
Dra Jussara Miller.
18 No artigo “A alma vazia” (GREINER, 2013) a autora discute o perigo eminente desta “dança inofensiva”, que, segundo ela, molda-se às 
exigências dos editais: “As consequências são nefastas. A 
dança migra da esfera das incertezas que caracteriza todo processo de pesquisa, para se tornar adequada às expectativas. Higienizada de todo 
pensamento critico, corre o risco de não despertar mais nenhum interesse, tornando-se meramente ‘interessante’.” Na ocasião do relato do 
processo criativo acima, achei necessário pontuar que trabalhamos no sentido oposto do que diz Greiner em seu artigo, e que este intuito 
perdura. 
19 A disciplina a qual me refiro foi ministrada em duas etapas separadas. A primeira foi orientada pela Profa Ms. Luzia Carion, a segunda pela 
Profa Dra Jussara Miller.
 



O artista como compositor - O olhar de Luzia Carion20 

Aprender a questionar objetivamente e a observar a si mesmo são as melhores formas de 

aprendizado. (VIANNA, 2005 apud BRAZ, 2004, p.84) 

 A escrita, silenciosa, vem como rebote da trajetória barulhenta e inesperada da pesquisa e construção de uma 

pequena partitura. As reverberações são inúmeras, incontáveis: vão de movimentos e palavras ditas com 

espontaneidade em sala de aula, às palavras aqui escritas com ponderação. O momento de pausa, de absorção, 

digestão. 

 A vivência deste percurso de aulas deixa claro o olhar de Luzia Carion sobre a Técnica Klauss Vianna 

especialmente quando observamos o caminho escolhido para a pesquisa de movimento. Desde as propostas de 

aquecimento, o modo de acordar o corpo, os focos de atenção, as orientações para a pesquisa da partitura21. Tudo 

parece fazer referência ao Processo Lúdico e ao Processo dos Vetores. O primeiro mais evidente nesta ocasião. Os 

temas peso, presença, articulações, níveis conversam com as palavras/sons e os referenciais de espaço solicitados a 

todo o momento. Acrescentamos a palavra ao movimento: o sentido como consequência do movimento, e não o 

contrário. Sobre o uso da palavra para a pesquisa e composição da partitura, um trecho de Bonfitto (2013) que conversa 

com a prática de sala de aula proposta por Luzia: 

No actante-estado e no actante-texto, as ações executadas pelo ator, em muitos casos, são o 

ponto de partida para a construção do sentido do texto. Ou seja, o sentido é produzido a partir 

da execução das ações físicas e vocais do ator. Nesse caso, o ator deve ser capaz de 

preencher e justificar as próprias ações e transições a partir da “materialidade” de tais ações 

físicas e vocais. (...) Na construção do actante-estado e do actante- texto, assim, encontra-se 

não na coerência psicológica, mas na partitura de ações. (BONFITTO, 2013, p. 141) 

 Fornecer recursos22 para o desenvolvimento de desdobramentos destes materiais via TKV nos permite ter 

autonomia sobre o processo criativo. Penso que esta é a questão fundamental deste período que tivemos sob a 

orientação de Luzia Carion. Experienciar o seu olhar sobre a Técnica e compreender o caminho que foi escolhido para 

esta ocasião nos abre o horizonte para o estudo da TKV e para a produção artística e/ou ensino. 

Além da atenção indispensável, Klauss adotava na composição dos procedimentos, 

referenciais claros para instrumentalizar o aluno: dados para a realização da auto observação 

inicial, para o reconhecimento dos princípios adotados em cada exercício e para a 

constatação das alterações obtidas ou não no final de cada proposta. (BRAZ, 2004, p. 82) 
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20 Texto apresentado como finalização de processo da primeira etapa da disciplina Processo Criativo, 
orientada por Luzia Carion, em setembro de 2013. Curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna, PUC-SP, turma 2012. 
21 Opto por não descrever tais recursos aqui pelo fato de já tê-los detalhado nos protocolos semanais de aula. 
22 Bonfitto nomeia recursos como materiais, sendo o corpo (como unidade psicofísica) um material primário, a ação física como material 
secundário, e o ritmo e aspecto ético como materiais terciários para a composição cênica. (BONFITTO, 2013, p. 20) 

 



 Observar os percursos de criadores valida ainda mais o ato de criar. É a partir do que já conhecemos que criamos 

o que ainda não se conhece. O meu percurso depende invariavelmente do que eu conheço. Ainda segundo o autor: 

Será um problema restrito ao teatro chamado Oriental , no qual valores românticos tais como 

“originalidade”, “gênio” e “inspiração” ainda permeiam a pratica do ator? Ou tal dificuldade 

teria relação com os problemas ligados à “matéria” desta forma de arte, ou seja, o aparato 

psicofísico do ser humano? (BONFITTO, 2013, p.138) 

 O autor atribui (gentilmente) a este questionamento a segunda resposta, e nos mostra como este aparato 

psicofísico passou a ser destrinchado e tido como recurso no processo criativo do teatro contemporâneo. Bonfitto nos 

mostra em seu livro que a real genialidade está em cada percurso de criação, nas conexões que cada diretor 

estabeleceu em seu processo, e não no fato da criação ser um ato secreto e inexplicável. Reconhece, ainda, um fio 

condutor na prática das artes cênicas. “É na reflexão sobre a composição na atuação do ator e no reconhecimento da 

ação física como fio condutor de sua prática que reside a especificidade deste trabalho. A ação física está acima das 

diferenças entre as práticas teatrais.” (BONFITTO, 2013, p. XX) 

 Em consonância com o autor, creio que o foco esteja no caminho, e não no “resultado”. O estudo aqui está em 

compreender uma LINHA DE TRABALHO, coerente com a história, formação e os propósitos de cada artista para cada 

obra que se propõe a desenvolver. Temos como claro exemplo a dissertação de mestrado de Luzia Carion Braz (2004), 

onde nota-se a coerência entre vivência e reflexão, culminando na produção artística e conduta em sala de aula. 

Semear: 

 Falar de processo criativo estimula a criatividade. A troca de conhecimentos só faz multiplicar quando feita em 

terreno fértil, e acredito que este tenha sido o caso deste curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna. É 

privilegiada a nossa posição de compartilhar conhecimentos acerca de composição, de criação. Desmistificar e colaborar   

com o outro são tarefas de um curso de formação. Sou grata pelo contato com tais informações. 

 E mais, vale ressaltar que não se trata de estabelecer fórmulas ou cristalizar procedimentos. E nem seria possível. 

Já vimos em outras disciplinas23 e autores que a memória é plástica, móvel, e que revisitar procedimentos significa 

recriá-los. Refazer o mapa é sempre percorrer um novo caminho, com novas informações e conexões. Não cabe mais 

aqui um discurso que não leve em consideração o ineditismo de cada movimento, de cada processo de criação. 

Mapa Coreográfico - olhar de Jussara Miller24 
A criação é, assim, observada no estado de continua metamorfose: um percurso feito de 

formas de caráter precário, porque hipotético. (SALLES, 2004, p.25) 
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23 Disciplinas: Estudos críticos do corpo/Corpomídia, e Seminário de estudos críticos do corpo/Corpomídia, ministradas por Christine Greiner e 
Helena Katz; Método/Técnica: Estudos Epistemológicos e Seminário de Método/Técnica: Estudos Epistemológicos, ministradas por Helena Katz, 
Fernanda Raquel, Virginia Souza, Leila Ortiz, Luiza Barreto e Pin Lopes no curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna, PUC-SP, turma 
2012. 
24 Texto apresentado como finalização de processo da segunda etapa da disciplina Processo Criativo, orientada por Jussara Miller, no segundo 
semestre de 2013. Curso de Especialização em técnica Klauss Vianna, PUC-SP, turma 2012. 

 



 Esta segunda etapa da disciplina de Processo Criativo, sob a orientação de Jussara Miller, nos trouxe uma nova 

abordagem de condução de um processo criativo, além de nos abrir os olhos para as muitas outras possibilidades de 

criação. Digo isso porque cada processo é único, inédito e impossível de reprodução, haja vista o que temos discutido 

acerca de Teoria Corpomídia. Todavia, conhecer linhas de criação e discutir a respeito me parece sempre rico. Nada se 

cria sem referências, sem passado (SALLES, 2004). 

 A questão do tempo ronda este estudo. O passado que fornece referências, os mapas cerebrais são 

constantemente revisitados, a memória que se torna presente sempre que recrutada, o presente de cada momento, que 

é fluxo, e que não pode esperar, o futuro que idealizamos para as ações, e que raramente se concretiza tal qual, como 

imaginamos, uma vez que estamos sujeitos a tantas variações externas (e internas) a nós mesmos... Lidar com este 

fluxo e compor com ele é sempre um bom convite para aqueles que estão atentos. 

A imaginação não opera, portanto, sobre o vazio, mas com a sustentação da memória. 

(SALLES, 2004, p.100) 

 A criação acontece no aqui e agora, e pede soluções instantâneas para que se possa continuar caminhando. Para 

que esta noção de momento presente e de disponibilidade para solucionar em cena seja possível, faz-se necessária a 

construção da presença. 

 O grupo de alunos ainda é o mesmo da primeira etapa da disciplina, orientada por Luzia Carion, porém, por se 

tratar de um novo processo, de uma nova proposta, passamos pelo procedimento de chegança na primeira aula, e no 

início de todas as aulas seguintes. Neste caso, a primeira estratégia de chegança ocupou-se de construir uma presença 

individual e coletiva em sala de aula. Como Jussara Miller dizia em aula: trazer para o jogo a pele de cada um, para 

depois buscar uma pele grupal. 

 Os jogos de início de processo tinham como temas corporais as articulações, eixo global e presença. Em seguida, 

foram recrutados os vetores (1° e 8°, 3° e 4° em momentos específicos). Tudo sempre ligado ao trabalho com o Processo 

Lúdico e o Processo dos Vetores, já vivenciadas anteriormente. Sair do umbigo da exploração do próprio corpo e 

colocá-lo em relação nos jogos e propostas. Estar presente para que os outros também se façam presentes. Senti muito 

forte a necessidade de unidade do grupo. Tínhamos que ser cúmplices para construir juntos. 

