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EDITORIAL
Por Neide Neves
Esta quarta edição da Revista TKV buscar lançar um olhar para o conceito de
técnica nas Artes do Corpo. Diferentes visões são encontradas, todas carregam,
consciente ou inconscientemente, uma visão de mundo, de corpo, um pensamento
político.
A Técnica Klauss Vianna faz parte da Escola Vianna de corpo e arte. Tem sua
singularidade alimentada pela visão de corpo comum a todos, que, por sua vez,
reforça na sua ação.
Entendendo criação e ensino como pilares da sua prática, a Técnica Klauss Vianna
reconhece seu papel na Educação dos corposmentes, pesquisando material para a
valorização das singularidades, como parte dos pequenos gestos de resistência à
normatização e homogeneização de comportamentos e movimentos.
A TKV entende o corpo como um sistema dinâmico em constante processo de
transformação, em coevolução com o ambiente. Seus diversos subsistemas
trabalhando em sinergia orquestram as capacidades sensório-motoras, mentais,
cognitivas, elaborando pensamento, movimento, memória, sentimentos,
corporificados.
Este entendimento, vivido como um posicionamento, implica em uma metodologia de
trabalho, princípios norteadores e tópicos escolhidos para a criação de estratégias de
trabalho corporal, enquanto ensino/aprendizagem e criação.
Nesta edição, as monografias debruçam-se sobre o vocabulário usado para
descrever a TKV assim como aquele veiculado nas instruções de
trabalho, uma vez que se compreende a importância do uso
adequado das palavras pelo seu poder de direcionar as ações no
corpo.
O convite para participação na edição foi o diálogo com visões
técnicas e metodológicas afins, pesquisas sobre instruções e
procedimentos de trabalho, e desdobramentos destas questões.
Boa leitura!

Ilustrações: Gabriela Rocha
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VERBETE

Apoio Ativo
Por Neide Neves

Na Técnica Klauss Vianna, o trabalho da relação do corpo com a gravidade é central e fundante. Trata-se do
reconhecimento de como organizamos o corpo em relação a esta força constante. Relação esta que, talvez por sua
constância, parece passar quase desapercebida no cotidiano.
Esta relação se dá através dos apoios do corpo no ambiente - chão, cadeiras, etc. - e no próprio corpo.
Distinguimos duas qualidades de apoio, a saber: uma passiva e outra ativa. Consideramos passivos os apoios
sobre os quais colocamos nosso peso sem exercer sobre a superfície nenhuma ação intencional. Ativos são
considerados os apoios sobre os quais exercemos uma pressão, direcionada e intencional, consciente ou
inconscientemente.
Esta qualidade intencional, ativa, se dá durante o movimento cotidiano, em geral inconscientemente, uma
vez que o corpo a utiliza para impulsionar o movimento quando necessário, para se deslocar, saltar, levantar de
cadeiras, cama ou chão, empurrar algo, por exemplo. Variamos entre apoios ativos e passivos todo o tempo, de
acordo com a necessidade. Isto não é indesejável, uma vez que obedece às necessidades de movimento e
possibilita diversos comportamentos corporais, variedade de esforços, o que é saudável para o sistema
musculoesquelético.
A proposta de trabalho consciente destas variações vem da necessidade de reconhecimento dos padrões
posturais e de movimento, visando a saúde muscular e articular e a presença cênica, uma vez que a TKV nasce
nas artes do corpo e aí se mantém, com sua orientação para um pensamento somático.
O reconhecimento e trabalho dos apoios ativos permite que se recupere os espaços articulares perdidos ao
longo do tempo com apoios localizados, que geram tensões, pelo seu uso constante e repetitivo. A ativação dos
apoios envolve vetorização, uso de alavancas, que distribuem peso, apoios e esforços de forma harmoniosa no
corpo todo, gerando oposição de forças que nos equilibram e sustentam. É esta mesma atitude consciente e ativa
do uso dos apoios que, gerando tridimensionalidade e projeção possibilita um corpo atento e presente,
característico da presença cênica.
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ARTIGO

Corpos dançantes: uma possível contribuição da Técnica Klauss Vianna
para se pensar o aprendizado de dança nos cursos livres, a partir da
singularidade do corpo que se expressa
RESUMO

|

ABSTRACT

Carla Gontijo Campolim Moraes (UFMG - PPGArtes)1

A partir de um processo de experiência e reflexão no campo da dança e da educação, o presente artigo tem como foco
principal reconhecer a Técnica Klauss Vianna como uma possibilidade de encontro com outro jeito de se fazer/pensar dança.
Propõe-se refletir sobre a importância do aprendizado da dança para a percepção singular e a contribuição do indivíduo na
criação coletiva, tendo por base conceitual e prática a Técnica Klauss Vianna, cujas premissas vão ao encontro dos processos
didáticos pedagógicos aplicados pelo Estúdio ID - Investiga Dança, no qual o aluno participa ativamente da construção do seu
próprio aprendizado artístico.
Palavras-chave: Aprendizado. Dança. Singularidade. Técnica Klauss Vianna.
From a process of experience and reflection in the field of dance and education, this article has as main focus to recognize the
Technique Klauss Vianna as a possibility of encounter with another way of doing / thinking dance. It is proposed to reflect on
the importance of learning dance for the singular perception and the contribution of the individual in the collective creation,
having as conceptual and practical basis the Klauss Vianna Technique, whose premises go to the pedagogical didactic
processes applied by the Estúdio ID - Investiga Dança, in which the student participates actively in the construction of his own
artistic learning.
Keywords: Learning. Dance. Singularity. Technique Klauss Vianna.

Introdução
De maneiras diferentes, todos tem a possibilidade de dançar. E o aprendizado da dança acontece quando
entendemos como ela se organiza em nossos corpos. Compreende-se no corpo a experiência do dançar, o
que requer mais do que a cópia de passos. (NEVES, 2010 p. 36 apud SPARSHOTT, p. 9).

A experiência adquirida ao longo de vinte anos de participação nas principais mostras competitivas de dança do Brasil,
através do Estúdio ID investiga dança de Ouro Preto/MG (ID), escola que oferece cursos livres de dança2, permite concluir
que existe, na maior parte das escolas e grupos de dança participantes, um modo de dançar baseado em técnicas de dança
codificadas, e ainda se investe no aprendizado herdado da modernidade, que busca a perfeição da representação desses
1

Coreógrafa, bailarina e professora há mais de 30 anos, diretora, fundadora do Estúdio ID - Investiga Dança - espaço de formação, criação, produção
e intercâmbio em dança - Ouro Preto/MG. Pedagoga com formação em Pedagogia do movimento para o ensino da dança pela UFMG (2005), e
especialização em Técnica Klauss Vianna PUC/SP (2016). Mestra em Artes e Experiências Interartes na Educação pela Universidade Federal de Minas
Gerais - Escola de Belas Artes (2019); foi bolsista da FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais). Bailarina, coreógrafa e
diretora da Rés Cia. de dança de Ouro Preto/MG, atual Cia Di Ninguém - Núcleo de Investigação em Dança, com 15 anos de atuação e pesquisa na
área da dança contemporânea. http://lattes.cnpq.br/4589916913266740
2

Curso Livre – Conforme a Lei nº. 9394/96, o Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97) citam que os cursos chamados
“Livres” não necessitam de prévia autorização para funcionamento nem de posterior reconhecimento do Conselho de Educação competente. Livre
significa que não existe a obrigatoriedade de: carga horária podendo variar entre algumas horas ou vários meses de duração, disciplinas, tempo de
duração e diploma anterior. São exemplos os cursos de danças, reforço escolar, esportes, idiomas, artes plásticas, informática e segurança.
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códigos e dos modelos pré-concebidos. Tal organização para o ensino da dança não oferece espaço para que cada
aprendiz possa apresentar singularmente seu modo de aprender tais códigos. Esse modo de ensinar dança tem imposto
padrões estéticos muito parecidos, como produtos em série pré-fabricados, constituídos de elementos prontos e
pré-determinados como “superiores”, “altamente qualificados” ou “perfeitos”, e imprescindíveis ao fazer da dança.
A participação nesses festivais proporcionou o contato direto com escolas de dança de várias localidades do país.
Essas vivências permitiram reconhecer que impera um jeito conservador de ver, compreender e fazer dança, o qual
alimenta o objetivo meramente comercial desses festivais, com foco no entretenimento, na disseminação de franquias de
escolas e métodos tradicionais/ortodoxos.
A Técnica Klauss Vianna (TKV), por defender a importância de desenvolver a consciência do próprio corpo,
coadunado com o aprendizado da dança, garante que a singularidade seja o eixo principal no aprendizado da dança.
Esse modo de entender o aprendizado da dança pode estimular uma reflexão crítica sobre o modo como se ensina a arte
de dançar baseado nas regras dos festivais competitivos.
Na primeira parte deste artigo, um pequeno resumo sobre os princípios e procedimentos da Técnica Klauss
Vianna, baseado nos estudos das pesquisadoras Jussara Miller e Neide Neves. Logo após, um relato com depoimentos
de alunos, pais e espectadores do Estúdio ID – Investiga Dança sobre o processo de ensino/aprendizagem do aluno.
1. Técnica Klauss Vianna
Portanto, antes do ensino de uma técnica corporal específica é necessário que se faça um
trabalho de conscientização corporal, sem o qual o aprendizado poderá ser deficiente, pois o
corpo vai adquirindo uma forma, criando uma armadura e consolidando ainda mais as tensões
musculares profundas. (VIANNA, 2005, p. 124).

