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Por Camila SoaresE D I T O R I A L

 A sexta edição da Revista TKV, produzida durante a pandemia de COVID-19, carrega 
consigo a oportuna temática em torno da Saúde. Questões que não apontam diretamente 
para as implicações do COVID-19, mas que nos abrem o olhar para a necessidade do 
cuidado de si e do debate acerca da saúde coletiva.

 Aqui, diferentes abordagens não se contradizem, mas se complementam, criam um 
conjunto harmônico para pensar/sentir/promover o equilíbrio dos sistemas do corpo individual 
e, consequentemente, do corpo coletivo. Há uma pergunta de fundo que permeia a edição, e 
que dá suporte ao tema Saúde: quais os sistemas implicados em cada contexto, e quais as 
linhas de conexão que permitem que esses sistemas operem de forma harmônica? É preciso 
aprender a co-existir sem constringir o outro, sem constringir a si mesmo, e o que o olhar 
para a saúde tem nos mostrado é que é preciso, mais uma vez, exercitar a escuta, a empatia 
e a inventividade para que outros caminhos sejam elaborados em direção à saúde dos corpos 
e do ambiente que habitam. O movimento de busca nos importa mais do que a chegada a 
algum lugar. São as perguntas, as práticas, as fricções e as tessituras que nos fazem pensar 
a temática desta edição.

 A pandemia nos trouxe a necessidade de agir individualmente a partir da consideração 
do todo, nos posicionou a todos em um só tempo, em um só agora, como bem lembra José 
Gil no ensaio O medo1, escrito para a Coleção Pandemia Crítica da Editora N-1. Temos um 
importante problema de posição a ser observado. A posição temporal que a população 
mundial experimenta agora torna ainda mais evidente a importância de repensarmos a nós 
mesmos: a saúde dos outros é também a minha saúde, e vice-versa. Coletivo e individual 
parecem não estar em posições opostas, não se trata de uma dualidade: A doença dos outros 
é também a minha doença. Seja pelo contágio viral ou pelo contágio simbólico, estamos 
intimamente ligados - daí a importância de ampliar o debate, de vislumbrar horizontes, de 
co-pensarmos nossas práticas de/com/para o corpo e o mundo.

 Temos aqui uma oportunidade de colocar uma lupa sobre as práticas e condutas a 
respeito do corpo e da dança e promover mudanças, construir conhecimentos, pontes, trocas. 
Temos a oportunidade de fazer perguntas.

 Estamos, também, sujeitos a condições que nos são impostas pelo novo Coronavírus, 
e que desestabilizam o nosso tão frágil sistema. Cuidar da própria saúde passa por uma 
necessidade anterior de observar a si mesmo e aos outros com empatia, com sensibilidade, 
com rigor. Na Técnica Klauss Vianna o ato de observar a nós mesmos é um elemento 
estruturante, assim como  em diversas técnicas e vertentes no campo da Educação 
Somática. Quaisquer mudanças e experimentações acerca da saúde das estruturas corporais 
só são possíveis após um cuidadoso processo de constatação. Para o corpo coletivo o 
caminho não parece ser muito diferente, embora, por vezes, mostre-se um procedimento 
dolorido e desconfortável. 

 Esta edição é muito especial para nós porque inaugura, também, um espaço que 
deseja ampliar o debate sobre técnicas e trabalhos somáticos para além da Técnica Klauss 
Vianna. A partir desta sexta edição a Revista TKV abre espaço para escritos oriundos de 
outros trabalhos e técnicas corporais que dialogam com a perspectiva somática. Esse 
movimento tem a intenção de convidar ao debate, de partilhar perguntas, de instigar-nos, uns 
aos outros, a partir de diferentes perspectivas. Será que fazemos as mesmas perguntas aqui 
e acolá? Quais os caminhos de investigação possíveis, quais os recursos? Quais os 
avanços? Abrir para complexificar - esse é o novo desafio.

 Fica aqui um desejo profundo de que os escritos publicados pela Revista TKV 
cheguem aos seus ossos, às suas células. Seguimos trabalhando com o intuito de que a 
discussão proposta por essa revista possa operar de forma construtiva no sentido de 
promover pensamento-movimento.

 Boa leitura!
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1  Disponível em <https://n-1edicoes.org/001>
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Apresentação 

 Levados pela necessidade de investigar a dança e o movimento expressivo, os bailarinos e professores de dança 

Klauss e Angel Vianna iniciaram uma pesquisa na década de 1940 em uma área, que mais tarde se denominou Educação 

Somática3. Naquele momento, a referência do ensino da dança no Brasil era principalmente o Balé Clássico. As aulas na 

maioria das vezes eram pautadas na repetição exaustiva do movimento em busca de movimentos cada vez mais virtuosos. 

Era comum e bem aceito o fato dos bailarinos apresentarem lesões, pois eram estimulados a realizar movimentos que 

ultrapassavam a amplitude fisiológica do movimento articular. Isto muitas vezes impossibilitava os artistas de continuar a 

prática da dança.
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1 Marinês Calori é graduada em Artes Corporais pela UNICAMP-SP e Quiropraxia pela UAM. Atua como Docente no curso de Pós-Graduação 
em Técnica Klauss Vianna, na PUC-SP, e como professora convidada do curso de Pós-Graduação em Bases da Saúde Integrativa e Bem-Estar no 
Hospital Albert Einstein - Instituto de Ensino e Pesquisa. É professora de Técnica Klauss Vianna, na Sala Crisantempo. Criou o Método Escola de 
Coluna Somática aplicando junto Grupo de Coluna nas Unidades da Saúde DaVita Serviços Médicos do Centro Atua como Quiropraxista em 
consultório particular. 

2 Lisani Albertini de Souza é graduada em Quiropraxia pela UAM, em Comunicação das Artes do Corpo pela PUC-SP, especialista em Técnica 
Klauss Vianna e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP.  Atualmente é proprietária e Quiropraxista da Clínica Dorsalis. Este artigo foi 
desenvolvido a partir da pesquisa realizada como exigência para conclusão do curso de especialização em TKV sob a orientação de Marinês Calori.

3 Em 1983 o termo “educação somática” foi definido pelo americano Thomas Hanna, em um artigo na revista Somatics, como “a arte e a ciência 
de um processo relacional interno entre a consciência, o biológico e o meio-ambiente. Estes três fatores vistos como um todo agindo em sinergia” 
(Hanna, apud Strazzacappa, 2009, p.48)

OS PÉS NA TÉCNICA KLAUSS VIANNA 

Marinês Calori PUC-SP1

Lisani Albertini de Souza PUC-SP2

A R T I G O

RESUMO     |     ABSTRACT

A ênfase na investigação dos apoios e dos direcionamentos ósseos no pé é uma das particularidades da Técnica Klauss 
Vianna (TKV). Este trabalho descreve o estudo do movimento dos membros inferiores provocado pela aplicação do primeiro e 
segundo vetores TKV, e apresenta a pesquisa que investiga, por meio de exames de baropodometria, as alterações 
provocadas na distribuição do peso dos pés com aplicação desses vetores. Em termos metodológicos, propõe a 
fundamentação anatômica do primeiro e do segundo vetores de força da TKV.

Palavras-chave: Técnica Klauss Vianna, marcha humana, vetores de força, biomecânica, baropodometria.

The emphasis on the investigation of bone supports and directions in the foot is one of the particularities of the Klauss Vianna 
Technique (TKV). This research investigates, by means of baropodometry exams, the changes caused in the weight 
distribution by the bone directions of the force vectors in the feet proposed by the Klauss Vianna Technique. In methodological 
terms, proposes the anatomical basis of the first and second force vectors of TKV.

Keywords: Klauss Vianna technique, human gait, force vectors, biomechanics, baropodometry.
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 A partir da necessidade de manter a saúde corporal que permitisse aos bailarinos construir um longo caminho na 

dança e instigados a aprofundar as investigações acerca da expressividade do corpo que dança, Angel e Klauss partiram 

para uma ampla pesquisa que até hoje reverbera nas áreas das artes, saúde e educação.

 Os jovens pesquisadores faziam da sala de aula seu laboratório de pesquisa, investigando seus próprios corpos e 

de seus alunos. Iniciaram o estudo da anatomia sob o olhar de quem realiza o movimento. Procuravam entender 

movimentos já codificados no balé clássico a partir da observação biomecânica do sistema musculoesquelético. 

Observaram a existência de linhas espiraladas formadas pelos músculos e pelos ossos e perceberam que essas linhas 

estavam presentes nos movimentos e posições propostos no balé clássico. Em seu livro a A Dança, Klauss dizia que 

pessoas consideravam o clássico como uma técnica anti-anatômica, porém ele discordava e explica que “é a coisa mais 

anatômica que foi criada na arte ocidental, é a rotação da musculatura no sentido máximo que se pode atingir” (Vianna, 

2005, p.30).

A energia do Cosmo é uma espiral e essa energia se repete no corpo humano. Quando é 
interrompida, ou quando não temos consciência de sua existência, os movimentos tornam-se 
aleatórios e perdemos nossa individualidade. (Vianna, 2005, p.78)

 Estimulados por suas descobertas, ampliaram a observação para outras técnicas corporais e como fruto das 

inquietações e necessidades, como artistas, professores e cidadãos surgiu então, uma nova dramaturgia em seus 

espetáculos. Um caminho trilhado com dedicação e seriedade que resultou em um trabalho único, que estimula a dança 

de cada indivíduo, a expressão pelo movimento. 

 Na década de 1960, mudam-se de Belo Horizonte para Salvador onde Klauss foi convidado a dar aula na Escola 

de Dança Universidade Federal da Bahia (UFBA), pois seu trabalho, que proporcionava um processo de escuta corporal, 

tinha afinidade com o que buscavam ali.  Segundo Klauss, em seu livro A Dança, foi contratado para criar o setor de 

dança clássica na universidade, mas isso já não bastava. Com interesse pelo estudo da anatomia, Klauss convidou um 

dos maiores anatomistas da Bahia, Antonio Brochado, a dar aulas para alunos e professores da Escola de Dança. Achava 

importante conhecer os ossos de uma maneira dinâmica sem se preocupar tanto com os nomes das estruturas 

anatômicas, mas queria saber como se move cada osso e músculo. 

 Muitas perguntas surgiram levando-os a aprofundar cada vez mais esta pesquisa corporal. Klauss e Angel se 

tornaram referência no estudo do corpo no Brasil, disseminando esse conhecimento através dos cursos e trabalhos 

realizados dentro de universidades, instituições artísticas e nos cursos livres de dança e teatro. 

 Propuseram uma nova forma de ensinar, o estudo do movimento era pautado no conhecimento do próprio corpo. 

Respeitando a singularidade na expressão corporal, criaram procedimentos corporais que atendessem essa pesquisa. A 

área de interesse passa a integrar o estudo anatômico, biomecânico e expressivo do movimento corporal, seja ele dentro 

de uma sala de dança, no teatro, ou na vida cotidiana.

 Ao longo de oito décadas esse trabalho continua gerando estudos nas áreas de arte, educação e saúde 

contribuindo para o fortalecimento da Educação Somática no Brasil.
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 Existem poucos registros sobre a pesquisa anatômica e biomecânica que Klauss e Angel iniciaram. Rainer Vianna 

bailarino filho do casal, juntamente com Neide Neves, educadora e bailarina, iniciaram a sistematização desta pesquisa, 

na década de 1980, concentrando-se nos procedimentos que Klauss Vianna aplicava em suas aulas, em seus registros e 

discussões sobre seu trabalho.

 Esta pesquisa pedagógica que deu início à sistematização da Técnica Klauss Vianna foi aplicada, primeiramente, 

no Centro Dança Livre, Corpo e Artes, no Rio de Janeiro, escola dirigida por Rainer e Neide. Já em São Paulo, a 

pesquisa continua e recebe o nome de Técnica Klauss Vianna, quando da abertura da Escola Klauss Vianna, em 1992. 

Neste momento, Marinês Calori já fazia parte do grupo de professores desta escola atuando como professora e 

colaboradora desta sistematização. 

 Calori iniciou seu estudo na TKV, em 1988, com Rainer Vianna, Neide Neves, e posteriormente com o Klauss. 

Paralelamente, cursava a graduação em Artes Corporais na Unicamp, onde teve o primeiro contato com aulas de 

anatomia e cinesiologia. Com interesse em aprofundar a pesquisa do movimento na TKV, criou um grupo de estudos de 

anatomia com estudantes de medicina naquela universidade. Nesse momento, começou a se interessar pelos 

desdobramentos terapêuticos possíveis da TKV. 

 Já como professora na Escola Klauss Vianna, o tema saúde do corpo e manutenção dos espaços articulares era 

constantemente mencionado em sala de aula, pois muitos de seus alunos, que haviam sido encaminhados por médicos, 

apresentavam desordens do aparelho locomotor e procuravam a TKV para iniciar o processo de reabilitação. Isto a levou 

novamente a se aprofundar na abordagem terapêutica desta Técnica. Em seu livro Klauss nos fala da importância do 

alinhamento corporal para a manutenção da saúde em geral.

Por meio da energia vital produzida por minha atividade biologia relaciono-me com o mundo, 
comigo mesmo e com tudo que me cerca. Minha energia vital cresce na mesma medida que 
meu trabalho corporal torna-se consciente (Vianna, 2005, p.116). 
[…] permito-me sugerir como realizar um trabalho corporal com o objetivo de conseguir uma 
boa relaçāo postural (Vianna, 2005, p.128).

 Mais tarde, com necessidade de obter maior conhecimento na área da saúde e aprofundar-se na pesquisa do 

estudo do movimento na TKV, no ano 2000, Calori ingressou na primeira turma do curso de graduação em Quiropraxia 

da América Latina, no qual, mais tarde, atuou como professora auxiliar. Naquele período, desenvolveu e implantou um 

método de trabalho corporal que integra Técnica Klauss Vianna ao conhecimento terapêutico chamado Escola de Coluna 

Somática4. 

 Algumas pesquisas realizadas sobre este método demonstraram: maior satisfação e comprometimento dos 

pacientes no processo de reabilitação dos distúrbios músculo-esqueléticos; melhora da aderência aos procedimentos de 

autocuidado e mudança de hábitos. Este trabalho até hoje é oferecido regularmente em centros de saúde, em cursos de 

formação, palestras, etc.
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4 Método terapêutico educacional complementar aos tratamentos da coluna vertebral. A filosofia básica da Escola de Coluna consiste em 
transmitir ao indivíduo, de maneira simples, o sentido de responsabilidade sobre a saúde de seu próprio corpo, contribuindo então para que se torne 
participante ativo em vez de passivo observador do processo. (Botelho; Calori, 2004,p.26)



 No ano 2005, Marinês Calori, Neide Neves, Luzia Carion e Jussara Miller iniciaram um grupo de estudos sobre a 

TKV aprofundando o processo de sistematização. As professoras que haviam realizado pesquisas de mestrado com 

temas relacionados com Técnica Klauss Vianna, enriqueciam os encontros com seus trabalhos, enquanto Marinês 

apresentava o estudo na área de anatomia e cinesiologia relacionado a esta Técnica. Os estudos se expandiram e, em 

2012, foi iniciado o curso de Pós-graduação Lato Sensu - Especialização e Extensão Cultural - em Técnica Klauss 

Vianna, na COGEAE, da PUC-SP. 

 Calori atua como professora deste curso de especialização, ministrando aulas nas disciplinas Processo Lúdico, 

Processo de Vetores5 e Estudos do Movimento - aspectos de anatomia e fisiopatologia. Neste artigo, com o intuito de 

contribuir com a pesquisa da biomecânica corporal apresentada por esta Técnica, apresenta seu estudo que investiga os 

direcionamentos dos ossos do pé a partir da aplicação do primeiro e do segundo vetores de força TKV. Conta com a 

colaboração de Lisani Albertini de Souza ex-aluna do curso especialização em TKV que, como trabalho de conclusão de 

curso, apresentou sua pesquisa que demonstra a eficácia do primeiro e segundo vetores durante a marcha por meio de 

exames de baropodometria. Lisani atuou como professora auxiliar da disciplina Estudos do Movimentos no curso de 

Especialização em Técnica Klauss Vianna e Instrutora da Escola de Coluna Somática. Em 2017, graduou-se em 

Quiropraxia pela Universidade Anhembi Morumbi.

Com os pés no chão 

 Durante o processo evolutivo humano, uma série de adaptações ocorreram no nosso corpo e nos permitiram o 

bipedismo. Deslocar-se pelo espaço é uma das ações humanas mais antigas. Nesse processo, as articulações dos pés 

ficaram sujeitas a novas tensões, que provocaram alterações das estruturas ósseas, na articulação do tornozelo e a 

formação de três arcos nos pés. Os seres humanos são os únicos primatas que apresentam os pés arqueados6.

 Os arcos proporcionam uma flexibilidade do tipo mola que ajuda o pé a absorver as cargas verticais. Os pés 

precisam ser suficientemente fortes e maleáveis para amortecer os impactos e realizar impulsos durante uma simples 

caminhada. Assim, já não precisamos apoiar as mãos no chão quando corremos, como faziam nossos antepassados.

 O esqueleto oferece suporte para o corpo. Os movimentos corporais obedecem às leis das alavancas, em um 

sistema complexo da mecânica articular. A Técnica Klauss Vianna irá ocupar-se com direcionamentos ósseos que 

auxiliam o sistema de alavancas7, próprio da mecânica corporal, através da aplicação do primeiro e segundo vetores 

TKV, que agem no equilíbrio e sustentação dos arcos que constituem o pé.

 Para melhor entender os vetores TKV vamos fazer um breve estudo das forças empregadas nesta técnica e das 

estruturas que constituem os pés.

7

5 No processo lúdico o corpo é despertado, desbloqueando, causando transformações dos padrões de movimento para, na segunda etapa, 
ser levado ao aprofundamento do processo dos vetores, quando são trabalhadas as direções ósseas. (Miller, 2005. pg 52).

6 BLASS, A.; SEMIATZH, M. Força dinâmica: postura em movimento. São Paulo: Summus Editorial, 2014.
MANTER, J.; HELFTMAN, H. The Evolution of the human foot, with special reference to the joints. Columbia University, 

7 Os ossos formam um arcabouço de alavancas, protegem órgãos tais como o cérebro e o coração (Gardner, G. O’R, 1982, pg.10)

A R T I G O  



 As forças que nos atravessam

Como homens e seres naturais, deveríamos 
considerar e procurar respeitar as leis da natureza 
também inerentes a nós. (Vianna, 2005, p.117)

 Todo movimento gera e é gerado por 

forças, entendemos que a sua diferenciação 

se dá pelas qualidades desta ou daquela 

força aplicada e às reações que estas 

causam.

O que proponho é a retomada das leis naturais 
que regem toda existência, exatamente por meio 
do trabalho consciente. (Vianna, 2005, p.118). 

 Na TKV, nos in te ressamos em 

investigar os diversos tipos de força que 

estão envolvidos na representação da 

biomecânica do movimento, tais como: Força 

Gravitacional, Força Reação, Força de 

Resistência, Força de Oposição, Resultante de Forças, Torque ou Momento de Força, Condição de Equilíbrio Estático, 

Vetores de Força. 

 Empregamos a terminologia própria da Matemática e da Física 

conhecida como “Vetor de Força” para representar a força que 

direciona determinados ossos no nosso corpo. Neste artigo, utilizo o 

termo “vetor TKV” para discorrer sobre os primeiros vetores aplicados 

na Técnica Klauss Vianna, do total de oito que foram enumerados de 

acordo com as alavancas biomecânicas encontradas no corpo 

humano desde os pés até a cabeça. 

Os seres vivem e crescem no campo da força gravitacional, portanto o 
esqueleto tem uma forma adaptada para resistir ao constante achatamento 
causado pelo peso. Os ossos do esqueleto que estiverem mais perto do 
chão ficarão submetidos a uma força de achatamento maior que os ossos de 
cima. Portanto, ao ficarmos em pé, por exemplo, os ossos do pé recebem 
mais peso do que uma vértebra cervical qualquer. (BLASS e SEMIATZH, 
2014, p.32-33)

8

A R T I G O  

Schünke, 2006, p.406

Schünke, 2006, p.25 Schünke, 2006, p.363



A Estrutura dos Pés

 O pé humano é uma estrutura formada por um complexo sistema articular, com 

seus 28 ossos e 33 articulações, a musculatura intrínseca e extrínseca dos pés e 

outros tecidos conectivos como a fáscia plantar, ligamentos, retináculos. Apresentam 

arcos responsáveis pela distribuição do peso corporal nos pés.

 Pé e tornozelo devem ser estudados em conjunto, pois combinam flexibilidade 

e estabilidade permitindo absorção de impactos, adaptação a superfícies irregulares, e 

atuando como alavanca na fase de impulsão da marcha. A articulação do tornozelo 

consiste no encontro dos ossos tíbia, fíbula e tálus. Esta atua como um eixo que 

articula o pé ao tornozelo.

 Para fins didáticos, subdividimos esqueleto do pé em três regiões: Pé anterior, 

Pé Médio e Pé posterior.

 No pé anterior ou ante pé encontramos os cinco dedos que se articulam com os 

cinco ossos metatarsais respectivamente, sendo esses os ossos mais longos do pé. 

Possuem forma arqueada que aumenta a capacidade de sustentação de carga durante o caminhar e na posição estática. 

O primeiro metatarsal e os dois ossos sesamóides que se localizam em sua face inferior têm maior capacidade para 

sustentação do peso corporal. O termo sesamóides é utilizado na anatomia para se referir a pequenos ossos envoltos 

por tendões. São importantes funcionalmente por sua capacidade de alongar o braço de alavanca de alguns músculos 

proporcionando maior eficiência da força muscular. Nesta região, aplicamos o primeiro vetor TKV que será descrito em 

detalhes no decorrer deste artigo.

 O pé médio é formado pelos ossos cuneiformes, cubóide e navicular. O movimento de cada articulação é limitado, 

e contam com uma ação complexa dos ligamentos que lhes conferem estabilidade, mas o conjunto dos movimentos 

combinados nesta região auxilia na distribuição da carga para o ante pé. 

 O Pé posterior ou retropé é formado 

pelo calcâneo e pelo tálus. Esta é a região 

do pé que recebe a maior parte do peso 

corporal. O formato dos ossos e seus 

ligamentos oferece estabilização para a 

região e ajuda a sustentar o ápice do arco 

longitudinal.

 Os Arcos dos Pés

 Os três arcos presentes nos pés 

são: o arco longitudinal lateral, arco 

longitudinal medial e o arco transverso. 

Segundo Neumann, a existência dos arcos 
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Schünke, 2006, p.409

Neumann, 2006, p.481



do pé é fundamental para a redução das forças que atuam sobre eles, 

para a sustentação do peso e absorção do impacto.

 Alterações nesses arcos podem provocar uma sobrecarga de 

forças que extrapolam os limites fisiológicos suportados por suas 

articulações e alterar a transferência de cargas nos pés. 

 Arco Longitudinal Medial 

 Localizado na face medial do pé, é facilmente identificado desde 

o retro pé até o ante pé. Alterações neste arco levam ao que 

conhecemos como pé plano ou pé cavo. Essas alterações podem 

causar alguns distúrbios no aparelho locomotor como, por exemplo, a 

formação de joanetes no primeiro metatarsal.

 Arco Longitudinal Lateral

 O arco longitudinal lateral está localizado na parte externa do 

pé, não é tão fácil de ser percebido, é formado pelos ossos calcâneo, 

cubóide, pelos últimos metatarsais e os dedos respectivos. Chamamos 

esta região de pé de apoio ou recepção pois, durante a marcha, recebe 

o peso corporal desde o retropé transferindo para o ante pé. 

 Arco Transverso

 O arco transverso é formado pelos ossos do médio pé e se estende até a cabeça 

dos cinco metatarsais, proporciona estabilidade enquanto o peso do corpo cede sobre os 

metatarsais, proporcionando a divisão do peso corporal na posição estática e durante a 

marcha. Alterações neste arco podem aumentar pressão, causando alterações nas 

articulações metatarsofalangeanas.

 Fáscia plantar 

 É curioso notarmos a complexidade do pé e como a sua biomecânica está 

relacionada com diversos tipos de tecido que conferem uma estabilidade passiva nos 

pés.

