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Neste artigo trago pistas dos processos da Técnica Klauss Vianna - TKV e da 
Cartografia. Pontos de encontro que identifico em minhas vivências profissionais, 
experimentando o corpo como território de passagem e criação. Em Klauss 
Vianna ancoro as perspectivas de consciência e movimento, e lanço o corpo 
da cartógrafa numa viagem que considera pegadas de materialidade cênica, 
dramaturgia corporal e palavra como indissociáveis. Partindo deste aspecto, 
estendo as singularidades desejadas - baseadas na fratura e recomposição – na 
direção do devir: avançar nos sentidos do corpo e do movimento, acreditando que 
a cartografia é a vida das palavras e a TKV é sempre criação, onde o corpo em 
movimento consciente é o território que permite ao cartógrafo se desterritorializar. 
Palavras-chave: Klauss Vianna, cartografia, dramaturgia corporal, dança 
somática.

In this article, I present clues about the processes of Cartography and Klauss 
Vianna’s Technique - TKV. Intersections identified in my professional development, 
experiencing the body as a territory of passage and creation. I anchor the 
perspectives of consciousness and movement in Klauss Vianna, launching the 
cartographer on a journey that recognize footprints of scenic materiality, corporal 
dramaturgy, and words as inseparable. From then on, I extend the desired 
singularities - based on fracture and recomposition - into the direction of becoming: 
to advance in the senses of body and movement, believing that cartography is the 
life of words and TKV is always creation, where the body in conscious movement 
is the territory that allows the cartographer to deterritorialize. 
Keywords Klauss Vianna, cartography, corporal dramaturgy, somatic dance.

“Caminhante não há caminho, faz-se o caminho ao andar” (Antônio 
Machado, Poesias Escogidas, 2015).

Neste artigo trago pistas dos processos da Técnica Klauss Vianna - 
TKV e da Cartografia. Rizomas que identifico em minha vivência profissional, 
experimentando o corpo como território de movimento e de movência. Território 
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de passagem e de criação, realizando trabalho de artista cênico. Divido com o 
leitor alguns movimentos que me afetaram pelo caminho e que podem reverberar 
ou não em outros caminhantes. Evidencio que a aproximação entre a TKV e 
a cartografia transfigura-se, numa percepção poética, de objeto a processo. O 
sentido do texto é construído mediante a participação da cartógrafa no registro 
do processo de criação desta escritura. Para tanto, foi criada uma bivocalidade 
no decorrer do texto, entendida como a voz do diário de bordo, assinalada em 
itálico.

Em Klauss Vianna ancoro as perspectivas de consciência e movimento do 
corpo, visto que é de lá que eu venho e lanço o corpo da cartógrafa numa viagem 
que inclui pegadas de materialidade cênica, linguagem gestual e palavra como 
indissociáveis. Partindo deste aspecto, estendo as singularidades desejadas - 
baseadas na fratura e recomposição – na direção do devir: avançar nos sentidos 
do corpo, acreditando que a dança é a vida das palavras. A escuta, a leitura e 
o processo vivencial que se depreendem da relação com a obra dos Vianna 
alavancam o olhar para a ideia de um corpo de bailarina e atriz, na dança da 
escrita deste texto. Corporeidade e textualidade são percorridas com a narrativa 
da minha experiência. Artigo e movimento, dança e escrita, são diferentes, mas 
as diferenças não são tratadas como polares e sim, como formas graduais, 
entremeadas em um mesmo fluxo que revela duas faces e sugere continuidade, 
como na faixa de Moebius.

“Não decore passos, construa caminhos”

A fala de Klauss salta do seu livro A Dança para a vida de quem o 
encontrou e a carrega para o seu próprio caminho. Cartografar o processo de 
recepção de uma obra a partir de uma visão de corpo - como proponho em meus 
quase quarenta anos de trabalho -, só se torna possível, para mim, a partir do 
método Vianna. O legado deixado por Klauss, Angel e seu filho Rainer - com 
quem trabalhei por cinco anos, em São Paulo, entre 1987 e 1992 -, me possibilita 
até hoje pensar e viver um corpo dançante. 