Segundo Miller (2007) subentende-se que na Técnica Klauss Vianna, para que o aprendizado da dança aconteça,
é primordial que se tenha consciência do próprio corpo, através do conhecimento das estruturas físicas e também
mentais, das limitações e possibilidades de cada um. Só assim o corpo se encontra mais disponível para o aprendizado
da dança.
De acordo com Miller (2007), essa disponibilidade para a realização de um trabalho de dança vem com a
disponibilidade de reconhecer a manifestação da dança que nasce à medida que cada ser vivente encontra seu próprio
caminho.
Deixo claro que a noção de técnica aqui mencionada não visa remeter ao adestramento condicionado e
cristalizado. Ela é abordada como experiência da percepção e recurso para a construção do corpo
próprio, um corpo disponível à escuta, tal qual um processo de descobertas constantemente
reformuladas, com respeito à individualidade do aluno artista. (MILLER, 2012, p. 52).

Segundo Miller (2007) foram estruturados com a sistematização da técnica alguns tópicos corporais para melhor
efetivação dos princípios de Klauss Vianna. Essa organização está baseada na proposta do curso de formação da Escola
Klauss Vianna, onde a aplicação dos tópicos era dividida em três anos; diferenciados em três etapas: processo lúdico,
processos dos vetores e processo criativo e/ou didático _opcional.
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Miller (2007) salienta que o processo lúdico vem ao encontro do despertar do corpo, desbloqueando-o e
possibilitando-o a mudanças e transformações nos padrões de movimento, e que seria a introdução à Técnica Klauss
Vianna, denominada de “o acordar”. Nessa etapa são trabalhados sete tópicos corporais: presença, articulação, peso,
apoios, resistência, oposições e eixo global. (MILLER, 2007).
Miller (2007) apresenta o professor como um facilitador, provocando no aluno o posicionamento ativo, onde a sua
participação e responsabilidade se tornam dentro do seu desenvolvimento a chave para o reconhecimento de suas
possibilidades e limitações.
O que geralmente se observa no início do processo é a ausência corporal, ou seja, pessoas
com distanciamento do próprio corpo, falta de contato e de atenção corporal, com autoimagem
distorcidas, receio do próprio movimento.” (MILLER, 2007, p. 53).

Nesse processo vários estímulos são apresentados para que o próprio aluno busque reconhecer seu corpo, pois
só assim é que sua capacidade de promover transformações significativas potencializará, acontecendo gradativamente a
mudança de “ausência corporal” para “presença corporal”, ou seja, da “dormência” para “o acordar” (MILLER, 2007).
Conforme aponta Miller (2007), o processo lúdico, desperta o corpo para a atenção ao momento presente,
momento este em conexão com os cinco sentidos, pelos quais nos comunicamos e relacionamos com o mundo. O
sentido cinestésico abre para a comunicação com as percepções do corpo no tempo e no espaço, promovendo um
convite não apenas ao despertar desses sentidos, mas principalmente para a flexibilização dos padrões de
comportamentos, atitudes, pensamentos e consequentemente de movimentos.
Com o corpo mais desperto, disponível e aberto para o novo, a passagem para a segunda etapa que seria o
processo dos vetores, se torna mais acessível e com maior capacidade de aprofundamento (MILLER, 2007).
Os vetores são direcionamentos ósseos que possibilitam o alinhamento do corpo, o harmonizando de forma mais
equilibrada, deixando o peso melhor distribuído entre pés, pernas, braços, coluna, enfim por todo o corpo. São oito ao
todo: o primeiro vetor é acionado a partir dos pés, mais precisamente nos metatarsos; o segundo no calcâneo; o terceiro
no púbis; o quarto no sacro; o quinto nas escápulas; o sexto nos cotovelos; o sétimo nas mãos, mais precisamente nos
metacarpos e o oitavo especificamente na sétima vértebra cervical. “Inicia-se o estudo desses vetores pelos pés e
finaliza-se no crânio, estando todos eles interligados, reverberando no corpo inteiro” (MILLER, 2007, p. 75).
O processo dos vetores em conjunto com o lúdico se organiza de forma a compreender que o andamento e
desenvolvimento pessoais permeiam caminhos que estão ligados ao ritmo de cada um. Reconhecer que esse olhar pra
dentro de si que a técnica propõe exige um tempo e um ritmo individuais e, por isso, o movimento que nasce da
percepção de si e exterioriza consequentemente, e não ao contrário, torna a maior potência do trabalho. (MILLER, 2007).
O processo criativo se funde a todo instante, desde o início do trabalho com os outros processos, onde
percepções, sensações e intuições se tornam material concreto para o desenvolvimento e preparação do corpo cênico,
desestabilizando lugares como treinamento/criação, pois nos processos tradicionais em dança o treinamento em sala de
aula se pauta especificamente na repetição do movimento, sem nenhuma ligação com a criação, ou com o que se
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apresenta no palco. Contrário a isso o “treinamento” na TKV, é colocado não apenas como o espaço de experimentação
e pesquisa do movimento, mas também gerador de “alimento” e “material” para a criação.
Segundo Miller (2007, p.106), “esta pesquisa de criação busca tornar mais permeável o ensinamento técnico de
sala de aula”, impulsionando consequentemente, uma experiência estética, “onde a ideia da singularidade do criador
possibilita a pluralidade de pensamentos, sensações e ações criativas” Miller (2007, p.106).
Vejo um ponto diferencial na técnica Klauss Vianna, pois nela o trabalho com a percepção do corpo
técnico afeta o corpo criativo. Logo, tais corpos/abordagens não se apresentam separadamente.
Trata-se do indivíduo investigador em toda a sua potencialidade, o corpo em relação e o corpo em
criação. (MILLER, 2012, p. 31)

No processo didático, direcionado para aqueles que pretendem dar aulas, o que se constrói é coerente com todo o
desenvolvimento da proposta, que permeia o incentivo a autonomia desde os primeiros instantes. Nada de respostas
prontas e de conclusões fechadas. A ideia que media o processo é a instabilidade e, portanto a desestabilidade de
padrões rígidos é fundamental para que a construção permeie constantes transformações. As relações professor e aluno
/ aluno e professor, são construídas de forma muito cuidadosa, demonstrando a todo instante que essa construção se dá
através do diálogo, das trocas de experiências recíprocas e da comunicação generosa e efetiva dos envolvidos, num
processo de aprendizado entre ambos por todo o tempo. E nessa relação professor e aluno, ambos são pesquisadores.
Seguiremos falando dos princípios pelos quais estão embasados todo trabalho/pesquisa que Klauss desenvolveu
em seu percurso, que com a sistematização da técnica tornaram possível refletir com mais propriedade sobre eles.
Neves (2010, p. 34) os cita dessa maneira:
dançar é vida, movimento é vida, não há vida, nem dança sem movimento; cada um possui a sua
dança, cada movimento é próprio a cada indivíduo, carrega a história daquele corpo num determinado
momento e é fruto de sua organização; a dança está dentro de cada um, não deve ser buscada
fora, na cópia de atitudes e passos, é a partir do próprio corpo e de suas questões, que não estão
isoladas do ambiente em que está inserido, que alguém cria sua forma de expressão; o que conduz a
dança não é decorar passos, formas, mas aprender caminhos para a criação de movimentos3;
não há separação corpomente - a mente é encarnada4; autoconhecimento e o autodomínio são
necessários para a expressão pelo movimento; a forma deve ser resultado do autoconhecimento, e
não o inverso; sem atenção não há possibilidades de autoconhecimento e expressão; o
direcionamento ativo do peso nos apoios do corpo gera economia de esforço, espaços internos
e presença; na presença de apoios ativos, estão presentes no movimento três aspectos:
sustentação, resistência e projeção; das oposições nasce o movimento; o alinhamento ósseo é
feito a partir do acionamento ativo dos apoios; a repetição deve ser consciente e sensível; é
preciso buscar estímulos que gerem conflitos e novas musculaturas, para acessar o novo. (NEVES,
2010, p.34)

3

Segundo Neves (2010, p.37) “a compreensão de como o movimento se dá, nos diferentes níveis de descrição, e nas relações que se
estabelecem neste processo é fundamental para o desenvolvimento de autonomia no processo evolutivo no corpo do bailarino e,
consequentemente na sua criação.”
4

“nossas funções mentais são processos emergentes na evolução do sistema nervoso e envolvem a ação do sistema sensóriomotor. Neste
funcionamento enredado, o movimento aciona memória, pensamento, sensações e emoções, o que resulta em outros movimentos”; Neves (2010,
p. 37).