 A fáscia plantar é um tecido conjuntivo rico em colágeno que reveste a planta do 

pé. Sua fixação na base do arco do pé forma uma estrutura semelhante à de um 

instrumento de “arco e flecha”, o arco seria o segmento circular 

composto pelos ossos do pé e a fáscia seria o segmento 

flexível que une as duas extremidades do arco. 
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Ao ser exposta a cargas, esta estrutura age como uma espécie de elástico que ao ser 
estendido gera uma força oposta em direção ao centro da fáscia provocando, 
consequentemente, a impulsão do arco para cima. (NEUMANN; 2006: 500)

...procuro decompor meu andar e reproduzir lentamente meus movimentos, observando a 
passagem de uma articulação para outra, de um apoio para o outro, tentando perceber que 
articulação ou musculatura entra em ação nesse ou naquele movimento, na transferência de 
um movimento para o outro... A partir daí volto a andar normalmente e a observar se houve 
alguma mudança na minha relação com o chão, na minha postura, na sensação do peso do 
corpo. (Vianna, 2005, p.123)

 Estudo anatômico dos vetores de força

 Não é por acaso que os primeiros vetores TKV são 

aplicados nos pés. Estes oferecem a base de sustentação para 

o peso do corpo ao mesmo tempo que o impulsionam para 

gerar o deslocamento. 

 Alterações na estabilização passiva dos pés podem 

modificar a biomecânica dos seus arcos. Neste caso, a 

musculatura precisará aumentar a sua atividade para, 

consequentemente, suprir a tensão que deveria ser realizada 

pelos tecidos conectivos. A tensegridade8 gerada pelo primeiro 

vetor TKV se dá pela ação dos músculos intrínsecos e 

extrínsecos do pé que atuam na manutenção dos arcos e na 

estabilização do tornozelo. Entendemos a relação de equilíbrio entre as forças passivas e ativas do corpo que deve ser 

levada em consideração em um trabalho corporal. “A postura, portanto, não é uma coisa fixa. É tão flexível como um 

galho de bambu.... à grande flexibilidade deve corresponder uma enorme força de resistência” (Vianna, 2005, p.131). 

 Primeiro vetor TKV

 O primeiro vetor TKV é aplicado nos ossos sesamóides localizados nos pés. A força corresponde à direção 

vertical, no sentido inferior, com magnitude suficiente para manter o alinhamento entre as cabeças distais dos 

metatarsais com os pés apoiados no chão ou fora dele.

 Nesta técnica, o foco está voltado para os ossos, porém estes são movidos e sustentados por cadeias 

musculares. O direcionamento deste vetor aciona o sistema de alavancas próprio do esqueleto humano provocando 

reação no corpo todo. Ocorre o alinhamento entre os ossos tíbia e fêmur, favorecendo o espaço articular do joelho e o 
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8 “A palavra tensegridade é a junção das palavras tensão + integridade, que significa integridade das tensões. Foi criada e utilizada por R. 
Buckminster Fuller, que a descreveu como uma propriedade presente em objetos cujos componentes usam a tração e a compressão de forma 
combinada, o que proporciona estabilidade e resistência, assegurando sua integridade global”. www.universidadedafascia.com  

Schünke, 2006, p.412

http://www.universidadedafascia.com
http://www.universidadedafascia.com


alinhamento do eixo mecânico9 dos membros inferiores. Sua aplicação direciona a perna para um movimento em espiral 

próprio da estrutura anatômica. 

A energia do cosmo é uma espiral e essa energia se repete no corpo humano. Quando é 
interrompida, ou quando não temos consciência de sua existência, os movimentos tornam-se 
aleatórios e perdemos nossa individualidade. (Vianna, 2005, p.78) 

 

 Ossos Sesamóides e sua Musculatura

 Os ossos sesamóides lateral e medial estão localizados abaixo do primeiro metatarsal. No osso sesamóide lateral, 

está inserido o principal músculo responsável pela ativação do arco transverso no ante pé: o m. adutor do hálux cabeça 

transversa, com origem nos 3º 4º e 5º metatarsais.

 A ativação deste arco, através do primeiro vetor proposto pela TKV, provoca uma reação que projeta os dedos 

anteriormente. Essa projeção, em especial a do hálux, amplia a tensão aplicada na fáscia plantar favorecendo a marcha.

 Ainda no sesamóide lateral, encontramos inseridos os músculos que sustentam o arco longitudinal medial, são 

eles: o adutor do hálux cabeça oblíqua e o músculo flexor curto do hálux cabeça lateral. Ambos com origem nos tendões 

localizados nos ossos cuneiformes e ligamento cubóide calcâneo. Estes oferecem direção para os tendões dos músculos 

tibial posterior e fibular. Esses músculos, em conjunto com o músculo flexor longo do hálux, atuam na sustentação dos 

arcos dos pés e na estabilização do tornozelo, consequentemente equilibram os movimentos de eversāo e inversão do 

pé. 
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9 “Este eixo mecânico inicia no centro de rotação da cabeça do fêmur, passa através de eminência intercondilar do platô tibial e desce 
atravessando o centro da articulação do tornozelo (o espaço criado pela fíbula e tíbia para o tálus, da articulação do tornozelo). Embora o eixo 
mecânico e o eixo anatômico coincidam no corpo da tíbia, os eixos anatômico e mecânico do corpo do fêmur divergem, formando um ângulo de 
seis graus.” (Schünke, 2006, p.362).

Schünke, 2006, p.405 Schünke, 2006, p.362



 

 O músculo flexor longo do hálux se insere na falange distal deste dedo. Seu tendão apresenta característica de 

tendão de pressão que mantém a sua superfície em contato com os ossos sesamóides no pé. Neste caso, os ossos 

assumem a função de apoio para este tendão gerar vantagem mecânica na sustentação do arco longitudinal e na fase de 

propulsão e flexão do hálux durante a marcha.

 Na análise da biomecânica da marcha que apresentaremos em seguida 

observamos que o movimento é melhor executado quando o hálux é a 

última parte do corpo a tocar o solo. Profissionais especializados no 

estudo e tratamento de patologias relacionadas à marcha humana 

sugerem que o apoio nos dedos do pé, na fase de propulsão na marcha, 

proporciona a redução do impacto no pé. Estes profissionais associam 

distúrbios articulares ao uso indevido ou ausente dos dedos durante o 

deslocamento, levando à má distribuição das forças durante a marcha. 

Mais uma vez encontramos, no direcionamento do primeiro vetor, 

contribuições para a prevenção e tratamento de patologias geradas nos 

membros inferiores. 

  Fora do chão

  Quando o pé está fora do chão aplicamos o primeiro vetor TKV 

para manter as forças ativas que sustentam os arcos dos pés.  

Observamos, então, vantagem mecânica na sustentação da perna fora do 

chão e no equilíbrio corporal através da cadeia muscular adutora, que tem 
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Schünke, 2006, p.439

Schünke, 2006, p.415

Schünke, 2006, p.438



um papel importante na estabilização da pelve nos planos sagital e frontal.

 A projeção do primeiro vetor TKV facilita os movimentos de esticar a ponta do pé comumente utilizados no balé 

clássico, na ginástica olímpica, em algumas posturas de yoga das artes marciais.  Também desempenha papel 

importante na estabilidade sobre a meia ponta, compensando os desequilíbrios anteriores do corpo, pois intervém na 

estabilidade do tornozelo. 

 Segundo Vetor TKV

 O segundo vetor TKV é aplicado no osso calcâneo, este é um vetor que 

se apresenta em duas direções e dois sentidos. Na primeira direção, vertical, 

o sentido é inferior e na segunda direção, horizontal, o sentido é lateral. Sua 

magnitude deve ser suficiente para alinhar a tuberosidade medial do calcâneo 

com os ossos sesamóides. Como reação, observamos melhor distribuição do 

peso corporal no pé e o alinhamento do eixo mecânico dos membros 

inferiores. 

 Calcâneo e sua musculatura

 Os arcos longitudinais, medial e lateral, são ativados através dos músculos intrínsecos 

inseridos no calcâneo: abdutor do hálux, este com inserção no osso sesamóide medial, 

abdutor do dedo mínimo, flexor curto dos dedos, quadrado plantar e fáscia plantar.

 O sentido inferior do segundo vetor TKV favorece a impressão plantar em três pontos 

de sustentação dos arcos do pé.  Esta área, que é delimitada pela união dos ossos calcâneo 

e as cabeças do primeiro e quinto metatarsais, tem o formato de um triângulo e é conhecida 

como triângulo do pé. 

 Este vetor promove o equilíbrio da tensão dos arcos do pé em conjunto com o primeiro 

vetor. Adicionalmente, alinha o eixo do calcâneo10 com o eixo da tíbia corrigindo a 

distribuição inadequada de forças presentes no pé valgo e varo. Os tendões dos músculos 

fibular longo e tibial posterior passam pelos maléolos da tíbia e da fíbula, participam da 

estabilização do tornozelo e sustentam os arcos dos pés.
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Schünke, 2006, p.412

Schünke, 2006, p.419

10 “O eixo do calcâneo situa-se no meio de uma linha traçada entre os dois maléolos. Com alinhamento axial normal no retro pé, o eixo tibial 
e o eixo do calcâneo situam-se em uma linha vertical.” (Schünke, 2006, p.410).



 Em reação a este vetor, a maior parte do peso 

corporal será distribuído sobre o retropé, acionando a 

musculatura posterior dos membros inferiores, que 

contribui para compensar a inclinação anterior da pelve 

durante a postura ativa em pé.

 O sentido lateral deste vetor atua na estabilização 

da articulação do quadril. Estima-se que a força de 

compressão a que esta articulação está sujeita durante uma caminhada é de aproximadamente quatro vezes o peso 

corporal. 

Em contrapartida, os músculos do quadril e os glúteos se transformaram em grandes e 
potentes músculos para mover e estabilizar o fêmur, compensando as cargas impostas pela 
sustentação do peso corporal nos dois membros mantendo o equilíbrio e a estabilidade durante 
a locomoção bípede. (Schünke, 2006, p.420)

 O sentido lateral do segundo vetor aciona os músculos glúteo médio e glúteo mínimo, estabilizando a pelve, 

promovem uma pequena rotação interna do fêmur que tende a equilibrar a força a que a articulação do quadril está 

sujeita. Esta rotação complementa a acomodação do fêmur em direção à tíbia respeitando o ângulo femorotibial e mais 

uma vez contribui para o alinhamento do eixo mecânico dos membros inferiores.

 Quando estamos sobre uma das pernas, ou quando caminhamos, a linha de gravidade do corpo é desviada em 

direção à perna de apoio.

Esta carga excêntrica produz um movimento giratório, ou torque, que tende a inclinar a parte do 
corpo acima da articulação para o lado do membro inferior que oscila. Para manter o equilíbrio 
estável, pode ser aplicada uma contra força (por músculos, ligamentos) suficiente para 
neutralizar este torque. Na articulação do quadril essa força é suprida principalmente pela ação 
dos músculos abdutores do quadril glúteo médio e glúteo mínimo. (Schünke, 2006, p.387) 

 Neide Neves cita, em sua tese de doutorado, que a ativação do glúteo médio “responsável pela estabilização da 

bacia sobre o fêmur na posição de pé, facilita o apoio sobre os ísquios na posição sentada e o trabalho de alongamento 

de isquiotibiais, sempre que houver flexão do quadril”. (NEVES, 2010, 

p.47).

 A Marcha Humana

 A marcha humana é um processo constante de perda e de 

conquista do equilíbrio. Para conseguirmos nos deslocar através do 

espaço, é preciso ocorrer a transferência de peso entre os membros 

inferiores. Foi convencionado que o ciclo da marcha corresponde ao 

intervalo entre dois toques do mesmo calcanhar no solo. Esse ciclo 

pode ser dividido em duas fases: apoio e balanço. 
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 Durante o caminhar, direcionamos o peso do membro inferior esquerdo para o direito e do direito para o esquerdo, 

inúmeras vezes, criando um movimento cíclico que se inicia com o toque do calcanhar no solo e finaliza quando o 

calcanhar do mesmo pé toca novamente o chão.

 Durante as diferentes fases da marcha, o peso corporal é transferido para o membro anterior e ocorre o rolamento 

sobre o osso do calcâneo. Nesta fase, a mobilidade da articulação metatarsofalangeana será fundamental para o 

rolamento sobre o ante pé, seguido do apoio nos dedos do pé. O apoio final na região dos dedos, deverá ocorrer no 

primeiro metatarsal e hálux. 

 A recepção do peso durante a marcha é realizada pela ação integrada entre sistema ósseo e muscular, que 

possibilita a estabilização das articulações e evita oscilações indesejadas que podem sobrecarregar articulações e 

desgastar as cartilagens articulares. O movimento em sinergia das estruturas ósseas e musculares proporciona rotações 

ósseas e movimentos articulares que absorvem o impacto, potencializam e distribuem equilibradamente a força aplicada 

nas estruturas ósseas e, consequentemente, aumentam a propulsão corporal e reduzem o gasto de energia. A busca de 

direcionamentos favoráveis à biomecânica pode ser realizada voluntariamente, em especial quando estamos buscando a 

conscientização do movimento e a desconstrução de padrões prejudiciais à saúde.

 Baropodometria e a Investigação dos vetores

 A baropodometria é o estudo estático e dinâmico das pressões 

do pé aplicadas sobre o solo. A plataforma de Baropodometria S-Plate 

possibilita a captação da pressão plantar, superfície de apoio e 

distribuição do peso nos pés, tanto na posição estática quanto em 

movimento. A plataforma possui uma área de 400 mm X 400 mm, com 

sensibilidade para captação dos dados com 1.600 sensores de 10 mm 

X 10 mm. A pressão captada por cada um dos sensores é de no 

mínimo de 0,4 N até 100 N.

 Ao pisar sobre a plataforma, os sensores irão captar a pressão 

aplicada e gerar automaticamente uma imagem que apresenta dados sobre a pressão, a área da superfície de contato e 

distribuição do peso. 

 A graduação da intensidade de pressão é traduzida por uma escala de diferentes cores. As pressões mais sutis 

são representadas em azul, e as mais intensas em vermelho. 

 Na amostra desta pesquisa, foram realizados exames com dez colaboradores nas posições estática e dinâmica. 

Não foram consideradas as medidas antropométricas da amostra.

 Na posição estática, o colaborador deveria pisar sobre a plataforma com o olhar na horizontal e os braços ao 

longo do corpo para a captação das imagens. As imagens foram coletadas em três etapas, sem vetorizar, acionando 

apenas o primeiro vetor TKV e acionando o primeiro e o segundo vetores TKV juntos.
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 Na posição dinâmica, a plataforma capta informações sobre a transição dos apoios no pé durante a marcha. As 

imagens foram coletadas seguindo as mesmas três etapas citadas na posição estática.

 Sabemos que a carga corporal deverá distribuir-se nos membros inferiores, direcionando 50% do peso para o 

membro inferior esquerdo e 50% para o direito. Ao realizarmos exames que avaliam esta distribuição com equipamento 

S-Plate de baropodometria, observamos que 100% das amostras apresentaram desequilíbrio na distribuição do peso nos 

membros inferiores. E quando a amostra foi submetida à ação dos vetores TKV observamos que 50% aprimoraram a 

distribuição do peso. Duas amostras apresentaram redução significativa deste desequilíbrio. A amostra 1 apresentou 

diferença de 9 kg entre os membros inferiores, e com a aplicação do primeiro e segundo vetores esta diferença ficou em 

apenas 3 kg. A amostra 4 apresentou diferença de 6 kg e, com a aplicação dos vetores, igualou a distribuição do peso 

nos membros inferiores.  

 Os estudos anatômicos mostram que os pés não são apoios isolados em contato com o solo, mas o resultado da 

relação estabelecida entre todas as forças que atuam no corpo. O corpo humano está preparado para reagir à gravidade 

e às forças que por ele transitam. A revisão bibliográfica acerca da biomecânica demonstra que, na superfície plantar, a 

carga normal é de 55% a 60% no pé posterior e de 45% a 40% no pé anterior. As alterações desses valores podem estar 

associadas a variações nos arcos do pé. Durante a pesquisa, observamos que 90% da amostra não correspondia a este 

padrão ideal. Após vetorização, 50% da amostra aproximaram-se dos valores ideais. Sendo que 30% da amostra 

atingiram os valores ideais de distribuição do peso.

 Pudemos observar que a fase de propulsão durante a marcha é favorecida quando os vetores são acionados. O 

direcionamento faz com que os ossos sesamóides atuem como alavancas, aumentando a resistência mecânica dos 

tendões do flexor longo e curto do hálux, equilibrando a distribuição da pressão na região metatarsal e proporcionando 

estabilidade articular. Os exames dinâmicos com a utilização dos vetores TKV evidenciaram que 90% da amostra 

reduziram a pressão na região metatarsal  e 100% apresentaram o aprimoramento da superfície de apoio.  Ainda na fase 

de propulsão, foi observado que a utilização do primeiro vetor aumenta o apoio nos dedos em 100% da amostra. 

 Os dados evidenciaram que a vetorização no pé favorece a redução da pressão, a distribuição do peso nos 

membros inferiores, potencializa a fase de propulsão da marcha e, consequentemente, reduz o impacto favorecendo a 

biomecânica corporal. O direcionamento em conjunto do primeiro e do segundo vetores é mais efetivo para a marcha 

aprimorando a capacidade de propulsão e de absorção do impacto. 

 Os exames confirmam que os direcionamentos do primeiro e do segundo vetores TKV nos pés não geram uma 

resposta única, idêntica para todos os corpos, mas favorecem a distribuição adequada das forças que circulam pelo 

corpo humano. A pesquisa do primeiro e do segundo vetores TKV apenas inicia esse processo de reorganização óssea e 

muscular, porém, o trabalho só será efetivo quando todos os vetores propostos pela TKV forem ativados em sinergia.
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Sem a mãe, a casa veio a ser um lugar provisório. Uma estação com indecifrável plataforma, onde 
espreitávamos um cargueiro para ignorado destino. Não se desata com delicadeza o nó que nos 
amarra à mãe. Impossível adivinhar, ao certo, a direção do nosso bilhete de partida. Os cômodos 
sombrios da casa – antes bem-aventurança – agora abrigavam passageiros sem linha do horizonte. 
Se fora o lugar da mãe, hoje ventilava obstinado exílio.  (QUEIROZ, 2011, p.9).

 Para abrir esse artigo e o detalhamento dessa abordagem corporal específica, gostaria de situar o leitor. Esse 

pensamento do corpo como uma unidade psicomotora está ligado à Educação Somática.

 A Educação Somática é um campo de conhecimento interdisciplinar que envolve profissionais das áreas da saúde, da 

arte e da educação. A natureza desse campo tem como marca forte o empirismo.  A abordagem somática surgiu em um 

momento em que os modelos de dança e suas formas estavam saturados e promoveu importantes mudanças na maneira de 
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pensar o corpo. Reivindicou o respeito aos limites anatômicos, estimulou a exploração de novos padrões de movimento 

e questionou modelos tradicionais de treinamento corporal. 

 São diversos os trabalhos corporais criados na Europa e nos Estados Unidos no início do século XX, propondo 

novas abordagens do movimento a partir de pressupostos que divergem da visão mecanicista do corpo. Os seus 

criadores, muitos deles motivados pelo desejo de se curar, rejeitando as respostas oferecidas pelas ciências médicas, 

passaram a investigar o movimento nos seus próprios corpos. 

 Como se dá o movimento no corpo? O que é unidade corpo-mente? O que é percepção? Quais as relações entre 

a percepção, o sentido e o movimento no corpo? Qual a importância das emoções nesse circuito? Essas eram algumas 

das perguntas para as quais esses pioneiros formularam respostas inovadoras.

 Nos anos 1960, esse novo campo de experimentação sobre o corpo ampliou-se ainda mais.  Muitos artistas se 

interessaram por esses métodos e promoveram encontros e intercâmbios entre abordagens diferentes. As pesquisas 

que antes ocupavam nichos isolados, nos ateliês e nas escolas de seus criadores, começaram a acontecer dentro dos 

estúdios de criação de dança e de teatro. 

 Integrante do Estúdio Nova Dança, em São Paulo, faço parte dessa geração de artistas que procurou e construiu 

maneiras muito específicas de acessar o corpo. Também sou das bailarinas que optaram pela pesquisa corporal 

enquanto procedimento de criação e elaboração de seus produtos cênicos. O trabalho da Coordenação Motora de 

Béziers que estudei e experimentei por mais de 15 anos com Lu Favoreto2 e André Trindade3, tem sido a base da minha 

pesquisa.

 Esta pesquisa corporal pressupõe que a experiência física gera conhecimento, abre recursos poéticos, esclarece 

e propõe novos entendimentos intelectuais. Corpo é pensamento, corpo e mente são indissociáveis, por isso a escuta do 

corpo é o ponto de partida para esse trabalho. 

 Os trabalhos de consciência do corpo revelam um profundo conhecimento de anatomia, não a anatomia formal 

das imagens estáticas e das patologias, mas uma anatomia do movimento, tridimensional e fluida, que sugere abertura 

de espaços internos, recolocação de peso, reequilíbrio do tônus muscular, alinhamento ósseo e transformações dessa 

arquitetura.

  Este método de autoconhecimento é também um reconhecimento da organização do movimento já inscrita em 

cada corpo e, portanto, resgata as etapas do desenvolvimento motor e a história vivida por cada ser. Trata-se de um 

estudo dessa anatomia viva que torna consciente um princípio de organização fundamental do movimento e da forma do 

organismo. Cada um pode se reconhecer na sua individualidade e ao mesmo tempo no que é comum a todos os seres 

humanos.
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 Este trabalho de reeducação do movimento apresenta a estrutura interna do corpo: ossos, músculos, articulações 

e seu funcionamento com uma visão não mecanicista, mas pelo olhar do indivíduo que se percebe, que recupera sua 

coordenação global e adquire autonomia em relação ao seu próprio corpo, sua postura, seu movimento, sua criatividade. 

Esse indivíduo resgata a corporalidade do pensamento, identificando semelhanças e diferenças em relação ao outro, 

num estado de consciência ampliada que permite que ele também reconstrua sua relação com o mundo, com o tempo 

real e com outros corpos.

Este estudo analítico da coordenação pode desencadear o movimento coordenado que permite 
que a pessoa reviva, em uma síntese, todas as percepções proprioceptivas e sensitivas ligadas 
ao movimento, inseridas numa descoberta progressiva do espaço-tempo e numa relação que 
lhe dá meios para desenvolver, pelo movimento, a base ‘vivenciada’ da personalidade 
(BÉZIERS, 1992, p.147).

 Noto que se modificações importantes aparecem na postura, respiração, flexibilidade, equilíbrio, tonicidade (tônus 

e relaxamento), também aparecem na relação com a afetividade. Aqui a afetividade é entendida como o habitat do ser 

humano. Cada um tem sua rede de afetos, maneiras de lidar com situações, impressões gravadas de situações que 

viveu, emoções e sensações muito particulares, certas atitudes, modos de operar diante de algo, registros íntimos e 

subjetivos. “Se a motricidade é inseparável da vida psíquica, afetiva e de relação, ela deve, em sua organização, atender 

a toda essa complexidade. ” (BÉZIERS, 1992, p.147).

 Corpo é relação. Cada um é o que constrói com o outro e com o mundo que vive. Na relação de um ser com o 

outro, novas dimensões e possibilidades se revelam. Questões relacionadas à entrega e recepção tornam-se 

conscientes, a rede de afetos entra no jogo e ganha novas vias de acesso internas. Consciente dessa rede complexa, a 

pessoa pode identificar-se, desenvolver, modificar sensações e bloqueios, tornando o corpo mais expressivo, organizado 

e livre.

 No prefácio da segunda edição de seu livro, Béziers coloca que:

(...) a análise fenomenológica da percepção e a psicologia da forma abriram, graças às teorias 
da estruturação do espaço e do ‘corpo vivenciado’, perspectivas que permitiram ultrapassar 
antigos conceitos do corpo como máquina, como órgão executor ou como objeto de 
propriedade. Mas ainda assim, continuava forte a tentação de considerar a motricidade uma 
estrutura isolada, sem perceber que ela está sempre unida a uma vida psíquica, afetiva e de 
relação. (BÉZIERS, 1992, p.9)

 Os fisioterapeutas ficavam, de um lado, procurando liberar um mecanismo emperrado, e os psicólogos e 

psiquiatras cuidando de problemas de comportamento ou atitudes sem considerar a coordenação motora deficiente do 

sujeito. 