A cartografia não é um método que se aplica, e, conforme as palavras de 
Virginia Kastrup, ele deve ser praticado, vivenciado pelo pesquisador. A escrita 
aqui, então, já é desterritorializada quando lida, sendo a própria leitura, uma 
ação. Não agimos para conhecer ou conhecemos para agir. Conhecimento e 
ação são um mesmo processo. O cartógrafo só pode fazer acompanhar um 
determinado trajeto, investigando um desfazimento, o que torna o caminho 
insólito e movente. (KASTRUP, 2009). A cartografia permite a construção de um 
caminho, é uma “criadora de mundos” (AMADOR; FONSECA, 2009), tal como a 
TKV. “Não decore passos, construa caminhos”: a fala de Klauss pode ser tomada 
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aqui como a melhor definição de cartografia, pois propõe a criação de mundos 
e seus paradigmas propõem o acompanhamento e a investigação de processos 
de movimento.

Sobre o método da cartografia no meu trabalho: um corpo que pensa 
com as articulações, que escreve como dança, que recebe a obra em uma 
espacialidade e temporalidade que me cabem. A interação entre os atores da 
relação é uma ligação que envolve uma forma pessoal e, ao mesmo tempo, 
múltipla de recepção. Associação entre afetos, entre ações e entre percepções: 
entre corpos. 

“O exercício não importa: importa é como você o executa” 

Deleuze e Guattari constroem o entendimento de cartografia através do seu 
modelo de realização: o rizoma. Ele é um mapa, “aberto, sujeito a modificações 
permanentes, sempre com múltiplas entradas” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, 
p. 20). Esse mapa ou croqui, como Klauss se refere, é resultado também da 
dinâmica entre sujeitos e, portanto, provisório. Cartografar é, então, a arte de 
construir um mapa sempre inacabado, “conectável, desmontável, reversível, 
suscetível de receber continuamente” (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 21). 
Sobre o assunto, Klauss lembra que: “Existe, entretanto, entre esse livro e a 
realidade, toda a diferença que separa um croqui topográfico do país verdadeiro 
que esse croqui representa. É difícil e às vezes desnecessário teorizar: a prática 
é fundamental, sempre” (VIANNA, 2005, p.147). 

Em Neves temos uma ideia clara das instruções verbais precisas 
necessárias a essa prática e as potências contidas no exercício ativo que se 
constitui a estratégia da TKV:

Uma das questões presentes na prática da TKV diz respeito às 
instruções do trabalho corporal na prática de sala de aula, sua 
construção, sua emissão e sua atuação no corpo. Perguntas 
surgem. [...] Elas não indicam o que deve ser aprendido como 
um objetivo ou forma a ser alcançada. [...] as instruções propõem 
caminhos de acesso ao corpo, ao movimento, em uma busca de 
ampliação processual das possibilidades de movimentação e a 
resolução de suas próprias questões e interesses no movimento 
(NEVES, 2019, p.20).

 Esta associação me parece das mais importantes. As instruções 
de trabalho na TKV trazem características de um mapa provisório, por não 
solicitarem vocabulário específico a ser desenvolvido e desempenhado e, sim, 
possuírem caráter mutável necessário à experiência do cartógrafo. A TKV não 
propõe uma metodologia que engessa, em troca oferece pistas que provocam o 
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desejo de experimentar a partir desses apontamentos, denominados instruções. 
Graças ao sentido de movimento existente nos princípios da TKV, a construção 
de novos caminhos se configura como um rizoma, capaz de apontar linhas de 
fuga necessárias ao processo de desvelamento do movimento do caminhante. 

Importa me deixar atravessar pelas pistas da poética dos Vianna, apontar 
algumas de suas conexões, não me eximindo da condição de ser um desses 
pontos de encontro rizomáticos, e de possíveis devires. Assim, vejo surgir em 
meu corpo pegadas da experiência e da criação. O corpo em mim e para mim 
é um velho companheiro. Eu o carrego, ele me carrega, nos construímos e nos 
destruímos mutuamente. 

“Falo de coisas que devem ser sentidas e não pensadas” 

Nossa existência, conforme Deleuze e Guattari, (1996) é atravessada 
por verdadeiras linhas, fusos e meridianos, sendo uma espécie de geografia e 
nós todos, corpos cartográficos. Através da presença da abordagem geográfica 
existente no interior da obra desses autores, podemos pensar territorialização 
e desterritorialização como processos no âmbito da dança, onde o corpo é um 
território de passagem, no qual o movimento se dá. Em Klauss temos que: “Todo 
processo criativo é quase sempre marcado por contradições e antagonismos 
constantes em que nascimento, vida e morte, alegria, prazer e dor constituem 
momentos distintos, que se confundem e dão sentido a uma nova existência” 
(VIANNA, 2005, p.100). 