8

ARTIGO - CARLA GONTIJO CAMPOLIM MORAES
A partir desta perspectiva, a Técnica Klauss Vianna e suas prerrogativas, princípios e fundamentos possibilitam o
encontro consigo, com o outro e com o universo que o rodeia, potencializando assim, a autonomia e a emancipação do
sujeito na construção do conhecimento em dança.

1.1. O Estúdio ID - Investiga Dança e o aprendizado a partir da singularidade
Se a dança é um modo de existir, cada um de nós possui a sua dança e o seu movimento original,
singular e diferenciado, e é a partir daí que essa dança e esse movimento evoluem para uma forma de
expressão em que a busca da individualidade possa ser entendida pela coletividade humana.
(VIANNA, 2005, p. 105).

O Estúdio ID - Investiga Dança (ID), espaço de diálogo, criação, formação e produção em dança, sediado na
cidade de Ouro Preto- MG, originalmente sob a denominação de Centro de Artes Variação, vem desde seu surgimento
em 1990, questionando a aprendizagem em dança, os métodos excludentes, e as técnicas que priorizam tipos
específicos de corpos.
Por entender que a dança deve ser expressa a partir das emoções do corpo de quem a cria, desde então o
Estúdio ID vem investindo na aplicação de propostas pedagógicas que valorizam tanto a singularidade na construção
coletiva, quanto o aluno enquanto protagonista no seu próprio aprendizado da dança.
Pelo ID passaram centenas de alunos, muitos dos quais se profissionalizaram, trilhando os caminhos da dança em
universidades e Cia(s) profissionais, ou abrindo suas próprias escolas. Outros tantos, em suas profissões diversas
relatam a importância da dança no processo de sua formação acadêmica e de vida, com base numa pedagogia pautada
no estímulo à autonomia, a criação, e principalmente na busca da construção de uma dança que valoriza o diálogo entre
o coreógrafo e o aluno, para a autonomia do intérprete criador. Essa experiência fez com que esses alunos acreditassem
na potencialidade de criação do ser humano, de modo a defender o direito de serem diferentes ao se expressarem
artisticamente lado a lado com outros bailarinos, tanto em sala de aula quanto em participações nos festivais de dança
pelo Brasil.

Figura 1: aula de dança para crianças. Fonte: Arquivo pessoal do ID.Foto: Tayane Lacerda
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São apresentados a seguir alguns trechos de depoimentos de alunos, ex-alunos, pais e espectadores do ID, que
contribuíram para o entendimento e comprovação prática do resultado efetivo das propostas pedagógicas, as quais são
pautadas no processo de autonomia do aluno, tanto na criação coreográfica, quanto no fortalecimento do seu
aprendizado na arte e na vida.
O registro desses depoimentos se fez necessário no intuito de legitimar a proposta metodológica do ID, assim
como demonstrar que os cursos livres podem ser estruturados de outras maneiras, de modo a estarem conectados com
as necessidades de mudança socioculturais.
A proposta partiu da ideia de dividir os depoimentos em três grupos, onde cada grupo respondeu uma pergunta
específica, mas sempre pautada no ensino/aprendizagem e/ou no processo criativo/estético.
O primeiro grupo, de alunos e ex-alunos relatou a experiência vivida com eles no próprio corpo. O segundo e
terceiro, com pais e espectadores, relataram a experiência através do olhar de observador/espectador.
As perguntas propostas para os envolvidos foram:
- Grupo 1 - alunos e ex-alunos: Como foi o processo de ensino/aprendizagem vivenciado no ID?
- Grupo 2 – pais: Como pai de aluno do ID, é possível reconhecer o processo de ensino/aprendizagem em dança
do seu filho?
- Grupo 3 – espectador: Como recebe e percebe as mostras, eventos e produções artísticas do ID?

Para além de responder questões, este estudo propôs reflexões sobre os modos de formação e produção em
dança, sob o olhar de alunos, pais e espectadores do ID. Por sua vez, essa estratégia possibilitou reafirmar a importância
do diálogo e ao mesmo tempo, abrir caminhos para repensar e reestruturar o aprendizado da dança que atenda à
diversidade dos corpos, no contexto dos cursos livres do Brasil.
Ao longo da minha formação acadêmica em um curso de Licenciatura em Dança, muitos textos
falavam de formas de se pensar a dança. Com o tempo, percebi que muitas das abordagens
discutidas nos textos se pareciam com a dança, a qual durante anos, experimentei em uma escola de
dança do interior do estado de Minas Gerais: uma dança que respeita a singularidade de cada um, que
incentiva a autonomia e a autoralidade e, principalmente, que possibilita, em suas práticas, que o
sujeito explore a criatividade. (MARIA EMÍLIA GOMES- 23 anos, ex aluno do Estúdio ID).
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Figura 2: Bailarina Maria Emíla Gomes/2012. Fonte: Arquivo do Estúdio ID - Foto: Ronald Peret

Sem dúvida os 15 anos que dancei no ID contribuíram para a formação da pessoa que sou hoje, e da
pessoa que serei no futuro, com todas as transformações da vida. Além do amor pela dança e da
consciência de que ela faz parte do meu ser, aprendi a improvisar e ter a capacidade de me adaptar, a
ser criativa e buscar sempre o que o que posso fazer de melhor em cada situação, imprimindo sempre
a minha essência. Fazer parte de um grupo durante tantos anos contribuiu para a formação do meu
senso de coletividade e da noção de que todos estão conectados, que as ações de cada um
reverberam nas vidas dos outros. Aprendi a entender e aceitar o meu corpo como ele é e com todas as
possibilidades que ele me dá. Descobri um corpo que dança mesmo parado, que dorme, sonha e vive
dança. (ISADORA OLIVEIRA – ex aluna)

Figura 3: Bailarina: Lorena Fernandes/2012. Fonte: Arquivo do Estúdio ID – Foto: Eduardo Moreira.
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No tocante aos festivais competitivos, o Estúdio ID - Investiga Dança, vem apresentando concepções
coreográficas, cujos temas, figurinos, músicas, e movimentos se diferenciam do contexto geral, devido o estímulo às
pesquisas corporais/estéticas se pautarem no processo de criação individual e coletiva, na contramão das técnicas
convencionais, com seus formatos massificadores e pré-estabelecidos.
O que eu acho mais precioso na estética do Estúdio ID – Investiga Dança – é que não é possível
distinguir claramente as fronteiras entre a criação artística e a proposta pedagógica. O que a Carla
Gontijo faz em todos os níveis é investigação, mesmo nas coreografias das turmas mais novas/das
crianças há proposições que envolvem risco, há sempre espaço para que se aflorem as
individualidades, ela consegue fazer que todos, no fim, sejam co-criadores e não meros repetidores
das coreografias. Isto fica mais claro nas turmas adolescentes que permanecem na escola por três
anos ou mais: ali já se distingue, para além de bailarinos, pessoas que começam a ampliar os limites e
as possibilidades do próprio corpo. (JULLIANO MENDES, 37anos – espectador/vídeo maker do ID
desde 2013)

Durante os 30 anos de docência, ao perceber as fragilidades e dificuldades do processo de aprendizagem da
dança no contexto sócio-educativo, fez-se necessário investir no desenvolvimento do aluno enquanto
criador/pesquisador, de modo a melhor prepará-lo para os diálogos possíveis entre dança e vida, como contraponto ao
perfil competidor estimulado nos moldes tradicionais de ensino de dança e educação institucionalizada.
Dinâmicas de grupo, expressão corporal, valorização das iniciativas e incentivo ao processo criativo
são práticas da escola que muito me impressionam. Mas, o fato da escola não eleger um primeiro
bailarino, promovendo uma amarga disputa interna, gerando sentimentos de decepção, inveja e
prepotência me faz realmente acreditar que o ensino de dança nesta escola contribui para infância, no
desenvolvimento motor, psíquico, social e cultural. (MUNYKE ROMANO, 33 anos – mãe da Anita:
aluna do ID).

Figura 4: Bailarina Maria Carmem Trópia/2012. Fonte: Arquivo do Estúdio ID - Foto: Eduardo Trópia
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Como um ato de resistência e consequentemente político, o ID se colocou dentro dos festivais tradicionais, que
mais priorizam a disputa mercadológica do que a expressão singular e autônoma do dançarino, para apresentar outros
modos de produção em dança; com isso fortaleceu a singularidade e autonomia, tanto do artista da dança, quanto do
Estúdio ID em relação à hegemonia dos métodos aplicados na maioria das escolas de cursos livres, ainda conservadoras
e detentoras do “modo” de apresentar a dança para o público.
O espetáculo Cartografia da Memória ultrapassa o didático, que é o que as escolas de dança
costumam oferecer para mães e pais - as famosas mostras de trabalho, corridas, esbanjando muitas
vezes um "resultado" vazio (ou engraçadinho). O que Carla nos apresentou é um espetáculo
ético-estético, de grande potencial, feito com carinho, profissionalismo e sensibilidade. Tem técnica,
tem trabalho coletivo, sem hierarquias e percebo que amplia e acrescenta na visão crítica de Eva
sobre os espaços que ela vivencia no cotidiano dela. (THAIZ CANTASINI,35 anos - mãe da Eva: aluna
do ID).