 Os jogos propostos em cada aula nos levavam a composições cênicas (4 no total) que, quando executadas, 

passavam por transformações inerentes ao processo tal qual como nos foi proposto. A presença latente nos fazia 

perceber que repetir nunca significava realmente repetir, mas revisitar. Era um processo aberto e permeável. As 

composições serviam como âncoras que guiaram a navegação. O trajeto de uma para outra era instável, precário e 

aberto (discutiremos sobre isso mais adiante), e justamente por isso, lábil25. 
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25 “A técnica Klauss Vianna propõe uma vivencia do soma em estado exploratório, e não uma vivência do corpo mecânico que somente adquire 
e acumula habilidades. Vivenciamos, mais do que o corpo hábil, o corpo lábil, no sentido de transitório, instável e sempre em transformação, que 
permite ao artista cênico deixar viva e ativa a postura de investigação necessária ao processo criativo.” (MILLER, 2012, p.73) 

 



 Para entender no corpo a labilidade da coreografia de que Miller falava, foi preciso que estivéssemos atentos, 

presentes, dispostos a ouvir o ambiente e o grupo. Colocar-se em relação, dialogar lançando mão de todos os recursos 

da técnica que temos trabalhado neste curso. 

Criar e jogar em grupo é perceber o momento da realização ou do funeral dos seus desejos, 

regra básica da improvisação que na criação utilizo como constante relação grupal de ceder 

sem se excluir, de propor sem impor, de falar sem invadir, de escutar sem resistir. (MILLER, 

2012, p.122) 

 A dança que discutimos aqui cria-se a partir de novos procedimentos, e não a partir de uma estética de 

movimentos a priori. São, portanto, procedimentos que valorizam a repetição sensível: 

É, portanto, um processo qualitativo, e não um treinamento quantitativo para o acúmulo de 

habilidades em cadência linear a partir da repetição mecânica. É a busca do corpo sensível 

que não se encontra na imagem corporal refletida no espelho da sala de aula de dança, mas 

na experiência do corpo vivenciado com suas limitações, seus desejos e com todo o histórico 

do indivíduo em ação investigativa. (MILLER, 2012, p. 65) 

 Como recursos, Miller propôs jogos e improvisações para despertar o diálogo sensível, para perceber a labilidade 

que esta estrutura de criação nos proporcionava. Notar as variações de temperatura (e o que isso causa em mim ou nos 

outros), uma intenção diferente no movimento do colega, um modo novo de chegar a alguma das composições, as micro 

mudanças que se tornam macro quando colocadas para o grupo em cena/experimentação de aula. O inesperado da 

resposta do outro frente ao que eu ponho em jogo, e os possíveis desdobramentos de cada decisão tomada. 

Diluem-se os conceitos de certo e errado. Dilui-se também a fronteira entre treinamento técnico e criação. A didática em 

constante movimento de aproximação da criação. 

 As composições criadas ao longo do processo das aulas foram discutidas em grupo, e desenhadas. Criamos os 

mapas coreográficos deste processo. A composição geral (coreografia), que incluía os mapas e tudo o que os conectava 

em cena, foi apresentada no último dia do processo para duas pessoas convidadas. Em seguida, repetimos a 

composição com algumas provocações de Miller. A coreografia parecia outra, mas ainda com o mesmo mapa! 

Constatamos que tratava-se de um trabalho aberto. “Deixar a coreografia dançar também. LABILIDADE. Permitir que a 

estrutura mova-se com o dançarino em cena. As âncoras estão firmes, não se preocupe!”26. Ainda de acordo com Miller 

(2012, p.145), “o estado da dança se traduz na sua pluralidade e na sua labilidade”. 

 O processo descrito aqui teve como principal característica a coletividade. Para tanto, era preciso estar consciente 

de mim mesma, do que estava ao meu redor, e de meus desejos de diálogo. Cada um com tais premissas, em 

movimento, e presentes no momento presente, colocando-se em relação. Um processo no mínimo surpreendente. 
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26 Trecho de caderno de criação da disciplina Processo Criativo, segunda etapa, ministrada pela Profa Dra Jussara Miller no curso de 
Especialização em Técnica Klauss Vianna na PUC-SP, turma 2012. 

 



 O processo aberto, como sugere Salles (2004), e da forma como foi orientado por Jussara Miller, propõe uma 

nova perspectiva da estética porque observa a criação pelo processo e não apenas pelo produto. Essa visão processual 

nos colocou em uma posição de escuta e de permissão. Permitir-se mudar de idéia, permitir-se trazer outras sensações 

para a cena, permitir-se relacionar com esta ou aquela pessoa porque algo chamou a atenção, permitir ao outro que se 

relacione comigo, permitir-se experienciar algo diferente da versão anterior da coreografia. Os mapas 

coreográficos/âncoras delimitavam certos pontos estáveis para que pudéssemos nos guiar durante as instabilidades das 

improvisações e jogos que ligavam uma composição à outra. São fendas abertas para o sensível, para a resposta ao que 

o momento nos instiga. O trabalho aberto é vivo, pulsante. 

 

Aceitar a intervenção do imprevisto implica compreender que o artista poderia ter feito aquela 

obra de modo diferente daquele que fez. Aceita-se que há concretizações alternativas – 

admite-se que outras obras teriam sido possíveis. 

Discutir a intervenção do acaso no ato criador vai além dos limites da ingênua constatação da 

entrada, de forma inesperada, de um elemento externo ao processo. (SALLES, 2004, p. 

34-35) 

3.5- Jogo como órgão da profanação 
 Ainda no artigo que provocou esta escrita, Agamben (2007) discorre sobre a ligação entre a esfera do sagrado e o 

profano, apontando o rito e o jogo respectivamente como ações de sacrifício e de restituição à esfera dos homens. A 

passagem do sagrado para o profano “pode acontecer também por meio de um uso (ou melhor, de um reuso) totalmente 

incongruente do sagrado” (2007, p.66). 

 A etimologia da palavra religião nos leva ao termo relegere, que surpreendentemente não diz respeito à conexão 

entre homens e deuses, mas sim àquilo “que cuida para que se mantenham distintos” (AGAMBEN, 2007, p.66). Rito, por 

sua vez, deriva do sagrado, quando em combinação com o mito. Sendo assim, “a potência do ato sagrado [...] reside na 

conjunção do mito que narra a história com o rito que a reproduz e a põe em cena.” (Benveniste in AGAMBEN, 2007, 

p.67). Conclui-se que o jogo acontece quando somente metade da operação sagrada é posta em prática: “O jogo quebra 

essa unidade [sagrada] como ludus, ou jogo de ação, faz desaparecer o mito e conserva o rito; como jocus, ou jogo de 

palavras, ele cancela o rito e deixa sobreviver o mito”(Ibidem). Ao apontar o jogo como estratégia para tal, cita que o jogo 

e o sagrado são esferas historicamente vinculadas. Huizinga (2000) também defende a tese de vínculo do sagrado com 

o jogo desde as sociedades primitivas, contextualizando-os na esfera da cultura: 

Não foi difícil mostrar a presença extremamente ativa de um certo fator lúdico em todos os 

processos culturais, como criador de muitas das formas fundamentais da vida social. O 

espírito de competição lúdica, enquanto impulso social, é mais antigo que a própria cultura, e 
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a própria vida está toda penetrada por ele, como por um verdadeiro fermento. O ritual teve 

origem no jogo sagrado, a poesia nasceu do jogo e dele se nutriu, a música e a dança eram 

puro jogo. O saber e a filosofia encontraram expressão em palavras e formas derivadas das 

competições religiosas. As regras da guerra e as convenções da vida aristocrática eram 

baseadas em modelos lúdicos. Daí se conclui necessariamente que em suas fases primitivas 

cultura é jogo. Não quer isto dizer que ela nasça do jogo, como um recém-nascido se separa 

do corpo da mãe. Ela surge no jogo, e enquanto jogo, para nunca mais perder esse caráter. 

(HUIZINGA, 2000, p.125) 

 Huizinga, segundo este olhar do jogo como berço da cultura, define como características do jogo: tempo bem 

definido - tem início e fim -, o espaço onde ele acontece produz uma separação entre o jogo e a vida cotidiana, e é 

composto por regras, sem as quais o jogo pode ser desfeito ou finalizado. É dentro deste ambiente criado para o jogo 

que temos outras questões fundamentais: a valorização do momento presente, a autonomia para jogar a partir da 

apropriação das regras, e a criatividade como fruto desta autonomia. 

 Deixando de lado as especificidades dos jogos, temos uma filosofia comum presente nos jogos do campo do 

teatro, da dança e da história da cultura, que nos permite seguir adiante. 

 No campo do teatro, temos uma leitura um tanto motivadora quando Winnicott (in RYNGAERT, 2009, p.35) diz que 

o que importa “antes de tudo, é mostrar que jogar é uma experiência: sempre uma experiência situada no continuum 

espaço-tempo, uma forma fundamental da vida” e ainda, que o jogo situa-se num lugar entre a realidade psíquica interior 

e a realidade exterior, que chama de zona intermediária, um espaço potencial para a experimentação criativa. Esse 

espaço, segundo o autor, confunde-se com o espaço cultural. Corpo, cultura e o jogo em fluxo. 

 Ryngaert (2009) apresenta-nos como jogo “o lugar de todas as invenções e [aquele que] incita à criação. Ele 

inquieta e seduz por essas mesmas razões, pois exige que os participantes se arrisquem com tentativas que rompam 

com seu savoir-faire habitual.” Neste caso, uma fonte de teatro, mas que podemos facilmente transportar para o estudo 

da Técnica Klauss Vianna e (por que não?) para a vida cotidiana. 

[...] os jogos [...] reúnem duas características essenciais da vida em sociedade: possuem 

regras, como a sociedade possui leis, que são necessárias para que se realizem, mas 

necessitam de liberdade criativa para que o jogo, ou a vida, não se transforme em servil 

obediência. Sem regras não há jogo, sem liberdade não há vida. (BOAL, 2013, p.16) 

 Quando Agamben nos aponta o jogo como órgão da profanação, podemos entender como uma sugestão de 

estratégia para nos manter vivos nesse ciclo de captura e escape dos dispositivos de poder sobre o fazer artístico. 

Huizinga (2000) lamenta-se que “cada vez mais fortemente se impõe a conclusão de que o elemento lúdico da cultura se 

encontra em decadência desde o século XVIII”. E Agamben concorda : “o jogo como órgão de profanação está em 
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decadência em todo lugar. [...] Fazer com que o jogo volte à sua vocação puramente profana é uma tarefa política.” 