Assim, em fricção, o cartógrafo poderá mapear esses movimentos 
que serão, ao mesmo tempo, o corpo que dança e o corpo de sua pesquisa, 
produzindo conhecimento, seguindo um fluxo movente. “Todo resultado de um 
gesto, ou de uma ação provém do espaço existente entre a oposição de dois 
conceitos. [...] É a lei da harmônica incoerência” (VIANNA, 2005, p. 93). 

Só a partir do conflito é possível criar esses espaços e demonstrar a 
verdadeira intenção dos gestos. “Mas é difícil vivenciar com intensidade nossas 
emoções e sentimentos mais profundos. Por vezes esse enfrentamento assume 
a conotação de um risco que nem todos estamos dispostos a correr”. Perceber 
esses espaços, respirar, desbloqueia “musculaturas mais profundas que, 
simbolicamente, chamaremos de musculaturas da emoção” (VIANNA, 2005, 
p.70-71). 

Para tal empreitada é necessário lançar o corpo a um novo processo. 
Os princípios da TKV regem uma noção de corporeidade e vivência a partir 
da consciência e propriocepção corporais - visto que não se trata mais da 
verossimilhança ou não da ação, mas da força da presença -, e suas instruções 
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fortalecem o entendimento de resolução criativa, em contraponto a uma análise 
de hipóteses. 

Klauss entende que o domínio da razão sobre a intuição impõe a reta 
como caminho e os movimentos retilíneos tendem a anular a intuição. Isso não 
acontece na opção pela espiral, que oferece gradual aprofundamento e expansão 
da consciência e revive infinitamente um corpo aberto ao conhecimento. O 
eterno espiral desenhado em movimento abre canais de percepção e de troca; 
é escultura viva em movimento (VITTORI, 2013). O espiral infinito buscado em 
cada aula se apresenta em cada espaço articular, em cada respiração, em cada 
oposição óssea. 

A experiência na TKV amplia novas possibilidades criativas de movimento 
sem perder de vista as necessidades de cada novo ser que se propõe a perceber 
e compreender os processos evolutivos da “dança que está em cada um de 
nós”, segundo fala do próprio Klauss. As possibilidades geradoras de novos 
movimentos resultam em novas paisagens espaço-temporais, onde estruturas 
sensoriais e motoras estão infinitamente se combinando, em movimento. 

Minha formação como bailarina e atriz está enraizada em movimentos, 
frutos da propriocepção e expressão do corpo em diferentes ações e reações. 
Movimentando-me através de uma aproximação entre processos surgem novos 
sentidos que vão sendo descobertos ao longo desta escritura. A individualidade 
contida nos conceitos da TKV faz com que cada um de nós possa registrá-
la, sendo essa dança, o próprio ser que a executa, escuto Klauss... Essa é a 
minha versão, vivida na possibilidade de um corpo, no desvendamento desta 
cartografia.

“Pronto para!”

Este desvendamento do cartógrafo me lança às lembranças de aulas 
com Klauss Vianna, nas quais ele sempre nos dizia para estarmos prontos para! 
Não como se tudo já estivesse construído, mas com a atenção e a percepção 
necessárias à observação, à construção das relações e ao desenrolar dos 
eventos, buscando “como” emerge um movimento e o que se depreende dele.

Klauss sempre considerou a atenção como ponto crucial. Dizia que, 
inicialmente, o aluno não permanecia mais de 15 min. em sala de aula. Ele 
entendia que para um movimento ser elaborado de forma consciente e expressiva 
é preciso estar atento e buscar a verdadeira intenção na presença dos opostos. 

A atenção cartográfica também é um trabalho criativo e inventivo, pois ao 
produzir conhecimento sobre a realidade, reconfigura o território observado. Para 
Kastrup (2009) a atenção no trabalho do cartógrafo também está em aprender.
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Começar pela prática é começar pelo meio, num corpo a corpo 
com o campo, habitando o território da pesquisa. [...] A atenção 
não cabe no modelo da representação, que supõe a relação de 
duas realidades ou polos pré-existentes: o sujeito e o objeto. 
Ao invés de concebê-la como um processo individual, coloca 
o problema da potência individuante da atenção e de sua 
participação nos processos de subjetivação (KASTRUP, 2019, 
p.102).