Figura 5: Bailarina Samantha Noqueira/2013. Fonte: Arquivo do Estúdio ID - Foto: Eduardo Moreira.

Consolidou-se ao longo desses anos uma pedagogia própria, e, a necessidade de se entender como o aluno
aprende a dançar, foi muito maior do que a necessidade de se entender como se ensina a dança.
Vale a pena dizer que para mim, o ID foi um espaço de liberdade, visto que, eu nunca frequentei um
espaço de dança porque existiam inúmeras questões desencadeadas por viver em uma sociedade
hetero-branca-burguesa. Eu por algum tempo fui oprimido, tive meu corpo docilizado e silenciado por
duras relações de poder, e mais além, por aspectos heteronormativos. ( LEONARDO PAULINO, 27
anos – ex aluno)
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Figura 6: Bailarino Leonardo Paulino/2011. Fonte: Arquivo do Estúdio ID - Foto: Ronald Peret.

Ao reconhecer o compromisso e a responsabilidade envolvidos na formação de crianças e jovens, as experiências
teórico-práticas vivenciadas no curso de extensão da UFMG, “Pedagogia do Movimento para o Ensino da dança” (2005),
abriram um novo horizonte de entendimento e compreensão das lacunas desse aprendizado, a partir do fortalecimento
da dança enquanto área do conhecimento, e não apenas como entretenimento, diversão e lazer.
Hoje, refletindo sobre as aulas de dança do Estúdio ID, percebo o quanto a criança explora a
ludicidade e a liberdade tão necessária para se construir conhecimento e se desenvolver enquanto
sujeito ativo e atuante; os adolescentes e os adultos se libertam das já consolidadas amarras do “certo
e errado” e todos se jogam e se permitem de fato dançar!. (MARIA EMÍLIA GOMES, 23 anos – Ex
aluna)

Figura 7: Alunas do ID. Fonte: Arquivo do Estúdio ID - Foto: Eduardo Trópia – 2014
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Em 2014, o encontro com a Técnica Klauss Vianna consolidou definitivamente essa forma de ver e entender a
dança, dando assim continuidade às pesquisas que o Estúdio ID havia iniciado desde sua fundação.
O diferencial no aprendizado da Técnica Klauss Vianna (TKV) reside no cruzamento com outras formas de pensar
corpo, dança e educação, sem dicotomias entre teoria/prática, corpo/mente, treinamento/criação, arte/educação,
pensamento/dança, cognição/ação.
O encontro com essa técnica proporcionou a convicção acerca dos modos de se pensar/fazer dança, fortalecendo
conceitos de corpo e educação, de forma a propiciar um aprendizado voltado para a formação de bailarinos conectados
com o mundo de hoje.
Essa relação de afeto misturado com atenção marca o trabalho de Carla que procurava em cada
instante educar através do corpo contribuindo para a ampliação de sensibilidades e percepções. No
trabalho de consciência do movimento no Estúdio ID, percebi em Carla o desenvolvimento do potencial
criativo de cada aluno, que a partir das experimentações sentem-se instigados por outros interesses
com uso do corpo. (LEONARDO PAULINO, 21 anos – ex aluno).

Figura 8: Aluna do ID Eva Cantasini/2014. Fonte: Arquivo do Estúdio ID - Foto: Eduardo Trópia.
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É interessante perceber e importante reconhecer que a convivência prática com a arte da dança abre
possibilidades de encontros investigativos consigo mesmo e com o mundo, a partir das experimentações advindas da
diversidade e complexidade das relações que se estabelecem entre o ser e o entorno.
O ato de dançar se torna revolucionário à medida que o ser reconhece sua potência criativa e sua capacidade
autônoma, quando então as barreiras sociais e políticas se rompem, se reconfiguram e se transformam em força
geradora de sentidos para a vida, despertando o papel de cidadão ativo no contexto da cidade e sociedade.
Portanto, essa particularidade meritória da arte se encontra no modo como ela lida sensivelmente com as
questões vitais do humano, e por isso, dever ser respeitada como tal, considerando que é uma área do conhecimento
criada pelo homem em prol da humanidade.
Nesse sentido, o Estúdio ID – Investiga Dança, a partir de sua trajetória empírica, predominantemente
investigativa e deflagradora da expressão corpórea, busca estimular no ser o encontro com as pulsões internas. Ao
incorporar a abordagem teórico-prática da Técnica Klauss Vianna, consolida nos alunos/praticantes a conquista da
expressão artística autônoma, e o reconhecimento da importância do exercício de ser quem é em todas as dimensões:
sociais, culturais, religiosas, políticas, sexuais, etc., bem como do direito de ser respeitado e valorizado pela diversidade
e singularidade inerentes ao humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aprender a questionar objetivamente e a observar a si mesmo são as melhores formas de
aprendizado. (VIANNA, 2005, p.97)

Esse estudo buscou uma reflexão sobre o aprendizado da dança nos cursos livres que garanta a expressão
singular do aluno de forma a validar sua autonomia e seu modo de ver e estar no mundo. Só quando o aprendizado da
dança se dispuser a entender como o aluno aprende, como que expressa seu modo de se ver no mundo é que se vai
poder repensar qual a finalidade e a relevância dos espaços criados para mostrar a dança, como os festivais. Pois,
apresentar a dança faz parte do processo de autoconhecimento do aluno a partir da sua expressão singular. É um modo
de socializar suas questões particulares com o outro e com o seu meio.
O pesquisador Klauss Vianna deixou claro, a importância da desestabilização dos padrões pedagógicos
conservadores, baseados em “memórias robotizadas” (VIANNA, 2005, p. 112), para possibilitar diálogos entre as várias
instâncias metodológicas, como o estímulo à repetição sem explicação e a execução de movimentos sem reflexão, antes
muito fechadas e direcionadas seletivamente para alguns. Portanto, essa forma de aprender dança está concatenada
com as novas possibilidades de se pensar a educação e o saber, de forma que o cerne da TKV está justamente em não
se considerar acabada, pronta, mas sim em constante transformação, reelaboração e desenvolvimento, assim como tudo
na vida.
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Técnica Klauss Vianna – Processos evolutivos
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RESUMO

Departamento de Linguagens do Corpo

Como a Técnica Klauss Vianna - TKV - não se propõe a trabalhar com vocabulário de movimentos ou exercícios codificados,
é importante analisar o que é transmitido de outros pontos de vista que não o da concepção clássica de técnica. Neste estudo
é usada a lente da Teoria Geral dos Sistemas. O conjunto de princípios, tópicos e instruções da TKV e o corpo são
compreendidos como sistemas dinâmicos. As instruções da TKV têm o objetivo de habitar o corpo para a pesquisa de seu
potencial de movimento ampliando-o quantitativa e qualitativamente. O estudo sugere que, ao longo de um processo, estas
instruções transformam padrões corporais e de movimento, e implementam novas habilidades necessárias para tratar
questões no corpo e com o corpo. Sendo o corpo um sistema dinâmico, em evolução, o artigo propõe que as instruções
técnicas agem provocando aparecimento de evolons, em crises sistêmicas periódicas, que vão dotando o corpo de maior
complexidade no tratamento e comunicação de suas questões.
Palavras-chave: Técnica Klauss Vianna; técnica corporal; instrução; evolon; atrator