 A obra de Béziers traz, em 1971, a visão unificada da motricidade e do psiquismo.  

Uma justa apreciação da motricidade perturbada e a melhor forma de remediá-la não implicam 
apenas conhecimentos precisos de anatomia e fisiologia humanas. Requerem também que 
essa infraestrutura seja projetada em funções típicas da mecânica corporal. Exigem, enfim, que 
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elas sejam integradas à ótica de uma visão psíquica por meio da qual o corpo mecânico se 
erige como ‘corpo vivenciado’, situado no espaço-tempo e, por isso mesmo, se torna foco e 
ponto de intersecção da relação com o outro (BÉZIERS, 1992, p.10). 

 Muitos caminhos de movimento interno são apresentados para esse corpo, como o trabalho com os “oitos” que 

desembocam numa experiência muito complexa de articulação psicomotora provocando o trânsito entre corpo interno e o 

espaço-tempo. O movimento coordenado se desenrola no espaço em forma de oito, de oitos infinitos, desenho composto 

por dois anéis que se complementam e tem movimento fluido e contínuo.  A flexão e a extensão são organizadas por 

rotações. Cada unidade de coordenação motora é ligada mecanicamente às unidades vizinhas. Cada anel de cada oito 

tem relação direta com o segmento correspondente.

 Esses oitos são desenhos de movimento interno escavado pelo ar, presentes na imaginação, e que 

concretamente relacionam os dois lados do corpo. Aqui ao relacionar os lados fica evidente a assimetria do corpo, a 

diferença de volume entre eles. Achar esses volumes é ganhar tridimensionalidade, habitar espaços, sentir novos apoios 

e ganhar mobilidade.    

 O foco dessas explorações é a relação entre estrutura corporal e o movimento vivenciado. Trata-se de um estado 

de atenção que contempla a escuta interna do corpo simultaneamente à escuta do espaço externo. Instaura-se um jogo 

em que informações de dentro e de fora se juntam em um só corpo global. Vale ressaltar que os trabalhos de consciência 

corporal estáticos são diferentes dos trabalhos dinâmicos. Só é possível perceber o corpo em movimento. 

 Eleonora Fabião, ao falar do corpo cênico, diz que o nexo do corpo cênico é o fluxo. O fluxo abre uma nova 

dimensão temporal: o presente do presente. A presença do performer está ligada à sua capacidade de habitar este 

presente. 

A qualidade de presença do ator está associada à sua capacidade de encarnar o presente do 
presente, tempo de atenção. O passado será evocado ou o futuro vislumbrado como formas do 
presente (FABIÃO, 2010 P.322).

 Vejo que essa abordagem que leva à presença do corpo vale tanto para que uma pessoa possa reconhecer-se a 

si mesma e as relações que tem com o mundo, quanto para despertar o corpo da cena, fortalecendo pesquisas no teatro, 

na dança, na performance.

 Corpo como soma. Essa premissa tão falada pela abordagem somática não é, no entanto, simples de ser 

concebida na prática ou experimentada no corpo. O indivíduo que experimenta, entende, age e reage inteiro. A 

experiência em unidade psicomotora propõe o trânsito constante entre psique e motricidade. O desafio é resgatar, 

reconectar, associar a unidade corpo/mente que culturalmente foi sendo dissociada.    

 Percebo então, nessa longa caminhada, que essa experiência no corpo propõe uma relação muito íntima entre 

memória, afetividade e a expressão do corpo.
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Só conceituamos o movimento ‘completo’ graças à memória, reunindo frações múltiplas do 
movimento percebidas pela experiência. Por isso seria interessante tentar realizá-lo 
experimentalmente... O movimento, cuja mecânica é complexa e que se traduz por formas 
complexas, é sempre vivenciado em um clima afetivo particular à pessoa e ao momento no 
tempo.  (BÉZIERS, 1992, p.149).

 Falo do trabalho de presença do corpo como um estado de atenção e dilatação que amplia a percepção, os 

sentidos, e promove a integração entre sensações, emoções e fisicalidade.    

 A improvisação é uma ferramenta potente de troca criativa. Para o outro o indivíduo se expressa, no outro ele se 

reconhece, a interação entre eles gera uma nova criação menos individualizada. Nessa trama entre corpos expressivos 

surge um novo sentido, coletivo, onde o sujeito pode ampliar seu entendimento de si, ganhar recursos internos, 

estender-se para o espaço externo e experimentar sua liberdade. Falo então de um discurso corporal não mais sobre o 

corpo, mas no corpo. Discurso de um universo sensível, íntimo, íntegro e inteiro que se comunica em intensidade e 

conexão profunda com outro também sensível, disponível, aberto e livre.

 Fico com a pergunta: o que move o corpo?

 Me interessa ver o transbordamento de um corpo sensível em toda sua complexidade afetiva. E ao entrar em 

contato com o corpo sensível, como esse criador leva essa ampliação da percepção para a cena? Como preservar o 

universo interno? Como comunicar? Como dar forma? Que formas?

 Ao investigar vias de acesso para essa escavação interna, fui descobrindo formas de fazer isso. Trabalhar o 

distanciamento do criador de suas questões emocionais particulares, em um processo de amadurecimento, de 

estruturação e organização do movimento que promove entrega e que não diminui a expressão plena de algo sensível e 

verdadeiro para si.   

 Em Casa Vazia (2015), minha criação com o bailarino Anderson Gouvêa, aprofundei essa investigação. Partimos 

de conteúdos autobiográficos para abordar processos somáticos, imagens e narrativas suscitadas pela experiência do 

luto. Casa Vazia é um projeto que nasceu do reencontro entre nós dois, bailarinos que compartilhávamos a mesma 

vivência: a perda recente da mãe. Este foi o ponto de partida para o desenvolvimento de um espetáculo performático 

onde os temas da morte, vida e luto regiam o experimento. Experimento para pôr em questão este corpo que 

subitamente se viu obrigado a lidar com essa ausência em suas estruturas. A morte impõe novos diálogos. Alguém 

partiu? Alguém continua... um rastro.

    A mãe tornou-se a metáfora de um lugar confiável sobre o qual o ser se sente seguro para construir sua 

trajetória, sobre a certeza de ela estar lá. Na falta desse lugar seguro buscamos outras formas de apoio, na urgência de 

desenvolver uma estrutura capaz de sustentar-se a si mesma. O tema não se restringiu às imagens maternas, mas aos 

vínculos profundos que conectam as pessoas e que, ao se romperem, exigem um tempo para a remodelagem dos 

corpos: uma intensa reelaboração das subjetividades. 
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 Na cena abordada, a experiência da dor da ruptura, da instabilidade, foi o elemento dramatúrgico gerador de 

novos desenhos e movimentos pondo em ação novas potências corporais, novas respostas e narrativas. Como escreveu 

tão bem Natália Letter4: 

Como dar fluência ao amor que restou e não encontra mais aquele corpo -     endereço? Como 
o corpo elabora uma ruptura? O título Casa Vazia é uma alusão aos corpos que se 
experimentam como espaços vagos no desligamento de outros corpos. É também uma 
imagem dos ambientes antes habitados por aquela pessoa que já não está – lugares de 
ausência. Baseia-se na ideia de que as presenças perduram em forma de falta e que a 
continuidade da vida se constrói das impressões (os rastros, as memórias, um perfume) que 
sobrevivem. A casa se preenche do vazio do outro.  (LETTER, 2015)

 Na cena de Casa Vazia apresento o corpo potente e expressivo, extremamente ativo ao lidar com suas 

fragilidades e sua condição efêmera, abordando a morte, como diz Natália: “não como uma fatalidade insuportável 

imposta pela natureza, mas como uma experiência vital. A morte não está em oposição à vida, mas é uma linha de força 

que desestabiliza e renova o sentido do viver humano”. 

 Experimentei no meu próprio corpo um processo de criação que é, em si mesmo, a investigação dessa maneira 

de construir coreografias por meio dessa abordagem corporal. Aqui coreografia não é uma sequência de movimentos 

pré-concebidos, mas a elaboração de partituras e composições espaço temporais expressas por corpos em investigação 

e pesquisa de movimento.  Consciência corporal, sensibilização psicomotora, escuta interna, relação com o outro, 

explorações de movimento e improvisações são usadas para abertura de novos territórios expressivos que constituem o 

ponto de partida para a construção de vocabulários coreográficos inéditos. Estudamos as ligações entre a fisicalidade, o 

corpo presente, o aumento da percepção sensorial e o resgate da rede de afetos.

 Essa experiência aconteceu no diálogo com o corpo de Anderson Gouvêa, bailarino que dança comigo. Nos 

ensaios, depois de um aquecimento de toque e mobilidade, improvisávamos. Esse improviso tecia a relação entre a 

escuta interna, o espaço, o tempo e o outro. Essas improvisações eram filmadas e nós as assistíamos juntos. Ao assistir, 

escolhíamos materiais interessantes e tentávamos resgatar pela sensação, pelas ignições psicofísicas e relações 

estabelecidas entre nós.

    Muitos ensaios se passaram até que, finalmente, conectamos o mundo das ideias com as informações vindas 

do corpo. A intenção passa “do que” para “o como” - sai do mundo das ideias e acontece na concretude física onde corpo 

e mente são um. 

 As manobras e manipulações nessa abordagem Béziers colocam o corpo em um estado cênico muito particular. 

Nós nos sensibilizávamos com o mesmo estímulo motor e sonoro ou de não movimento e silêncio. Respirávamos juntos 

e sentíamos sensações parecidas. Até que achamos uma ignição. Uma ação que fortalecia o discurso e provocava o 

corpo. Algo muito concreto e simples: eu arrastaria, com toda a minha força, um corpo “morto”. 

24

A R T I G O  

4 Natália Letter foi a redatora do projeto e programa de Casa Vazia em 2015. Letter acompanha meus trabalhos e faz provocações durante o 
processo de criação.



 E aquele corpo, sem movimento e pesado, provocava em mim uma total desorganização, uma deformação, uma 

dificuldade enorme. Resolver isso no corpo gerava uma dramaturgia muito específica onde já estavam inscritos o 

esforço, a tristeza e o luto. Procurava naquela experiência intensa, achar sentido ou fluência no movimento e às vezes, 

apenas me entregava ao cansaço de uma estrutura deficiente, mal apoiada, até desistir. 

 Os corpos se separaram ao longo da cena até que cada um pode recuperar a própria caminhada.  No último 

momento um resgate do eixo, do apoio, da respiração. Nesse momento, são vistos dois corpos.  Dois corpos separados 

no espaço e no tempo, reorganizados individualmente, mas sempre ligados um ao outro. Ficou um rastro, uma conexão 

que fortalecia a poética da obra.

 O processo de criação é um movimento de aproximação entre vida e arte, resgata uma criatividade pulsional e 

existencial e amplia as fronteiras de experimentação artística.  O trabalho de colaboração em processo coletivo com 

outro artista se apoia no encontro entre corpos e vivências e no aqui agora da cena. O processo interessa mais que o 

produto. A comunicação de um processo é sempre aberta e mutante. O intérprete criador joga com o espectador. O 

público é atuante.

 Casa Vazia acontece como uma instalação de artes visuais. O público entra e algo já está acontecendo. Optamos 

por trabalhar com quatro frentes e uma única fileira de cadeira em cada uma delas. O espectador está dentro da cena. 

Está envolvido por sensações. Sente cheiros, calor, suor, movimento, batimento cardíaco, respiração alterada dos corpos 

em cena. Presença cênica aberta e em jogo constante entre a marcação e a espontaneidade. O espetáculo combina 

situações preestabelecidas e estruturadas com uma situação de improviso no instante da apresentação, gerando sempre 

um imprevisto para o intérprete e para o espectador.

 O artista é, antes de tudo, um corpo de passagem. Capta informações que estão no ar, se deixa atravessar por 

elas e as devolve, com sua assinatura, através de sua arte. Recria realidades. É um instaurador de experiência. 

 

 Considerações finais

 O trabalho da Béziers chegou até mim no Nova Dança, na Cia. Oito Nova Dança, e passou a fazer parte das 

minhas práticas como artista do corpo. Hoje pesquiso partindo desses atravessamentos e das pessoas que me formaram 

e me compõe.

 O meu olhar recai sobre como o corpo sente. Investigo o vínculo que os artistas têm com suas sensações, 

emoções, percepções. Também me interesso pelo modo com que escutam a si mesmas e se permitem transbordar e se 

expressar.  

 Esse trabalho de consciência corporal tem esse alcance, consegue resgatar e reintegrar o corpo em unidade 

psicomotora. Devolve à pessoa áreas esquecidas, experiências que se desmancharam na memória. É um recurso 

potente de resgate de histórias vividas. 

 Sinto que só quando a pessoa se identifica como um todo, se percebe, valida seu caminho, passa a considerar-se 

“laboratório ambulante de experiências”, como dizem os improvisadores, sobre o corpo. Uma pessoa não precisa adquirir 
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novas habilidades motoras ou mudar sua forma ou aparência para se expressar. Ela já está, é seu corpo, presente. 

Então é quando ela se sente, se percebe, se reconhece, que está potente o bastante para se manifestar, se colocar para 

o outro. No momento em que ela se vê, está encorajada a ser. 

 Nesse sentido, esse trabalho corporal, atento à natureza e à totalidade do corpo, reconhece o percurso do 

movimento e acolhe a rede de afetos. A escuta interna fica aberta e possibilita que a pessoa se reconheça como criadora 

de sua trajetória e se aproprie da poética de seu movimento.

 O que me toca nessa abordagem é ver a semelhança entre todos os corpos no que diz respeito à estrutura 

comum e ao funcionamento do corpo humano, e ao mesmo tempo, a diferença entre cada um deles, no modo 

personalizado com que se movem, elaboram universos simbólicos distintos e fazem poesia em movimento. 
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 Apresentação

 Neste texto será apresentada uma proposta de trabalho corporal dirigida a profissionais redutores de danos2 de 

políticas públicas3 e organizações não governamentais (ONGs). O recorte do estudo delimitará agentes de serviços que 

atendam pessoas em situação de rua, usuárias ou não de drogas4, com ênfase nos programas sob a perspectiva da redução 

de danos (na área de ativos).
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1 É mestranda em Comunicação e Semiótica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Na mesma universidade cursa 
Especialização em Técnica Klauss Vianna (previsão de término: julho de 2020), onde também se graduou bacharela em Comunicação das Artes do 
Corpo, com linha de formação em dança (2018). Atua no campo da dança e do uso de drogas, promovendo o entrelaçamento das duas áreas em suas 
práticas como professora, facilitadora e redutora de danos em diversos contextos institucionais.

2 Profissionais que respeitam as diretrizes dos direitos humanos e se disponham a criar estratégias de autocuidado em parceria com as pessoas 
que fazem uso de drogas. Não precisa ter uma formação acadêmica específica.

3 Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), por exemplo.

4 Neste texto, a palavra droga é escrita sob o entendimento de substâncias psicoativas, que alteram o funcionamento do sistema nervoso 
central, e não usadas com finalidade medicinal, como por exemplo: álcool (BERTOLOTE, 2010; SODELLI, 2016). As seguintes palavras serão 
utilizadas como sinônimos neste texto: psicoativo, ativo, substâncias ativas, drogas ativas e psicoativos.

PROPOSTA CUIDAR DO CUIDADOR
A importância da Técnica Klauss Vianna para redutores de danos que 

trabalham com abordagem de rua na cidade de São Paulo
Marcella de Oliveira1
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RESUMO     |     ABSTRACT     |     RESUMEN

Neste artigo, sugere-se a implementação de um trabalho corporal de Técnica Klauss Vianna (TKV) dirigido a redutores de 
danos, que atuam em contexto de abordagem de rua. Esses profissionais se encarregam de oferecer estratégias de cuidado a 
pessoas em situação de rua e, aqui, é enfatizado o recorte em usuários de drogas em tal contexto de vulnerabilidade. O 
objetivo inscrito na proposta é o de cuidar do cuidador e se justifica por considerar a TKV uma estratégia emancipatória para o 
autocuidado no sentido descrito. Assim como a redução de danos, a TKV valoriza e respeita as singularidades das pessoas.

Palavras-chave: Técnica Klauss Vianna; autocuidado; redução de danos; drogas; situação de rua.

In this article, we suggest the implementation of a body work by the Klauss Vianna Technique (TKV) aimed at damage 
reducers, who work in the context of a street approach. These professionals are responsible for offering care strategies to 
people living on the street and, here, the focus on drug users in this context of vulnerability is emphasized. The objective 
inscribed in the proposal is to take care of the caregiver and is justified by considering TKV as an emancipatory strategy for 
self-care in the sense described. As well as harm reduction, TKV values and respects people’s singularities.

Keywords: Klauss Vianna Technique; self-care; harm reduction; drugs; street situation.

En este artículo, se sugiere la implementación de un trabajo de cuerpo basado en Técnica Klauss Vianna (TKV) dirigido a los 
reductores de daños, que trabajan en el contexto de un acercamiento de la calle. Estos profesionales son responsables por 
ofrecer estrategias de atención a las personas que viven en la calle y, aqui, se enfatiza el enfoque en los usuarios de drogas 
en este contexto de vulnerabilidad. El objetivo inscrito en la propuesta es cuidar al cuidador y está justificado por considerar la 
TKV una estratégia emancipadora para el autocuidado en el sentido descrito. Además de la reducción de daños, TKV valora y 
respecta las singularidades de las personas.

Palavras clave: Técnica Klauss Vianna; autocuidado; reducción de daños; drogas; situación de calle.

R E V I S T A T K V  V . 1 ,  Nº6  -  2 0 2 0
D O I :  1 0 . 1 7 6 4 8 / R E V I S T A T K V - V 1 N 6 - 3  /  I S S N : 2 5 9 4 - 5 2 0 3



 É válido também grifar que a proposição se consistirá em um processo cujo embasamento está na Técnica 

Klauss Vianna (TKV). Miller (2016, p. 52) escreve que “[...] a Técnica Klauss Vianna propõe, antes de mais nada, uma 

disponibilidade corporal para o corpo que dança; o corpo que atua; o corpo que canta; o que educa; o corpo que vive”.

 Redução de danos

 A perspectiva da redução de danos na área das drogas parte do pressuposto de que o uso de ativos existe em 

toda a história da humanidade e que precisamos lidar com essa relação. Enquanto o proibicionismo se dispõe contra o 

uso de psicoativos.

Entre os estudos do movimento proibicionista, se destaca a sociologia da abstinência, que 
busca analisar a relação do fundamentalismo religioso evangélico estadunidense e as 
pressões políticas para a adoção de leis proibicionistas impositoras da abstinência 
compulsória. (CARNEIRO, 2019, p. 409).

 Partindo do primeiro viés apresentado, a redução de danos visa encontrar estratégias para minimizar os danos 

associados ao uso de drogas, desde o assistencialismo5 até a institucionalização de políticas públicas. Considerando, 

inclusive, a disponibilidade de cada usuário em adotar as estratégias propostas.

 Como exemplo: a redução de danos faz parte do projeto inicial de um equipamento público nacional, o Centro de 

Atenção Psicossocial de álcool e outras drogas (CAPS AD6), o qual propõe a realização de tratamento de acordo com a 

disposição do usuário. Ou seja, o planejamento de redução dos danos e riscos associados ao uso de substâncias ativas 

é realizado em uma parceria entre usuário do serviço e redutor de danos. 

 Lógica coerente às citações do educador e filósofo Freire (1992) e da pesquisadora e professora da TKV, Neide 

Neves.

[...] o de que o educador ou a educadora progressista, ainda quando, às vezes, tenha de falar 
ao povo, deve ir transformando o ao em com o povo. E isso implica o respeito ao "saber de 
experiência feito” de que sempre falo, somente a partir do qual é possível superá-la. (FREIRE, 
1992, p. 27).

 Nessa mesma linha, na TKV a instrução das dinâmicas é dada para que o receptor desfrute disso e desenvolva 

autonomia a partir dessa provocação - segundo uma anotação escrita com base na fala de Neide Neves em junho de 

20197. Assim como “Na maiêutica socrática, o professor se utiliza de perguntas para levar o aluno a responder utilizando 

seus próprios conhecimentos (KATZ, 2009, p. 32).”

 À luz do entendimento da redução de danos, destaca-se a infiltração do trabalho de campo dos redutores de 

danos no formato de abordagem de rua8. Grande parte das pessoas que vivem em situação de rua fazem uso de 

drogas ativas. Condição que torna imprescindível a ação dos cuidadores em pauta nesse contexto. 
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5 Como exemplo poderíamos destacar a distribuição de hidratante labial, a fim de evitar cortes e prevenir possível transmissão de doenças 
no ato do compartilhamento de cachimbos ou cigarros.

6  Disponível em https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=204204 Acesso em 12 de junho 
de 2019. Ainda que seja contrária à proposta inicial da política pública, há exceções de profissionais do CAPS AD que trabalham sob perspectiva 
terapêutica abstencionista.

7 Anotação durante aula de Processo Lúdico do curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna, oferecido na PUC-SP.

8 Abordagem de rua se refere às ações realizadas em campo pelos redutores de danos, direcionadas a abordar pessoas em situação de 
rua para propor insumos e informações de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis, por exemplo.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=204204
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=204204


Foi visto que no Brasil se comporta um alto índice de população em situação de rua, em alguns 
casos o sujeito vai às ruas por intermédio das drogas, porém em outros o sujeito passa a fazer 
uso de drogadições após a estádia nas ruas, de forma geral, grande parte desta população faz 
uso de algum tipo de substância psicoativa [...]. (MATOS, 2018, p. 08)

 Ignição para proposta Cuidar do Cuidador

 A ideia de planejar uma atividade para cuidar do cuidador desponta por uma possível necessidade emergente na 

Oficina Reconhecendo meu corpo (OLIVEIRA, 2018). Desenvolvi esse projeto como trabalho de conclusão do curso 

Comunicação das Artes do Corpo9, em 2018. A oficina aconteceu na ONG Centro de Convivência É de Lei, no centro da 

cidade de São Paulo, em dez encontros. Objetivava propor práticas corporais de dança com abordagem somática, de 

modo que o corpo10 poderia ser uma estratégia de redução de danos a pessoas que fazem uso (abusivo e nocivo, 

principalmente) de substâncias psicoativas. 

 Desde o primeiro encontro, alguns redutores de danos passaram a frequentar a oficina e a compartilhar 

percepções corporais obtidas no dia a dia, em relação à atenção espacial, ao alinhamento ósseo, às dores causadas no 

período de trabalho11 e a um cansaço exacerbado.

 De imediato, eu (facilitadora das propostas artístico-pedagógicas) orientei dinâmicas sugerindo a sensibilização 

tátil, dirigidas aos participantes da oficina. Essas propostas tinham a finalidade de aguçar os receptores de sensibilidade, 

para que o corpo pudesse reagir com um estado de prontidão corporal em prováveis situações de risco. Tal metodologia 

se deu a partir do entendimento da alteração da capacidade perceptiva sob o efeito de ativos e, portanto, da 

necessidade de estimular a habilidade da percepção e da autopercepção. Com base nas proposições elencadas abaixo:

• A compreensão de que uma pessoa submetida a efeitos de agentes psicoativos seja condicionada12 ao 

anestesiamento13 de seus proprioceptores14;

• O trabalho de “resgate da percepção e da autopercepção é necessário para o reconhecimento da maneira 

como se utiliza a droga psicoativa e do estado em que a pessoa se encontra.” (OLIVEIRA, 2018, p. 30) 

 O reconhecimento sobre o estado atual e presente do sujeito a partir de uma percepção, diz respeito a possíveis 

situações de risco às quais uma pessoa se expõe e que exigem do organismo uma ação instintiva, para que sua 

permanência seja preservada. 
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9 Curso de bacharelado na PUC-SP.

10 Sinônimo de corpomídia (KATZ e GREINER, 2005; 2015). Nesse contexto diz respeito ao corpo modificado pela vivência processual da 
oficina.

11 A maioria dos profissionais lidava com o cuidado a pessoas em situação de rua, o que exigia inúmeras variações entre nível (MILLER, 
2016, p. 57) médio e nível alto.