O bailarino e o cartógrafo são e habitam ao mesmo tempo o corpo da 
pesquisa, da produção de conhecimento e da criação de mundo. É um território 
que se habita, sem parada, continuamente, num complexo processo de 
desterritorialização:

No terreno da arte, a obra só toma corpo na relação que o artista 
mantém com a realidade que o cerca, mesmo que essa relação 
seja atravessada pelas mediações mais sutis O artista, como 
criador, mais do que ninguém necessita aguçar sua percepção 
do real, e o momento da criação pressupõe e ao mesmo tempo 
encerra o processo de autoconhecimento (VIANNA, 2005, 
p.115).  

Em ambos se revelam a necessidade da prática, a reconstrução e 
reconfiguração do corpo e do movimento, ou paisagens, e a inevitável presença 
do corpo como território na criação do movimento e na reflexão sobre a própria 
experiência que exige a atenção do corpo do artista pesquisador. 

Ao agir, o corpo conhece e, ao mesmo tempo, produz o próprio mundo. 
A atenção, portanto, é parte de um trabalho criativo, concentrada e ao mesmo 
tempo, aberta às relações, já que é nesse espaço do processo, nesse “entre”, 
que se reconfigura a realidade. Trabalhar em grupo possibilita uma harmoniosa 
discordância, uma oposição desde os ossos. Quando um corpo toca o outro a 
oposição se acentua. Klauss dizia que era um parteiro e que a construção do 
movimento é um parto: exige um encontro, uma força e um esforço para ser 
criado. Ele definia o movimento como crise, exemplificando-a como o espaço 
entre um passo e outro no caminhar, o momento em que um dos pés está fora 
do chão e há o risco de desequilíbrio e queda. Só no equilíbrio precário é que o 
caminho se faz.

Manter no corpo a intenção de ser sempre estrangeiro me mobiliza 
e possibilita ampliar o olhar “novidadeiro” enquanto se dá a vivência desta 
cartografia. A figura agigantada de Klauss e a noção de corpo e de movimento 
que ele apresentava se associam à ideia de uma leitura, uma escuta e uma 
voz só conseguidas por um corpo inteiro, pleno e consciente. Um corpo que 
responde respirando, atento e disponível.  Encontro em mim o corpo estrangeiro, 
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no intuito de criar uma palavra nova. Percebo em mim a sensação de dançar, o 
espaço nas articulações, enquanto vou escrevendo essa palavra e a próxima e 
o ponto e a vírgula. Próximo parágrafo.

Mapeando linhas: “Eu sou o movimento, não apenas me movo”

Mapeio a partir daqui, alguns mundos criados. Elegi dois processos em 
especial, pegadas do meu caminho junto ao movimento consciente, pista que sigo 
a partir do trabalho com os Vianna. Ambos foram realizados pela Universidade 
Estadual de Londrina – UEL, onde sou pesquisadora e docente. O primeiro deles 
diz respeito a dois projetos de pesquisa que se voltaram a um diálogo direto com 
os textos de Klauss: uma resenha teórico-prática desenhada a partir da leitura 
do livro A Dança, (VIANNA, 1999) e o segundo, a montagem de um texto teatral 
pouco conhecido, chamado O Terceiro Personagem (VIANNA, 1967/8). 

O segundo processo se aproxima da cartografia, e aparece após a escrita 
da minha tese de doutoramento, “Pistas, rizomas, devires: por uma cartografia 
da peça radiofônica Para acabar de vez com o julgamento de Deus”, e levou 
o nome de Tutuguri. Os projetos elencados abordam processos significativos 
do trabalho de ator, como um conjunto interconectado, uma pequena troca de 
apoios, fragmento do grande Movimento Klauss Vianna no qual me incluo e 
também meus companheiros de viagem. 

O primeiro se iniciou em 2007, com uma cuidadosa análise teórico-prática 
do livro A Dança, escrito por Klauss Vianna e Marco Antônio de Carvalho, em 
1990. A pesquisa foi realizada no Curso de Artes Cênicas, com participantes do 
“Programa de Formação Complementar de Pesquisa em Ensino de Graduação”, 
da UEL. Desde o início, o direcionamento da TKV sempre caminhou para a 
elaboração de partituras corporais que incluíssem textos e relatos dos integrantes 
do grupo, aliados ao texto de Vianna. Para tanto, ampliamos a criação de uma 
dramaturgia cênica incluindo o texto teatral A Mulher de 27 Filhos, de Ludmila 
Bollow (1983). Por isso a intenção de uma leitura inicial que incluísse a prática e 
que teve como resultado parcial da pesquisa a apresentação do exercício cênico 
“O Círculo Mágico”, na UEL, e no V Congresso da ABRACE, em Belo Horizonte, 
ambos no ano de 2008. 