ABSTRACT

As the Técnica Klauss Vianna – TKV – does not seek working with neither movement vocabulary nor encoded exercises, it is
important to analyze what is transmitted from other perspectives than the classical conception of the technique. This study
uses the General SystemsTheory optics. Both, the set of principles, topics and instructions of TKV and the body are seen as
dynamic systems. TKV instructions have the objective of enabling the body to allow research of its movement potential,
broadening it quantitative and qualitatively. The study suggests that, throughout the process, these instructions modify body
and movement patterns and provide a new skill set, which is necessary to handle matters in the body and with the body. As the
body is a dynamic system in evolution, this article proposes that the technique instructions are responsible for the appearance
of evolons, during systemic and periodical crisis, which gift the body with more complexity to handle and communicate his own
matters.
Keywords: Técnica Klauss Vianna; corporal technique; instruction; evolon; attractor
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Introdução
Em 38 anos de experiência com a pesquisa de Klauss Vianna, observo uma diversidade de pontos de vista sobre o
que constitui este trabalho, iniciado nos anos 1950, que reverbera até hoje, 26 anos após o falecimento de seu criador.
Esta diversidade de olhares reflete a experiência pessoal de muitos alunos e profissionais, que conviveram com o mestre
em momentos diferentes.
Iniciativas como o “Ciclo Klauss Vianna” (Unicamp, 2002), o evento comemorativo “Klauss, Angel e os Múltiplos
Viannas” (Universidade Anhembi Morumbi, SP, 2002), o “Klauss Vianna – 2005” (Campinas, SP) e a homenagem por
ocasião do relançamento do livro “A Dança” (Sala Crisantempo, SP, 2005) reuniram muitos profissionais que de alguma
forma tiveram contato com Klauss, possibilitando a observação destes diversos pontos de vista, incrementando a troca de
informações importantes para a análise desta diversidade de visões e confirmando, inclusive, a riqueza do material
deixado pelo mestre. Trabalhos acadêmicos têm contribuído para o levantamento de questões pertinentes e colaborado
com o aprofundamento da compreensão e fundamentação da pesquisa.
Em 2005, um grupo de profissionais, se reuniu no Grupo de Estudos – ensino e criação - em Técnica Klauss
Vianna, com o objetivo de dar continuidade à pesquisa, fundamentada no trabalho de Klauss e já presente na
sistematização iniciada por Rainer Vianna e por mim, em 1984. Começamos fazendo um levantamento dos princípios
encontrados no livro e nas falas do mestre, dos tópicos e instruções de trabalho vivenciados na prática de sala de aula
com ele e com Rainer.
Este grupo mantém o título Técnica Klauss Vianna - TKV, escolhido por Rainer Vianna, quando da abertura da
Escola de Dança Klauss Vianna, em 1992.
Hoje, passados 13 anos do início do grupo, vemos que, ao longo do caminho, fizemos escolhas, individuais e
coletivas, que foram fazendo da Técnica Klauss Vianna uma pesquisa que, dando continuidade à visão de corpo e aos
princípios básicos do trabalho de Klauss, tem seu lugar na Escola Vianna, com suas particularidades epistemológicas e
metodológicas.
Consideramos que a pesquisa, apesar de ter sido desenvolvida por seu criador na segunda metade do século XX,
requer um pensamento contemporâneo para ser analisada em profundidade, já que Klauss estava, sem dúvida, adiante
do seu tempo, no que diz respeito ao pensamento e trabalho de corpo, no Brasil. Para isto, parcerias com outras
pesquisas, principalmente nas áreas de comunicação, artes, ciências cognitivas e biopolítica têm sido de grande
importância.
Na sequência de trabalho deste grupo de estudos, atualmente, a Especialização em Técnica Klauss Vianna, na
COGEAE - PUC-SP tem contribuído para o aprofundamento e desdobramento da pesquisa através dos estudos dos
profissionais envolvidos, alunos e professores.
Questões
No processo de definir e embasar a pesquisa, questões têm sido levantadas com base em trabalhos de
pensadores e cientistas contemporâneos.
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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.
Como na TKV não se trabalha com um vocabulário dado de passos a serem aprendidos e organizados em
composições, nem com a busca de construção de um vocabulário específico, qual o objetivo das instruções? Como elas
atuam? Qual seu processo de implementação no corpo?
Elas não indicam o que deve ser aprendido como um objetivo ou forma a ser alcançada. Convidando a uma
atitude de pesquisa com base em princípios, fundamentados em uma visão de corpo como um sistema aberto e
dinâmico, 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.
É característica importante deste trabalho o fornecimento de instruções concretas, com o objetivo de facilitar o
acesso às possibilidades expressivas do corpo em cada momento do seu processo de desenvolvimento,
disponibilizando-o para a descoberta das questões que lhe são pertinentes. Trata-se de um processo baseado em
trabalho de percepção do modo de funcionamento do sistema corpo, especializando seu comportamento, através de
instruções específicas ligadas a este mesmo modo de funcionamento, sensibilizando, transformando e flexibilizando
padrões. Lida-se todo o tempo diretamente com o sistema sensório-motor, na sua relação com a percepção, a memória,
a emoção, a cognição, os aspectos conscientes e inconscientes do movimento, não apenas como relações inevitáveis do
funcionamento corporal, mas incluindo-as nas instruções como possíveis acionadoras de movimento.
As instruções são baseadas no funcionamento de subsistemas corporais, especialmente o ósseo e o muscular e
em aspectos da mecânica do movimento, como as alavancas e a força de ação e reação (Neves, 2008). São construídas
e utilizadas com o intuito de flexibilizar padrões repetitivos de postura e movimento, disponibilizar o sistema
sensório-motor, liberando articulações, fortalecendo e alongando músculos, trabalhando e afinando a percepção do
acontecimento que é o movimento, no tempo presente. Visa-se a reorganização do corpo para a criação de movimentos,
entendendo que todo movimento é novo, é um ato de criação, no momento de sua execução.
Processo e crise sistêmica
Na Técnica Klauss Vianna, o corpo é compreendido como um sistema aberto em processo de evolução, no qual
uma nova informação, proveniente do ambiente interno ou externo, pode provocar uma reorganização no sistema
(Neves, 2003). O corpo se transforma constantemente na relação de contaminação com o ambiente, trocando e
elaborando informação.
As instruções de um trabalho corporal também são informações, provenientes de uma determinada técnica ou
método. Na TKV, são trabalhadas procurando provocar a percepção de possibilidades de movimento, compreendendo o
funcionamento de músculos, ossos, apoios e alavancas, na relação com percepção, cognição, emoção, memória. Como
em qualquer sistema aberto, cada instrução pode provocar modificações em todo o corpo, o que pode ser alterado pela
existência de tensões musculares, geradas em geral por padrões posturais e de movimento. Estas funcionam como
restrições, dificultando, ou mesmo impedindo, dependendo do seu grau, que a informação reorganize o corpo todo. Por
esta razão, o início do processo enfoca principalmente a busca de reconhecer e desautomatizar estes padrões. As
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mesmas instruções são retomadas em momentos diferentes no processo individual, pois sempre encontraremos o corpo
em um outro patamar, podendo responder à informação de forma diferente. Como o processo vai se complexificando,
podemos falar de etapas evolutivas e de crises sistêmicas.
Em todo processo de mudança, de evolução, existe um momento crítico e instável, como no caminhar:
no momento em que estamos dando um passo à frente e nos encontramos com um pé no chão e outro
no ar corremos o risco de desequilíbrio e da queda. É a crise – mas é também somente através desse
risco que podemos alcançar nosso objetivo (Vianna, 2005, p. 67).

Estes momentos de instabilidade e incerteza abrem a possibilidade de flexibilização de padrões rígidos de postura
e movimento, que levam a uma reorganização, pela internalização de informações, num processo acionado por uma
instrução inicial em contato com o sistema em um determinado momento do seu processo, com sua sensibilidade e sua
memória. São genuínas crises sistêmicas, acionadas por instruções físicas que entram em relação com o estado do
sistema num momento específico, na presença de outras informações do ambiente. Os períodos entre crises são de
organização, aprofundamento e estabilização das novas informações. Se tudo sair como esperado, alguma nova
informação externa ou interna, talvez outra instrução física, percebida em um momento propício, é escolhida pelo
sistema e pode causar instabilidade provocando uma nova crise, dando sequência ao processo de evolução das
habilidades corporais, compreendida aqui como complexificação e não como progresso linear.
A partir da observação destes processos de aprendizado no trabalho corporal com a Técnica Klauss Vianna,
parece bastante adequado buscar apoio nos conceitos de evolução e crise sistêmica, presentes na Teoria Geral dos
Sistemas, especialmente no conceito de evolon, para entender mais profundamente estas etapas.
O evolon significa, para os autores [2], o passo unitário da evolução, consistindo na transição entre
dois patamares de metaestabilidade, geralmente diferenciados por graus diversos de complexidade.
Muitas vezes (embora nem sempre) o sistema abandona um patamar de metaestabilidade e atinge
outro, ‘sobrevivendo’, ganhando com isso um acréscimo de complexidade. Quanto maior esta, maior a
possibilidade de nova crise, tal que o sistema é arrastado a evoluir de evolon a evolon. Esta seria a
escada da evolução. Quando um artista ou cientista sofre uma ‘crise de criatividade’, ele é um sistema
em determinado nível de complexidade que sofre uma instabilidade e evolui” (VIEIRA, apostila).