(2007, p.67-68). 

A profanação implica, por sua vez, uma neutralização daquilo que profana. Depois de ter sido 

profanado, o que estava indisponível e separado perde a sua aura e acaba restituído ao uso. 

Ambas as operações são políticas, mas a primeira27 tem a ver com o exercício do poder, o 

que é assegurado remetendo-o a um modelo sagrado; a segunda desativa os dispositivos de 

poder e devolve ao uso comum dos espaços que ele havia confiscado. (AGAMBEN, 2007, 

p.68) 

 A batalha é esperançosa, uma vez que o espírito de jogo, segundo Ryngaert (2009, p.61) consiste em “considerar 

toda nova experiência como positiva, quaisquer que sejam os riscos a que ela nos expõe.” Ainda neste sentido, o autor 

acrescenta que o jogo se opõe ao sistematismo, levando-nos àquele espaço intermediário, onde o jogador “se 

experimenta” e multiplica suas relações com o mundo. 

 O jogo, vivido nas experimentações de aula (citadas anteriormente), se fez presente também em outras instâncias 

da vida. Lidar com os jogos das aulas e produzir o presente texto foram experiências que certamente me puseram em 

jogo. A postura mudou, a compreensão do movimento do jogo e de suas regras mudou. Entrar em contato com todo esse 

rol de informações/experimentações trouxe para minha experiência pessoal uma postura diferente, mais ativa. Arriscaria 

dizer que o jogo interfere no processo de formação de singularidade de um grupo ou indivíduo, assim como a 

singularidade de quem joga produz interferência nos rumos que o jogo toma. 

 Para tanto, há de se ter em mente quais as batalhas reais tomamos para nós. Quais são tarefas políticas de 

profanação, e quais são mecanismos de manutenção dos dispositivos de poder, uma vez que estes se moldam a todo 

momento em prol da captura e controle. Devemos manter as antenas ligadas, fazer escolhas: 

Talvez seja bom lembrar que a qualidade do disfarce depende de qualidade da presença atrás 

da máscara e da escolha da máscara propriamente dita. Através da literatura dramática, 

sabe-se também que a máscara às vezes cola à pele, e que, por curiosa alquimia, ela pode 

deixar marcas indeléveis na fisionomia daquele que a usou. Portanto, não colocamos 

qualquer máscara, não nos entregamos a qualquer simulação. (RYNGAERT, 2009, p.63) 

3.6 Dispositivo ou contra-dispositivo? 
 Ao tomar como base a definição tradicional do termo dispositivo, Neves afirma que a Técnica Klauss Vianna 

dispõe de dispositivos técnicos: 
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27 A primeira operação política a que se refere neste trecho é a secularização, que segundo o autor “é uma forma de remoção que mantém 
intactas as forças, que se restringe a deslocar de um lugar para o outro” (2007, p.68). Apresenta como exemplo de secularização a transmutação 
da monarquia celeste em monarquia terrena. 

 



Parece ser possível distinguir diferentes tipos de técnicas segundo as diferenças existentes 

entre os dispositivos tradicionais e modernos. São fundamentalmente diferentes as técnicas 

que propõem um adestramento do corpo dentro dos parâmetros rígidos de controle, daquelas 

que pretendem incrementar as possibilidades corporais para produzir um pensamento criativo 

e autônomo. São posições políticas totalmente diferentes e produzem corpos diversos. Ouso 

dizer que, no segundo caso, estamos mais próximos do processo de subjetivação dos 

dispositivos tradicionais. (NEVES, 2010, p.113) 

 Neves defende a tese de que os “dispositivos encarnados”, situados no âmbito das relações humanas, evoluem 

em processos adaptativos junto com o ser : “natureza e cultura, os seres viventes e seus dispositivos culturais, evoluem 

em processos de contaminação. Assim sendo, toda produção humana encontra-se encarnada no sujeito, que se 

reconhece no ambiente.” (NEVES, 2010, p.110). Especificamente sobre a Técnica Klauss Vianna, a autora afirma que: 

Técnicas de dança operam como dispositivos que, na relação com o corpo, geram processos 

comunicacionais adaptativos, por contaminação. É importante reafirmar que algumas 

técnicas, devido a suas características e objetivos, acionam processos de subjetivação. São 

aquelas que, como a Técnica Klauss Vianna, reconhecem e utilizam os modos de 

funcionamento do corpo em seus procedimentos e instruções e têm por objetivo promover a 

autonomia do dançarino no processo de especialização das possibilidades de comunicação 

do corpo em movimento. (NEVES, 2010, p.115) 

 Por outro lado, ao adotar como ponto de partida para a discussão a definição moderna de dispositivo sugerida por 

Agamben, a qual produz processos de dessubjetivação, tomamos os exemplos da didática, criação, relação professor 

aluno, citados anteriormente como contra-dispositivos que nos permitem dialogar com a Técnica Klauss Vianna de forma 

ativa e autônoma. Considerando a definição moderna apresentada por Agamben, temos a Técnica Klauss Vianna como 

uma técnica carregada de contra- dispositivos dotados de um potencial profanador. A atitude que se decide tomar a partir 

desta afirmação é que será decisiva para que a profanação aconteça de fato. 

4. Por fim...otimismo 
 Espero que o que apresentei aqui venha como mais um empenho, dentre alguns os quais tive contato em minha 

pesquisa, em descolonizar a dança valorizando uma técnica brasileira que acredito ser consistente e madura a ponto de 

dialogar sem perder seus contornos. Apropriar-se de sua dança, de seu movimento, e jogar. Trazer novos e diferentes 

usos (da dança) como tarefa política, essa foi a provocação que moveu a pesquisa. 

 A profanação consiste em uma proposta de contra-dispositivos para um novo modo de estar no mundo. Todavia, 

Agamben, à primeira vista, parece pessimista quando nos alerta que para cada contra-dispositivo surgirão novos 
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dispositivos de poder com o objetivo de captura e controle. Significa que o caminho não tem solução e não é linear. 

Todavia, o aparente pessimismo de Agamben é rebatido em uma entrevista: 

Essa visão de tornar-se humano, em suas obras, não é bastante pessimista? 

Estou muito feliz que você me fez essa pergunta, já que muitas vezes eu encontro com 

pessoas que me chamam de pessimista. Em primeiro lugar, em um nível pessoal, isto não é 

verdade em todos os casos. Em segundo lugar, os conceitos de pessimismo e de otimismo 

não têm nada a ver com o pensamento. Debord citou muitas vezes uma carta de Marx, 

dizendo que “as condições desesperadoras da sociedade em que vivo me enchem de 

esperança”. Qualquer pensamento radical sempre adota a posição mais extrema de 

desespero. Simone Weil disse: “Eu não gosto daquelas pessoas que aquecem seus corações 

com esperanças vazias”. Pensamento, para mim, é exatamente isso: a coragem de 

desesperança. E isso não está na altura do otimismo? (AGAMBEN, 2014) 

 Porém, ainda de acordo com Agamben (2007), não é possível livrar-se completamente de um dispositivo, de forma 

que, acredito, possivelmente estejamos criando outros dispositivos neste modelo proposto pela Técnica Klauss Vianna. O 

ciclo é incessante. Profanar, desativar, localizar o novo dispositivo, criar estratégias para profanar novamente, e assim 

por diante. Deste modo, “pode-se tentar uma nova política, um novo ser humano, uma nova comunidade”28. A “tarefa da 

geração que vem”29, ao meu ver, localiza-se exatamente em saber lidar com este caminho emaranhado de captura e 

escape, e com um estado de presença (o mesmo do Processo Lúdico da TKV) mais aguçado para que esta geração a 

quem foi dada a tarefa possa continuar CRIANDO novos meios de escape. A profanação depende da criatividade30 de 

quem aceitar a tarefa para si. E a criatividade, por sua vez, constitui um modo de resistência política (não panfletária) que 

vem via corpo. Especificamente na Técnica Klauss Vianna, defendo a idéia de que a atenção para manter os 

pressupostos vivos, via jogo (como sugere Agamben), ou talvez por meio de outra estratégia que será criada à medida 

em que precisarmos dela, é dever de quem se propõe a fazer parte da Escola Vianna. As atualizações são sempre 

necessárias: contextualizar, rever, manter em uso e compor são ações que operam neste sentido. Segundo Ryngaert 

(2009) “o trabalho com seres vivos tolera mal a fossilização.” Mãos à obra! 
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28 Fala da professora Fernanda Raquel em aula das disciplinas Método/técnica: estudos epistemológicos e Seminário método/técnica: estudos 
epistemológicos, ministradas por Leila Ortiz, Virginia Souza, Pin Lopes, Fernanda Raquel e Luiza Barreto no curso de Especialização em Técnica 
Klauss Vianna, PUC-SP, em 2014. 
29 Agamben aponta a tarefa da geração que vem como “profanar o improfanável”, que é o capitalismo como religião, mas não nos 
aprofundaremos neste tema. Para tanto, buscar Agamben (1993, 2007, 2009) e Benjamin (2013) 
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Resumo 

 Importante colocar a arte como área de conhecimento, mas também como campo de invenção de possibilidades. 

Neste sentido, faz-se necessário a apropriação de nossa prática, principalmente, na compreensão de quais são os 

parâmetros que a regem. Este texto é uma reflexão sobre processo de criação, uma afirmação da importância do artista 

falar de arte, discutir arte, propor parâmetros para a arte. O artista propõe parâmetros para suas criações e não somente 

segue padrões estabelecidos, importante lembrar que esses padrões são, quase sempre, estabelecidos por um mercado 

de arte que, cada vez mais, determina a produção artística. A complexidade de um processo de criação levanta uma 

série de questões que, nem sempre temos a oportunidade de compartilhar, a não ser com nossos pares que estão 

também envolvidos no processo. Senti necessidade de compartilhar algumas dessas questões também porque a 

dramaturgia é, normalmente, discutida teoricamente e conceitualmente, sem levar em consideração a prática de sua 

construção, que é quando todas essas instâncias estão em diálogo. Essa separação faz parecer que a dramaturgia é o 

fim, quando permeia todo o processo. Este estudo pretende lançar o olhar para o processo de construção dramatúrgica, 

levando em consideração sua não separação de um pensamento de corpo/dança/mundo. Partindo da experiência com a 

Técnica Klauss Vianna, proponho como metodologia, um diálogo entre a tríade: criação de procedimentos, estado de 

presença e pergunta. A dramaturgia se constrói das relações entre ler e perguntar em um processo mediado pelos 

princípios que sustentam a técnica. 