Ainda como parte do caminho e a partir dos rizomas criados em uma aula 
desenvolvida com base nos conceitos de articulação, impulso e sustentação, 
o grupo elaborou a “Aula Interativa na Técnica Klauss Vianna”, e, conforme 
denominada, é uma vivência corporal que oferece a qualquer pessoa interessada 
a possibilidade de experimentar no próprio corpo, de forma lúdica e criativa, 
esses fundamentos do movimento propostos por Klauss. Para melhor evidenciar 
a experiência, o grupo propôs aulas também a participantes de fora do curso 
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de Artes Cênicas, fortalecendo a ideia de que a técnica transcende a arte para 
ser entendida como um caminho para a expressão do homem no mundo, como 
sempre desejou Klauss. O importante não foi responder “que” corpo é esse, mas 
“como” este corpo estaria preparado para dançar em qualquer espaço.

Foi importante saber com qual olhar a obra me espia e qual carga corporal 
eu carrego, mais do que determinar onde essa vivência iria chegar.

O experimento cênico é uma atividade participativa do espectador. É uma 
cocriação. Um corpo que respira e se deixa atravessar, sendo um projeto, um 
fluxo; podendo ser afetado e afetar outros corpos. É preciso que o movimento - e 
a palavra aqui é o “como” em Klauss, e não “o quê”-  desaloje o homem de seu 
corpo e de seu espaço para que se possa constituir uma condição desagregadora 
neste corpo, necessária ao processo criativo. Por que digo isto?

Parece óbvio, mas nem sempre o processo de desenvolvimento de 
percepção, criação e vivência é articulado. A semente inicial - atenção - nem 
sempre é incitada pela observação. Em consequência, o trabalho nasce sem 
pés, sem base. Cria-se um “desequilíbrio estável” enquanto devíamos criar um 
“equilíbrio instável” (BARBA e SAVARESE, 1995, p.10-11). Estes dois conceitos 
foram elaborados no decorrer da pesquisa e anunciam duas imagens: a primeira 
é a de uma arquitetura corporal com base nas compensações das musculaturas, 
que se tensionam para que a estrutura óssea seja mantida em pé. A segunda 
sugere apoios e oposições que geram, continuamente, respiração e movimento. 
Só assim é possível ressignificar o acontecimento e criar novos movimentos 
a partir dos apoios, do peso vivido e no momento da ação. É necessária uma 
conexão entre o movimento e a arte de criar. “Espelho pra dentro, espelho pra 
fora”. A vida do nômade não é nem dentro nem fora deste espelhamento, é 
somente um e também, multiplicidade. “É o corpo respirando sem limites entre 
dentro e fora, somente passagens, fluidos” (VITTORI, 2018, p.141-142). 

Essa busca gerou ainda muitas voltas no espiral, fundamentando meu 
trabalho profissional até o momento presente. Uma consequência - entre 
outras - foi particularmente importante. Em 2010, na Universidade Estadual de 
Londrina - UEL criei o “Núcleo de pesquisa Klauss Vianna” e dei início ao projeto: 
“Técnica Klauss Vianna e Dramaturgia Corporal: estudo sistêmico de movimento 
consciente em trabalho de atores”, com objetivo de estudar os processos criativos 
do corpo do ator. Os trabalhos e publicações realizados podem ser buscados no 
site do núcleo Klauseando2. 

Em 2012 este grupo começou a trabalhar com bastões, explorando-os 
especialmente como apoio, aliado à pesquisa técnica. O bastão tem uma energia 

2 Disponível em: <https://klauseando.wordpress.com/?fbclid=IwAR1B8-
iea6TOCRWbM808Ek9cVcMYie2_zgLdShy5ivZ8Yq8sGFSfROPMDf8>
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específica, impõe desenhos no espaço. Era preciso uma escuta no sentido de 
entender a temporalidade criada na relação com o objeto, o direcionamento 
que se desenhava pelo espaço. E assim seguimos investigando as poéticas do 
movimento a partir de uma estrutura desenvolvida a partir da elaboração de 
partituras corporais com base na TKV. 