O evolon foi definido pelo ecólogo Werner Mende, no início dos anos 1980, como o passo unitário da evolução,
que se divide em um processo de sete fases, que passarei a analisar do ponto de vista do trabalho corporal da TKV.
• Rompimento - a crise pode ter início quando, em um dado momento, chega-se a um ponto em que, por alguma
razão da história do sistema, abre-se espaço para uma transformação significativa nos antigos padrões de
organização musculoesquelética. É oportuno lembrar que sempre que se falar aqui do sistema corpo, estaremos
considerando a indissociabilidade entre os diversos sistemas corporais, entre corpo e mente. Pode parecer que
tudo se passa num período de tempo curto, mas na realidade sinapses estão sendo criadas e reforçadas através
de um trabalho constante de movimento, utilizando instruções pertinentes às alterações que se pretende. O tempo
não é preciso, pois é individual e depende da história anterior do sistema e de como ele se relaciona com ele
mesmo e com o ambiente.
2

Werner Mende, ecólogo do Instituto de Geografia e Geoecologia, da Academia de Ciências, da Alemanha Oriental e Manfred Peschel, do
Departamento Científico de Matemática/Cibernética, também da Alemanha Oriental.
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Uma ou mais instruções podem estar sendo trabalhadas, num momento propício, e darem ignição a um processo
de crise. Se lembrarmos que o corpo é um sistema aberto, veremos que haverá sempre a conjunção de vários
aspectos da experiência – percepção, memória, relação com o ambiente, momento histórico do corpo –
contribuindo para a instauração da crise.
• Latência - Nesta fase, o trabalho corporal continua, e as novas informações vão estabelecendo conexão com os
conteúdos e habilidades já existentes, buscando estratégias para o crescimento da autonomia já adquirida.
Conexões internas e externas vão sendo feitas. Pode ocorrer de nenhuma grande transformação ter lugar aqui,
mas as novas informações vão sendo acionadas e reforçadas pela implementação gradativa das diversas
instruções de trabalho.
• Expansão - Com o tempo, esta cooperação entre a nova experiência e as informações já existentes, a
organização do corpo naquele momento, vai levando a diferentes soluções e as possibilidades de movimento vão
se ampliando, a habilidade motora se desenvolvendo, assim como a autonomia para a criação de movimentos. É
um momento de muita experimentação, e pouca necessidade de selecionar.
• Transição - A crise traz questionamentos, na forma de problemas a resolver no corpo. Desde a busca de um uso
mais eficaz do sistema musculoesquelético, com mais liberdade de movimentos, até questões de toda ordem que
emergem com a prática de movimento, sejam relativas a sensações, pensamentos, memória, ou restrições
provocadas pelo ambiente, por exemplo.
Este é um momento de escolha e, no trabalho do movimento, pode se tratar da escolha de uma dentre as
questões emergentes e dos recursos do corpo, habilidades, instruções específicas mais adequadas, investindo
toda a autonomia conquistada até ali para a resolução das questões, contribuindo para a solução da crise. A
estratégia da quantidade se torna estratégia da qualidade.
• Maturação - Internalizadas as instruções no trabalho de pesquisa para solução das suas questões, o corpo vai
encontrando economia de energia, coordenação e sincronização dos subsistemas, especialização no uso das
forças físicas no movimento. Investe em suas singularidades, refinando percepção e ação. Está habilitado, no
patamar que atingiu, a aprofundar sua pesquisa, investindo na qualidade.
• Clímax - O corpo atingiu um novo patamar de organização. Uma aparente estabilidade se instala e pode durar
muito se não surgem novas perturbações. Isso ocorre até que novo momento de instabilidade, provocado pelo
contato com novas instruções, novo questionamento, novo interesse surja.
• Instabilidade – Essas novas sementes de instabilidade vindas do ambiente ou do próprio sistema e seus
subsistemas, se tiverem força suficiente e forem acolhidas pelo sistema, podem dar início a um novo evolon e
levar a novas buscas de solução e, talvez, a um novo patamar de maior complexidade.
Estas fases não acontecem de forma linear; processos se sobrepõem e conversam entre si, aumentando em
complexidade a crise e, também, as possibilidades de solução, entendida como uma estabilidade provisória.
O trabalho corporal se dá, ao longo do tempo, através de crises que podem ser descritas em níveis diferentes.
Dependendo da lente que usarmos, estaremos analisando um nível baixo de descrição, na relação estabelecida entre
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músculos e ossos e com os outros subsistemas corporais, em que o corpo está buscando resolver seus problemas de
alinhamento postural, escolhendo musculaturas, apoios, resolvendo problemas do e no movimento. Já, num nível mais
alto de descrição, veremos a busca de tratar de questões mais amplas, da vivência humana, através do corpo e do
movimento. Só não podemos esquecer que estas últimas estão intimamente conectadas com as primeiras. E aquelas,
são capazes de desencadear estas últimas. Umas não acontecem sem as outras.
Instruções
O que estou propondo é que estas crises de vários níveis podem ser detonadas por instruções físicas específicas
do trabalho corporal, enquanto o corpo está buscando elaborar as informações propostas por estas mesmas instruções.
Esta busca gera instabilidade, que o corpo trabalha para equilibrar, em processos dinâmicos de metaestabilidade. Para
fazer esta proposta, estou levando em conta, como já disse acima, a constante conversa e conexão, os processos de
contaminação entre o ambiente interno - envolvendo os aspectos orgânico, emocional, cognitivo, psicológico - e o
ambiente externo - físico, social e cultural, que têm o corpo como um resultado sempre transitório.
Como um sistema dinâmico, o corpo humano evolui em processos como o descrito, tem uma história. Ao
estudá-la, podemos detectar tendências de comportamento, que podem diferir de um momento para outro. Se
observarmos um período de tempo da história de um determinado corpo, ficam claras tendências à repetição de padrões
de postura e movimento. São hábitos de movimento e comportamento desenvolvidos ao longo da vida, muitas vezes
limitadores, com a presença de tensões musculares, limitações articulares, restrição nos movimentos e na comunicação.
Isto acontece pois o corpo tende a buscar repetidamente (por alguma razão que não cabe aqui aprofundar) determinadas
soluções para o movimento, que reforçam caminhos neuronais semelhantes e um uso repetitivo, insistente de alguns
músculos ou cadeias musculares. Observa-se uma tendência do sistema a retornar a determinados estados, a repetir
padrões de movimento e comportamento.
Estes padrões, que correspondem a uma certa organização do corpo, num momento específico da sua história,
determinam uma maneira de estar e de se mover que, por um lado, distinguem o corpo de outros corpos. Falam do
indivíduo, contam algo da sua história. Por outro lado, mantêm as limitações, se conservados. Mesmo um corpo
trabalhado apresentará estas tendências, que são muitas vezes devidas ao próprio treinamento, mas que podem
representar apenas uma etapa no processo de desenvolvimento do intérprete, se este continua seu trabalho no sentido
de ampliar suas possibilidades, flexibilizar padrões de comportamento corporal.
Aprofundando a discussão, pode-se descrever aqui uma leitura desta tendência baseada no conceito de espaço
de estados da matemática, descrito por Vieira no contexto da arte e do corpo.
Um espaço que talvez exista fisicamente, feito de níveis do real que não conhecemos, não sendo
meramente uma concepção matemática. A Natureza especializou-se na elaboração desses espaços,
como no caso do gen, do cérebro, etc. Nada impede a existência de um espaço histórico complexo,
contendo o orgânico, o físico, o químico, etc., e também o social, o afetivo, o axiológico. Afinal, o
estético e o ético. Os humanos por excelência possuem ou são tais espaços. (VIEIRA, apostila)

O espaço de estados é um espaço histórico, que contém a vida do corpo e suas tendências. Pensando na linha de
Vieira, o corpo seria um espaço de estados. Em pontos específicos deste espaço, pode-se reconhecer momentos de
metaestabilidade, uma vez que o corpo está sempre em transformação. E é neste espaço que podem existir atratores,
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ancorados em atratores orgânicos neuronais (VIEIRA). Estes atratores podem ser identificados com as tendências à
repetição de formas específicas de uso do corpo que estamos chamando até aqui de padrões.
No estado de metaestabilidade, a tendência, descrita como um padrão, é aqui identificada como um atrator, pois o
sistema sempre tende, naquele seu momento histórico, para um determinado comportamento.
Está sendo proposto neste estudo que as instruções de certos trabalhos corporais, e falando especificamente da
TKV, provocam crises no sistema corpo. Elas seriam capazes de tirar o sistema de sua órbita histórica, de seu atrator do
momento. Mas há cuidado a tomar, as próprias instruções podem, ao levar o corpo a novo estado de metaestabilidade,
se comportar como atratores. Cabe ao pesquisador entender sua potência como provocadoras de novas crises. Esta
possibilidade está no próprio modo de funcionamento do corpo durante a execução de um movimento.
O movimento, mesmo obedecendo a tendências determinadas pela organização do corpo, num momento
específico, sempre se construirá a partir de novas sinapses, refeitas a cada ‘repetição’ com base na memória do sistema,
mas com espaço para o diálogo com informações, novas ou não, vindas dos ambientes interno e externo. Pois assim
atua a memória, inclusive nos processos de aprendizagem: aberta às mudanças. Como descrita por Gerald Edelman [3]:
um assentamento de mudanças. Assim, um movimento nunca é repetido, mesmo que o seja aparentemente. Muitas
alterações podem ocorrer, nos diferentes níveis, desde o sistema nervoso, passando pela organização muscular no
momento da execução até a forma final, no desenho do movimento no espaço e na informação que dele emerge.
As características gerais de uma performance podem ser similares a uma performance prévia, mas os
conjuntos de neurônios que sustentam duas performances similares podem ser, e geralmente são,
diferentes. Essa propriedade garante que se possa repetir uma mesma ação, apesar das mudanças
consideráveis no contexto, com a experiência em andamento.
Mas garante também que cada repetição de uma ação possa ser coerente com as novas
circunstâncias, no momento em que ela se repete. (NEVES, 2008, p. 73 - 74)

Na Técnica Klauss Vianna, as instruções são baseadas no modo de funcionamento do corpo (MILLER, 2007 e
NEVES, 2008). Seu uso visa habilitar o corpo a lidar com informações dos ambientes interno e externo, implementar
informações que o habilitem a explorar e ampliar suas possibilidades de movimento, quantitativa e qualitativamente,
respeitando suas particularidades e seu tempo de aprendizado, entendido como processo de pesquisa.
As instruções de trabalho provocam a desestabilização dos padrões de movimento e, uma vez estabilizadas no
corpo, parecem se comportar como atratores, até que novo estímulo provoque novo evolon. Uma de suas funções é
provocar diversidade. Mesmo quando se estabilizam no corpo, mantêm sua função de habilitá-lo a encontrar novas
soluções, uma vez que se mantenha o estado de pesquisa.
A Técnica Klauss Vianna, ao compreender o corpo como um sistema aberto e dinâmico, entende-se também como
um sistema, cujos subsistemas são instruções coesas, organizadas para, na relação com o corpo, habilitá-lo para a
aquisição de habilidades necessárias à descoberta, especialização e comunicação de suas questões, em processos
sempre criativos.