Palavras-chave: Técnica Klauss Vianna; dramaturgia; processo criativo. 

Valquiria Moura Vieira

Graduada em Comunicação das Artes do Corpo - PUC-SP (Dança e Performance) e especialista em Técnica Klauss 

Vianna pela mesma universidade (2014).  Formada em teatro pelo curso técnico de ator do SENAC-SP (1999).  

Atualmente desenvolve pesquisa em dramaturgia no Programa de Pós Graduação em Artes da Cena - UNICAMP. É 

co-fundadora da Cia Corpocena (2007), com a qual desenvolveu diversos projetos como diretora, dramaturga e 

intérprete. Integra a equipe do Programa de Qualificação em Artes da Secretaria de Estado da Cultura na coordenação 

do Projeto de Qualificação em Dança sob curadoria de Ismael Ivo desde 2014.

58

M O N O G R A F I A S

Reverberações Dramatúrgicas
Por Valquiria Moura Vieira

Técnica Klauss Vianna: princípios mediadores do processo criativo 

R E V I S TAT KV  Nº1  A N O 1 -  2 0 1 7
D O I :  1 0 . 1 7 6 4 8 / R E V I S TAT KV - 1 - 5  /  I S S N : 2 5 9 4 - 5 2 0 3

Uma adaptação deste texto foi publicado na Revista ASPAS - volume 5, número 2 no ano de 2015, e pode ser 
acessado em: http://revistas.usp.br/aspas 

http://revistas.usp.br/aspas
http://revistas.usp.br/aspas


SUMÁRIO DA MONOGRAFIA

Introdução             61

Técnica Klauss Vianna, princípios para uma metodologia em movimento    62

Dança contemporânea, olhares para o mundo        64   

O processo dramatúrgico           65

Diálogo entre método e técnica          67

O procedimento dramatúrgico como metodologia       68

Perguntas e estratégias de experimentação        71

(In)conclusões            74

Bibliografia             76

59

VA L Q U ÍR I A  M O U R A  V I E I R A



“Eu me uso como forma de conhecimento” 

Clarice Lispector (2013:76) 
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Introdução 

Plano de composição para um sujeito movente na colônia globalizada: como resistir e 

contratuar de modo que o movimento seja resgatado de subjetivações burras, colonialistas, 

racistas, violentas, anti-históricas? Como trazer de novo para a dança o movimento como 

linha de fuga, experimentação alegre, condição de produção de conceitos e ideias? 

(LEPECKI, 2000:14) 

 

 Com as fronteiras cada vez mais borradas entre as artes na contemporaneidade, é preciso pensar em um corpo 

poético sem fixá-lo em uma única linguagem. Ao me referir ao corpo poético, refiro-me ao corpo em estado de criação, 

disponível, permeável, preparado para falar ou calar e, principalmente, para escolher. 

 A arte como linguagem requer investigação na busca da comunicação, o que requer proposições de metodologias 

de criação e ensino. É desse ponto de vista em movimento que observo e crio; e é a partir dele que me lanço em 

algumas perguntas. Importante deixar claro que, minhas inquietações partem da prática artística1; da pesquisa cênica 

que tem o corpo como mídia principal, sendo, portanto uma pesquisa em arte e não uma pesquisa sobre arte. As 

perguntas aqui colocadas surgem da experiência em processos de criação em que a dramaturgia é criada sem 

definições de um modelo a priori, pertencendo, portanto, ao campo das possibilidades e da invenção e não de modelos 

do que seria dançar. 

O pesquisador sobre arte aborda o que a arte tem a dizer e até mesmo para quem ela diz com 

todas as suas ressonâncias, ao passo que o artista-pesquisador em arte estabelece uma 

relação direta com o objeto de pesquisa, que é ele próprio em sua expressão artística. 

(MILLER, 2012: 126) 

 Diferente do olhar do senso comum para dramaturgia, como a organização final da obra, opto por discutir aqui o 

processo de construção dramatúrgica e sua ligação com um modo de olhar para o corpo e, portanto, para o mundo, 

sendo a partir dessa visão que as escolhas dramatúrgicas acontecem. “Os procedimentos e instruções de uma técnica 

são inseparáveis de um pensamento e uma compreensão do corpo e sua expressão assim como de uma estética” 

(NEVES, 2010:33). 
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 Proponho aqui, pensarmos a Técnica Klauss Vianna2 como uma espécie de mediadora do processo de criação; 

uma mediação de coerência de escolhas que mantenham e provoquem o estado investigativo, sem respostas prontas e 

definitivas que determinam a cena a priori. 

Técnica Klauss Vianna, princípios para uma metodologia em movimento 

 Klauss Vianna (1928-1992) dedicou-se à pesquisa de movimentos corporais, a partir das direções dos 

movimentos do balé clássico e de estudos em anatomia com foco na estrutura óssea, sempre considerando as emoções 

humanas como geradoras de movimento, como também o seu inverso: o movimento como gerador de emoções. Propôs 

a transformação de padrões individuais de movimento como criação artística, criando instruções que desestabilizassem 

esses padrões em busca de novas possibilidades de criação em dança. Sua pesquisa foi sistematizada por seu filho 

Rainer Vianna (1958-1995) em parceria com a pesquisadora Neide Neves, resultando no que hoje conhecemos por 

Técnica Klauss Vianna. 

 Direcionados de maneira específica, os ossos garantem a manutenção dos espaços articulares, permitindo a 

ampliação do repertório de movimentos e, em muitos casos, modificando a postura para uma organização mais saudável 

- “Busca-se o corpo sentido, servindo a anatomia como recurso para concretizar estratégias de atuação investigativa do 

corpo”. (MILLER, 2012: 75-76) Ao movermos, acontece concomitantemente um processo nos sistemas motores, nervoso, 

cognitivo e sensorial - portanto, a ampliação do repertório de movimentos de um ser humano significa também a 

ampliação de sua rede de conexões cerebrais. 

A evolução dotou os sistemas cognitivos de formas elaboradas de sensibilidade: quando o 

ambiente se perturba, essa perturbação chega ao sistema cognitivo e é por ele percebida, por 

meio de dispositivos sensíveis às mudanças ou perturbações mais importantes para aquele 

sistema específico. Essas interfaces dependem, assim, do que o ambiente fornece e do 

estágio de complexidade em que se encontra o sistema cognitivo. (VIEIRA, 2007:23) 

 A Técnica Klauss Vianna, sem impor modelos de movimentos a seguir, - propõe o desenvolvimento de percepções 

e aptidões através do (re)conhecimento do corpo que está sempre em relação com o mundo. A não separação de 

conteúdos técnicos do processo de criação é um de seus princípios. Acredito que este olhar investigativo para o corpo 

estabelece o diálogo entre muitos interesses estéticos, o que vem de encontro à multiplicidade da cena contemporânea. 

 A partir do encontro com a TKV, meu olhar se voltou para a coerência das escolhas no decorrer de um processo 

de criação. Tenho observado a necessidade de criar procedimentos que potencializem o estado investigativo sem criar 

respostas cênicas a priori e, principalmente, que não apartem técnica e criação. 

 Em tempos de excesso de informação, cada vez mais o artista do corpo busca estímulos para os sentidos se 

manterem disponíveis e não mais somente o treinamento virtuoso. É comum, em nossa prática, o emprego da palavra 

escuta. No senso comum, tal palavra remete à audição, mas é habitualmente empregada para nos referirmos aos 
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sentidos; - portanto, o artista do corpo busca a sensibilidade. No entendimento de técnica aqui colocado, essa busca é 

um trabalho técnico tal qual o alongamento, por exemplo. 

A proposta desta tese é, portanto, a de que a noção de técnica esteja fundamentada na 

compreensão da unidade corpomente, na não separação entre prática e pensamento, no 

entendimento da participação da ação nos processos de percepção e cognição, na relação da 

compreensão forma e significado nos processos comunicacionais; e no entendimento de que 

as instruções de uma técnica, como qualquer informação, são processadas no corpo e nele se 

constituem. (NEVES, 2010:69) 

 Presença é um dos sete tópicos3 de investigação do movimento - que compõem o processo lúdico da TKV. Esse 

processo é considerado a introdução à Técnica, nele busca-se, a partir do despertar dos sentidos, a transformação dos 

padrões de movimentos. 

A escuta do corpo é um dos princípios da Técnica Klauss Vianna: um olhar para dentro, para 

que o movimento se exteriorize com sua individualidade, traçando um caminho de dentro para 

fora, em sintonia com o de fora para dentro e com o de dentro para dentro, criando, assim, 

uma rede de percepções (MILLER, 2007:18) 

 A presença é o que possibilita a leitura de sentidos dos movimentos e, portanto, é o que possibilita as escolhas 

que impulsionam um processo de criação, a partir da leitura das ações em curso. Somente uma visão de corpo aberta, 

relacional, processual pode olhar para a dramaturgia como algo processual e relacional, possível de ter uma organização 

que não seja necessariamente cronológica. 

 Para a Teoria Geral dos Sistemas, a organização/reorganização de um sistema aberto não tem a ver com o 

sentido de ordenação, mas com uma lógica própria de permanência e de complexidade. Pensar nos significados de 

composição tira o foco da necessidade de contar uma história e nos coloca diante da possibilidade de algo que faça 

sentido, mesmo que por alguns instantes. 

Do ponto de vista metodológico, isso significa a necessidade de ir além dos temas da ordem, 

regularidade e simetria e atingir aqueles de complexidade, organização e evolução; do ponto 

de vista semiótico, isso implica o dimensionamento de signos (fortemente indiciais) que 

consigam captar estes últimos aspectos, já que os índices convencionais não o conseguem. 

(VIEIRA, 2007:68) 

 A Técnica Klauss Vianna, como qualquer técnica, está atrelada a um entendimento de corpo que, por sua vez, 

interfere e nos compromete o tempo todo em nossas ações no mundo. Está apoiada em um olhar para o corpo como 
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Miller. 



uma unidade corpomente que está sempre em relação de troca com o ambiente, corpomenteambiente, estando, 

portanto, em constante transformação. A escolha de uma técnica, seja ela qual for, significa também a escolha de um 

modo de ver e tratar o corpo. - Essa forma de ver e agir no mundo é que irá mediar as escolhas durante o processo de 

criação. Por essas características, considero a TKV potente para lidar com o corpo que transita nas fronteiras borradas 

da arte contemporânea, por cuidar continuamente do aprimoramento técnico, sem separá-lo do processo de criação – o 

corpo disponível para criar e também disponível para agir no mundo. 