Como caminho para tanto, Klauss pede um ocupar-se do corpo em 
suas relações, instante após instante: “[...] é preciso repetir e repetir, porque é 
nessa repetição, consciente e sensível, que o gesto amadurece e passa a ser 
meu. A partir daí temos a capacidade de criar movimentos próprios e cheios de 
individualidade e beleza” (VIANNA, 2005, p. 73). A finalização desta parte da 
pesquisa se deu na forma de apresentação do trabalho com base no texto de 
Klauss Vianna, O Terceiro Personagem, segundo Angel Vianna, escrito entre 
1967 e 1968. O texto era inédito até então e compõe o espetáculo apresentado 
no vídeo https://vimeo.com/50963608. Seguem informações sobre o espetáculo:

"Tirem as sapatilhas”, dizia Klauss Vianna. Em O Terceiro 
Personagem, texto inédito do coreógrafo falecido em 1992, a 
indicação é igualmente enfática: “Você está prestes a quebrar o 
outro salto”. A primeira montagem para a dramaturgia de Klauss 
é londrinense e traz inquietações que perseguiram o coreógrafo 
durante sua trajetória artística e que embasaram a sua filosofia 
corporal. “O texto é uma forma de colocar em palavras os 
questionamentos de Klauss. É uma dramaturgia evocativa, não-
linear, trazendo sempre aspectos da consciência do movimento 
e foi interpretado cenicamente sob a perspectiva da dramaturgia 
corporal”, conforme a diretora do espetáculo, a profa. Ceres 
Vittori. A montagem foi concebida também a partir de memórias 
de infância das sete atrizes-bailarinas que compõem o elenco. “O 
Klauss sempre dizia que não se separa a vida da sala de aula”, 
relembra a diretora. “A vida é a única oportunidade que me foi 
dada”, reflete, no texto, o dramaturgo. A própria diretora trouxe 
recordações dos tempos – entre 1987 e 1992 – em que trabalhou 
na companhia de Klauss, de Angel e, especialmente Rainer 
Vianna, de quem foi assistente. O espetáculo foi desenvolvido 
pelo “Núcleo de Pesquisa Klauss Vianna”, na Universidade 
Estadual de Londrina (Divulgação oficial FILO 2012).

Figura 1. O Terceiro Personagem - Festival Internacional de Londrina - FILO, 2012.
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Os resultados obtidos no projeto permitiram a elaboração de um novo 
mapa, avaliando quanto a abordagem utilizada poderia contribuir para o melhor 
entendimento da TKV, assim como sua importância para a dramaturgia cênica. 

“Existir, cair, falir e repetir: a vida é a única oportunidade que me foi dada” 
(VIANNA, 1967/68; s/p.). A frase é de Klauss, mas me sinto à vontade para 
compartilhá-la como parte de mim. É assim que os desejos funcionam. O que é 
meu, já não é mais, é da vida do outro e assim continua o caminho.

A cartografia apareceu construindo uma narrativa não linear, representada 
por uma estrutura em rede, ou ainda, em espiral - imagem que nos é extremamente 
significativa. Esta estratégia metodológica foi utilizada na pesquisa-intervenção, 
tanto na composição de dramaturgia corporal, quanto na escritura do diário de 
artista como uma forma de narratividade. O diário de bordo é parte dos processos 
individuais, tanto quanto a composição da dramaturgia cênica experimentada.

Na obra de Klauss, não sou atravessada/tomada por uma catarse. 
Há, em troca, uma potência que me atravessa como um novo devir. Há uma 
experiência poética, interferindo na comodidade corporal. Nesse caminho saio 
da zona de conforto para uma evolução do movimento, investigando a fundo as 
possiblidades enquanto criadora e parceira do outro, estabelecendo relações 
que se completam e se chocam, estimulando o conflito. Continuei seguindo...

O projeto “Resquícios do Corpo Sonoro em Antonin Artaud e Klauss 
Vianna” se iniciou a partir da minha tese de doutorado “Pistas, Rizomas, Devires: 
por uma cartografia da peça radiofônica Para acabar de vez com o juízo de 
Deus”, que visava ampliar a cartografia da tese já escrita, criando novos mapas 
de processos de dramaturgia corporal e performance em teatro. O trabalho foi 
uma ação investigativa sobre a obra de Antonin Artaud, em especial a Poesia no 
Espaço, e a teoria do Movimento Consciente, proposta por Klauss Vianna. 