12 Essa expressão foi adotada no sentido de estar em determinada condição.

 13 A depender da categoria da substância: depressora, perturbadora ou estimulante do sistema nervoso central.

 14 “A par dos mapas dinâmicos do corpo de acesso imediato (on-line), existem mapas um pouco mais estáveis da estrutura geral do corpo 
que representam a propriocepção (sensação articular e muscular) e a interocepção (sensação visceral), e que constituem a base da nossa noção 
de imagem do corpo. (DAMÁSIO apud OLIVEIRA, 2018, p. 31).”.



 Como Damásio complementa a seguir: “Os neurônios não são microchips que recebem sinais do corpo. Os 

neurônios sensoriais encarregados da interocepção15 são células corporais de um tipo especializado que recebem sinais 

de outras células corporais. (DAMÁSIO, 2009, p. 211)."

 Eu também orientei atividades promotoras de reconhecimento de ações corporais (RENGEL, 2003, p. 23) distintas 

do padrão habitual de movimentações, com o objetivo de ampliar o repertório de movimentos dos participantes. Dessa 

forma, haveria a contribuição para o aumento de probabilidade de defesa diante uma situação de risco, enfatizando a 

parte pela qual a habilidade de execução de movimentos é responsável. Além disso, o objetivo se distendia a partir do 

conhecimento de outros modos de se mover e do reconhecimento dos movimentos de costume que podem ser 

inadequados à anatomia humana16.

A exploração de movimentos corporais produz condições novas, fora do padrão habitual, 
podendo ajudar no estímulo do estado de atenção. O movimento pode ser a chave de ignição 
para o “acordar” da percepção corporal, fazendo com que o corpo se torne mais eficiente, com 
melhores reflexos e mais agilidade. Tais habilidades revelam que o movimento pode se tornar 
uma alternativa para reduzir os danos dos sujeitos que usam psicoativos. Movimentar-se com a 
intenção de atentar-se ao que está acontecendo no corpo e deixar fluir uma cadeia de 
movimentos é uma vivência capaz de estimular a capacidade perceptiva, fonte da formulação 
dos processos cognitivos. (OLIVEIRA, 2018, p. 32)

 Metodologia da atual proposta: cuidar do cuidador

 A Técnica Klauss Vianna (TKV) foi sistematizada por Rainer Vianna (1958-1995) e Neide Neves (1952), com base 

na pesquisa e metodologia artístico-pedagógica elaborada por Klauss Vianna (1928-1992). 

 A TKV se desenvolve em ambiente artístico, promovendo uma evolução da escuta e da sensibilização do corpo 

artista. Assim como é significativa para a dança, a TKV pode contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoal dos 

redutores de danos. Desta maneira, propiciando um percurso de autoinvestigação a partir do reconhecimento e da 

manutenção da maneira de se mover, de modo que seja construído um espaço para uma possível reorganização 

corporal. 

 Isso envolve diversos aspectos físicos, no sentido do alinhamento ósseo, por exemplo, e que transcendem a 

dissociação (inexistente) entre arte e vida cotidiana (VIANNA, 2005, p. 15). Aliás, tudo o que fazemos e passamos a 

conhecer nos altera e nos atualiza constantemente. 

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, nunca ao contrário. A técnica é um “meio”, e não um 
“fim”. (VIANNA apud MILLER, 2016, p. 52)
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15  Ver nota de rodapé nº 14.

16 Comprimindo espaços articulares e gerando tensões nas estruturas ósseas ou musculares.



 As instruções do facilitador da TKV priorizam o respeito às singularidades das movimentações de quem realiza as 

propostas. Esse processo para a autonomia requisita escuta e disponibilidade, assim como um redutor de danos 

necessita ao propor um planejamento. As estratégias de assistência a um usuário de drogas ativas são elaboradas de 

acordo com demandas particulares deste. Por outro lado, também vale expor o quão imprescindível se torna a recíproca 

disponibilidade do usuário para a qualidade no processo de redução de danos.

 A sistematização da TKV (MILLER, 2016) se dispõe em três etapas, nomeadas como processo lúdico, processo 

dos vetores e processo criativo. Enquanto os tópicos do processo lúdico abordam temas globais do corpo, como estado 

de presença e peso, o dos vetores propõe direcionamentos ósseos específicos, partindo do metatarso até a sétima 

vértebra cervical. Já o processo criativo trata-se de uma investigação para experimentos, seja em dança, em teatro, em 

performance ou em movimentações cotidianas, por exemplo, de acordo com a busca de cada um que faz TKV. 

 Os objetivos dessa intervenção na formação continuada dos trabalhadores da saúde é desenvolver a autonomia 

de uma pessoa em relação às suas movimentações e na acuidade do sistema sensorial. De modo que a prática se 

ocupe em propiciar um estudo de movimentos para que sejam reorganizados e adequados a cada corpo, reduzindo os 

riscos de lesões desses funcionários em suas ações cotidianas em campo. A proposta também se dispõe no refinamento 

da percepção17 e da autopercepção18 dos profissionais desses serviços, buscando promover o reconhecimento do limite 

físico (a pele) e das percepções que ele possibilita, por ser um órgão sensível.

 À vista disso, o projeto atua no sentido de resultar em um autoconhecimento corporal, favorecendo e lapidando a 

intermediação entre os redutores de danos e pessoas usuárias de drogas e em situação de rua. Dessa maneira, 

justifica-se sua pertinência no aperfeiçoamento da disponibilidade corporal dos profissionais desse setor, construindo 

uma comunicação límpida e a par da consideração do limite de cada corpo que deve ser respeitado, tanto no redutor de 

danos quanto na pessoa abordada. 

 Desenvolvimento da proposta corporal dirigida a agentes redutores de danos

 Como apresentado anteriormente, a atividade planejada19 para se destinar a profissionais redução de danos, 

pretende oferecer um modo de cuidado para quem cuida. Enfatizando a relevância da atenção e do autoconhecimento 

como estratégias de evolução da comunicação. Afinal, os cuidadores são comunicadores ao proporem estratégias de 

cuidado ao outro de maneira acolhedora, algo que não se prescinde à capacidade expressiva de comunicar. Por conta 

disso, inclusive, faz-se relevante uma proposta propiciadora de autonomia em relação aos movimentos de cada um 

(singularmente), sem dispensar o contexto no qual estão inseridos os redutores de danos em ambiente de alto índice de 

vulnerabilidade.

• “Autoconhecimento e o autodomínio são necessários para a expressão pelo movimento

• Sem atenção não há possibilidades de autoconhecimento e expressão [...]. (NEVES apud MILLER, 2016, 

p.23).”
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17  Refere-se ao sistema sensorial (tato, visão, paladar, audição e olfato), ou seja, aquele que me possibilita perceber o ambiente.

18 Corpo do ponto de vista do sujeito, autoimagem (FELDENKRAIS, 1977).

19 Este artigo apresenta uma proposta que ainda não se concretizou. Portanto, a oficina dirigida, especialmente, a redutores de danos ainda 
não foi realizada.



 O respeito às singularidades se torna ainda mais precioso por ser necessário no modo de cuidar da perspectiva 

da redução de danos. Além dessa peculiaridade, cada cuidador tem autonomia em propor cuidados adequados às 

emergências de cada pessoa acolhida. Assim como, “Angel e Klauss, cada qual a seu modo, chegaram aos ossos, 

articulações, contato, pele, tempo, peso, resistência, oposição, apoios, observação, atenção, toque, presença e 

consciência. (KATZ, 2009, p. 31).”

 A escrita sobre a evolução da disponibilidade se desdobra no sentido de preservar a saúde do cuidador. Uma 

entrevistada na pesquisa de Camargo (2019), Vega, demonstra toda a disposição dos redutores de danos quando afirma 

que “[...] o pessoal redutor [...] vem de boa vontade, de coração. Esse pessoal vem tudo aqui, não tem interesse, não 

tem isso da gente não ter dinheiro. Não tem isso, vem de coração, vem tratar as pessoas como ser humano. 

(CAMARGO, 2019, p. 193)”. 

 Acredita-se ser válido pontuar essa entrega, para relevar a importância do autoconhecimento e do autocuidado do 

redutor, aliados ao cuidado às outras pessoas. Muitas vezes essa abertura pode acarretar em consequências de 

desestruturação físico-emocional. Vianna (2005, p. 117) pode colaborar com a explicação da interferência do 

desalinhamento postural com o desequilíbrio pessoal, nos aspectos globais da pessoa, quando escreve que “Um dado 

equilíbrio (ou desequilíbrio) externo gera um dado equilíbrio (ou desequilíbrio) interno. E vice-versa.”.

[...] existe um espaço interno, emocional, mental, psicológico, e um espaço externo, que é onde 
se manifesta a dinâmica do corpo. A sensação de equilíbrio corresponde ao momento ou aos 
momentos em que descobrimos uma maneira harmônica de utilização do espaço, em que 
equilíbrio interior e exterior já não se diferenciam mais. (Ibidem).

 Um exemplo que pode demonstrar a relação entre equilíbrio interno e externo, descritos nas transcrições acima, é 

o de X20, participante da Oficina Reconhecendo meu corpo, no É de Lei. X, profissional do serviço SEAS Sé21, conta 

sobre o incêndio em um prédio ocupado22, localizado no Largo do Paissandu, na cidade de São Paulo. Segundo X, a 

equipe a qual pertencia, na política pública onde trabalhava, foi escalada para auxiliar as vítimas do incêndio e 

desabamento do prédio no dia um de maio de 2018. 

 Durante uma conversa inicial da oficina, ela conta que foi até o local, mas não conseguiu cumprir suas funções de 

dar assistência às vítimas, precisou se afastar da situação naquele dia e se ausentar por três dias do trabalho. X disse 

que se abalou emocionalmente vendo crianças à deriva e todas as pessoas atingida em uma condição extrema de 

precariedade e precisou se retirar para se restabelecer. 

 Esse relato caracteriza uma desestruturação que causa extrema vulnerabilidade e incapacidade de lidar com a 

situação vivida do outro e que atinge diretamente a ele. Às vezes essa indisposição, estado oposto ao do anseio, se 

circunda na falta de atenção em si mesmo e de autoconhecimento. Portanto, é importante haver uma proposta voltada 
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20  Letra usada na monografia de Oliveira (2018) para a preservação do nome real da participante da Oficina.

21 “Serviço referenciado ao Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) e/ou Centro POP com a finalidade de 
assegurar trabalho social de busca ativa e abordagem nas ruas, identificando nos territórios a incidência de trabalho infantil, violência, abuso e 
e x p l o r a ç ã o s e x u a l d e c r i a n ç a s e a d o l e s c e n t e s , p e s s o a s e m s i t u a ç ã o d e r u a e o u t r a s . ” D i s p o n í v e l e m 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/index.php?p=28945 Acesso em 30 de julho de 
2018.  (OLIVEIRA, 2018, p. 41).

22 Disponível em http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/05/em-oito-segundos-predio-desaba-e-leva-moradores-ao-desespero.html 
Acesso em 04 de junho de 2019.

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/index.php?p=28945
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/index.php?p=28945
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/05/em-oito-segundos-predio-desaba-e-leva-moradores-ao-desespero.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/05/em-oito-segundos-predio-desaba-e-leva-moradores-ao-desespero.html


para o reconhecimento corporal do agente de cuidado, a fim de que ele possa ser disponível às pessoas receptoras 

dessas medidas de atenção.

 A relação de autoconhecimento corporal e autonomia faz parte do processo da integração somática23 fundante 

para a melhora da qualidade de vida. Entretanto, está distante da nossa cultura urbana produtivista atentarmo-nos a nós 

mesmos e praticarmos o autocuidado como maneira de prevenção de danos e manutenção. Aliás, a todo instante nos 

atualizamos pela reverberação das “acontecências”24 da vida (ambiente/corpos/vida).

 Debruçando-nos sobre o estudo e o reconhecimento dos padrões de movimentos corporais, recorreremos à 

metodologia25 usada por Vianna (2005), descrita em seu livro A dança e que propõe a ampliação de repertório de 

movimentos, além de elucidar a relação do desequilíbrio interno com o desalinhamento postural mencionado 

anteriormente:

No início do trabalho corporal é muito difícil localizar as tensões musculares. Elas estão 
estritamente ligadas às tensões de fundo emocional e mental e em geral surgiram há tanto 
tempo que na maioria das vezes já constituem um hábito ou uma segunda natureza. Como já 
foi dito, uma das técnicas que costumo empregar para a observação das tensões é a 
sequência dos movimentos básicos de agachar, sentar, deitar e levantar. Durante essa 
sequência é possível perceber quanto nossa linguagem corporal é pobre e como repetimos os 
mesmos gestos mecanicamente, em consequência de tensões que inibem nosso “vocabulário” 
gestual. (VIANNA, 2005, p. 107)

  Todas as ações comuns que compõem o cotidiano de qualquer pessoa podem ser prejudiciais e causar 

lesões, dependendo da maneira como é realizada e da propensão26 ao desencadeamento de patologias articulares e 

musculares, por exemplo, que alguém possa ter. Tratando especificamente de redutores de danos, podemos considerar 

que todas essas movimentações são praticadas em seu dia a dia de trabalho, o que revela importância em um estudo de 

movimentos, no qual possamos explorar modos confortáveis e mais adequados27 de agachar, sentar, levantar, 

respeitando os limites.

[...] o foco começa aos poucos a migrar das grandes questões (como funciona o corpo, como 
nasce o movimento, como a ação se desenvolve) para questões mais específicas (como 
funciona um corpo, fazendo este movimento em ação em um espaço e tempo determinado). 
(GREINER, 2005, p. 62).

 Assim como a perspectiva da redução de danos, a proposta de oferecimento para reconhecer os padrões de 

movimentos aos redutores de danos abrange o respeito às singularidades para a realização do processo. “Em 1893, o 
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23  “[...] que reconhece a unidade corpo-mente e se apoia nas relações em rede que estão presentes no funcionamento do corpo, entre 
seus diversos sistemas e do corpo com o ambiente [...].” (MILLER e NEVES, 2013, p. 1)

24  Neologismo emergente durante a descrição fundamentada na Teoria Corpomídia.

25  O conceito metodologia nesse trabalho é compreendido pela seguinte concepção: “[...] conjunto de conceitos e procedimentos sobre os 
quais se constrói um fazer teórico-prático, temos claramente definida uma metodologia de trabalho [...]. (NEVES, 2010, p. 58).” Disponível em 
https://tede.pucsp.br/bitstream/handle/5285/1/Neide%20Neves.pdf Acesso em 04 de junho de 2019.

26  Descreve-se sobre propensão a patologias articulares ou musculares, por exemplo, de acordo com lesões adquiridas por movimentos 
repetitivos no ambiente de trabalho ou outras causas que acentuam a probabilidade de alterações biológicas, como uma doença genética.

27  Considerando o alinhamento ósseo e a preservação dos espaços intra-articulares propostas na TKV.

https://tede.pucsp.br/bitstream/handle/5285/1/Neide%20Neves.pdf
https://tede.pucsp.br/bitstream/handle/5285/1/Neide%20Neves.pdf


otorrino E. Bonnier escreveu A vertigem, uma obra na qual começou a estudar estados modificados de equilíbrio, dizendo 

que cada sujeito tinha uma topografia singular de corpo e uma estrutura organizada de representação” (GREINER, 2005, 

p. 62).

 Vale inclusive, sublinhar a relevância de proporcionar um período destinado ao autocuidado, já que cuidar é a 

função e o objetivo dos redutores de danos. Há a necessidade de olhar para si, compreender-se no lugar em que ocupa 

na sociedade, para poder oferecer cuidado ao outro, no lugar onde ele está. O trecho a seguir contribuirá com a 

manifestação descrita.

– Agora, veja, doutor, a diferença. O senhor chega em casa cansado. A cabeça até que pode 
doer no trabalho que o senhor faz. Pensar, escrever, ler, falar esses tipos de fala que o senhor 
fez agora. Isso tudo cansa também. Mas – continuou– uma coisa é chegar em casa, mesmo 
cansado, e encontrar as crianças tomadas banho, vestidinhas, limpas, bem comidas, sem 
fome, e a outra é encontrar os meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. E a gente 
tendo que acordar às quatro da manhã do outro dia pra começar tudo de novo, na dor, na 
tristeza, na falta de esperança. Se a gente bate nos filhos e até sai dos limites não é porque a 
gente não ame eles não. É porque a dureza da vida não deixa muito pra escolher. (FREIRE, 
1992, p. 27-28)

 Freire conta uma história que vivenciou em uma discussão que coordenou no centro social SESI, em Recife, na 

década de 1960 aproximadamente (FREIRE, 1992, p. 26). É narrada a exposição de um operário que assistiu à fala de 

Paulo Freire e explicou que as vidas deste e daquele se destoavam, de modo a se exacerbar como intoleráveis 

brincadeiras de crianças. Freire fala sobre relações entre pais, mães e crianças, propondo a substituição de castigos 

físicos por diálogo.

Nas idas e vindas da fala, na sintaxe operária, na prosódia, nos movimentos do corpo, nas mãos do 
orador, nas metáforas tão comuns ao discurso popular, ele chamava a atenção do educador ali em 
frente, sentado, calado, se afundando em sua cadeira, para a necessidade de que, ao fazer o seu 
discurso ao povo, o educador esteja a par da compreensão do mundo que o povo esteja tendo. 
Compreensão do mundo que, condicionada pela realidade concreta que em parte a explica, pode 
começar a mudar através da mudança do concreto. Mais ainda, compreensão do mundo que pode 
começar a mudar no momento mesmo em que o desvelamento da realidade concreta vai deixando 
expostas as razões de ser da própria compreensão tida até então. (FREIRE, 1992, p. 28)

 Argumenta-se, portanto, coerente à empatia entre o cuidador e o receptor do cuidado para que possa existir uma 

relação democrática. Caso contrário, a comunicação se torna paralela, ou seja, incapaz de interligação e diálogo. 

 Tão importante quanto compreender a importância de um trabalho corporal aos redutores de danos, é esclarecer 

que todos os profissionais dessa área seguem e cumprem a lógica de empatia proposta aqui e que a relevância do 

autoconhecimento corporal seja pelo cuidado com quem cuida. Além de contribuir com a evolução da capacidade de 

comunicação do redutor de danos. 
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Assim, a história do corpo em movimento é também a história do movimento imaginado que se 
corporifica em ação. Os diferentes estados corporais modificam o modo como a informação 
será processada e o estado da mente pode ser entendido como uma classe de estados 
funcionais ou de imagens sensóriomotoras com auto-consciência. Estes estados são gerados 
o tempo todo mas nem sempre podem ser detectados visivelmente. (GREINER, 2005, p. 64)

 A presente proposta se fundamenta na Técnica Klauss Vianna. Portanto, o estado de presença corporal, as 

articulações, o peso, o apoio, a resistência, a oposição e o eixo global -Processo lúdico- propiciarão uma qualidade de 

movimento e de condição corporal facilitadora de escuta para/com a pessoa receptora dos cuidados. 

 Segundo Greiner (2005, p. 64), o estado corporal modifica o processamento da informação, “Assim, a história do 

corpo em movimento é também a história do corpo imaginado que se corporifica em ação”28. Portanto, um corpo 

cuidador hábil a se mover eficientemente compreenderá também de forma eficiente as necessidades do outro e 

conhecendo e respeitando de forma consciente29 seu limite. Sendo provável a melhoria de condições de trabalho e de 

qualidade de vida.
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 Este artigo apresenta algumas trilhas de uma prática entre dança e Saúde Mental, desenvolvida com pessoas com 

transtornos mentais, usuárias de um Centro de Atenção Psicossocial da cidade de Campinas (CAPS)2. Essa vivência é parte 

do campo prático de uma pesquisa de doutorado, realizada na Instituto de Artes da UNICAMP3, e é também, efeito e 

continuidade de uma experiência que não se encerra em uma pesquisa, mas pulsa como um processo de criação ainda em 

andamento.

 Os procedimentos práticos explorados nesse estudo foram principalmente referendados pela Técnica Klauss Vianna de 

dança e educação somática, conforme sistematizadas por Rainner Vianna, com a colaboração de Neide Neves e Jussara 

Miller (2007)4, em uma experiência que se constitui como um processo de cultivo de premissas do trabalho corporal como 

estratégias para a criação de danças, de tônus, de escuta e, sobretudo, de uma ética da pesquisa de movimento que não se 

desvincula da vida cotidiana.
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1 Dançarina e psicóloga, doutora em Artes da Cena pelo IA/ UNICAMP, mestra em Saúde Coletiva pela FCM/ UNICAMP, graduada em 
Psicologia pela UNESP- Assis. Integrante do Núcleo Fuga!. Pesquisadora da Técnica Klauss Vianna de Dança e Educação Somática, com experiência 
nas áreas de dança e Saúde Mental. Atualmente docente do curso de psicologia da UNIARARAS.

2 Essa prática se configurou como uma oficina de dança, realizada semanalmente no CAPS, ao longo de um ano, sendo aberta a todos os 
usuários desse serviço público de saúde. 

3 Esse artigo apresenta trechos da tese citada, disponível em: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/334354. Acesso em 
24/06/2020.

4 Jussara Miller foi responsável pela organização, escrita e publicação da sistematização realizada por Rainner Vianna com a colaboração de 
Neide Neves. A autora é considerada uma das continuadoras do trabalho de Klauss e Rainner Vianna, e desenvolve suas pesquisas e práticas no 
Salão do Movimento em Campinas-SP. A organização dessa sistematização resultou no livro “A escuta do Corpo” (MILLER, 2007).
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Esse artigo apresenta algumas nuances de uma pesquisa prática, concebida entre a dança e a Saúde Mental, desenvolvida 
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people with mental disorders, users of a Psychosocial Care Center. This practice used some premises of the Klauss Vianna 
Technique as procedures that trigger body and subjective movements, considering that such movements can be understood as 
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 É tal cultivo que torna possível pensar as abordagens práticas deste trabalho como uma epistemologia de fazer 

corporal sensível que sustenta os fazeres artísticos, as relações acadêmicas e outras dobras imprevisíveis em meio a 

sujeitos tão íntegros em sua humanidade e diferença. Diferença essa que, historicamente, foi concebida como “loucura”. 

Assim, com olhar atento me debrucei à delicada tarefa de delinear modos de tocar corpos, muitas vezes, dispersos em 

seus devaneios, delírios, enrijecimentos e crispações. Corpos que vazam suas “loucuras” nos gestos, nas formas e 

deformações. Corpos que foram marcados pelo estigma da anormalidade que, entre outras coisas, quer definir aquilo 

que pode e não pode o “louco” e sua experiência corporal. 

 Evitando seguir as vias das normatividades impostas, os corpos não serão aqui pensados como anormais - posto 

que nenhuma ideia de normalidade seria possível sem antes um processo de homogeneização e exclusão -, mas, sim, 

corpos em diferenciação, como condição de cada ser humano: seguir diferenciando-se e afirmando-se enquanto 

humanidade a partir desse diferenciar, reafirmando a diferença como única condição de repetição (DELEUZE, 2000), ou 

seja, como única condição do processo que é estar vivo.

 Para tanto, foi necessário empreender uma certa lapidação de procedimentos práticos como a invenção de 

modos de comunicação também singulares, mutantes e permeáveis, que comportem a escuta necessária para 

acompanhar movimentos micro-perceptíveis dos múltiplos percursos que se abrem, findam ou se misturam em cada um. 

 As premissas e os tópicos da Técnica Klauss Vianna funcionam como guias norteadoras dessa invenção, 

ancorando a prática em estratégias que me permitem olhar, tocar, provocar, acolher e mobilizar o corpo em suas 

minúcias. Assim, ao explorar os tópicos corporais, busca-se escavar outros arranjos corporais que são, sobretudo, 

modos de mobilizar “musculaturas de emoções” (VIANNA, 2005), que podem tocar em histórias de vida, memórias e 

vibrações com potência de criação de outras linguagens para falar de si e das relações com o entorno. 

 A partir das referências que orientam essas qualidades de alcance, ou de toque sensível, busquei apreender 

outras experiências de presença possíveis. Nas coisas simples como perceber o apoio dos pés ao tocar o chão no 

caminhar, descobrir os apoios ativos que empurram o corpo ao levantar-se do solo até o nível alto, perceber o apoio do 

olhar no espaço, sentir o peso do corpo no chão, mover as articulações e descobrir espaços que dão ao corpo outras 

projeções. Escolher um trajeto ao cruzar a sala, criar oposições com o outro que caminha ao lado, perceber que o peso 

do corpo pode ser usado para gerar deslocamentos, lembrar-se que a coluna é articulada e tem movimento, enfim, 

descobrir que o corpo pode muito mais que o hábito. 