Dança contemporânea, olhares para o mundo. 

 Quando falamos em dança contemporânea, tratamos também de muitos olhares para o corpo e, portanto, de 

muitas formas de ler o mundo e de dialogar com ele. Para discutir, através da arte, questões do nosso tempo, a 

contemporaneidade, não dá para nos atermos somente aos passos clichês4 de dança, mas à construção de linguagem, à 

invenção. - O que está em jogo aqui não é o passo pronto antes do corpo, o que - não nos interessa simplesmente 

porque não pode existir sem um contexto (ambiente) e, nem tampouco, não pode existir antes do corpo que dança. “Hoje 

é impossível estabelecer uma única técnica, porque não existe mais uma única visão do mundo. (...) Não podemos 

aceitar técnicas prontas, porque na verdade as técnicas de dança nunca estão prontas...” (VIANNA, 2005: 82) 

 Lemos o mundo o tempo todo, de maneira que os processos de significação não cessam -, sejam eles 

conscientes ou não, estão sendo mapeados por nosso cérebro. No entanto, quando a discussão é em dramaturgia, 

habitualmente, o fluxo de significação parece não ser levado em consideração, - como se fossem subtraídas partes do 

processo de criação, como se a arte fosse apartada de seu contexto e, muitas vezes, do corpo que a produz. 

Vivendo sempre em processo, o corpomídia nutre a possibilidade de conectar tempos, 

linguagens, culturas e ambientes distintos. Para estudá-lo, é inevitável construir pontes entre 

diferentes campos de conhecimento (as ciências cognitivas, a filosofia, teorias da 

comunicação e da arte), o que implica em algumas escolhas irreversíveis. (GREINER, 

2005:11). 

 Embora não seja o foco de discussão desta pesquisa, lanço aqui a hipótese de que a dança vive uma crise 

epistemológica. O que vem sendo chamado de dança contemporânea hoje parece estar predominantemente distante das 

questões que geraram o termo e suas muitas perguntas parecem não serem renovadas e/ou substituídas em relação ao 

contexto em que a dança é criada. O termo que ampliava as possibilidades estéticas, lançando a dança no mundo do 

indefinido, da experimentação, da descoberta e, principalmente, da invenção, parece que, grosso modo, coloca-a hoje 

em mais um conjunto de fórmulas do dançar. Isso sem contar, - a reprodução dos padrões estrangeiros que ainda 

permeiam parâmetros de muitas discussões nos meios de dança, sem nenhum aprofundamento nas relações de 

alteridade. Estaríamos nós diante das mesmas questões há mais de 50 anos? “... contemporâneo é aquele que mantém 
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fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles 

experimenta contemporaneidade, obscuros.” (AGAMBEN, 2009:62) 

 Vivemos em um mundo cada vez mais instável, que é regido vertiginosamente por leis de consumo que criam a 

todo o momento novas estratégias de venda, nessa lógica tudo é mercadoria, inclusive o próprio corpo. Nesse contexto, 

é possível chamar de contemporânea a dança que não reformula suas perguntas e não movimenta suas estratégias de 

criação? 

Nunca mais os pés pousarão na paisagem estável de uma terra firme: habituar-se a “navegar 

é preciso”, sem um norte fixo, como ponto de vista geral sobre esta superfície tumultuada e 

movente. Não há mais apenas uma forma de realidade com seu respectivo mapa de 

possíveis. Os possíveis agora se reinventam e se redistribuem o tempo todo, ao sabor de 

ondas e fluxos, que desmancham formas de realidade e geram outras, que acabam 

igualmente dispersando-se no oceano, levadas pelo movimento de novas ondas. 

(ROLNIK,1998:1) 

 Para dialogar com nosso tempo é necessário estar em estado de presença, somente assim é possível fazer 

leituras e elaborar questões e/ou propostas. 

 O tópico presença do Processo Lúdico da TKV articula com todos os outros tópicos de movimento propostos por 

esta técnica e, por este motivo, o colocaria como algo necessário e urgente na dança, tanto quanto em nosso cotidiano; 

como uma estratégia de sobrevivência no contexto cultural/político/social em que nos encontramos, para que seja 

possível ler as possibilidades de ação. A hipótese aqui, é que um corpo presente tem mais condições de propor do que 

de reproduzir. 

Os planos de experimentação da dança, quando investidos no problema da composição 

coreográfica, redescobrem que a corporeidade é sempre imanente ao plano de consciência 

da obra-por-vir: cada obra pede um modo adequado de corporeidade, de viver, animar, 

agenciar um corpo; por outro lado, cada corpo e suas singularidades pedem para si uma obra 

adequada ao modo desse corpo ser. Despega-se, assim, da dança a ideia de que existe um 

tipo de corpo privilegiado para dançar. (LEPECKI, 2000:18) 

 Talvez a chave esteja em não desistir de fazer perguntas, somente assim poderemos reformular questões para a 

dança contemporânea, ou melhor, dizendo: somente assim poderemos ser contemporâneos. 

O processo dramatúrgico 

 Sempre me impressiona a confusão que o assunto dramaturgia causa. Talvez, devêssemos tratá-lo no plural: 

dramaturgias. Possivelmente, um olhar plural tiraria a disputa de razão das infrutíferas discussões. Existem diversos tipos 
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de organização dramatúrgica e, eu arriscaria dizer ainda, que são infinitas as possibilidades de regras de organização 

quanto formos capazes de criar, uma vez que, em processos de criação autorais, as regras são, normalmente, criadas 

pelo artista, junto com a obra. 

 São muitas relações até chegarmos a um “roteiro final” de um espetáculo: a dramaturgia do movimento estabelece 

relações com as demais camadas dramatúrgicas da cena (corpomenteambiente). O corpo está em relação com todos os 

demais textos dramatúrgicos que podem compor a cena: o figurino que toca a pele, a iluminação, o chão, o cenário, 

objetos cênicos e, principalmente, o fato de o artista ter diante de si uma plateia. O ambiente da cena, mesmo quando 

construído para ser ficcional, oferece complexidade. É claro que o grau de ambivalência varia de acordo com as escolhas 

que envolvem essa construção, porém, o corpo, que não para de se reorganizar, gera novas conexões a todo o 

momento. Essa reorganização processual do corpo mantém a obra em movimento, mesmo depois de considerada 

finalizada. 

Sistemas tendem a permanecer. Tendem a durar no tempo e para isso têm que evoluir. Uma 

condição fundamental para isso é que sejam sensíveis aos seus ambientes, porque as crises 

que podem comprometer suas permanências vêm do ambiente e da posterior ressonância 

destas com crises internas aos sistemas. (VIEIRA 2007: 23) 

 

 As coisas do mundo só podem me tocar porque me relaciono com ele; são essas relações que dão sentido à vida 

e, por isso, geram as questões que podem produzir arte. Se na vida cotidiana me relaciono o tempo todo com diversos 

tipos de objetos e materiais e performo tantos textos, por que na arte isso valeria menos? 

Se a dramaturgia é uma espécie de nexo de sentido que ata ou dá coerência ao fluxo 

incessante de informações entre o corpo e o ambiente; o modo como ela se organiza em 

tempo e espaço é também o modo como as imagens do corpo se constroem no trânsito entre 

o dentro (imagens que não se vê, imagens-pensamentos) e o fora (imagens implementadas 

em ações) do corpo organizando-se como processos latentes de comunicação. Neste caso, 

não estou me referindo especificamente à dramaturgia teatral, à dramaturgia da dança ou da 

performance. (GREINER, 2005:73) 

 Se pensarmos no significado da palavra dramaturgia, palavra de origem grega em que drama significa ação e 

turgia composição, organização ou forma, - temos organização ou composição da ação ou ainda dar forma à ação. Essa 

organização acontece durante todo o processo de criação, em um processo dinâmico, conforme as escolhas vão se 

dando, conexões acontecem, num fluxo entre influências e conexões. É importante lembrar que, ao falar de organização, 

não estou me referindo à ordenação e linearidade, mas a uma complexa rede de sentidos que se reorganiza a medida 

que uma nova informação aparece, no fazer. 
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 Se olharmos para o corpo a partir da TKV, que não separa corpomenteambiente, então não podemos tratar a 

dramaturgia da dança somente como dramaturgia do movimento, mas do corpo em relação a um contexto/ambiente que 

também está em movimento. 

 Proponho aqui a problematização do conceito de dramaturgia, como algo que diz respeito às complexas relações 

que podem articular-se ao longo de um processo criativo entre todos os textos de composição da cena: o corpo em 

relação. 

Inevitável reconhecer os ecos de Noverre e das querelas do século 17, lá trabalhadas como 

passo e pantomima, movimento e palavra, e aqui deslocadas para tudo o que está no corpo é 

pensamento, esteja na forma de movimento ou na forma de palavra. Como hoje a dança pode 

abrigar tanto uma quanto à outra, a tarefa passa a ser a de buscar não mais uma, mas as 

variadas maneiras que diferentes pensamentos de dança empregam para serem abrigados 

em obras de dança. (KATZ, 2010:167) 

 Em um processo de criação autoral, lidamos com a articulação de diversos interesses, sobretudo quando essa 

autoria é compartilhada com outros artistas - porém, é o pensamento de corpo/dança que irá mediar a criação de 

metodologias que permitam organizar, coerentemente, repertórios diferentes em forma de obra de dança. 

 O interesse pelas fronteiras movediças das artes do corpo me manteve em constante busca por um trabalho 

técnico que desse conta de problematizar a diversidade de referências sem separar pensar e fazer. Encontro na TKV 

princípios que fomentam a minha busca estética, à medida que a técnica acontece no corpo. 

Diálogo entre método e técnica 

 Percebo que há uma forte relação entre construção dramatúrgica e o diálogo entre método e técnica, pois as duas 

coisas caminham inseparáveis: pensar-fazer. A metodologia diz respeito ao como fazer algo, porém este como pode 

manter ou não a coerência do pensamento de corpo que apoia uma técnica. 