Os autores de referência foram revisitados em seus princípios conceituais 
que apoiaram a experimentação artística dinâmica e reflexiva desejada aos 
objetivos do projeto, a saber: criar uma metodologia contemporânea para a 
ação investigativa sobre a dramaturgia do trabalho do ator. As principais leituras 
influenciadoras do projeto foram O teatro e seu duplo (1984) e Para acabar de vez 
com o juízo de Deus (1975), ambos de autoria de Antonin Artaud, além da escuta 
da peça radiofônica Para acabar de vez com o juízo de Deus e a observação de 
suas obras pictóricas. A partir de A Dança (2005), de Klauss Vianna, foi elaborado 
um mapa provisório, roteiro de movimentos experimentados na rotina do grupo. 

O grupo de pesquisa elaborou um processo colaborativo no qual foram 
criados dois recortes do trabalho: Tutuguri, uma passagem cênica apresentada 
em 2018, na Mostra de Teatro e Circo da Casa de Cultura UEL - Divisão de Artes 
Cênicas, em comemoração aos 20 anos do curso de Artes Cênicas da UEL. É um 
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espetáculo criado a partir do texto “Tutuguri – O rito do sol negro”, parte da peça 
radiofônica Para acabar de vez com o julgamento de Deus (ARTAUD, 1975). 
“Nessa travessia vão aqueles que ainda não ganharam totalmente o corpo...” 
sugerem os participantes.

 “Carta a Paule Thevenin” foi levada a público em várias intervenções 
performativas, e foi um trabalho elaborado a partir da ideia de corpo sonoro e da 
audição da sensível carta escrita à amiga de Artaud após a proibição da peça 
radiofônica. Conforme os participantes, “sussurrar a carta era sentir cada palavra, 
a tonalidade, era como mastigar e sentir o gosto amargo do seu sofrimento e do 
nosso sofrimento, da nossa exposição. Era ouvir a nossa própria voz”.

Em ambos, o grupo se preocupou “como” dialogar com Artaud e não com 
“o que” arrancar dos abismos. O desvendamento de pistas oferecidas sendo 
incorporadas uma vez mais, sugerindo texturas de percepção, à medida que a 
memória do corpo vai respondendo a novos estímulos. A todo instante o corpo 
é recriado, reorganizado, pois novas relações se sucedem. Essa nova volta no 
espiral se construiu graças ao sentido de atenção e presença que o movimento 
consciente implícito na TKV trouxe para a rotina da construção de dramaturgia 
corporal. Em todo o percurso percebo que as pegadas deixadas me dizem: “Eu 
sou o movimento, não apenas me movo, quando danço, portanto, está dentro 
de mim a engrenagem que faz o movimento do mundo” (VIANNA, 1990, p. 104-
105).

Nos processos pode-se perceber que o ator já não significa por simples 
transposição e imitação. Ele constrói seu significado por meio do seu corpo: de 
sua história e de suas partes. Seguindo essa perspectiva é necessário salientar 
que o teatro é essencialmente o lugar onde se refaz o corpo e para tanto se faz 
necessário conectar a memória do corpo a informações que o levarão a uma 
autonomia criativa, criando relação entre a presença e a palavra no espaço da 
cena. Território de passagem, onde o “verbo precedeu o substantivo, o fazer foi 
experimentado antes da coisa feita” (VIANNA, 1990, p.91). Diferente da mimesis, 
que imita a ação, a cinestesia a incorpora. Aí se localiza a dramaturgia do corpo. 
“Fazei enfim dançar a anatomia humana” (ARTAUD, 1975, p.55). 

Dançamos todos, afetando e deixando afetar. Afetar e ser afetado são 
uma constante no fluxo desta cartografia e a respiração, envolvida no potencial 
de afetos dos dois autores de referência, esclarece o devir pretendido tanto 
pelo teatro artaudiano quanto pela forma de trabalho de Klauss, respirando a 
partir dos ossos. O diálogo com Artaud e Klauss nos coloca diante de uma obra 
construída espaço a espaço, conquistado e abandonado, um espaço nômade, 
espaço para que a vida se libere e não haja uma ligação pré-definida, pré-
constituída. Uma obra que se abre para que novas conexões sejam produzidas. 
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Assim surgem subjetividades e temporalidades espalhadas para além do mar, 
em novos territórios de passagem. 

Graças à memória corporal, posso fazer uso de uma lembrança da pele 
e dos ossos. Esse lugar que habitei não existia antes e também já não o habito 
mais, então aqui só falo de lembranças. A temporalidade necessária para dar 
vida a um novo corpo de práticas, que se transfiguram em crua consciência de 
uma corporeidade, foi transformado neste diário de bordo. Nós nos instalamos 
em territórios para poder sair deles.