 Dessa maneira, vamos redescobrindo uma qualidade de coisas sutis que nos habitam e nos transformam a cada 

respiração, a cada movimento, a cada redescoberta, a cada encontro consigo, com o outro e com o entorno. Neste 

trabalho há um investimento em pensar os princípios de processos criativos em dança, os quais priorizam as 

singularidades dos corpos como condição para estabelecer trocas e acionar outros planos de ação. Considerando 

alterações nesse plano sutil, das sensibilidades, como potência de transformação micropolítica, construção de 

referências de presença que afirmam uma estética relacional como condição de arte. 

 Miller (2007) aponta a importância do simples fato de convocar cada sujeito a um estado de corpo presente, 

atento e em relação constante com seu espaço-tempo e com os outros corpos. Com isso, cria-se uma atenção mais 

refinada em todos os níveis, tanto num plano mais interno, subjetivo e perceptivo do corpo próprio, quanto num plano 
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exterior e de atenção mais expandida, entre o que ocorre em meu corpo e o que ocorre no espaço, bem como o que 

ocorre entre meu corpo, o espaço e o outro. A escuta e a capacidade de transitar entre esses níveis se dá como 

condição de composição e é exercitada de diversos modos ao longo da construção da prática em dança, seja em sala de 

aula ou oficina, seja durante a elaboração de uma ação cênica. Ainda segundo a autora, pode-se construir “o corpo 

presente por diversas estratégias e procedimentos diferenciados, cuja premissa é a “escuta do corpo”” (MILLER, 2012, p. 

49). 

 Tal escuta é a base para se convidar o corpo a um estado de desmanche da relação automática, tanto de 

movimentos e formas-corpo cotidianos quanto de modos perceptivos poluídos pelo excesso de formatação a que 

estamos expostos, em nossa hiperatividade diária de consumo e de produção capitalística. 

[...] buscar a consciência do movimento como tentativa de construir uma organicidade por 
intermédio do corpo presente e disponível para a expressão da dança, ou melhor, do corpo que 
compreende o movimento e elabora sua atenção em relação ao todo. (MILLER, 2012, p. 49)

 A partir dessa concepção, pode-se considerar que a ação no campo perceptivo se coloca como axioma 

fundamental, dando aos procedimentos artísticos contornos de um trabalho que incide diretamente no plano da 

subjetividade, caracterizando uma espécie de micro revolução subjetiva que reitera a arte em uma zona política. 

 Com tais considerações e como decorrência das mesmas, para além daquilo que foi visível no corpo, algumas 

questões foram mobilizadoras desse fazer: Qual o caráter disso que se produz? Quais dobras subjetivas essa prática 

corporal aciona? Quantas contaminações esse processo criativo reverbera para fora da oficina de dança? Em que lugar 

essa criação se inscreve? Como apreender as reverberações dessas experiências tão singulares?

 As somato-políticas do corpo e os regimes discursivos

 Conforme Ginot (2010), os métodos somáticos vêm sendo progressivamente integrados na comunidade artística 

desde a década de 1970, sobretudo pelos bailarinos, em práticas que reconhecem a unidade corpo-mente e usam, 

simultaneamente, a apreensão objetiva e subjetiva da experiência, por parte do praticante, como métodos de construção 

do conhecimento. Essas técnicas, tão disseminadas, instalam-se no meio da dança ocupando, ao mesmo tempo, um 

lugar de reconhecimento e um “status” de saber sobre o corpo, podendo ser empregadas de modos distintos, seja como 

método profilático ou de reabilitação funcional, seja como recurso para ampliar a expressão do corpo, sendo, cada vez 

mais, empregadas às práticas pedagógicas e de formação do dançarino. 

[...] elas também são conhecidas por terem transformado até certo ponto a pedagogia da 
dança, colocando a ênfase numa pedagogia “ativa”, exploratória, e opondo-se a uma ordem 
pedagógica do modelo e da forma, em benefício de uma valorização do sentir (cf. FORTIN, 
1996, 2002, 2005). Outras vezes, veremos essas práticas como um “contra-poder”, um 
antídoto às práticas de dança dominantes. Este ponto de vista é pouco documentado (talvez 
por não resistir a uma argumentação sólida). Porém, é geralmente admitido que os “métodos 
somáticos” opõem-se a um corpo virtuoso, glorioso, que definiria o corpo dançante dominante. 
(GINOT, 2010, p. 02)
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 Deste modo, os métodos somáticos passam a ser concebidos como um aparelho conceitual que alimenta a 

reflexão sobre a pedagogia, a saúde do dançarino e a estética do corpo e do gesto, trazendo à tona uma perspectiva fora 

da normativa da dança pautada em códigos e modelos definidos. E carregam consigo determinadas representações de 

corpo, além de produções discursivas sobre o conjunto de elaborações que envolvem a prática. 

 Neste âmbito, a autora se debruça sobre a análise da discursividade dos métodos somáticos, afirmando-as como 

um estatuto epistemológico que pode erguer-se na contramão das práticas cientificistas e mecanicistas do corpo, posto 

que tal produção é forçada a falar com recursos que, muitas vezes, fogem à linguagem, por estarem embasadas no 

plano da singularidade do sentir. Tal afirmação produz um importante desvio que confere ao modo de pensar com a 

prática um limite do sensível como produção de realidade conceitual, não como afirmação de verdades genéricas, mas 

afirmação da diferença e da singularidade, que são as bases desses trabalhos corporais. Essa elaboração, portanto, só 

pode ser concebida como um saber temporário, um “saber com”, que pode ser expresso a partir de relatos de casos, 

relatos de experiências, descrição de situações vividas e demais quadros que trazem à tona outros modos narrativos, os 

quais por serem cunhados em vivências, fogem à lógica dos “resultados alcançados” ou da necessidade de “verificação” 

pelos métodos científicos tradicionais. 

 No contexto do trabalho aqui exposto, recorro à prática da Técnica Klauss Vianna buscando agregar uma 

construção narrativa que acompanhe o domínio das impermanências que se esboçam, posto que esta é também uma 

condição do trabalho com essa técnica, que tem como sustentáculos premissas éticas baseadas em um fazer artístico 

que extrapola a ideia de resultados desde seu cerne.

 Para deslocar-se junto dos sinuosos traços dessa feitura, apresento a seguir algumas nuances de como a vivência 

da Técnica Klauss Vianna foi apreendida e decantada ao longo da prática, abordando um plano de construção desse 

saber que se transforma ao longo da investigação e segue sendo decifrado e atualizado a cada encontro com seus 

efeitos e narratividades.

 A Técnica Klauss Vianna como provocação

 Neste estudo, busquei explorar abordagens apoiadas pelo Processo Lúdico5, as quais foram empregadas a partir 

das necessidades dos participantes envolvidos, com uma abertura inventiva que permitisse as variações necessárias ao 

trabalho com os corpos ali presentes, posto que é também no corpo que se apresentam as histórias de adoecimento e 

descontinuidades que impõem a essa prática uma disponibilidade de seguir com olhar atento ao imponderável. 

 De acordo com Miller (2007, p. 53), “o processo lúdico é a introdução à Técnica Klauss Vianna”, ou aquilo que 

pode ser nomeado de “o acordar”. Esse estágio do trabalho aborda sete tópicos corporais separadamente: Presença, 

Articulações, Peso, Apoio, Resistência, Oposição e Eixo Global. Esses tópicos estabelecem relações entre eles.

 São denominados como “chegada” principalmente por trazerem estímulos para revisitar o corpo de modo ativo, 

criando consciência da ossatura, das tensões, vícios, crispações e anestesias corporais. A intenção é promover 
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5 A sistematização da Técnica Klauss Vianna, conforme Miller (2007), estrutura tópicos de trabalho corporal para efetivar os princípios técnicos, a 
partir do modo como foram apreendidos por Rainner Vianna. Esses tópicos podem ser abordados em diferentes estágios, considerando-se a 
necessidade de uma prática continuada para o detalhamento e investigação dos mesmos. Nessa sistematização específica, a pesquisa divide-se em 
dois momentos, nomeados por Rainner Vianna (MILLER, 2007) como Processo Lúdico e Processo de Vetores, ambos baseados em estratégias que 
abordam diferentes tópicos corporais, os quais se relacionam e se complementam, de modo que sua divisão é empregada unicamente para fins 
didáticos.



possiblidades de transformações sutis a partir desse reconhecimento, conduzindo o corpo de um estado de ausência, ou 

dispersão, a um estado de presença e percepção de si, do espaço e do instante presente. Sendo assim, a escolha pelo 

uso do Processo Lúdico se dá a partir da constatação da necessidade de reconhecimento dessas transformações em 

meu próprio corpo e, também, no corpo das pessoas com as quais desenvolvo esse trabalho. Sendo desafios diferentes 

e desconstrução de padrões distintos, mas com o mesmo intuito, ou seja, despertar o corpo em suas possibilidades de 

movimento e deslocamento vitais.

 Nesse sentido, cada um é convidado a ocupar um lugar de pesquisa do corpo de acordo com novos referenciais 

que vão desestruturando seus padrões de movimento, de postura, de relações com os outros corpos, de escuta de si, 

permitindo outras formas de habitar-se. Além disso, pode-se dizer que este trabalho de desacomodação de padrões 

anestesiados e vícios corporais, pode construir outras perspectivas estéticas de possibilidades de movimentação, 

permitindo um experimentar-se em dança sem julgamentos prévios, pois o fundamento das premissas da Técnica Klauss 

Vianna refere-se à pesquisa do movimento no corpo próprio, singular e transitório. Seja o corpo de um dançarino 

profissional ou não.

 O reconhecimento dessas possibilidades se dá a partir de explorações dirigidas dentro dos diferentes tópicos 

corporais, conduzindo cada um a perguntas que só podem ser respondidas com o próprio corpo, desconstruindo também 

a ideia de saberes prévios acerca das capacidades corporais ou mesmo da imagem corporal pré-estabelecida. Nesse 

contexto, o professor ou provocador irá estimular cada um a entrar em processo de pesquisa durante a prática para, 

assim, ganhar outros engajamentos corporais, reconhecendo e ampliando os mesmos.

 A seguir apresento algumas narrativas que descrevem, do modo possível, certas temperaturas do vivido nesse 

trajeto. Sem linearidades. Uma tessitura que se apresenta nos (des)arranjos do inesperado de cada encontro. Dos 

vividos na pele, na escrita, nas reticências, nas pausas e nos músculos. Importante sublinhar que nada do que foi 

empregado se pretende como modelo, receita ou forma pronta. Tudo aqui é invenção temporária. Servindo apenas para 

dar visibilidade a um plano intensivo onde encontros, às vezes, se deram. 

“Mais um dia de desconstruir expectativas e valorizar o irrisório. Manhã de chuva e CAPS cheio. Muito vapor no 

ambiente interno e uma certa agitação decorrente disso. Há um pequeno grupo a minha espera, sinto que o “grupo de 

dança” volta a fazer parte da rotina do serviço.

Novamente conduzo a oficina sozinha, começo a descobrir que isso às vezes me agrada, tenho maior liberdade para 

lidar com meus próprios improvisos na condução. Iniciamos com quatro usuários, embora outros três tenham dito que 

participariam, mas se recusaram a entrar quando abri a porta.

Dois participantes são parceiros antigos, assíduos na oficina realizada anteriormente6, Sérgio e Ana. A terceira, Joyce, 

participou a seu modo na última semana permanecendo no trabalho por apenas quinze minutos, o que se repete hoje. 

Quinze minutos após o início, ela se retira dizendo que está feliz e mais leve. O Quarto, Wilson, um jovem bastante 
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6  Refiro-me a outra pratica realizada entre 2009 a 2011, no mesmo CAPS, abordada em minha dissertação de mestrado defendida na 
FCM/UNICAMP. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/313070. Acesso em 24/06/2020.

http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/313070
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/313070


agitado que se encontra internado no leito do CAPS nesta semana. Esse último, com extrema dificuldade em 

concentrar-se na atividade, demonstra claramente sua aceleração interna falando e mantendo-se em marcha o tempo 

todo, quase sem poder ouvir minhas orientações. Além disso, tenta ajudar fazendo suas próprias sugestões e correções 

aos colegas enquanto realizam as atividades propostas.

Manejo a situação tentando acessá-lo calmamente e com orientações claras e objetivas, às vezes com necessidade do 

toque em sua mão para aterrá-lo um pouco ao corpo. Ele se esforça em estar entre nós, procura meu olhar para 

confirmar sua vontade, parece travar uma luta interna entre velocidades distintas. Acaba permanecendo conosco por 40 

minutos e se retira dizendo que não ficará mais para não suar a camisa que colocou após o banho. 

Percebo que sua presença desestabiliza um pouco os participantes, inclusive a mim, sobretudo por destoar muito do 

ritmo e da corporeidade de Ana e Sérgio, ambos mantendo-se em uma dinâmica extremamente tranquila. Com sua saída 

me vejo frente a dois usuários com mobilidade restrita, sendo um deles idoso e bastante debilitado fisicamente. Sinto 

necessidade de também mudar minha frequência, revejo toda a proposta em curso até então e parto, com eles, em uma 

experimentação nova.

Por alguns instantes, entro em uma espécie de deriva entre diversas experiências práticas e aquilo que a presença 

daqueles dois corpos me mobilizava.

Experimentamos algumas possibilidades de soltura da coluna, pernas e braços na posição sentada, utilizando uma 

cadeira para cada um. Depois proponho mobilizar também as articulações menores como dedos, mandíbulas e, por fim, 

o olhar. Após algum tempo, deixo-os explorar sozinhos suas possibilidades de danças nessa posição e coloco uma 

música. Vejo-os entrando em seus próprios fluxos, ambos muito delicados e sensíveis, em movimentos pequenos e 

grandes. 

Assisto um pouco emocionada e, na medida do possível, vou provocando-os por outros caminhos, lembrando da 

mobilidade do crânio, das mãos, dos braços, pés, etc. Repito a música e digo que, se quiserem, podem ficar livres 

ocupando o espaço da sala. Ambos levantam-se e tentam manter o fluxo no nível alto, mas têm dificuldades, algo da 

cadeira se mantinha em seus corpos. Com muita cumplicidade, decidem, juntos, finalizar sentados.

Durante o trabalho, antes da proposição da cadeira, trago a atenção ao olhar, ambos totalmente apoiados no chão. Tento 

acordar a percepção para as mudanças que o posicionamento do olhar provoca, chamando a atenção para aspectos 

como a postura, o equilíbrio, a agilidade no deslocamento e a própria relação com o ambiente e com o outro. Proponho 

que levem essa atenção às suas atividades cotidianas.

Após essas provocações, pergunto como se sentem sustentando o apoio do olhar na altura dos olhos, Ana diz:

“É estranho, parece que falta uma parte do meu corpo para me apoiar quando olho para a frente, ou quando tiro o olhar 

do chão”” (Diário de Implicação, 10/03/2016)7.
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7  O diário de implicação foi um instrumento usado ao longo do processo de pesquisa como diário de perturbações, percepções, sensações, 
aprendizados, medos e sistematizações, foi cúmplice exigente e fiel durante toda a prática, em escritas disparadas pelas vivências na oficina no CAPS, 
ou por outras provocações cotidianas experimentadas ao longo dessa investigação. Com ele é possível vislumbrar, no plano da experiência, as 
reverberações que atualizam a pesquisa no território existencial de quem a conduz, realizando essa intervenção. Os trechos desse diário aqui expostos 
estão presentes na tese citada. 



“Acho muito interessante e o penso que é muito importante pois trabalhamos todas as circulações do corpo e ativamos a 

respiração.”(Laerte, Diário de Vivências, 03/12/2015)8.

“Esse negócio de olhar as coisas com apoio, é o apoio do olhar parece que é como um pé que eu não tinha, quando eu 

olho pra frente e apoio o olhar eu ando como se tivesse outra parte do meu corpo me sustentando. É uma força que a 

gente desenvolve”9 (Ana, transcrição de áudio, 23/06/2016).

“Hoje eu estava melhor e animei para o grupo, com o meio de ajuda foi bem e gostei. E foi bom para estimular.

No grupo os movimentos com a precisão de expressar o corpo me faz ficar equilibrada, mas e até conseguir me 

estimular com o que é motivação p/ ser eu mesma.

Eu senti a resistência com um pouco fraca e com dor na perna esquerda e sem tontura melhorei e agradei-me com os 

modos de realizar o grupo.

Foi com vários jeito do valer o grupo em seus exemplos, que eu achei bom, pois, foi de atenção em todo meu ser p/ ser 

útil e fácil.

Tomo remédios p/ aguentar e agua com prazer e faço acontecer de esforçar nesse grupo” (Diário de Ana, 07/11/2016)10.

“A imagem e expressões foi muito didática e relacionou muita emoção em corpos e espirito” (Pedro, Diário de Vivências, 

28/04/2016).

“Renata Reiki Anand Kamin para Osho adorou a arrumação, a satisfação e a limpeza do corpo principalmente com a 

dança espontânea” (Renata, Diário de Vivências, 12/11/2015).

“Desafio de cada dia: conectar o corpo com o aqui/agora, concentrar o foco do olhar. Estar presente nas materialidades 

do dentro e fora.

O Olhar e a relação entre o grupo como estratégias de aterramento.

 “Onde pulsam as danças de hoje? Quantas crises a crise instaura? Como recupero o caminho do movimento? O que 

fica?
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8  Os trechos de narrativas de usuários do CAPS apresentados nesse artigo, compõem parte da tese de doutorado citada e foram retiradas de 
diários de pesquisa elaborados durante esse estudo. O diário de vivências foi um diário de registro coletivo, realizado pelos participantes após cada 
encontro da oficina de dança. 

9  Todas as narrativas foram transcritas mantendo a linguagem e a forma de escrita dos participantes, sem correções ortográficas.

10  O diário de Ana também foi um dispositivo usado ao longo da pesquisa, trata-se de um diário pessoal sobre a prática da oficina de dança, 
redigido por uma das usuárias participantes.



Dia disperso. Pouco ânimo, pouca energia circulando. Me desgasto tentando trazê-los comigo no movimento, mas a fala 

desconexa de Gilda me desestabiliza. É difícil escutar o que ela me direciona e mover-me com o grupo. 

A ar da sala perece denso a certa altura e os corpos pesam mais. Estou sozinha? E o drama de Gilda e sua relação com 

ator Rodrigo Faro? O que faço com isso?

As palavras dela me impõe um outro lugar de atenção, sinto dificuldades em equalizar esse duplo de conexão, ou de 

resposta. Quando estou mais com ela abandono os demais, quando me distancio dela percebo sua agitação aumentar e 

sinto que a abandono. Vício de uma escuta objetiva?

Falta de conexão hoje. Todos, de certa forma, estivemos um pouco distantes, mas qual o estado de presença que essa 

crise provoca?

São provocações de outra ordem de elaboração, ainda preciso processá-las no corpo” (Diário de Implicação, 

06/10/2016).

“Parece que a bolinha ela me trazia um equilíbrio assim maior, então a segurança vem mais, mais do que se fosse fazer 

só com a certeza, tem que confiar. Confiando se expressa no corpo aquilo que ele tá com vontade de... assim de... bem 

distribuída a parte da perna e do braço tudo. Não sou eu aqui magra, aqui gorda, então tem que ficar nisso que eu falo 

de energia, de troca, de movimento pra controlar o corpo sendo um conjunto assim que ele fique inteiro bem tratado, pra 

poder se sentir melhor, andar melhor e até fazer caminhada.” (Ana, transcrição de áudio, Diário de Vivências, 

21/09/2016).

Derivas dos repentinos encontrados

 Imprevisibilidade. Palavra recorrente, estado recorrente. Às vezes, angústia, outras vezes surpresa; outras ainda, 

a abertura para um não saber que co-move a inventar estratégias. A cada dia de trabalho, um imprevisto: outros corpos, 

outras disponibilidades, outras línguas, outros caminhos. 

 Aceitar o convite ao imponderável é um desafio constante, nessa prática, bem como na vida. O inesperado de 

cada dia se apresenta desde as mínimas coisas, um pequeno ajuste na dobra dos joelhos que altera todo o eixo do 

corpo, ou o ressoar dos gritos de alguém em crise que participa da oficina e altera todo o curso daquele encontro. O que, 

todavia, se coloca é o imperativo de criar possibilidades para lidar com as necessidades do impensado, sendo que cada 

uma delas é também ocasional e serve como recurso temporário para o intempestivo que se abre.

 Os artifícios inventados estão relacionados ao modo de comunicar, ao modo de acolher, de tocar, de propor e do 

que propor. Novos roteiros são disparados à medida em que certas situações se colocam, sendo que, nem sempre, sou 

eu a disparadora dos novos rumos. De modo que mantenho uma certa mobilidade entre propor, tentando provocar 

deslocamentos, e escutar e acompanhar os deslocamentos que já se apresentam.

 Neste sentido, a escolha por abordar o processo lúdico permitiu literalmente brincar com os tópicos corporais e as 

diferentes maneiras de abordá-los. Houve dias em que os jogos foram mais explorados, na tentativa de agregar o grupo, 
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tornar a prática mais dinâmica, estabelecer uma atenção despretensiosa. Outros dias trabalhos em duplas com toque 

foram privilegiados, tentando explorar diferentes possibilidades relacionais que estabelecessem elos entre os corpos, 

desfazendo barreiras convencionais de como estar com o outro.

 Entretanto, em todas estratégias inventadas, a comunicação foi um desafio. Encontrar palavras, gestos, toques 

que indicassem as proposições sem conduzir excessivamente e sem sugerir cópia, como um trabalho de escavar 

idiomas em minhas referências sensíveis e dentro do próprio vocabulário da Técnica Klauss Vianna. 

 Do mesmo modo, a escolha por utilizar determinados tópicos mais que outros passa por esse perscrutar, posto 

que ao longo do ano foi ficando claro quais desses serviam melhor ao estado do grupo de cada oficina. Em um dia 

denso, com pessoas mais agitadas, o uso de jogos, trabalhando os tópicos Presença e Articulação permitia uma 

conexão maior entre os participantes. Em outro dia, com a maioria dos participantes idosos e com restrições físicas, a 

investigação do Peso com a exploração de propostas em duplas, manipulação de partes do corpo e percussão corporal, 

pôde tornar o trabalho mais integrado. Outras vezes, com participantes jovens e ativos, a exploração do tópico Apoios, 

passando pelos níveis alto, médio e baixo, usando dinâmicas mais ágeis, pôde gerar desafios interessantes, que 

também acabam por promover uma integração maior entre os participantes.

 Importante salientar, mais uma vez, que, embora na sistematização da técnica haja uma diferenciação entre os 

tópicos corporais e uma sequência de introdução aos mesmos, na prática estes são complementares e se intercalam 

amplamente. Assim, quanto maior a apropriação da pesquisa nesta técnica, maior a fluidez entre os tópicos, em seus 

usos e sua investigação. No caso desta pesquisa, as experimentações foram se dando com rigor, mas sem a exigência 

de uma sequência rígida na utilização dos mesmos, posto que não se trata de um curso, ou mesmo uma aula sobre tal 

técnica e, sim, uma vivência em dança que tem esse referencial como premissa do trabalho. 

 Portanto, embora a Técnica Klauss Vianna tenha sido mencionada algumas vezes, de modo explicativo durante 

as práticas, abordando a orientação de suas premissas, na maior parte do tempo, tais referenciais serviram para nortear 

meu pensamento e minhas proposições, sem nenhuma necessidade de nomeação ou explicação mais direcionada ao 

entendimento da técnica em si. Tratando-se, então, de um enfoque que busca atualizar a consciência do movimento a 

partir de estímulos cinestésicos, sensoriais e relacionais, como condição para alterações de padrões de movimento e da 

percepção corporal. Estabelecendo possibilidades de aquisição de novos repertórios expressivos com a descoberta de 

outras linguagens, não necessariamente referendadas à dança, ou mesmo a um determinado campo de prática corporal, 

mas, sim, como possibilidade de enfrentamento de distintos processos vitais com a aquisição de outras sensibilidades. 