Método e técnica dizem respeito à capacidade de fazer bem as coisas, todas as coisas, 

inclusive dançar. A questão é que, quando esse tipo de capacitação se transforma em tema, 

geralmente passa a ser trabalhado dentro de uma separação entre fazer e pensar que lhe traz 

consequências importantes de serem identificadas. (KATZ, 2009:26) 

 Os princípios que regem a Técnica Klauss Vianna podem manter o estado investigativo sem propor modelos de 

movimento a copiar, através da escuta do próprio corpo, sempre reafirmando seu não acabamento e suas múltiplas 

possibilidades de relação com o mundo. “A hipótese é a de que a habitual separação entre método e técnica não pode 

ser sustentada quando se conhece como o corpo funciona”. (KATZ, 2009:26) 
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(...) o que diferencia as técnicas é o entendimento que se tem do corpo e como este acarreta 

uma determinada metodologia, com seus conceitos e princípios, assim como o conjunto de 

elementos trabalhados e as instruções para implementá-los nos corpos, em função dos 

objetivos da visão de corpo que sustenta a técnica. (NEVES, 2010:69) 

 Em um processo de criação autoral, as metodologias de criação costumam serem criadas junto com a obra e as 

escolhas dos recortes são mediadas por parâmetros também propostos pelo artista. O caminho não está desenhado a 

priori, a criação é um processo de descobertas e de invenção. A proposta dramatúrgica está atrelada à escolha da 

técnica e, portanto, ao pensamento de corpo, pois é esse pensamento, seja ele qual for, que irá mediar o processo. 

Sucede que, no corpo, a repetição vai conduzindo um processo de seleção natural da melhor 

maneira que o corpo encontra para lidar com o movimento. No corpo, tudo aparece com uma 

forma, e todas as formas se aprontam de acordo com os princípios gerais que regulam as 

relações corpo-movimento, estejam ou não apresentados na forma de passos codificados de 

dança. O movimento que não começa copiando um passo existente também tende a ganhar 

estabilidade, ao longo do tempo, nesse processo de seleção via repetição. Certo modo 

especifico de se mexer acaba por particularizar-se por meio das ações praticadas pelo corpo. 

Princípios gerais são mais estáveis, mas também estão no eixo do tempo, e em ritmo mais 

lento, vão transformando-se, à medida que o corpo vai repetindo suas práticas, seus 

experimentos. A questão desloca-se: não diz mais respeito à existência ou não do passo de 

dança, mas sim a quando esse “passo” vai passar a existir, se antes ou depois da repetição. 

(KATZ, 2009:29) 

 Ao trabalhar com os tópicos de movimento da TKV, cada corpo organiza um repertório de movimentos que pode 

ser novamente desestabilizado por novas instruções, criadas a partir dos mesmos princípios, até novamente ganhar 

estabilidade. A necessidade de criar novas instruções e/ou formas de trabalhar um tópico de movimento fomenta o 

processo investigativo e, com ele, o estado de presença5 que possibilita as escolhas dramatúrgicas. 

O procedimento dramatúrgico como metodologia 

“O mapa não está no papel! Ele marca uma cartografia por escrever no corpo...” (Trecho de 

meu protocolo sobre o 1o encontro com Angel Vianna. PUC – SP 01/12/2012) 

 Talvez, ainda hoje, seja necessário desmistificar o processo de criação como fruto da inspiração ou da genialidade 

de poucos, para isso, precisamos falar abertamente que há sim metodologias de trabalho na criação artística. O artista 
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precisa criar metodologias para que as ideias se materializem em cena. Não como uma série de passos a seguir para 

alcançar um resultado definido a priori, mas como criação de estratégias que mobilizem o processo de investigação. A 

forma de trabalhar também é inventada; o artista vai seguindo suas próprias instruções e escolhendo a partir de seus 

próprios parâmetros. O procedimento já é criação e, portanto, faz parte da obra. 

Em um sistema acêntrico, como conceber a direção metodológica? A metodologia, quando se 

impõe como palavra de ordem, define-se por regras previamente estabelecidas. Daí o sentido 

tradicional de metodologia que está impresso na própria palavra: metá-hódos. Com essa 

direção, a pesquisa é definida por um caminho (hódos) predeterminado pelas metas dadas de 

partida. Por sua vez, a cartografia propõe uma reversão metodológica: transformar o 

metá-hódos em hódos-metá. Essa reversão consiste numa aposta na experimentação do 

pensamento – um método não para ser aplicado, mas para ser experimentado e assumido 

como atitude. (em www.ricesu.com.br/colabora/n8/homenagem/, acesso a 12- 11-2013, as 

10:42, apud BRASIL, 2014:97). 

 Ao nos voltarmos para o processo de construção dramatúrgica, tal ponto de vista pode enriquecer a elaboração de 

estratégias de criação e evidenciar seu caráter experimental; proponho nomearmos aqui essas estratégias de 

procedimentos dramatúrgicos. 

 Esses procedimentos são fundamentais para a construção de uma obra cênica, à medida que eles são os 

problematizadores e também os desestabilizadores que movimentam o processo; mobilizados por eles, geramos 

materiais cênicos que são selecionados e problematizados, transformando-se em cena, em um processo quase 

artesanal. 

(...)somente atividades que problematizem o já conhecido, não só no nível da materialidade 

do corpo, mas também, no nível das relações espaço-temporais que o movimento propõe, 

terá a potência de atualizar os meios de investigação destinados à proposição de outras 

linguagens. (HERCÓLES, 2011:21) 

 O que mobiliza o processo de criação é a própria busca, as perguntas que aparecem diante de pistas e as 

escolhas que se intercambiam - em um processo dinâmico. Por não apartar técnica e criação, priorizando a investigação 

do movimento, a Técnica Klauss Vianna abre espaço para a complexidade. Mas, como potencializar possíveis questões 

que emergem em meio às instruções sem “engessar” os materiais cênicos criados antes mesmo de desdobrá-los? 

 Escolher um trabalho técnico que tem como princípio a investigação não é o suficiente para dar conta da 

complexidade da cena; não impede o surgimento de procedimentos que carreguem uma lógica que, de alguma forma, 

pré determinam o resultado, barrando a continuidade de um processo investigativo. 
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 Considero potente pensar em estímulos para o movimento como intenção, embora a palavra pelo seu significado 

possa gerar a tentação de definir a forma à priori - me parece muito mobilizador do ponto de vista que definir o material 

que será desenvolvido é diferente de definir sua forma final, portanto eu escolho o “como" investigar para que a forma se 

desenhe. 

 Ao expandir minha percepção, abro espaço para infinitas possibilidades de conexões que podem - e, no caso da 

criação artística, isso é necessário e desejável - serem exploradas, para que gerem outras conexões. Um procedimento 

de criação também pode fechar possibilidades, propondo um resultado a priori, o que iria à contramão do pensamento da 

TKV; é necessário continuar fomentando o estado investigativo problematizando os materiais criados com perguntas que 

mantenham o corpo em ação. “A dramaturgia do corpo não é um pacote que nasce pronto, um texto narrado por um 

léxico de palavras, mas como a sua etimologia propõe, emerge da ação.” (GREINER, 2005: 81) 

 Procedimentos dramatúrgicos articulam as complexas redes de relações formadas ao longo de um processo 

criativo entre todos os textos que podem compor a cena. O corpo em relação: corpomenteambiente. Também faz parte 

dessa rede a criação dos critérios de seleção e de organização de materiais que mediam as escolhas que se dão durante 

todo o processo, até que o artista escolha o momento de “parar”, mesmo que esta parada seja também temporária. “Não 

se trata de uma desvalorização da obra entregue ao publico, mas da dessacralização dessa como final e única forma 

possível”. (SALLES, 2006:14) Um procedimento de criação já é dramaturgia sendo, portanto, uma escolha do artista 

levar o procedimento à cena como proposta dramatúrgica, ou, dar a ele uma nova organização. 

“Eu passarinho, eu que passo por mim em voo livre e pouso pausado... o outro compõe, nós 

passarinhos... Apoio-me em mim e fico leve, meu peso para o chão... Sutilezas. Composição. 

Espaço. Sonoridades esvoaçantes. Nós passarinhos...” (trecho do meu diário de bordo - 

ensaio da Cia Corpocena 25 de março de 2014) 

 A estrutura dramatúrgica, mesmo que seja uma estrutura móvel ou flexível, se dá a partir do reconhecimento do 

que está em curso - para que seja possível fazer escolhas- e, é a presença que possibilita isso. Não existe uma lista 

prévia do que deve ser reconhecido; o reconhecimento se dá por nexo de sentidos e cria os parâmetros que vão 

compondo a estrutura. Dramaturgia como uma complexa rede de sentidos; tudo o que está ao alcance da percepção faz 

parte dessa rede. 

Não se trata de uma série estática de representações e, nesse sentido, a comunicação, não 

pode ser restrita a significados. Afinal nem tudo o que se comunica opera em torno de 

mensagens já codificadas. Há taxas diferentes de coerência, incluindo, por exemplo, a 

comunicação de estados e nexos de sentido que modificam o corpo. (GREINER & KATZ in 

GREINER, 2005:133). 
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 A possibilidade de olhar para o corpo e para dramaturgia como algo processual foi e - continua sendo - construída 

no tempo. 

A partir destes coreógrafos, estão criadas as condições para que o corpo deixe de ser 

pensado como ornamento, no caso de Noverre, ou como legenda, no caso de Fokine, de algo 

que ocorre além da sua materialidade. As ideias surgidas naqueles períodos pavimentam o 

caminho para que, hoje, a noção de espetáculo como produto final seja substituída pela ideia 

de um produto cênico que represente uma solução possível, em constante processo de 

transformação; que o corpo seja entendido como um meio ativo e processual e não 

simplesmente como uma espécie de fábrica que apronta produtos; que o movimento seja visto 

como algo que é reconstruído a cada processo e não como a execução de um modelo dado a 

priori. (Hercóles, 2005: 20) 

 Compreendo a construção dramatúrgica como um exercício contínuo de percepção, bem como um exercício de 

fazer perguntas e testar possibilidades de respostas. É a partir do perceber e perguntar que as escolhas se dão, 

fomentando a continuidade e a organização. O que não quer dizer que a coerência esteja ligada a uma lógica linear e 

homogênea de ideias; há espaço para contradições e ruídos de diversas naturezas, uma vez que isso esteja proposto 

nos parâmetros criados pelo artista. 