 É poética da carne; é palavra que se movimenta.

Pegadas

Cartografar é, em síntese, refazer as pegadas deixadas no caminho. É 
poder ir e vir no tempo e no espaço, ao mesmo tempo em que habito o texto. 
Essas pegadas são novos territórios de passagem sobre territórios anteriores, 
deixadas como pistas para este mapa cartográfico. É necessário um processo 
contínuo de desterritorializar o corpo e retomá-lo e assim, seguidamente, no 
fluxo de uma respiração. 

Este artigo busca articular os conteúdos que emergiram das práticas, a 
partir dos mapas teóricos descritos e analisados nos parágrafos precedentes. 
A peculiaridade deste trabalho está em borrar os limites entre a participação da 
cartógrafa na criação da cartografia e na produção dos mapas que compõem 
esta escritura cartográfica. 

As associações criadas neste texto se deram ao nível dos meus 
estudos em dança com os Vianna, reconectadas para o desenvolvimento da 
cartografia. Foi necessário olhar primeiro o mapa que é meu corpo, para criar 
nova cartografia. A ideia de memória corporal, presente em minha trajetória na 
formação na TKV, também foi trazida para a ressignificação das minhas próprias 
impressões construídas sobre autonomia e estender materialidade a esta 
escritura. Essa experiência com o corpo me coloca em contato com a palavra e 
posso experimentá-la. Então, numa via de mão dupla entre o corpo e a palavra, 
sem um lado de dentro nem de fora, é que posso ir de um lado ao outro através 
de um caminho contínuo. Posso abraçar tudo que o corpo comporta, caminhando 
sempre, conquistando novos espaços. O corpo mesmo parado respira, responde, 
estabelecendo trocas que se completam, ao mesmo tempo em que se chocam, 
estimulando o conflito necessário ao fazer cartográfico. 

O mapa que vai sendo cartografado permite investigar o problema da 
criação durante o processo de acercamento da obra escolhida. O desejo, assim 
como os devires que se depreendem desta experiência, são processos efêmeros 
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e fugidios. O cartógrafo não tem somente olhos e ouvidos para as palavras, ele 
reconstrói sobre as figuras das palavras, então não há uma análise de um objeto 
que habita outro lugar, só o relato do sopro na pele, da respiração que renova 
o desejo, da minha própria voz. A autonomia é o que se mantém como fruto da 
troca, o que fica do trabalho; histórias contadas a partir da memória corporal. O 
texto deixa de ser inócuo e passa a ressoar no corpo do leitor. 

Vou tentando manter o “danço mesmo parado”, proposto por Klauss; não o 
movimento explícito, mas a energia que o desencadeia. O espiral infinito permite 
voltar a 1987 e vir observando as pegadas construídas por lá, até chegar ao 
momento onde me encontro agora. Permite ainda, que eu reconstrua a relação 
como bailarina e atriz, recordando com Klauss o corpo preparado e acordado: 
pronto para! Ele proporciona chão mais uma vez. E ossos e articulações para 
mobilizar o território corporal. O espiral de desterritorializações se apresenta não 
como caminho a ser refeito, mas como novo caminho a ser caminhado... Há, sim, 
mais uma oportunidade de viver visceralmente os espaços abertos, deixados 
como os buracos por onde se enfiam a agulha e a linha, e vão costurando esse 
abraço. 

Eu habito o papel....

Recolho água com as mãos e, quase imediatamente, ela se esvai e sigo 
recolhendo. A paisagem anterior indica minha leitura da obra, entendendo que 
não há significados estáveis, não há militância dos significantes, só água a ser 
recolhida novamente, em uma nova repetição, em uma nova respiração. 

Aqui o mapa desejado para esta cartografia é retomado. Na forma de 
um texto final, ele indica um recorte ou, ao menos, uma suspensão no fluxo da 
pesquisa. Como produção de conhecimento traz aquilo que ficou daquilo que já 
se foi. Como performance, cria um vazio no próprio mapa.

Klauss está em minha memória corporal e influencia hoje o delinear deste 
devir. Faço uso de um equilíbrio instável, procurando na morte voluntária da 
ação a multiplicação de uma sensibilidade onde é preciso deixar a água se 
derrubar para ter como novamente recolhê-la. Repetir o irrepetível, modificando 
o movimento até que haja um agregado de elementos relacionados o suficiente 
para que aconteça a partilha de propriedades sensíveis.  “Cair, falir, desistir, 
repetir”...
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