 Neste ensejo, vou descobrindo variações do proceder, seguindo as indicações que a prática proporciona e as 

dinâmicas que o próprio grupo vai recriando, cada vez que certas estratégias funcionam como bons condutores a um 

estado de exploração singular, individual e coletiva. Assim como cada vez que uma proposta míngua, tendo que ser 

abandonada ou reinventada.
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 É possível dizer que, em meio a diversas impossibilidades e restrições, como as tantas vezes em que não foi 

possível entrar em algum tipo de atividade planejada porque havia agitação demais, ou prostração demais, ou um estado 

geral de sonolência, ou alguém em crise, ou o solo demasiado frio para utilizar o chão, ou pessoas com mobilidade 

reduzida, etc, outros possíveis foram apresentando-se, como novo enredo para a exploração que se seguiu. Operando 

sempre por pistas, mais que certezas. E também com a clareza de sua função pontual de ingresso à subjetividade do 

grupo daquele dia, forçando meu entendimento a olhar para as soluções encontradas de forma variada, encarando suas 

brechas, deslizes, fragilidades, acertos e fracassos. 

 A cada derrapada na esteira das certezas, uma outra conexão se faz, resgatando o sentido primeiro deste 

trabalho: inventar meios para dançar junto a um grupo de usuários de um CAPS. E se a cada invenção descubro também 

modos de aquietar, de olhar, de respirar, de mirar o vazio, de encarar a diversidade de entendimentos e a solidão de 

algumas corporalidades, visitadas por mim e pelos participantes da oficina, não saio imune às provocações que me 

foram impostas: como diferenciar sem excluir? Como criar proposições sem docilizar? Como propor desvios nos padrões 

de movimento sem invadir? Como ampliar minha linguagem restrita sem recair no clichê dos “grupinhos” bem sucedidos? 

Como acolher os fracassos como possibilidades?

 Aceitar a provocação como método leva-me a incorrer às palavras de Pelbart:

 O leque dos possíveis contém cada vez menos modelos de normalidades ou de 
anormalidades, cada vez menos e mais pobres formas de viver a familiaridade, a criação, a 
política, a conjugalidade, os modos de subjetivação, como se assistíssemos a uma 
homogeneização crescente de um social cada vez mais codificado. (...)
Não basta reconhecer o direito às diferenças identitárias, com essa tolerância neoliberal tão em 
voga, mas caberia intensificar as diferenciações, incitá-las, criá-las, produzi-las. Talvez essa 
seja uma das coisas mais fascinante e mais difíceis de fazer no trabalho com psicóticos; o 
multiplicar as formas de conexão, de linguagens, de abordagens de entendimento. 
Pluridimensionar o campo. Recusar a homogeneização sutil mas despótica em que incorremos 
às vezes, sem querer, nos dispositivos que montamos quando os subordinamos a um modelo 
único, ou a uma dimensão predominante. Aceitar esse paradoxo de que quando um dispositivo 
está dando certo demais é que ele já não serve mais, que quando um grupo está 
demasiadamente bem sucedido alguma processualidade foi emperrada, que quando 
entendemos muito bem é porque deixamos de entender um bocado, que quando estamos 
muito sãos é porque já estamos muito neuróticos. (PELBART, 1993, P. 23)

 Nesses termos, sigo nas surpresas desse processo que delira recursos para dar conta da dimensão 

impremeditável do seu fazer. Concluindo provisoriamente que, talvez, esse seja um presente valioso, que conduz a 

prática a um tipo de disparate que faz transbordar os limites dessa intervenção, restaurando princípios de relação com 

pessoas, coisas e situações a partir da estranheza. 
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 Introdução

 11.433, este é o número de suicídios registrados em 2016, pelo Ministério da Saúde brasileiro, fenômeno que cresceu 

7% de 2010 a 20162. Ainda, segundo o neurocientista John T. Cacioppo (2013)3, 45% do aumento de chances de morte 

prematura4, nos Estados Unidos, ocorre em decorrência da condição de solidão. Esta condição é definida pela filósofa política 

Hannah Arendt (1989, p.527) como “[...] experiência de não pertencer ao mundo, que é uma das mais radicais e 

desesperadas experiências que o homem pode ter.” 

 Iniciar por estes dados, tão densamente dolorosos, é um modo de deixar nítido, prontamente, sobre o que este artigo 

se refere ao abordar a manutenção da sobrevivência. Esta se define como o conjunto de operações e processos que mantém 
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1 Arte-educadora, professora e artista da cena. Mestra em Comunicação e Semiótica (PUC-SP) e Especialista em Técnica Klauss Vianna, pela 
mesma instituição. Principais linhas interesses: Neurociência Social; Agir político e conexões sociais; Escola Vianna; Técnica Klauss Vianna; Fluxos 
criativos do corpo cênico; Ciências Cognitivas; Educação somática; e Teoria crítica - Escola de Frankfurt. Pesquisadora participante do projeto 
“Filosofia em Movimento”, coordenado pela Profa. Dra. Fernanda Carlos Borges.

2 Ano da última aferição estatística a respeito de suicídio no Brasil, pelo Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM), desenvolvido pelo 
Ministério da Saúde. Disponível em https://bit.ly/2yCCgNh. Acesso em 18 de abril de 2020.

3 A Letalidade da Solidão (CACIOPPO, 2013), TEDx Des Moines. Disponível em <<https://youtu.be/_0hxl03JoA0>>. Acesso em 30 de agosto de 
2019.

4 Sobre as probabilidades de morte prematura, comparativamente, Cacioppo apresenta: Viver com poluição no ar: 5%; Obesidade: 20%. 
Consumo excessivo de álcool: 30%. (idem).

FLUXOS CRIATIVOS: 
Alternativas de sobrevivência nas conexões do corpo que dança.
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PUC-SP, Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica
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RESUMO     |     ABSTRACT     

Durante o processo evolutivo, os contatos entre corpos e ambiente, em meio às adversidades, produziram processos e 
comportamentos atrelados a indicadores para a manutenção da sobrevivência humana, dentre eles: a conexão social 
(CACIOPPO e PATRICK, 2010). Os hábitos contemporâneos, produzidos pela lógica da tecnologia atuam diretamente nas 
habilidades que pressupõem esta conexão. Como alternativa a este contexto, este artigo propõe as operações dos fluxos 
criativos do corpo que dança, com base em Damásio (2000, 2018); Berthoz (2000, 2010); Lakoff e Johnson (1999); Teoria 
Corpomídia (KATZ e GREINER, 2005); e Técnica Klauss Vianna.
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During the evolutionary process, the contacts between bodies and environment, in the midst of adversity, produced processes 
and behaviors linked to indicators for the maintenance of human survival, among them: the social connection (CACIOPPO and 
PATRICK, 2010). Contemporary habits, produced by technological logic, act directly on the abilities that presuppose this 
connection. As an alternative to this context, this article proposes the operations of the creative flows of the dancing body, 
based on Damásio (2000, 2018); Berthoz (2000, 2010); Lakoff and Johnson (1999); Bodymedia Theory (KATZ and GREINER, 
2005); and Klauss Vianna Technique. 
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a vida em continuidade e produz suas pulsões, reduz ou evita a produção de estados patológicos e riscos de morte, nos 

contatos com informações a ele adversas. 

 Como problematização, são apresentadas as reconfigurações dos hábitos e habilidades cognitivas, pela lógica da 

tecnologia, com base no conceito de corpo apps (KATZ, in KATZ e GREINER, 2015), que transformam os processos de 

conexão social, pressuposto evolutivo para a manutenção da sobrevivência.

 Com base nestes pressupostos e nas pesquisas dos neurocientistas António Damásio (2000, 2018) e John T. 

Cacioppo e seu co-editor William Patrick (2010); do neurofisiologista Alain Berthoz (2000, 2010); dos filósofos, linguistas 

e pesquisadores de Ciências Cognitivas, George Lakoff e Mark Johnson (1999), os fluxos criativos, nas 

experimentações e estudos da Técnica Klauss Vianna, são propostos como alternativas para um agir de sobrevivência.

 1. Conexão X Solidão: Operações e dispositivos. 

 1.1 A solidão e as negociações do corpo sobrevivente

 Somos uma espécie gregária, “nossos cérebros e corpos estão moldados para funcionar em agregações, não em 

isolamento” (CACIOPPO e PATRICK, 2010, p.145)5. 

 Desde períodos mais remotos, houve taxas de sobrevivência mais elevadas dentre os humanos com maior 

habilidade de se manter em agregações,  em consequência, seus genes se propagaram mais abundantemente. Os  

traços genéticos humanos passaram a sinalizar o que favorece ou apresenta risco à sobrevivência, sendo, a conexão 

social um indicativo favorável à vida, e a solidão uma sinalização de risco.

Como os primeiros humanos tinham mais chance de sobreviver quando se mantinham juntos, 
a evolução reforçou a preferência por fortes laços humanos ao selecionar genes que 
favorecem o prazer da companhia e produzem inquietude quando se está involuntariamente 
desacompanhado. Além disso [...]  a evolução moldou não apenas para nos sentirmos bem 
quando estamos conectados a outros, mas também para nos sentirmos seguros. (CACIOPPO 
e PATRICK, 2010, p.31)

 Neste contexto, um corpo em condição de solidão, com base em suas informações genéticas, pode produzir a 

informação de que sua vida está em risco. No entanto, reconfigurações cognitivas podem transformar as habilidades de 

perceber os indicadores desta condição. 

 No artigo  Social Neuroscience of the Twenty-First Century6 (NECKA, CACIOPPO e CACIOPPO, 2015, 

pp.485-486) são apresentados dados de pesquisas que apontam que o risco de patologias ou problemas 

cardiovasculares, o aumento da pressão arterial, a progressão do Alzeimer, a diminuição da imunidade, a sintomatologia 
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5  Ao dizer “moldados” Cacioppo e Patrick (2010) se referem aos traços genéticos desenvolvidos ao longo do processo evolutivo, embora o 
campo das conexões e comportamentos sociais esteja em constante transformação, de modo mais enfático que outros, por ser um traço 
desenvolvido por milhares de anos, não se poderia invalidar esta característica da espécie.

6 Disponível em https://bit.ly/2xXaqv0. Acesso em 11 de novembro de 2019.

https://bit.ly/2xXaqv0
https://bit.ly/2xXaqv0


depressiva, a ideação e comportamento suicidas, entre outros prejuízos à saúde, são produzidos quando os seres 

humanos vivem solitariamente ou percebem que vivem solitários.

O sentimento aversivo de solidão serve para nos levar a renovar as conexões necessárias para 
garantir a sobrevivência e promover a confiança social, coesão e ação coletiva.

Fome, sede e dor física, se ignoradas, reduzem a capacidade de uma pessoa na natureza de 
encontrar e capturar alimentos. A solidão também, se ignorada, pode ter efeitos prejudiciais 
que contribuem para o prejuízo da saúde mental e física. (CACIOPPO e CACIOPPO, 2014, 

p.7, tradução nossa)7

 É importante pontuar que “solidão” não é sinônimo de “estar a sós”. Para a neurociência social8 e para a filósofa 

Hannah Arendt (1989), a solidão9 é uma condição na qual o corpo tem redução de sua habilidade de estar em conexão 

com outros corpos. 

A rigor todo ato de pensar é feito quando se está a sós, e constitui um diálogo entre eu e eu 
mesmo; mas esse diálogo dos dois-em-um não perde o contato com o mundo dos meus 
semelhantes, pois eles são representados no meu eu, com o qual estabeleço o diálogo do 
pensamento (idem, p. 528).

 Um corpo  não perde ou reduz a conexão com o outro, prontamente, pela escolha de estar a sós, desde que haja 

a continuidade dos fluxos entre suas coleções de informações e as de outros corpos (memórias, sentimentos, 

percepção, entre outras operações). Como também, se pode intuir que aquele que está em meio a uma grande multidão 

poderá estar em condição de solidão, caso estes fluxos não se produzam. 

 Da mesma maneira que solidão não é sinônimo de estar a sós, a definição de isolamento também não se 

restringe ao distanciamento espacial entre os corpos. O isolamento social, aqui, se define como um conjunto de 

dispositivos, que incluem as ações que desmobilizam o desejo e a necessidade de agir em grupo (ARENDT, 1989, 

p.528). 

 Como elucida Cacioppo (2013)10, em isolamento, o corpo desenvolve o sentimento de autopreservação, 

demonstrado principalmente por uma atividade do cortex visual, que se concentra nos aspectos nocivos daquilo com que 

se depara, uma função neuronal de proteção, para detectar rapidamente as ameaças. 

 No contexto social, dispositivos que distanciam contextualmente os corpos (culturalmente, economicamente, entre 

outros), produzindo a condição de isolamento, podem ampliar a atenção sobre os aspectos nocivos, aferindo a diferentes 
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7  The aversive feeling of loneliness serves to prompt us to renew the connections we need to insure survival and to promote social trust, 
cohesiveness, and collective action.

Hunger, thirst, and physical pain, if ignored, ultimately reduce a person’s ability in the wild to find and capture food. Loneliness, too, if ignored, can 
have damaging effects that contribute to deleterious mental and physical health. (CACIOPPO e CACIOPPO, 2014, p.7)

8 Campo interdisciplinar proposto por John T. Cacioppo e Gary G. Berntson, em 1992. Disponível em http://www.johncacioppo.com/. 
Acesso em 6 de abril de 2020.

9 Na versão original em inglês do livro Origens do totalitarismo, Arendt utiliza o termo “loneliness”, o qual alguns tradutores apresentam 
como “desamparo”. No entanto, este artigo se baseia na tradução de Roberto Raposo, o qual apresenta “loneliness” como “solidão”, “isolation” 
como “isolamento” e “solitude” como “estar a sós”. 

10  The lethality of loneliness: John Cacioppo at TEDxDesMoines. Iwoa, 2013. Disponível em < https://youtu.be/_0hxl03JoA0>. Acesso 
em 04 de dezembro de 2018.

http://www.johncacioppo.com
http://www.johncacioppo.com
https://youtu.be/_0hxl03JoA0
https://youtu.be/_0hxl03JoA0


corpos uma categorização de ameaça. Desta maneira, o corpo assume os demais como adversidades, às quais 

necessita opor-se, traçando outra via de risco à sobrevivência, não somente para si, mas também para os outros.

 1.2 O corpo instrumental e a lógica da tecnologia

 No livro A escola não é uma empresa (LAVAL, 2019, orelha), Afrânio Catani ressalta que “nenhuma sociedade é 

capaz de funcionar se o vínculo social se resume às ‘águas geladas do cálculo egoísta’”, esta observação suscita um 

corpo percebido como um instrumento para o cumprimento de uma demanda.

[...] situações que parecem aumentar o risco de solidão de uma pessoa incluem aquelas em 
que ela tem pouco controle sobre suas relações sociais ou percebe que é apenas um meio 
instrumental para os fins extrínsecos e não sociais da outra pessoa. (CACIOPPO e 

CACIOPPO, 2014, p.10, tradução nossa)11

 Nesta problemática, está a produção de comportamentos pela lógica da tecnologia, na qual a funcionalidade, o 

desempenho e a produtividade reconfiguram a comunicação entre os corpos. Ressaltando que “lógica da tecnologia” não 

é o mesmo que “tecnologia”. Esta última se define como os modos de utilização de um instrumento ou técnica, 

destinados a suprir diferentes demandas humanas. Enquanto a primeira se caracteriza pela lógica de suas operações, 

que não inclui ludicidade, imaginação e prazer. 

 Com base na “lógica da tecnologia” se tem um diagnóstico sobre os modos de operar de uma sociedade, pois esta 

lógica sintetiza, em grande parte, suas demandas e produções econômicas, culturais, políticas e sociais.

 Aparatos e aplicativos tecnológicos, tais como os softwares, se destinam a ser eficientes e eficazes em suas 

funções, contudo, não se recorre a eles quando não há necessidade daquilo que produzem. O contato se dá pela 

demanda funcional, que finaliza assim que o resultado é obtido, ou que sua capacidade produtiva cesse. 

O software é da ordem do "existe para". Recorre-se a ele somente quando se tem interesse na 
função para a qual existe. Mas lidamos tanto com eles que essa lógica que os estrutura termina 
por nos contaminar e virar um comportamento, mesmo quando não estamos diretamente 
envolvidos com softwares. Aos poucos, vamos passando a nos relacionar com tudo e todos 
também nesse eixo do "as coisas são para uma certa função". E, lentamente, o "as coisas" 
passa a ser também "as pessoas", "as atitudes", "as escolhas" etc. (KATZ, in KATZ e 
GREINER, 2015, p.244)

 A repetição do contato com os aparatos tecnológicos, certamente, produz um treinamento cognitivo, para que sua 

lógica de funcionalidade se torne hábito. Contudo, como compreendido pelo conceito de corpomídia, é importante indicar 

que este é um processo de negociação, entre as coleções móveis de informações do corpo e estas com as quais ele tem 

contato. Não se trata de uma relação passiva de mudança por um fenômeno externo, que o atravessa ou ocupa.

O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, pois toda informação que 
chega entra em negociação com as que já estão. O corpo é o resultado desses cruzamentos, e 
não um lugar onde as informações são apenas abrigadas. É com esta noção de mídia de si 
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11 […] situations that appear to increase a person’s risk for loneliness include those in which the person has little control over their social 
relationships, or perceives s/he is merely an instrumental means to the other person’s extrinsic, nonsocial ends. (CACIOPPO e CACIOPPO, 2014, 
p.10)



mesmo que o corpomídia lida, e não com a ideia de mídia pensada como veículo de 
transmissão. A mídia à qual o corpomídia se refere diz respeito ao processo evolutivo de 
selecionar informações que vão constituindo o corpo. A informação se transmite em processo 
de contaminação. (KATZ e GREINER, in GREINER, 2005, p.125)

 A relevância deste entendimento está na possibilidade de produzir alternativas nestes contextos, pois, os 

treinamentos do corpo, em parte, definem como serão estes contatos com as informações, suas escolhas e as 

reconfigurações, que serão produzidas nestas negociações. 

 Em um exemplo sobre as codependências entre conexão social e funções fisiológicas, Cacioppo e Berntson 

(2009, p.23) citam as transformações no metabolismo de um filhote, quando separado por longo período de sua mãe. 

Com base na imagem da ausência materna, de segurança e conforto, o sistema termorregulatório, bem como, os fluxos 

sanguíneos das funções digestivas são desviados e se concentram nas funções cerebrais e cardiológicas, diminuindo 

também suas respostas e comportamentos espontâneos, colocando-o em estado próximo à hibernação, até o retorno da 

mãe. 

[...] imagem designa um padrão mental em qualquer modalidade sensorial, como, por exemplo, 
uma imagem sonora, uma imagem tátil, a imagem de um estado de bem-estar. Essas imagens 
comunicam aspectos das características físicas do objeto e podem comunicar também a 
reação de gostar ou não gostar que podemos ter em relação a um objeto, os planos referentes 
a ele que podemos ter ou a rede de relações desse objeto em meio a outros objetos. 

(DAMÁSIO, 2000, n.p.)12

 A imagem é “a unidade básica para as mentes” (DAMÁSIO, 2018, p.109). Sendo os processos fisiológicos e das 

imagens codependentes, não se poderia partir de uma divisão entre mente e corpo13. Esta é a constatação de maior 

relevância para o desenvolvimento de atitudes para a manutenção da sobrevivência e o pressuposto fundamental para 

as proposições seguintes.

 2. Fluxos criativos: alternativas de sobrevivência.

 Os fluxos criativos do corpo que dança são as operações sensório-motoras, perceptivas, entre outras trocas 

contínuas de informações entre corpos e ambiente, que ocorrem nas experimentações de criação, que reconfiguram as 

informações destes corpos e ambientes e suas alternativas de comunicação.

 2.1 Autoconhecimento e percepção nos processos de conexão social

 “Quanto mais você move, mais você descobre o seu caminho.”  Esta frase, dita por Angel Vianna (2018)14, 

convida para refletir sobre a relevância do movimento, no processo evolutivo humano. Além de destacá-lo como 
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12  Edição digital não paginada.

13  Não se pretende aqui tratar corpo como sinônimo de fisiologia, mas apresentar que mesmo o que se recorta como fisiológico é produzido 
também pelos processos mentais e que este o é pelos processos fisiológicos.

14 Bailarina, coreógrafa e educadora brasileira. Uma das pioneiras da dança contemporânea no Brasil, e das mais importantes referências 
no estudo do movimento. Disponível em https://youtu.be/wUu3wTwPmCE, com o título de “Corpo Filósofo – Ocupação Angel Vianna (2018)”: 
Acesso em 25 de fevereiro de 2019.

https://youtu.be/wUu3wTwPmCE
https://youtu.be/wUu3wTwPmCE


fundamental ao conhecimento, ao dizer “seu caminho”15, é sinalizado um entendimento de corpo, que se produz pelo 

agir, constantemente em trânsito, por meio dos processos e fluxos co-evolutivos.

Há um fluxo de transformação inestancável e permanente em curso na vida, e ele se chama 
evolução. Não é direcional e tampouco cumulativo (o que o impede de ser associado à noção 
de progresso) e apoia-se no movimento para promover as suas ações. O movimento, presente 
como padrão já no embrião, precisa da relação com o espaço para acontecer como movimento, 
para se atualizar. Ou seja, é o movimento quem favorece a existência da comunicação. (KATZ, 
2006, n.p., disponível em https://bit.ly/2Vpz5ig)

 Para cada movimento, uma série de escolhas estão implicadas, em diferentes cadeias fisiológicas (muscular, 

óssea, articular). Estas escolhas ocorrem na instância dos receptores, em comunicação com diferentes redes neurais, e 

em trocas com o meio, atualizando as informações do corpo e definindo as ações do movimento. 

De fato, aos cinco sentidos tradicionais - tato, visão, audição, paladar, olfato - devemos 
acrescentar o sentido do movimento, ou cinestesia. Sua característica é fazer uso de muitos 
receptores, mas notavelmente ele foi esquecido na contagem dos sentidos. [...] Por qual 
distorção a linguagem suprime o sentido mais importante para a sobrevivência? Uma 

explicação plausível é que ele não é identificado pela consciência16, e seus receptores são 

escondidos. (BERTHOZ, 2010, p. 25, tradução nossa17)

 Sendo um sentido perceptivo, o movimento se define como ação de decisão, pois: 

[...] a percepção é, na verdade, não apenas uma ação simulada, mas também essencialmente 
uma DECISÃO. Perceber não é apenas combinar, pesar; é selecionar; é remover 
ambiguidades; é decidir.

Perceber é escolher, na massa de informações disponíveis, aquelas que são relevantes para a 

ação prevista. (idem, p.387, tradução nossa18)

 Esta ação de decisão pode ser elucidada pelo seguinte exemplo: Quando um grupo de pessoas está em uma sala 

e somente algumas poucas ouvem um som de choro de criança, ou identificam a diferença entre este som e algum outro 

que incida naquele instante, provavelmente, estas têm alguma imagem que configura este som como relevante aos seus 

propósitos e identifique a sua diferença. 

 Por este exemplo, não se quer demonstrar que as audições de parte do grupo sejam, simplesmente, mais 

aguçadas. Estes processos dizem respeito à relevância desta natureza de informação para elas. Caso peçam ao grupo, 
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15  Para que um espaço se configure como “caminho” é necessária a relação de um corpo em trânsito por este espaço, para que assim seja 
compreendido.

16  Sobre não ser o movimento identificado pela consciência, pode-se sugerir que Berthoz se refira aos impulsos nervosos que ativam os 
músculos e seus receptores. 

17  Indeed, to the five traditional senses – touch, sight, hearing, taste, smell – we must add the sense of movement, or kinesthesia. Its 
characteristic feature is that it makes use of many receptors, but remarkably it has been forgotten in the count of the senses. […] By what twist did 
language suppress the senses most important to survival? A plausible explanation is that is not identified by consciousness, and its receptors are 
concealed. (BERTHOZ, 2000, p. 25)

18  […] la perception est, en fait, non seulement action simulée mais aussi essentiellement DÉCISION. Percevoir n’est pas seulement 
combiner, pondérer; c’est sélectionner ; c’est lever des ambiguïtés ; c’est décider. Percevoir, c’est choisir, dans la masse des informations 
disponibles, celles qui sont pertinentes par rapport à l’action envisagée. (BERTHOZ, 2010, p.387)

https://bit.ly/2Vpz5ig
https://bit.ly/2Vpz5ig


que anteriormente não ouviu o choro (que continua reincidindo), que tente ouvi-lo por um determinado propósito, que 

seja interessante para ele, provavelmente, grande parte ou todos passarão a ouvir, pois se torna relevante à ação 

prevista, por uma demanda reconhecida por estes corpos. 