Perguntas e estratégias de experimentação 

“(...) a prática é fundamental, sempre”. (Vianna, 2005:147) 

 Desde 2007, sou responsável pela dramaturgia e direção dos trabalhos da Cia Corpocena. O desempenho dessas 

duas funções que, na minha compreensão, estão em diálogo contínuo, talvez facilite a coerência entre perguntas e 

estratégias de experimentação. Meu trabalho está ligado principalmente à criação dessas estratégias (procedimentos) e 

à formulação de perguntas; as possibilidades de respostas dizem respeito aos intérpretes, todos nós da Corpocena, 

criando coletivamente. Desempenhar essas funções conjuntamente, talvez tenha contribuído para a clareza da 

necessidade de sistematizar algumas metodologias de trabalho e também para observar que alguns procedimentos 

contradizem princípios da técnica escolhida. 

(...) essas palavras servem para justificar a contribuição da vivência prática como alimento e 

mola propulsora para o texto dissertativo reflexivo, permitindo me assumir e reconhecer como 

pesquisadora em arte dentro de um contexto que, às vezes, insiste em negar a própria arte - 

como se o artista não pudesse ser ele mesmo investigador, um produtor de saberes, mas 
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estivesse sempre fadado a ser um reprodutor de conhecimento produzido por outro, um 

pesquisador sobre arte. (MILLER, 2012:128) 

 Nesse período, tenho observado que a elaboração de um enunciado provocador de uma resposta cênica que não 

seja previsível é um problema recorrente nos processos de criação. A elaboração de um enunciado, seja ele em forma de 

pergunta ou não, reflete em sua resposta, e, não poucas vezes, induz a uma resposta. A pergunta deveria ser um 

provocador da investigação, propondo reflexão e escolhas, mas isso nem sempre acontece, sendo possível diferenciar 

questões que se desdobram em outras, fomentando a investigação, das que são simplesmente respondidas sem muita 

complexidade; sendo, portanto, uma espécie de falsa questão. 

 É preciso ter clareza de que algumas perguntas não são necessárias simplesmente porque sabemos as respostas 

e, se já sabemos, não é preciso investigar, o que também não quer dizer que uma resposta que já temos não tenha seu 

lugar no processo de criação, - talvez, ela resolva questões na hora de organizar o que chamamos de roteiro final ou 

gere outras questões, ou ainda pode ser um material que faça sentido em outra etapa do processo de criação. Nesse 

caso, seria um fragmento dramatúrgico e não um procedimento dramatúrgico. 

Proponho aqui como definição para esses termos: 

 Procedimento dramatúrgico: instruções para investigação de temas de movimentos, instruções para combinar 

tópicos de movimento, perguntas provocadoras de respostas poéticas, criação de enunciados para experimentação, 

planos de composição, regras para improvisação, etc. 

 Fragmento dramatúrgico: ideias de cenas e possíveis combinações, anotações, imagens, pequenas células 

coreográficas que vamos criando no decorrer de um processo, muitas vezes sem muita clareza das combinações 

possíveis com outros fragmentos, etc. 

 É comum que experimentemos muitas combinações para o mesmo fragmento e, tomando por base os parâmetros 

criados durante o processo, uma combinação fará mais ou menos sentido, estabelecendo aos poucos a estrutura 

dramatúrgica, mesmo que esta estrutura seja flexível. 

 O procedimento dramatúrgico, muitas vezes, tem o papel de fazer estranhar o que está estabelecido, gerando 

novas possibilidades de organização. É comum criarmos uma célula coreográfica que, em princípio, não dialoga com 

nenhum dos demais materiais criados anteriormente, ficando aparentemente deslocada e, conforme o processo avança, 

a mesma célula gera questões que novamente mobilizam o processo. Muitas vezes, um material é gerador de questões 

e não de respostas; é isso que movimenta um processo de criação. 

Cabe lembrar que, o corpo não está equipado para reconhecer e processar todas as 

informações do mundo. A tarefa de reconhecer as informações está condicionada ao tipo de 
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equipamento que os organismos adquiriram evolutivamente. Ou seja, só percebemos as 

informações que nosso aparato perceptivo pode transduzir. (HÉRCOLES, 2011:23) 

 Tenho observado que a escolha de uma técnica gera uma série de outras escolhas que dizem respeito ao 

pensamento de corpo e - ao modo como, de alguma maneira, os princípios da técnica passam a reger o processo de 

criação como um todo. Em um primeiro momento, falar em mediação de um processo de criação a partir de uma visão de 

corpo/mundo pode parecer óbvio, mas, na prática, não é tão simples assim, é necessário ter muita atenção para manter 

a coesão. É preciso não desistir de fazer perguntas e testar muitas possibilidades de resposta para não interromper o 

processo de investigação. 

À medida que tecnicamente vou mudando meus espaços, meu eixo, minha flexibilidade e 

equilíbrio, trabalho também minha visão de mundo, minha ótica das coisas e das pessoas. 

Aprender a questionar objetivamente e a observar a si mesmo são as melhores formas de 

aprendizado. (VIANNA, 2005:97) 

 Como a TKV não separa o trabalho técnico do trabalho criativo, a articulação de seus princípios, tópicos de 

movimento e instruções para investigação na elaboração de procedimentos de criação vai, aos poucos, evidenciando 

incoerências que em outro momento passaram despercebidas. A elaboração ou reelaboração de um enunciado pode 

evidenciar a confusão de conceitos e contradições em relação à proposta estética e, quando menos esperamos, somos 

surpreendidos por um novo olhar para o que já estava aparentemente estabelecido. 

 Recentemente, em um ensaio da Cia Corpocena, ao reelaborar uma pergunta, me dei conta de que estávamos, 

inconscientemente, tratando um material detonador do processo como um objetivo a alcançar e não como um material 

provocador. O fato de termos continuado a testar possibilidades não impediu que nos apegássemos a uma expectativa 

de resultado. Estávamos experimentando, porém com os olhos voltados para um objetivo: o primeiro esboço que nos 

mobilizou; esse material passou a nortear o processo, descaracterizando-o como tal. Era como se estivéssemos 

experimentando para construir caminhos para chegar naquele “resultado”. À medida que a técnica toma corpo, a leitura 

de nossa prática é apurada, fazendo-nos ler as minucias e, o que parecia muito claro, simplesmente porque já estava 

presente, ganha novos significados e, até mesmo o tema detonador de um processo de criação pode se transformar. 

 Desde 2010, consideramos como eixos de nossa pesquisa: improvisação, a palavra como provocadora de 

movimento e a relação entre objetos cotidianos e movimento, bem como - o jogo, que sempre foi recurso para a 

improvisação. Recentemente - nos ocorreu que - nosso eixo de pesquisa é a improvisação e que - a palavra e os objetos 

cotidianos são recursos, assim como o jogo. Também identificamos uma pequena confusão entre jogo e composição 

como sendo a mesma coisa, o que nem sempre é verdade, embora seja comum em nossas criações que a composição 

dramatúrgica combine procedimentos de improvisação com materiais de outra natureza dramatúrgica. Nesse caso, a 

confusão era inconsciente, mas, mesmo assim, estava presente no processo, determinando as escolhas. É preciso 
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reconhecer para poder diferenciar. No corpo é assim, somente posso transformar um padrão de movimento quando o 

reconheço. É a presença que possibilita a leitura da ação em curso, mas é a clareza de princípios que irá mediar as 

escolhas. 

 À medida que a opção por uma técnica/pensamento se firma como escolha da Cia Corpocena, mudam os critérios 

de seleção de materiais e a criação e combinação de procedimentos tornam-se mais coesas. 

 Apesar de cada componente do grupo ter uma formação com repertórios diferentes, temos mais clareza do que 

nos une. O comum está no olhar para o corpo de maneira ampla, aberta, inacabada e o desejo de compartilhar de mais 

perguntas do que respostas. Essas perguntas agora são mediadas por um pensamento de corpo comum e o grupo 

parece mais apropriado de sua própria história. É claro que a criação coletiva envolve também uma série de acordos e 

negociações que vão acontecendo no decorrer de um processo de criação, reverberando também na composição 

dramatúrgica. Importante pontuar que, construir um trabalho em grupo leva tempo. O agrupamento se dá num primeiro 

momento por afinidade - pelo desejo de construir algo junto, mas a realização disso requer prática, experimentação, 

estudos, discussões, negociações, acordos... Enfim, é preciso expor-se à alteridade. 

No terreno da arte, a obra só toma corpo na relação que o artista mantém com a realidade 

que o cerca, mesmo que essa relação seja atravessada pelas mediações mais sutis. O artista, 

como criador, mais do que ninguém necessita aguçar sua percepção do real, e o momento da 

criação pressupõe e ao mesmo tempo encerra o processo de autoconhecimento. (VIANNA, 

2005:115) 

 A opção pela TKV não resolve o problema a priori, o processo é vivo e, portanto, precisa ser alimentado como tal, 

elaborando enunciados que mantenham a possibilidade do imprevisível acontecer. Pensando em fomentar o estado 

investigativo, é importante não perder de vista os princípios da técnica e, como não poderia deixar de ser, o pensamento 

de corpo que a sustenta. 

 O corpo proposto pela TKV nos coloca no campo da arte, no lugar do livre pensar; é a liberdade de dar ao meu 

repertório a combinação que me fizer sentido. O corpo como ambiente da invenção. “Dança é aquilo que ela quiser fazer. 

E o pensamento sobre dança deve com ela se fazer. Que ambos se façam sempre num plano de consciência mútuo - 

para evitar as idiotias.” (LEPECKI, 2000:20) Que a dança se faça da experimentação de possibilidades, da tentativa de 

responder perguntas e, por que não dizer: que a dança se faça da invenção de possibilidades de mundo. 

(In)conclusões 

“O que atrapalha ao escrever é ter de usar palavras” (Lispector, 2013:235) 

 Nem sempre é fácil fazer escolhas e aceitar que uma obra não pode dar conta de todas nossas questões. O ato 

de escrever lida com essa mesma lógica, é também um processo de criação. Escolher os recortes entre tantas questões 
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e aceitar que um texto não dá conta de tudo, nem sempre é uma tarefa fácil. Como na construção dramatúrgica, algumas 

ideias ganham estabilidade pela clareza de argumentos, enquanto outras vão ficando pelo caminho. 