3

Geral Edelman (1929-2014) foi neurologista, ganhador do prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, em 1972.
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voltada para a tradução do texto aqui apresentado, com o intuito de auxiliar eventuais pesquisadores na consulta da carta de
Noverre sobre os entrelaçamentos entre o campo de conhecimento da anatomia ao da mecânica do movimento, e também à
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Palavras-Chave: Balé. Anatomia. Jean-George Noverre (1727-1810). Dramaturgia. Corpo.
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aimed at the translation to assist researchers, who will consult the interweaving between anatomy knowledge field and the
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Para esta edição nº 4 da Revista TKV, propomos a apresentação da tradução para a língua portuguesa da carta de
número XIII, da obra de Jean-Georges Noverre intitulada como Lettres sur les arts imitateurs en général et sur la danse
en particulier. Este conjunto de cartas foram endereçadas a seu discípulo Jean Dauberval e foram publicadas em 1807,
três anos antes do falecimento de Noverre.
A escolha por traduzir a correspondência número XIII está contida no próprio título do texto, pois encaminha para
um dos recortes de estudo do artista francês no decorrer de sua vida. Traduzida aqui na Revista TKV como “Dos
conhecimentos de anatomia necessários para o mestre de dança”, o conteúdo desta carta entremeia e aprofunda os
saberes anatômicos coletados, refletidos e desenvolvidos por Noverre ao longo de sua carreira como artista, teórico,
coreógrafo e professor de dança durante o século XVIII e na passagem do século XVIII para o XIX.
O campo de conhecimento da anatomia também foi abordado por Noverre em seu conjunto de cartas Lettres sur la
danse et sur les ballets, publicado quase simultaneamente em Lyon e Stuttgart em 17601. Ao recortar-se sobre os estudos
de Noverre voltados para a anatomia, as cartas de 1807 aprofundam e ampliam alguns temas abordados em edições de
suas cartas publicadas anteriormente, inclusive com apontamentos sobre quando iniciou seus estudos em anatomia e
como tais conhecimentos foram utilizados durante suas aulas:
Gostaria de acrescentar que eu fiz na minha juventude um curso de osteologia, isto tem sido muito útil
nas minhas aulas ou diminuindo o tempo das instruções ou trazendo mais clareza nas demonstrações
dos princípios; essa arte desvenda as causas que se opõem à execução dos movimentos, ao conhecer
a estrutura óssea do homem, suas alavancas e articulações que operam várias ações, eu não exijo dos
meus alunos o que a natureza não queira e eu direciono minhas aulas após um exame aprofundado da
conformação de cada um deles2. (NOVERRE, 1807, p. 128 apud LOURENÇO, 2017, p.111, tradução
do autor)

Seus estudos em anatomia integravam-se à ciência então nomeada como mecânica do movimento e ambos os
campos de reflexão se integravam ao modo como Noverre ponderava sobre a prática do balé. No último parágrafo da
carta, cuja tradução será apresentada a seguir, Noverre apresenta três de suas referências de estudo: o anatomista
dinamarquês Jacob B. Winslow; o físico e fisiologista italiano Johanni Alphonsi Borelli e o médico francês Paul Joseph
Barthès.
Pela responsabilidade que representa a tradução de uma carta de Jean-Georges Noverre sobre os conhecimentos
que envolvem os campos da anatomia, da mecânica do movimento e do balé, três pesquisadores da área de
ensino/pesquisa do movimento uniram-se para a empreitada. As fricções, contrapontos e eventuais descobertas que os
tradutores perceberam como relevantes foram colocadas como notas de rodapé, com o intuito de auxiliar os
pesquisadores que consultarem a presente tradução3.
1

Outras edições foram publicadas respectivamente em Londres (1783), em São Petersburgo (1804) e em Paris (1807), cuja tradução de uma das
cartas será apresentada a seguir. Ao longo destas publicações sucessivas, o próprio Noverre adicionou conteúdos e reflexões a cada uma destas
obras.
2

J’ajouterai que je fis dans mas jeunesse un cours d’ostéologie ; il m’a été très-utile dans mes leçons, soit en diminuant les longueurs de
l’instruction, soit en jetant plus de clarté dans la démonstratios des principes ; cet art m’a enseingné à démelér les causes qui s’opposent à l’
exécution de tel et tel mouvement ; et, connoissant la partie osseuse de l’homme, les leviers et les charnières qui opérente leurs jeux divers, je
n’exigeois pas de mes élèves ce que la nature ne vouloit pas, et je dirigeois mes leçons d’apré un examen approfondi de la conformation de
chacun d’eux.
3 As tradutoras e o tradutor também gostariam de agradecer a assessoria do Prof. Ms. Estevão Xavier Volpin no processo de elucidação de
questões que surgiram durante a tradução. Xavier Volpin é responsável pelos conteúdos ministrados dentro das disciplinas “Estabilidade das
Estruturas” e “Sistemas Estruturais”, constantes da grade curricular do curso de Arquitetura, da Universidade Anhembi Morumbi (SP).
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Esta tradução só foi possível graças às consultas ao fac-símile da carta original que foram realizadas no acervo
virtual que a Biblioteca Nacional da França, disponibilizado para pesquisadores através do site Gallica. Os fac-símiles
das referências bibliográficas das edições das cartas de Noverre citadas ao longo da introdução e das notas de rodapés
também foram acessados no acervo da BNF.
CARTA XIII
Dos conhecimentos de Anatomia necessários para o mestre de balé.
Falei apenas vagamente, Meu Senhor, sobre um estudo que vejo como absolutamente necessário à dança;
aquele relativo à anatomia no que ele tem de relativo a esta arte. Sendo minha obra didática, devo tratar com cuidado
todos os elementos que podem auxiliar o progresso da dança, difundir com clareza a demonstração dos princípios e
facilitar sua aplicação.
Meu objetivo não é, entretanto, nem de empreender uma dissertação anatômica, nem de me dar ares de
demonstrador, o que me assentaria mal; eu me limitarei a descrever as articulações4 que cooperam mais com os
movimentos do dançarino. Este conhecimento é especialmente útil na medida em que a beleza e a harmonia da dança
dependem essencialmente do jogo flexível e fácil das articulações. Elas são molas que determinam as atitudes do corpo,
os movimentos das pernas, o desenvolvimento dos braços. Sem elas, nada se pode fazer na arte da dança: a cabeça,
sobretudo, não pode ter inflexões nem contrastar agradavelmente com as posições do corpo. É, então, o estudo desta
união e desta harmonia que constitui a dança por excelência; é ele que fornece a esta arte o auxílio e os recursos que
lhe faltaram até este momento, porque o artista não considerou nem o objetivo nem calculou o alcance da carreira; é ele
enfim que reduzirá a princípios constantes e retirados da natureza, as regras que, até o presente, só foram vagas e
incertas.
Supondo, como é necessário fazer, que a dança adquira um novo grau de perfeição, não seria necessário que os
mestres, a exemplo dos pintores, tivessem um conhecimento senão perfeito, pelo menos geral da anatomia? Porque
aquele bailarino não tem sucesso? Seria defeito de conformação? Como reduzir estas questões a princípios seguros, se
não se tem nenhuma noção da constituição física do corpo humano? Um mestre gritará: “Faça isto como eu, levante a
perna como eu, gire-a como eu, flexione5 como eu”. Eis o egoísmo. O aluno responderá: “Eu não posso levantar a perna
tão alta como levantais a vossa; eu não posso fazer um plié, nem alcançar o tempo como alcançais; meus braços e
minhas pernas não conseguem percorrer, na mesma proporção das vossas, as mesmas circunferências.
O mestre dirá que o aluno é apenas um tolo; e este mestre apenas cumprirá suas rotinas de modo ignorante. Ele
quererá exigir do seu aluno os mesmos meios dos quais a natureza o faz gozar; ele referenciará tudo a si mesmo, sem
se dar conta das diferenças, nem das dificuldades que o aluno não pode vencer, porque a natureza se opõe; que ela se
presta, mas que ela não muda, ou que ela só pode mudar em uma idade tenra, quando os ossos ainda não adquiriram
seu último grau de densidade. Eles são, nesta circunstância, a imagem do jovem arbusto que, apesar de sua tendência,
obedece e toma a direção que o jardineiro lhe impõe. Da mesma maneira, o mestre hábil, espreitará a natureza,