 Uma das relações entre solidão/isolamento e percepção se traça neste ponto, pois, informações necessárias para 

que ocorram os processos de conexão social podem ser escolhidas ou não, de acordo com sua relevância para cada 

corpo.  De modo que, cognitivamente, não se trata de desdenhar as informações de outros corpos ou ambientes, mas de 

não as perceber.

 Ações que se repetem constantemente se configuram como treinamentos cognitivos. Sejam, horas diárias em 

uma barra de balé ou em frente a telas de computador, como também, outras experiências que se atentam à 

manutenção das habilidades perceptivas. 

 Uma das mais importantes operações da percepção, que se correlaciona a essas decisões, é a predição, definida 

como “propriedades que antecipam a natureza deste movimento, sua tônica e dinâmica”. (BERTHOZ, 2000, p.57, 

tradução nossa19). Ela opera pré-selecionando variáveis necessárias ao processo perceptivo. Ao decidir deitar-se no 

chão, a predição pré-seleciona variáveis de percepção de nível, textura do chão, temperatura, entre outras.

 Por meio de suas experiências sensório-motoras, baseadas nos Processos de Vetores, Lúdico e Criativo, os 

treinamentos da TKV produzem a manutenção das habilidades perceptivas. Estas habilidades aprimoram a identificação 

de ambiguidades e seleção de informações que se diferenciam. Além disso, por seu princípio de investigação, por 

constantes aprendizagens de caminhos, os fluxos criativos reconfiguram continuamente as ações previstas, ou seja, os 

propósitos do corpo.

 Segundo Cacioppo e Patrick (2010, p. 171), “[...] o autoconhecimento e a capacidade de entender os sentimentos 

e as intenções sinalizados por outros podem estar conectados”. Desta maneira, os princípios da TKV, baseados no 

autoconhecimento, na autonomia, nas aprendizagens de caminhos, como processos de cada corpo (NEVES, 2010, 

p.37), são profundamente relevantes ao desenvolvimento da empatia e outras habilidades, nas quais se baseiam a 

conexão social e empatia, com base nas operações dos neurônios espelho.

Assim, o sistema de neurônios espelho [...] funciona para fornecer ao observador o 
conhecimento da ação observada de uma perspectiva "pessoal". Aparentemente, esse 
entendimento "pessoal" das ações dos outros promove nosso entendimento e ressonância com 

os outros. (CACIOPPO e PATRICK, 2008, p.154, tradução nossa)20

 Damásio (2011, n.p) relata uma ocasião em que, sem motivo identificado prontamente, se pôs a pensar em um 

colega de trabalho, e estranhou esta imagem, quando, por fim, percebeu que estava andando pelo laboratório a fazer 

movimentos de pernas e braços similares aos que este colega costumava fazer. 
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19 […] proprieties that anticipate the nature of the movement, tonic or dynamic. (BERTHOZ, 2000, p.57)

20  Thus the mirror neuron system […] functions to give the observing individual knowledge of the observed action from a "personal" 
perspective. This "personal" understanding of others' actions, it appears, promotes our understanding of and resonance with others. (CACIOPPO 
e PATRICK, 2008, p.154)



 Somando à proposição de Alain Berthoz (2000), que apresenta o movimento como sentido perceptivo, notamos 

que seus receptores também produzem outras naturezas de imagem. Dentre os operadores que possibilitam esta 

produção, estão os neurônios espelho, que a partir dos processos empáticos, possibilitam a evocação da imagem de 

outros corpos, simulando-as em si mesmos, nas experiências do movimento.

 Outro elemento da empatia é o hormônio da oxitocina, conhecido como o “hormônio do amor”. “A oxitocina 

aumenta a regulação social por ser a substância da calma” (CACIOPPO e PATRICK, 2010, p.158). 

 Abundantemente produzido no corpo feminino, durante o parto, atuando também nas contrações uterinas, outro 

potente modo de produção deste hormônio é o contato físico, principalmente, o toque. 

 Nos experimentos de estudos da TKV, mais constantemente, sobre os Processos de Vetores21, muitas são as 

proposições que incluem o toque, o que libera a produção da oxitocina. Estes processos favorecem o desejo de cuidado 

e contato físico com o outro.

 Ao lembrar da definição de Arendt (1999) sobre estar “a sós”, como um estado em que os diálogos com o outro 

permanecem, diferente da condição do corpo solitário (na qual este diálogo se torna ausente), observa-se a 

potencialidade destas experiências para as habilidades cognitivas necessárias às conexões sociais.

 2.2 Conexões conceituais de um corpo em fluxo co-evolutivo

  “Opor-se a uma ideia”, “apoiar-se em uma teoria”, “sentir o peso da responsabilidade”, “a vida voltou para os 

eixos”, “mobilizar uma resistência política”, estas são metáforas conceituais22, como definem George Lakoff e Mark 

Johnson (1999), produzidas por experiências sensório-motoras nos contatos entre corpos e ambiente. 

Nossa realidade é moldada pelos padrões de movimento, pelos contornos de nossa orientação 
espacial e temporal e pelas formas de interação com os objetos. Nunca é apenas uma questão 
de conceituação abstrata e julgamentos proposicionais. (JOHNSON, 1987, p. xix, tradução 

nossa23)

 Estas produções ocorrem em trocas contínuas de informações, de maneira que, ao conceituar a responsabilidade 

como algo de que se pode sentir o peso, os fluxos de informações da experiência sensório-motora, que produz esta 

conceituação, continuam seus processos neuronais. 

A maneira do cérebro de formar representações implica que duas ou cinco ou cinquenta 
pessoas podem compartilhar mais ou menos a mesma perspectiva. [...] Esse compartilhamento 
também permite que membros de uma equipe cirúrgica cardíaca e de seleções internacionais 
de futebol antecipem os desejos e as necessidades uns dos outros e resolvam um problema ou 
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21  O Processo de Vetores, na TKV, se baseia em experimentações e estudos sobre oito direcionamentos ósseos. (MILLER, 2007, 
pp.75-87)

22  Segundo Lakoff e Johnson (1999), as metáforas conceituais são produzidas pela experiência sensório-motora, e são o que habilita o 
corpo a dar sentido à experiência, o que torna possível grande parte do pensamento abstrato, a base de nosso raciocínio ético. (PRADO, 2019, 
p.18)

23  Our reality is shaped by the patterns of movement, the contours of our spatial and temporal orientation, and the forms of our interaction 
with objects. It is never merely a matter of abstract conceptualization and propositional judgements. (JOHNSON, 1987, p. xix)



respondam a ele em velocidade impossível para um único indivíduo. (CACIOPPO e PATRICK, 
2010, pp. 187-188)

 Nas investigações dos vetores, para as experimentações sobre os movimentos e direcionamentos ósseos, é 

preciso entrecruzar informações de diferentes corpos, inclusive, com atuação dos neurônios espelho, nestes 

compartilhamentos, que irão compor a imagem do osso, por exemplo. 

 Um dos modos de operar dos ambientes virtuais, como também de outras mídias, principalmente, aquelas 

fartamente baseadas no senso comum, é a atribuição de novos significados a termos já conhecidos, como: compartilhar, 

interagir, seguir, conectar, entre outros. 

O corpo necessita conceituar, categorizar, necessita destas produções para sobreviver, para 
definir escolhas, conexões, comunicar-se. No entanto, algumas reconfigurações atuais do 
ambiente, podem interferir nestes processos, de modo desfavorável a estas necessidades, 
socialmente, politicamente e cognitivamente. Abrir brechas em informações categorizadas, 
questões, é um modo de produzir movimento àquilo que se aproxima de um certo grau de 
automatismo. (PRADO, 2019, p. 81)

   “Todo   resultado   de   um   gesto, de   uma   ação, provém   do   espaço existente entre a oposição de dois 

conceitos” (VIANNA, 1990, p. 79). Esta observação de Klauss Vianna aponta para um reconhecimento da produção 

conceitual produzida pelo movimento, não sendo somente uma produção abstrata, descorporificada, pois, “[...] dançar é 

também um modo de rearranjar movimentos triviais para produzir novas habilidades.” (KATZ, in PEREIRA e SOTER 

(orgs.), 1997, p.13).  O corpo, que pensa, conceitua, categoriza, reconfigura os ambientes, que se tornam corpo e, 

nestas conexões, mantem-se contemporaneamente presente e sobrevive, em fluxo co-evolutivo.

 Considerações finais

 O artista plástico francês Christian Boltanski, em suas obras criadas com base em acontecimentos de guerra, 

enuncia que nestas tragédias não morrem milhares de pessoas, e sim uma pessoa que gostava de espaguete, outra que 

sonhava fazer aulas de dança, a mãe que fazia excelentes panquecas, uma a uma, entre tantas vidas. 

 Este artigo iniciou com um número (11.433), contudo, deixa o convite para olhar para ele, não como um dado 

estatístico, e permeá-lo, imaginar os contextos, criar as imagens das linhas de conexão, que se romperam, para que se 

lançasse o corte do último fio de suas teias.  

 As codependências entre os corpos e ambiente permitem que os vejamos como humanidade, o corpo adoecido, e 

não como indivíduo apartado (o que agravaria ainda mais sua condição). Quando se trata de solidão e isolamento, a 

saúde dos corpos não é cercada pelos limites da pele de cada um. 

 A evolução de alguns seres de nosso planeta foi a extinção, ou seja, evoluir não é aprimorar. Portanto, quando um 

corpo que evoluiu reproduzindo os genes da conexão social, ao se deparar com adversidades e reconfigurações do 

meio, que se contrapõem às necessidades de conexão e poderiam levá-lo à morte, escolhe apoiar-se, resistir e opor-se 

ao automatismo da produtividade e à solidão, torna-se não só evolutivo, mas também revolucionário.
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 Esta não é uma proposição positivista ou negativista, é a perspectiva evolutiva, acadêmica e ativista de uma 

humana sobrevivente.
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 “Se minha alma pudesse dar pé, eu não me ensaiaria, me resolveria; 

Mas ela se encontra sempre em aprendizagem e à prova.” 

Montaigne

 MOVIMENTO I – AO PÉ DA LETRA

 Sentado na cadeira. Percebo o alinhamento da minha coluna vertebral. O apoio dos meus ísquios. Uma tensão cervical 

do lado direito anuncia a incapacidade de começar a escrita. Releio a epígrafe. Sinto-me estagnado. Vaidoso. Invejoso das 

palavras de Montaigne. Pego o celular. Uma mensagem da Sil. Um link para solicitação de auxílio emergencial ao cidadão. A 

lembrança que passamos por uma quarentena. A pandemia de Covid-19. Tudo está em suspensão. Economia. Sociedade. 

Meu cartão. Percebo meus pés no chão. Volto-me para a respiração. A atenção plena ao instante. Entre a entrada e a saída 

de ar pelas minhas narinas. Um terno sorriso. Nenhuma palavra possível.

 MOVIMENTO II – SEM PÉ NEM CABEÇA

 Queríamos escrever sobre as relações entre a educação somática e as práticas corporais chinesas como dispositivos 

terapêuticos através do movimento. 

 O que nos mobilizava a fazê-lo era o encontro. 

 O encontro dos princípios da Técnica Klauss Vianna (TKV) com os fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa 

(MTC). O encontro de direcionamentos ósseos com meridianos de energia. De sensações somáticas com imagens 

ideogrâmicas. Da Sil com o Zé. Do Zé com a Sil. 

 O que havia de vivo nesses encontros era justamente o frescor, o vigor, a vulnerabilidade e a despreocupação típica 

dos começos. Mas como precisar o começo? Onde traçar a linha do meio? Como saber que chegamos ao fim? Não sabemos. 
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1 Silvana Santos - Artista e bailarina profissional (desde 2002). Atua como pesquisadora em dança-educação (desde 2005). Licenciada 
como educadora física (2009). Especialista na Técnica Klauss Vianna pela PUC-SP (2015). Pesquisadora das práticas corporais chinesas: Qi 
Gong e Lian Gong (desde 2016), orientada por Maria Lúcia Lee e Jaime Kuk.

2 Zé Motta - Biólogo licenciado pela Universidade Estadual de Londrina – PR (2010). Ator formado pela SP Escola de Teatro (2014). 
Acupunturista pós-graduado pela UNIP – SP (2019). Trabalha como educador na rede pública estadual - SEE-SP (desde 2013); como ator, na 
Obsessiva Cia (desde 2015); e, como terapeuta, autonomamente (desde 2019). Pesquisa práticas corporais chinesas (desde 2017), sob 
orientação de Maria Lucia Lee, com quem compartilha inquietações liminares entre educação, arte e terapia. Faz da poesia um modo de vida 
coletiva.



 Escolhemos o ensaio como forma de escrita que correspondesse ao fluxo de experiências compartilhadas. Mas 

não apenas o ensaio como gênero literário. O ensaio como dispositivo terapêutico. Um corpo consciente de sua própria 

condição de escrita. Em transformação.

 Frente o diagnóstico da impossibilidade de fazê-lo, resta-nos, apenas, compartilhar os cacos das tentativas. 

 Mantenha-se vigilante, não queremos que se machuque.

 MOVIMENTO III – PÉ NA JACA

 Quem colocou seu pé no lugar? - foi a primeira coisa que o médico me disse quando cheguei ao hospital. 

Curupira! – pensei comigo mesma. 

 Na tentativa de demonstrar para uma aprendiz como saltar de um palco para o outro, meu pé esquerdo torceu 

180 graus. Com todos os ossos desse pé quebrados e a iminência de uma amputação, fiquei sem chão. Dores 

lancinantes. Gelo. Mais gelo. Mais dores. Acupuntura. Fisioterapia. Reaprender a andar. Dar aulas. Sentada. 

Reaprender a dançar. Sentada? 

 Como habitar uma pausa? 

 Nesse momento, encontrei a Prof. Maria Lucia Lee e comecei a experimentar as práticas corporais chinesas. Meu 

corpo movido pela TKV, percebia a ação dos vetores enquanto promovia massagens sutis pelo corpo, estimulando o 

fluxo dos meridianos. Não sei bem se por fé ou falta de alternativa, inseri as práticas na minha rotina diária. Comer. 

Tomar banho. Automassagem Daoyin dos Meridianos3.  

 Depois de quatro meses, numa manhã, ao acordar de sonhos tranquilos, notei que a dor havia me deixado. 

Surpresa! Como seria possível? Sair assim, sem dizer adeus! Não sabia ao certo se o que me intrigava era a eficácia 

das práticas ou meu desejo perverso pela dor. 

 Passados dois anos, deixei de esperar por seu retorno. Talvez por ter compreendido mais profundamente as 

práticas. Sua poética. Seu simbolismo. A harmonização dos Sopros que, aos poucos, vem mudando minha maneira de 

pensar e o modo de me colocar no mundo. Pausar. Ser sem intenção. Talvez, também, por ter redescoberto a TKV e sua 

potência libertadora de educação somática. Dançar. Os movimentos do coração.  

 Hoje, sempre que ouço o assobio do vizinho regando as plantas, aciono o primeiro e o segundo vetores do meu 

pé esquerdo, percebo um fluxo pelo meridiano dos rins e lembro do recado do Curupira: Tome tento, mulé! No palco da 

vida, ou tu enfia o pé direito, ou na jaca.
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3  Sequência de auto estímulos sutis feitos pelas mãos, para ativar e harmonizar a circulação de Qi pelo corpo. Organizada por Maria 
Lucia Lee, baseia-se nos trajetos dos meridianos chineses e nas direções do Qi em cada região do corpo.



 MOVIMENTO IV – PÉ QUENTE, CABEÇA FRIA

 Ao me colocar de pé utilizando os comandos de direcionamentos ósseos, percebo uma base organizada para 

sustentar meu corpo. Sensação de alinhamento que se estende até o topo da cabeça. Proponho-me a permanecer 

nessa posição por mais tempo, observando o fluxo da minha respiração e as sensações que atravessam o corpo. A 

planta dos pés começa a esquentar. Aos poucos noto o relaxamento das musculaturas mais densas das coxas, dos 

glúteos e a liberação do quadril. Enraizar. Tremores na região interescapular. Não sinto os limites dos meus braços. A 

pressão no topo da cabeça transforma-se numa fresca impressão de insetos sobrevoando o poço do sítio da minha avó. 

 Será esse o fluxo natural da energia vital oriundo da atitude consciente, prevista por Klauss? Será essa a 

manifestação do fluxo de Qi (Sopro), preconizada pela MTC? Seriam de mesma natureza? Por que me ocupar dessa 

relação? 

 Talvez porque já esteja manifesta no meu corpo...

 Segundo os exercícios de sistematização da TKV, por Jussara Miller, o primeiro vetor está localizado entre o 

primeiro e o quinto metatarsos; dirige-se ao solo; evidencia os três arcos do pé; garante tônus às pernas; reflete-se na 

tíbia e nos joelhos. O segundo está localizado no calcâneo; dirige-se para dentro; reverbera-se na rotação do fêmur para 

fora; reflete-se na estabilidade da articulação coxofemoral; propõe conexão entre pés e quadris. 

 Outros seis vetores, com suas respectivas direções e relações anatômicas, atuaram para estabelecer minha base 

de sustentação e promover o alinhamento corporal. Entretanto, o acionamento partiu dos dois primeiros. 

 Ao ativá-los tive a sensação que a depressão côncava do meu pé sugava o chão, como uma ventosa. Yong 

Quan4. Fonte Borbulhante. Ponto poço do meridiano dos rins. Primeiro ponto (R1) de seu trajeto superficial. Coração do 

pé. Local de onde sai uma fonte de água. Segundo a MTC, o elemento Água está associado aos rins. Ao inverno. A tudo 

que desce. 

 Outros tantos pontos e trajetos de meridianos se envolveram para gerar o fluxo de sensações pelo meu corpo. 

Mas foram das Fontes Borbulhantes que os insetos subiram. Dirigir minha mente para este ponto, inalar e exalar por 

meio dele, promoveu o assentamento do Sopro para o meu baixo ventre. Local de onde brota minha dança.

 MOVIMENTO V – PÉ NO CHÃO

 A atenção ao direcionamento dos vetores promove um potente alinhamento para a execução das práticas 

corporais chinesas, pois estimula a percepção dos movimentos dos Sopros de forma mais consciente e organizada. Se a 

estrutura óssea estiver bem alinhada, o fluxo energético, a força interna que reúne propósito, respiração e regulação do 

corpo, fluirá. Por outro lado, se a estrutura óssea estiver desorganizada os meridianos também estarão, prejudicando o 

livre fluxo dos Sopros, gerando desequilíbrios.
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4  Primeiro acuponto ao longo do trajeto superficial do meridiano dos Rins. Os acupontos são vórtices energéticos utilizados durante 
procedimentos terapêuticos de Medicina Tradicional Chinesa, por exemplo, acupuntura.



 Com a prática contínua o corpo pode entregar-se aos ajustes necessários e abrir espaço para simplesmente ser. 

Agir sem agir. Dar vazão ao fluxo de intensidades que o atravessam e expressar sua natureza. Portanto, ainda que 

logremos obter benefícios terapêuticos específicos, aos poucos vamos percebendo que se trata de um profundo 

processo de autoconhecimento. De união com a dança da vida.

 Essa perspectiva tem gerado diversas experiências epifânicas em nossas vidas, ao longo dos três últimos anos. 

Escolhemos iniciar com este ensaio as sistematizações e compartilhamentos dessas experiências, a partir de um recorte 

específico: os pés. 

 Esse recorte se apresentou para nós como possibilidade fértil de investigação das relações entre educação 

somática e práticas corporais chinesas. A princípio, por serem as regiões onde o primeiro encontro entre ambas se 

manifestou nos nossos corpos. Em seguida, por serem, em si mesmos, pontos primordiais de eclosão de cada uma 

dessas áreas. De onde partem seus movimentos. Suas terapêuticas. E, por fim, porque nos deu base para ensaiar. 

Como imagem-conceito, serviu de catalisador para combinar os cacos das tentativas.  

 Ao ensaiar, ensaiamo-nos. Tornamos a nos encontrar com o presente a partir do olhar atento ao detalhe da 

memória. Detalhes que podem ser vistos também como sintomas. Habitamos a imagem, a sensação e o pensamento do 

outro, num exercício contínuo de liberdade crítica. De exposição.

 Mas de pés no chão.

Abril/2020
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Joana Ribeiro – Tônia, podemos começar com uma apresentação sobre a sua formação na área de corpo?

Tônia Carrero – O meu começo, realmente, foi vê-las, as alunas da Escola de Educação Física, fazendo um trabalho de 

ginástica rítmica. Eu teria querido estudar dança desde os oito anos de idade, e minha mãe não deixou, dizendo que eu ia 

acabar no palco. Como eu não podia estudar balé, quando vi uma coisa nova, que era a ginástica rítmica, o corpo tendo tanta 

importância, pedi ao meu pai: “Não quero continuar no Instituto de Educação para ser professora simplesmente, quero ser 

professora de ginástica”. E fui para lá, tomei aulas durante um curso3 de três anos, e um ano a mais de ginástica rítmica. E a 

ginástica rítmica é quase uma dança, eu me expressava ali loucamente. Assistindo a uma demonstração nossa, em que eu e 

Yara Vaz4 fazíamos com arcos uma dança enorme, o Cyro Aranha5 me convidou para ser treinadora do Vasco da Gama. 

Durante um tempinho fui treinadora de atletismo! Porque eu estava na escola de educação física e ele ficou entusiasmado de 

me ter como técnica, mas fiquei grávida do Cecil6 e larguei o Vasco. No cinema, eu comecei fazendo uns filmezinhos, primeiro 

entrava muda e saía calada, depois comecei a sentir a necessidade de agir com o corpo, os ensinamentos da Escola de 

Educação Física me serviram muito para andar sobre o palco. Eu me lembro disso, as pessoas não sabiam andar, e eu tinha 

aprendido a andar direitinho, antes do Klauss.

J.R.: Você teve aula de dança também?

T.C.: Ginástica rítmica. Não era dança. Eu nunca tive aula de dança, a não ser durante um tempinho com o Gert [Yart] 

Malmgren (1916-2002). Gert era sueco, veio [para o Brasil] com o balé La Table Verte, do Kurt Jooss (1901-1972). O balé 

moderno me impressionava, e quanto mais eu pudesse exercer no corpo, no teatro, fazer com o corpo alguma coisa que se 

fazia no balé moderno, eu fazia. Há pouco tempo alguém me falou: “Tônia, eu fui assistir a uma peça sua, você era uma 

pomba no palco”. Era isso! Eu fazia questão, eu saía de cena, eu voava. Era a Constantina7. Eu tinha o corpo muito treinado, 

corpo e voz são duas coisas indispensáveis para serem treinadas num estudante de teatro. Um estudante de teatro deve 
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1  Entrevista realizada em 02 de dezembro de 2004, no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. 

2 Professora Adjunta de Movimento e Dança na Escola de Teatro da Unirio. Pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 
(PPGAC) UNIRIO. Autora do livro “Klauss Vianna, do coreógrafo ao diretor” (2010) e organizadora junto com Nara Keiserman da coletânea “O corpo 
cênico entre a dança e o teatro” (2013). Coautora com Marina Magalhães do livro “Grupo Teatro do Movimento: um gesto expressivo de Klauss e Angel 
Vianna na dança brasileira” (2019). Coordenadora do Laboratório Artes do Movimento, na Escola de Teatro da UNIRIO. Ver em:  
https://www.laboratorioartesmovimento.com/ 

3 Escola Nacional de Educação Física e Desportos da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

4 Yara Vaz (1917-). Pioneira na difusão da ginástica. Dedicou-se ao ensino, através de atividades rítmicas para cegos do Instituto Benjamin 
Constant. Apresentou programas de ginástica na TV Tupi e na TV Educativa. Fundou a Escola Rítmica Yara Vaz, no Rio de Janeiro.

5 Cyro Aranha (1901-1985) - Presidiu o Clube de Regatas Vasco da Gama, entre 1942 e 1948, no Rio de Janeiro. 

6 Cecil Thiré (1943-). Ator, diretor e professor de interpretação, com longa trajetória no teatro, cinema e televisão. Filho de Tônia Carrero. 
Estudou interpretação com Adolfo Celi e trabalhou com diretores como Ziembinski e grupos como Oficina.  