 Por que é tão raro vermos um artista contemporâneo falar em intuição? É claro que não estou propondo que 

mistifiquemos a criação artística, mas que possamos assumir que não temos o controle de tudo, a intuição faz parte do 

processo de criação, mesmo quando lidamos com procedimentos sistematizados. As referências são muitas e nem 

sempre temos a clareza de como elas reverberaram em algo que nos fez sentido. 

Todo processo criativo é quase sempre marcado por contradições e antagonismos constantes, 

em que nascimento, vida e morte, alegria, prazer e dor constituem momentos distintos, que se 

confundem e dão sentido a uma nova existência. (VIANNA, 2005: 100) 

 Como tirar conclusões sobre o que é transitório? Como concluir o que está em curso sem cristalizar? Cada 

processo de criação é único, mesmo que se repitam referências, metodologias e parcerias. "Semelhante às infinitas 

descobertas que a vida nos proporciona, um processo didático e criativo é inesgotável." (VIANNA, 2005:15) Cada artista 

tem suas peculiaridades e cria suas próprias metodologias de trabalho que podem variar de um processo para outro ou, 

melhor dizendo: o processo criativo não se encerra em uma única obra, pode estender-se por toda uma vida de 

propostas de soluções para um mesmo problema ou de criação de novos problemas e suas possíveis soluções. 

 As perguntas que surgem do processo são sempre a devolutiva da presença e a presença é o que possibilita as 

perguntas porque é o que permite a leitura da ação em curso, fomentando a experiência das possibilidades de respostas 

que são mapas de caminhos dramatúrgicos. 

A cena exacerba a condição vibrátil do corpo. Porque hiper-atento, o corpo cênico torna-se 

radicalmente permeável. Contra a ideia de corpos autônomos, rígidos e acabados, o corpo 

cênico se (in)define como campo e cambiante. Contra a noção de identidades definidas e 

definitivas, o corpo-campo é performativo, dialógico, provisório. Contra a certeza das formas 

inteiras e fechadas, o corpo cênico dá a ver “corpo” como sistema relacional em estado de 

geração permanente. O estado cênico acentua a condição metamórfica que define a 

participação do corpo no mundo. A cena mostra, amplifica e acelera metamorfose, pois 

intensifica a fricção entre corpos, entre corpo e mundo, entre mundos. (FABIÃO, 2010; 322) 

 Se cada processo de criação gera suas próprias perguntas, gera também suas possibilidades de organização. É a 

presença que vai fomentar o diálogo entre as questões e os conceitos que possam emergir no corpo. 

 Levantar questões é tudo o que é possível, pois também não exercemos nenhum controle sobre as leituras do 

público, contudo, é preciso termos clareza de qual é a discussão, o que está em jogo. Essa clareza já pode gerar a 

polifonia, mesmo que seja uma polifonia de novas perguntas. 
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 O corpo presente na proposta investigativa da Técnica Klauss Vianna pode ser muito potente para problematizar 

dramaturgias, criando novas perguntas para o corpo cênico e, quem sabe, para a dança contemporânea. 

B i b l i o g r a f i a 
AGAMBEN, Giorgio. O que é contemporâneo? E outros ensaios, Ed. 

Argos. Chapecó, 2009. 

AQUINO, Dulce. “Evolução, dança e configurações”. In Sala Preta ECA- USP, São Paulo, V.10, p.179-184, 2010. 

BANANA, Adriana. “Bing Bang!!! Dramaturgia é Semiose!!!” In Sala Preta ECA-USP, São Paulo, V.10,p.169-177, 2010. 

BASTOS, Helena. “DançaCorpos ViraCorpos.Trânsitos Compartilhados”. In Sala Preta ECA-USP, São Paulo, V.10, 

p.155-162, 2010. 

BRASIL, Ana Clara Cabral Amaral. Dança e imaginação. 2014. 246 f.Tese (Doutorado em Artes da Cena) - Instituto de 

Artes, Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP, Campinas.2014. 

BRAZ, Luzia Carion. A iniciação ao treinamento do ator através da técnica corporal desenvolvida por Klauss Vianna. 

2004: Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes. 

BRITTO, Fabiana Dultra. “Processo como lógica de composição na dança e na história”. In Sala Preta ECA-USP, São 

Paulo, V.10, p.185-189, 2010. 

CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. Cia. Das Letras, 1990. 1a ed. (Lezioni americane – Sei proposte 

per il prossimo millennio, 1988). Tradução: Ivo Barroso 

DAMÁSIO, Antonio R. O mistério da Consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento de si. São Paulo: Editora 

Companhia das Letras, 1999.

________________________. O Livro da Consciência – A Construção do Cérebro Consciente. Ed. Temas e Debates e 

Circulo de Leitores, 2010. 

DEBORD, Guy. A sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro, Contraponto, 1997. 

DELEUZE, Gilles. Mil Platôs- Vol.1, Capitalismo e Esquizofrenia. São Paulo: Editora 34, 1995. 

FABIÃO, Eleonora. “Corpo Cênico, Estado Cênico”. In Revista Contrapontos - Eletrônica, Vol. 10 - no3- 

p.321-326/set-dez 2010. 

GODARD, Hubert “Gesto e Percepção”, In: Lições de Dança 3. Rio de Janeiro: UniverCidade, 2001. 

GREINER, Christine – O Corpo em crise. Novas pistas e o Curto-circuito das representações. São Paulo: AnnaBlume, 

2010. 

____________________(2005). O Corpo: pistas para estudos indisciplinares. São Paulo: Editora Annablume. 

HERCÓLES, Rosa. Formas de Comunicação do Corpo - Novas Cartas Sobre a Dança. Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica PUC/SP, São Paulo - 2005.

______________________. A não representação do movimento. In Coleção Corpo em Cena, São Paulo, V.2, p.11-32, 

2011. 

______________________.Epistemologias em movimento. In Sala Preta ECA-USP, São Paulo, V.10, p.199-203, 2010. 

76

VA L Q U ÍR I A  M O U R A  V I E I R A



KATZ, Helena. Por uma Dramaturgia que não seja uma liturgia de dança. In Sala Preta ECA-USP, São Paulo, V.10, 

p.163-167, 2010. 

_____________________. “Método e técnica: faces complementares do aprendizado em dança”. In Angel Vianna, 

Sistema, Método ou Técnica? SALDANHA, Suzana (org.). FUNARTE – Rio de Janeiro,p.26-32, 2009. 

LAKOFF, George e Mark Johnson. Metáforas da vida cotidiana. São Paulo-Campinas: Mercado de Letras Editora, 2002. 

LEHMANN, Hans-Thies. Teatro pós-dramático. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 

LEPECKI, André. “Planos de Composição”. In CARTOGRAFIA rumos itaú cultural Dança 2009-2010. GREINER, 

Christine. SANTO, Cristina Espírito.SOBRAL, Sônia (Org.). Itaú Cultural - São Paulo, 2010. 

LISPECTOR, Clarice, As palavras/Curadoria de Roberto Corrêa dos Santos ed.- 1a. ed. - Rio de Janeiro: Rocco, 2013. 

MILLER, Jussara – A Escuta do corpo – sistematização da Técnica Klauss Vianna. São Paulo: Summus Editorial, 2a 

edição, 2007. 

__________________________ Qual é o corpo que dança? Dança e educação somática para adultos e crianças. 

Summus Editorial, 2012. 

MILLER, Jussara; NEVES, Neide. “Técnica Klauss Vianna – Consciência em Movimento”. In. Revista do LUME no3, 

2013. 

NEVES, Neide – Klauss Viana, Estudos para uma dramaturgia corporal. São Paulo: Cortez editora, 2008. 
________________________ (2010). A Técnica como Dispositivo de Controle do Corpomídia. Tese de Doutoramento – 

PUC/SP. 

NORA, Sigrid (Org.). Temas Para A Dança Brasileira. São Paulo: Edições SESC São Paulo, 2010. 

PAIXÃO, Paulo. “Quando o drama se apodera da dança”. In Sala Preta ECA-USP, São Paulo, V.10, p.205-211, 2010. 

PESSOA, Fernando. Poesia Completa de Álvaro de Campos. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

RENGEL, Lenira. “Metáfora é Carne”, em Húmus 2, Ed. Sigrid Nora, pg. 33- 41. Lorigraf, 2007. 

ROLNIK, Suely. “Subjetividade Antropofágica”. In Núcleo de Estudos da Subjetividade, 1998. Disponível em: 

http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/suely%20rolnik.htm. Acesso em 05 de ago. de 2014. 

SALLES, Cecília Almeida. Gesto Inacabado-Processo de Criação Artística. 3a ed. Ed. Annablume. São Paulo, 2004. 

___________________.Redes de criação: construção da obra de arte. Vinhedo, São Paulo: Editora Horizonte, 2006. 

VELLOSO, Marila. “Dramaturgia na dança: investigação no corpo e ambientes de existência”. In Sala Preta ECA-USP, 

São Paulo, V.10, p.191- 197, 2010. 

VIANNA, Klauss – A Dança. Klauss Vianna em colaboração com Marco Antonio de Carvalho. – 6.a edição – São Paulo: 

Summus, 2005. 

UNO, Kuniichi A gênese de um corpo desconhecido. Prefacio: Christine Greiner. Tradução de Christine Greiner com a 

colaboração de Ernesto Filho e Fernanda Raquel. São Paulo: N1 Publications, 2012. 

VIEIRA, Jorge de Albuquerque (2006). Teoria do Conhecimento e Arte: formas de conhecimento – arte e ciência uma 

visão a partir da complexidade. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora. 

_______________________ (2007). Ciência: formas de conhecimento – arte e ciência uma visão a partir da 

complexidade. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora. 

77

VA L Q U ÍR I A  M O U R A  V I E I R A

http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/suely%20rolnik.htm
http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/suely%20rolnik.htm


78

R E V I S TAT KV  Nº1  A N O 1 -  2 0 1 7

www.revistatkv.art.br

revistatkv@gmail.com

http://www.revistatkv.art.br
http://www.revistatkv.art.br
mailto:revistatkv@gmail.com
mailto:revistatkv@gmail.com


79

Esta revista é divulgada exclusivamente on-line. 

A impressão da Primeira Edição foi realizada especialmente para lançamento da revista e como recompensa para os benfeitores. 

ISSN DA REVISTA ONLINE: 2594-5203 | DOI:  10.17648/revistatkv