7 Constantina, de Somerset Maugham. Direção de Cecil Thiré. Montagem comemorativa dos 25 anos de teatro de Tônia Carrero. Com Tônia 
Carrero, Rogério Fróes, Rosita Tomas Lopes e Susana Vieira, entre outros. Estreou no Teatro Copacabana, Rio de Janeiro, em 1974. Klauss Vianna 
assinou a rubrica de “Preparação Corporal” na ficha técnica.

COM ELE EU IA MUITO MAIS LONGE 
Entrevista com Tônia Carrero1

Joana Ribeiro da Silva Tavares2 (UNIRIO)
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saber se maquiar, se pentear, ter a voz impostada, com clareza, articulando bem, não precisa exagerar, tem quer ser 

uma coisa normal... a voz e a expressão corporal. Você não precisa agitar a mão, nem nada. Os atores geralmente, 

como não têm expressão corporal, começam a fazer gestos, e isso é péssimo, dilui o que a pessoa quer dizer. Para 

comunicar não precisa mesmo das mãos. Mas de vez em quando a gente pode usar, pois os gestos de mão são muito 

bonitos. 

J.R.: Você chegou a ter alguma aula com a Helenita Sá Earp8?

T.C.: Sim, era a professora de ginástica rítmica. Durante dois anos ela me ensinou e foi a responsável pelo meu corpo, 

pelas coisas que eu fazia. Quando eu fiz Um Deus Dormiu Lá em Casa9, minha primeira peça de teatro, e eu tinha que 

levar de um lado uma ânfora, abaixá-la até o chão, isso tudo foi ensinado por Maria Helena Sá Earp.

J.R.: Na sua formação você seguiu um curso na França?

T.C.: Na França eu fiz o E.P.J.D. - Éducation par le Jeu Dramatique [Educação pelo Jogo Dramático]10. Com o 

Jean-Louis Barrault e outros também como a Marie Hélène Dasté. Eles eram bons atores e resolveram fazer uma 

readaptação daquela juventude tão sofrida com a guerra, através do corpo, para se entenderem entre si e com os seus 

espectadores ocasionais. Éducation par le Jeu Dramatique é uma educação novamente, reeducando as pessoas pela 

dramaticidade. Eu via eles [sendo] perseguidos pela polícia na rua, você não pode imaginar o que era... Todos sonhavam 

de apunhalar alguém em cena, eles tinham inimigos dentro de si, sabe? Era um horror! Hoje em dia a gente podia ter 

isso aqui um pouco, tal horror está no Brasil. O Brasil está em guerra também, a gente sabe o porquê, é uma questão 

social.

J.R.: Nesse curso tinha aula de mímica corporal, pantomima?

T.C.: Muita aula de mímica. Eu fiz isso tudo também antes de começar a fazer teatro. Foi muito importante para mim. 

Mas nós não estamos vendo a minha vida, nós estamos vendo como o Klauss caiu na minha vida como uma benção. 

Era tudo quanto eu queria: observar o valor que o corpo tem. Muitas vezes ele fazia exercícios, já vamos falar sobre 

isso?

J.R.: Eu só queria perguntar se antes do Klauss, ou no TBC11 ou na Vera Cruz12, se existia alguém com essa 

função de orientar o corpo do ator, se havia um coreógrafo, ou existia apenas o diretor?
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8 Maria Helena Sá Pabst Earp (1919-2014). Professora de Ginástica Rítmica na Escola Nacional de Educação Física e Desportos da 
Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Idealizou um Sistema Universal de Dança (SUD), hoje “Teoria 
Fundamentos de Dança”. Ver site: https://www.helenitasaearp.com.br

9 Um Deus Dormiu Lá em Casa, de Guilherme Figueiredo. Direção de Silveira Sampaio. Com Paulo Autran e Tônia Carrero, entre outros. 
Teatro Copacabana, Rio de Janeiro, 1949.

10 Sobre a EPJD ver o artigo “Educação pelo Jogo Dramático (EPJD): uma escola de teatro francesa” de Ismael Scheffler (2020), Revista 
B r a s i l e i r a d e E s t u d o s d a P r e s e n ç a , P o r t o A l e g r e , v . 1 0 , n º 2 , p . 0 1 - 3 2 , 2 0 2 0 . D i s p o n í v e l e m : 
<http://www.scielo.br/pdf/rbep/v10n2/2237-2660-rbep-10-02-e90984.pdf>.

11  Teatro Brasileiro de Comédia -TBC (1948-1964). Companhia de teatro fundada em 1948 pelo empresário italiano Franco Zampari 
(1898-1966), que recebeu inúmeros diretores e técnicos da Itália, como Alfredo Celi (1922-1986), alavancando a cena do teatro moderno em São 
Paulo. Ver em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo112774/teatro-brasileiro-de-comedia-tbc

12 Companhia Cinematográfica Vera Cruz (1949-1954). Fundada em São Bernardo do Campo por Franzo Zampari e Francisco Matarazzo 
Sobrinho (1898-1977), produziu mais de 40 longa-metragens.

https://www.helenitasaearp.com.br
https://www.helenitasaearp.com.br
http://www.scielo.br/pdf/rbep/v10n2/2237-2660-rbep-10-02-e90984.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbep/v10n2/2237-2660-rbep-10-02-e90984.pdf
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo112774/teatro-brasileiro-de-comedia-tbc
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo112774/teatro-brasileiro-de-comedia-tbc


T.C.: Não, eu tive essas poucas aulas com o Gert Malmgren, fiquei grávida, e depois eu ia muito à praia, eu não era atriz 

de teatro, não tinha feito nada, mas fazia muito exercício físico sempre, bicicleta, ia andar a pé, jogar frescobol e vôlei na 

praia. Foi essa a minha formação até chegar o Klauss.

J.R.: Como foi o primeiro contato com o Klauss Vianna? 

T.C.: Nós tínhamos um conhecimento de Carlos Kroeber (1934-1999), que era mineiro. Eu já conhecia Klauss de Minas 

Gerais, ele foi nos ver no teatro. Todo mundo me falava muito da importância dele como bailarino, como conhecedor do 

corpo.  Imediatamente a gente se entendeu. De modo que na primeira vez que ele trabalhou em teatro aqui [no Rio de 

Janeiro], ele me chamou para assistir.

J.R.: Quando ele veio ao Rio de Janeiro ele te convidou para assistir A Ópera de Três Vinténs13?

T.C.: Exatamente. Eu fui vê-lo e nós reatamos a nossa intimidade lá, com Angel também. Tanto que quando ele foi para 

São Paulo...

J.R.: Ele foi para São Paulo na década de 1980. Mas ele foi antes, na década de 1950, estudar clássico com a 

Maria Olenewa14.

T.C.: Aí eu não o conhecia. Ele fez balé clássico, a Angel fez, os dois não simpatizaram mais para a saúde, para o corpo 

tinha que ser uma coisa mais moderna. Foi ele que me fez ver também a Twyla Tharp. Ele indicava as pessoas que você 

devia ver e procurar, porque realmente é outro assunto, a dança evoluiu. Claro que gosto também de balé, uma grande 

companhia. Mas eu já nasci enjoada do balé clássico.

J.R.: O primeiro trabalho com ele foi na Navalha na Carne15? Foi você quem chamou o Klauss para a montagem?

T.C.: Sim e Fauzi Arap estava de acordo, ele era o diretor da peça. 

J.R.: Você já trabalhava com preparador corporal? Já tinha esse costume de chamar alguém?

T.C.: Não, é verdade. Começou com o Klauss e com quem ele indicava. Por exemplo, quando fomos para São Paulo 

fazendo Constantina, ele indicou lá uma moça, que foi mulher do [ator Paulo César] Pereio, a Jura Otero. Ela também 

tinha a mesma formação, aprendeu com o Klauss.

J.R.: Ela foi do balé dele e da Angel em Minas, o Balé Klauss Vianna.

T.C.: Ela era muito esperta, muito boa, eu tenho uma ótima lembrança dela. Hoje em dia eu tenho um egresso de Klauss 

Vianna, o Joel Rocha16. 
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13  A Ópera de Três Vinténs, de Bertolt Brecht e Kurt Weill, direção de José Renato. Com Marília Pêra, Oswaldo Loureiro, Dulcina de 
Moraes, entre outros. Estreou na Sala Cecília Meireles, Rio de Janeiro, 1967. Klauss Vianna assinou a rubrica de “Coreografia” na ficha técnica. 

14 Maria Olenewa (1896-1965). Egressa da Cia. de Anna Pavlova. Fundou a primeira Escola Oficial de Bailados do Brasil, no Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro, em 1927. Muda-se para São Paulo em 1943, onde falece em 1965. Formou toda uma geração de bailarinos.

15 Navalha na Carne, de Plínio Marcos, direção de Fauzi Arap. Com Tônia Carrero, Nélson Xavier e Emiliano Queiroz. Estreou no Teatro 
Maison de France, Rio de Janeiro, 1967. Klauss Vianna não assinou o programa da peça. 

16 Joel Rocha, ator e bailarino. Formou-se na primeira turma do Espaço Novo, atualmente Angel Vianna Escola e Faculdade de Dança. Foi 
aluno de Angel, Klauss e Rainer Vianna. 



J.R.: Na montagem de Navalha na Carne, o Klauss veio para 

fazer a preparação? Como era o trabalho dele? Ele dava uma 

aula para os atores, um aquecimento?

T.C.: Fazia aquecimento, às vezes a gente andava, corria, 

rodando, num aquecimento muito grande, e depois ele fazia 

exercícios de acordo com o tema da peça. Em Constantina (Ver 

Fig.1), nós tínhamos um espelho imaginário na nossa frente, 

onde a gente tinha que ver não a si, mas o personagem. Eu 

lembro que Rosita Tomas Lopes conseguiu ver uma velha com a 

cara dela. Ela era uma mulher da minha idade, e tinha que fazer 

a minha mãe. Ela fez muito bem por causa do Klauss, ele 

ajudou-a muito. 

J.R.: Em Navalha e nas outras montagens, ele dava um 

aquecimento e depois ele ficava junto com o diretor?

T.C.: Por exemplo, ele começava dizendo: “Fique em pé e me 

conte o seu dia hoje”. E, de repente dizia: “Pára! Você, quando 

falou do seu café da manhã, você exagerou, porque você 

precisou de recursos de gestos, você não teve isso no café da 

manhã”. Ele fazia as pessoas chorarem até, porque diziam: “Ah, 

meu Deus, realmente eu menti aqui!”. E Klauss: “Você está 

falando no seu café da manhã ideal, e não é, você não teve isso aí”. Era impressionante! “Porque o corpo fala tanto 

quanto a voz, você está me narrando uma coisa que não é verdade, quando você narra a verdade o seu corpo 

transparece, é preciso usar o corpo na medida”. E isso ele fazia com todos nós. “Como foi sua vinda para cá?”. Você 

contava e ele dizia: “Está certo, você contou a verdade. Você não mentiu para me contar que entrou no carro, e 

encontrou isso e aquilo antes de tomar o carro, você fez isso e aquilo, ou veio de ônibus”. Cada um se arrumava com ele 

com mentira e com verdade, através do corpo, ele sabia que a pessoa estava falseando a verdade. No teatro você não 

pode falsear, no teatro o corpo tem que acompanhar exatamente o que você está falando. Era muito importante para 

nós.

J.R.: Ele trabalhava exercícios com o corpo, a voz, e o texto? 

T.C.: Às vezes fazia trechos da peça. “Faça esse trecho, faça esse aqui, aquele outro trecho”. Eu me lembro fazendo O 

Doce Pássaro da Juventude17, quando o Klauss falou: “Não está de verdade”. Me levou às lágrimas, e quando eu chorei 

ele disse: “Agora você fez de verdade!”. Era impressionante! 
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Fig. 1 – Rosita Lopes e Tônia Carrero.

17 Doce Pássaro da Juventude, de Tennessee Williams, direção de Carlos Kroeber. Com Tônia Carrero, Nuno Leal Maia, Carlos Kroeber, 
entre outros. Estreou no Teatro da Manchete, Rio de Janeiro, 1976. Klauss Vianna assinou a rubrica de “Preparação Corporal” na ficha técnica. 

Figura 1 – Rosita Tomas Lopes (Sra. Morgan) e Tônia Carrero (Constantina). Constantina (1974). Acervo Cedoc / Funarte. 



J.R.: Ele acompanhava todos os ensaios, ele ia sempre?

T.C.: Todos os dias, sem faltar. Nós 

começávamos por fazer exercícios de 

Klauss, descansávamos um pouquinho, 

uns 10 minutos, e começávamos os 

exercícios da peça. Sempre foi assim. 

No Navalha na Carne também. A gente 

chegava uma hora antes do diretor, e 

com o Klauss a gente trabalhava, 

trabalhava, trabalhava. Me ajudou muito 

para o Navalha, eu deixei cair toda a 

mentira, entrei numa realidade atroz, 

não é? Era uma realidade que eu nunca 

nem tinha conhecido. Eu fazia uma 

prostituta do mais baixo calão.

J.R.: O Fauzi18 falou no depoimento 

que eu tomei dele, que na Navalha 

tinham cenas de muita violência (Ver Fig. 2).

T.C.: Muita. E ele ajudou, porque o [Nélson] Xavier tinha que me bater muito, e foi ele que resolveu isso, parecia que 

batia horrores, e ele dizia quando eu devia gritar, o que correspondia. Era perfeito, todo mundo achava que eu apanhava, 

uma malhação, e não era. [...] É indispensável um apoio técnico, porque senão vai ferir, a atriz vai se machucar mesmo.

J.R.: Nesses exercícios que ele dava você apontou a questão da ossatura que ele trabalhava, e da coluna.

T.C.: Hoje em dia, quando eu fiz 80 anos eu fui fazer uma radiografia da coluna. Eu sei que ele jogou a chapa em cima 

da mesa e disse: “Esse é o verdadeiro presente dos seus 80 anos”. Eu digo: Eu devo isso ao Klauss Vianna. [...] Ele 

gostava de botar na nossa frente uma ossatura inteira, ele tinha um esqueleto. De vez em quando, quando a turma era 

nova, ele mostrava no esqueleto o que ele queria. O nome de todos os ossos, pé, joelhos, quadril. Toda a elegância 

natural do corpo, sem ser posada. As articulações todas têm o seu lugar. Eu fazia [aulas] ali, na Góis Monteiro19. Primeiro 

começou com ele, depois passou para o Rainer [Vianna], e a Angel [Vianna]. Eu fiquei também fazendo aulas com a nora 

dele. Neide [Neves] era muito boa, ela foi a primeira que veio aqui em casa me dar aulas.
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18 TAVARES, Joana Ribeiro da Silva. Conversas sobre o Teatro. Entrevista com Fauzi Arap.  O Percevejo Online, Rio de Janeiro, v. 7, p. 
166-190, [2004] 2015.  

19 Centro de Pesquisa Corporal Arte e Educação, localizado na Rua Góis Monteiro, em Botafogo, Rio de Janeiro. Fundado por Angel 
Vianna, Klauss Vianna e Thereza D’Aquino, em 1975. Oferecia na época cursos livres na área do movimento, dança e expressão corporal.

Figura 2 – Tônia Carrero (Neusa Sueli), Emiliano Queiroz (Veludo) e Nélson Xavier (Vado). Navalha na Carne (1967). Acervo Emiliano Queiroz. 

Fig. 2 – Tônia Carrero, Emiliano Queiroz e Nélson Xavier.
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J.R.: No Casa de Bonecas20, ele marcou a tarantela21? No caso, ele veio com a coreografia pronta ou ele foi 

criando junto com você? Porque é uma cena importante, o modo como ela dança e o estado em que ela está na 

hora da dança.

T.C.: Importantíssima! A Casa de Bonecas era linda a peça. Tinha os exercícios que ele mandava fazer de acordo com a 

peça. Ele marcou a tarantela, foi criando junto. Klauss nunca tinha nada muito pronto, ele improvisava muito e depois 

fixava. Foi um tempo bem difícil que tomamos os dois para fazer, realizar direitinho aquilo.

J.R.: Quando ele ficava depois no ensaio junto com o diretor, ele marcava?

T.C.: Não, só no Doce Pássaro com o Carlão [diretor Carlos Kroeber] ele fez. Ele passou as cenas comigo e... 

engraçado, aquele menino... Nuno Leal Maia... Ele não tinha preparação quase nenhuma, e dizia: “Eu não sei 

representar assim”. Então, ele me fazia muito mais velha do que eu era naquela época, como se o meu modo de 

representar tivesse passado. E o Klauss disse: “Vamos ver só os dois”. Eu tinha uma casa na Fonte da Saudade, então 

os dois ficamos sós na sala, com o Klauss, e ele nos fez repetir aquela cena, sentir aquela cena. Quando fiquei chorando 

horrores: “É aí! Mais do que assim como a Tônia está fazendo eu não sei como se pode fazer, mais sentido do que isso”. 

J.R.: Não havia ninguém [no elenco] que o rejeitava? Que não entendesse a proposta?

T.C.: Ao contrário, me agradeciam por eu trazer aquela pessoa tão competente, aquela preparação para o resultado 

depois. Nunca aconteceu de ser inútil aquele trabalho. Cecil também adorava Klauss para colocar todo mundo na 

mesma intenção, no mesmo colorido da coisa. 

J.R.: A última peça que você fez com ele foi Teu Nome é Mulher22?

T.C.: Foi uma brincadeira, uma comédia. O Luiz de Lima fez uma coisa muito engraçada, e Klauss nos deu assistência. 

Eu fiz Klauss inclusive conhecer o Adolfo Celi, que veio da Itália e dirigiu Teu Nome é Mulher. Eu não sabia fazer nada 

sem o Klauss.

J.R.: Tinha alguém que fazia a preparação vocal?

T.C.: Cada um de nós tinha uma professora [particular] diferente. Muita gente que estava comigo tinha aulas com 

Glorinha [Beuttenmuller]. Sempre tinha uma: Lílian Nunes, Fernanda Gianetti. Cecília Conde, que trabalhou com o 

Klauss, lembro muito bem dela, no começo do Klauss. 

J.R.: Paralelo a essas montagens, você continuava fazendo aula com ele na Góis Monteiro?

T.C.: Fazia na Góis Monteiro e aí me lembro mais de Rainer, o filho de Klauss, com um tamborzão, com música ao vivo. 

Pulos e danças, pulávamos muito. Eu me lembro que havia uma pessoa de 75 anos, eu tinha talvez 60, 58. O Rainer 
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20 Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen, direção de Cecil Thiré. Com Tônia Carrero, Rubens de Falco, Napoleão Moniz Freire, entre outros. 
Estreou no Teatro Gláucio Gill, Rio de Janeiro, 1971. Klauss Vianna assinou as rubricas de “Preparação Corporal” e “Coreografia” na ficha 
técnica.

21 Tarantela – Dança de casal em tempo acelerado, 6/8 originária do sul da Itália. Segundo uma lenda do séc. XIV, se alguém fosse picado 
por uma aranha de Taranto (tarântula), teria de dançar a tarantela até o efeito do veneno passar, ou morreria. 

22 Teu Nome é Mulher, de Marcel Mithois, direção de Adolfo Celi. Com Tônia Carrero, Célia Biar, Luís de Lima, Hélio Ary, entre outros. 
Estreou no Teatro Maison de France, Rio de Janeiro, 1979. Klauss Vianna assinou a rubrica de “Preparação Corporal” na ficha técnica.



dizia: “Não é só você”. “Está vendo, esse aqui tem 75!”. Eu achava que teria muitos anos para fazer ainda, agora já nem 

penso nisso. O Joel Rocha vem aqui três vezes na semana, amanhã já é dia dele.

J.R.: Você sente que ele continua o trabalho que você fazia com o Klauss e com o Rainer?

T.C.: Continua o trabalho. Mas ele não usa mais para teatro, sabe que a gente já está formado para isso. O Klauss “se 

metia” também na direção da peça. Por exemplo, para fazer Sarah Bernardt23, Klauss veio uma vez, me deixou com 

Rainer e Neide. 

J.R.: Você falou uma hora em “divisor de águas”.

T.C.: Foi. Antes do Klauss e depois do Klauss. Era indispensável trabalhar com o Klauss. “O que será que Klauss pensa 

disso?”. “O que será que ele resolve para essa cena?”. Sempre assim. Antes de Klauss não tinha.

J.R.: Antes era concentrado, pois o próprio diretor exercia essa função?

T.C.: No TBC eles tinham, os diretores estrangeiros... Os italianos tinham consciência de que precisava ir além da 

direção do texto, um pouquinho só. Eu me lembro do Celi dirigindo Helena Xavier em Calúnia24 (1958), ele dava 

exercícios de corpo e fazia ela voltar ao tempo de aluna de escola.

J.R.: Ele fazia exercícios de algum método, como Stanislavski? De ligar o movimento com a intenção do gesto, 

com o contexto e a emoção?

T.C.: Ele usava, um pouquinho. Klauss também tinha um pouquinho de Stanislavski. Você está escrevendo só sobre 

Klauss?

J.R.: Eu estou escrevendo sobre Klauss e analisando essa função do preparador corporal, que eu acredito estar 

ligada com ele, quando ela surge no teatro, e como ela pode interferir também na linguagem do teatro. Você 

disse que Klauss “se metia” na direção?

T.C.: Sim. E com muita ciência, explicando o porquê. Agora, por exemplo, Joel [Rocha], há quatro anos atrás o Cecil 

estava que não podia virar a cabeça para trás, se queixando de uma dor na coluna horrível. Hoje em dia Cecil é o mais 

assíduo [às aulas de Joel]! É mais do que eu mesma, ele não falta porque ele corrigiu a coluna toda, pelo trabalho 

corporal. Não há nenhum ortopedista que saiba o que Joel sabe, ele endireita pelo movimento, herança de Klauss. Pelo 

movimento ele chega a corrigir os defeitos do corpo.

J.R.: O Klauss, ele conduzia a partir desse espaço interno, de dentro do corpo?

T.C.: Exatamente. Do lado de dentro do corpo, eu já vi isso muitas vezes em bailarinos. Eles não esticam só o braço. 

Eles vão lá. Fazem isso que é pequeno ser muito maior. [Enquanto fala, Tônia Carrero repete o mesmo movimento de 

estender o braço para frente, variando a projeção espacial].
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23 A Divina Sarah, de John Murrell. Tradução e direção de João Bethencourt. Com Tônia Carrero e Cecil Thiré. Teatro Maksoud Plaza, São 
Paulo, 1985. Rainer Vianna e Neide Neves assinaram a “Preparação Corporal” na Ficha Técnica. 

24 Calúnia, de Lillian Hellman. Direção de Adolfo Celi. Com Tônia Carrero, Yara Soares, Helena Xavier, Sebastião Vasconcelos, entre 
outros. Teatro Mesbla, Rio de Janeiro, 1958.
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J.R.: Você trabalhou com outro preparador corporal depois do Klauss?

T.C.: Não, com ninguém, nem posso admitir ninguém. Foi Klauss, Angel, Rainer, Neide, e o Joel. Acabou. É a mesma 

orientação, a mesma coisa.

J.R.: Quando você pensa hoje no Klauss, para fecharmos, que palavra, ou o quê lhe ocorre de imediato?

T.C.: Uma ternura enorme. Para mim é um entendimento real do corpo, porque Deus nos deu o corpo para trabalhar e 

emocionar as pessoas, com esse trabalho. Tanto para rir, quanto para emocionar com lágrimas, seja o que for, é o 

estudo do corpo. Por que um corpo existe em cima de um tablado, e por que a gente sobe no tablado? Porque é 

importante servir aos outros e servir a si mesma, também. Mas eu cheguei à conclusão que o que a gente vai fazer no 

palco é por carência de amor, a gente quer ser amada. Não tem mais do que isso, qualquer bailarino precisa, essa coisa 

de você ficar sem admiração dos outros. Toda a ciência que a gente precisa para isso me interessa profundamente. Meu 

interesse pelo Klauss é que eu sabia que com ele eu ia muito mais longe do que as pessoas que não tinham o 

conhecimento dele. Eu poderia impressionar a quem me assiste muito mais. Se resume a isso.

70

E N T R E V I S T A



71

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