4

Durante a tradução, as tradutoras e o tradutor optaram por manter em itálico o destaque apresentado no texto pelo próprio Jean-Georges
Noverre, com o intuito de manter o mais próximo possível do original. (Nota dos tradutores / N.T.)
5

Durante a tradução foi feita a escolha de “flexione como eu”, para manter maior proximidade com o texto original. Para contextualizar esta
instrução nas salas de aula no Brasil, a tradução mais apropriada seria “faça um plié como eu”. (N.T.)
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sujeita-la-á aos seus objetivos, e com uma mão industriosa, dar-lhe-á formas estranhas à sua inclinação e às suas
tendências. Todas estas observações não são de um mestre inapto e mercenário que diz: Girem seus joelhos sem saber
que eles só podem flexionar e estender, e que é o quadril que os leva a esta ou aquela posição.
O conhecimento desta anatomia simples livrará o teatro no futuro de uma multidão de impotentes e incuráveis que
devem seu estado defeituoso apenas à ignorância de seus mestres; pois a maioria daqueles que se propõem a dar
aulas, longe de atenuar os defeitos naturais, agravam-nos ainda com exercícios pouco razoáveis. Seja exigindo coisas
impossíveis às quais as alavancas, os músculos e articulações não podem se prestar, seja tomando direções contrárias
àquelas que a natureza indica para remediar todas as bizarrices que o olho examinador encontra nas conformações.
Para dar aulas úteis, é necessário saber conhecer seu aluno, cada estudante necessita de princípios diferentes: o
que convém a um não convém, de forma alguma, a outro; o que alinha este, estropia aquele.
Compreende-se por articulação6 a união de dois ossos mantidos juntos por um conjunto de ligamentos, e
executando os movimentos que a natureza lhes atribuiu por meio dos músculos que lá chegam e os colocam em
movimento. Pode-se considerar estes músculos como verdadeiros agentes motores das alavancas de diferentes tipos7.
Em alguns, a resistência encontra-se entre o ponto de apoio e a força; nos outros (e estes são os mais frequentes na
economia animal), a força age entre o ponto de apoio e de resistência. Temos um exemplo da primeira espécie de
alavanca na ação pela qual nos elevamos sobre a ponta do pé8. A força é então aplicada ao calcanhar pelos músculos
extensores do pé9, e a resistência é o peso do corpo que se encontra entre o calcâneo, onde age a força, e a ponta do
pé onde se encontra o ponto de apoio.
A flexão da coxa e da perna sobre o tronco fornece um exemplo da segunda espécie de alavancas; os flexores do
quadril agem, então, entre o ponto de apoio, que está atrás, e o peso dos membros que forma a resistência à frente.
É por meio dos diferentes ossos unidos pelos ligamentos, e movidos por músculos, que o corpo do homem se
sustenta, que se levanta, que se abaixa, que se dobra, que se estende, que se move em todos os sentidos, que opera
toda espécie de movimentos. Para que estes movimentos se realizem com mais facilidade, a natureza formou ossos que
têm concavidades e convexidades. Estas cavidades e estas cabeças que se reúnem e se ajustam, possuem
extremidades lisas e polidas, revestidas de cartilagem, sobretudo em ossos que são destinados a produzir movimentos
manifestos. São estes encontros e junções que são nomeados articulações. São pontos móveis que a natureza
organizou na magnífica estrutura do corpo humano, para obrigá-lo a obedecer às vontades da alma, com celeridade e
destreza.
A união e os diferentes encontros entre todas as peças ósseas que compõem a máquina humana levam, em geral,
o nome de articulação. A maior parte destas peças destinam-se à execução de certos movimentos que o bailarino é

6

Durante o processo de tradução, optamos por salientar que as articulações não ocorrem apenas entre dois ossos, mas também entre as partes
rígidas do esqueleto, entre ossos, entre osso e cartilagem e também entre osso e dente. (N.T.)
7

Hoje são reconhecidas três classes de alavancas: de primeira, de segunda e de terceira classe; definidas de acordo com a relação entre força,
resistência e eixo de rotação. (N.T.)
8

O que é citado no texto como alavanca de primeira espécie, atualmente é nomeada como alavanca de segunda classe. (N.T.)

9

Noverre refere-se em sua carta ao tríceps sural, nome do músculo flexor plantar. (N.T.)
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obrigado a fazer e têm, entre elas, uma relação e uma adequação das quais dependem a liberdade e a possibilidade de
sua ação. Outras articulações sempre imóveis, mas não menos harmoniosas, são fixadas firmemente. Há outras, enfim,
mantidas por intermediários, como cartilagens e ligamentos, que participam da mobilidade de umas e da imobilidade de
outras.
Há, portanto, articulações de duas espécies, umas que se movimentam e outras que não se movimentam; eu
omitirei as últimas pois são absolutamente estranhas ao meu assunto.
Todas as articulações móveis podem ser relacionadas a quatro espécies de movimentos, a saber: aquele em
deslizamento, o esferóide10, o em dobradiça e o de pivô.
O movimento de deslizamento acontece quando dois ossos correm e deslizam um sobre o outro, como as
vértebras pelas apófises oblíquas, ou a patela sobre o fêmur.
O esferóide, quando a cabeça de um osso se move em uma cavidade, como a cabeça do fêmur na cavidade
cotilóide11 dos ossos do quadril ou a do braço na cavidade glenóide, dos ossos do ombro.
O movimento em dobradiça só pode ser executado quando a extremidade do osso tem duas elevações e uma
cavidade, e a extremidade do osso que se articula com o primeiro tem duas cavidades e uma elevação, ou quando uma
extremidade de um osso é recebida por um outro, ou, enfim, quando um osso recebe dois outros, um em cada
extremidade, como as vértebras.
Enfim o movimento em pivô ocorre, quando um osso considerável gira sobre uma ponta, como a primeira vértebra
cervical sobre a apófise odontóide da segunda vértebra, o movimento do rádio com a ulna, quando o primeiro rola em
torno do segundo.
Há dois tipos de articulações esferóides, a saber; uma que ocorre quando uma cabeça é recebida em uma
cavidade rasa como a do ombro; a outra, ao contrário, é aquela onde a cabeça de um osso é situada em uma grande e
profunda cavidade, como a do quadril.
A em dobradiça é igualmente de dois tipos, uma perfeita e outra imperfeita. A perfeita é aquela onde os dois ossos
se recebem mutuamente, como fazem o osso do braço e os ossos do antebraço; ou a tíbia e a fíbula com o tálus.
A dobradiça imperfeita ocorre quando, de dois ossos articulados, um recebe o outro, sem ser recebido por este,
tenha ele uma ou mais cabeças; o que se nota no occipital com a primeira vértebra cervical, e em várias outras, como
aquelas dos dedos dos pés e das mãos.
Vamos dar alguns exemplos capazes de desenvolver o emprego destas diferentes articulações em relação aos
movimentos que constituem o mecanismo da arte.

10

No texto original, Jean-Georges Noverre nomeia o movimento entre a articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo como “mouviment en
genou”, cuja tradução literal seria “movimento em joelho”. Houve uma consulta ao dicionário desenvolvido por Prosper Poitevin (1855) após um
período de reflexões, quando se elucidou o sentido da expressão mouviment en genou ou articulation en genou utilizados por Noverre nesta
carta. Tais termos teriam origem na Teoria Mecânica, cuja definição no dicionário de Poitevin consultado é a “articulação de duas partes por meio
de uma esfera, que permite movimentos em diferentes direções” (POITEVIN, 1855, p. 513). Deste modo, as tradutoras e o tradutor optaram pelo
termo anatômico utilizado atualmente que é movimento esferóide.
11

A cavidade cotilóide corresponde ao acetábulo na nomenclatura anatômica atual. (N.T.)
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As posições da cabeça, seus contrastes com o tronco e suas oposições, emprestam sem dúvida à dança os
maiores encantos. A cabeça dá valor a todas as atitudes, elegância a todas as posições, vida e alma a todos os
movimentos do corpo; se ela não se move com graça, se ela não contrasta com gosto, tudo está morto. E a execução,
mesmo que seja perfeita parecerá sombria, mecânica e sem alma, se a cabeça com suas diferentes posições não
embelezar sua realização.
A articulação que coopera com os movimentos da cabeça em todas as posições é nomeada pivô. A articulação por
pivô ocorre quando um osso considerável gira sobre a ponta de um outro; tal é o movimento da cabeça por meio da
apófise odontóide da segunda vértebra cervical que gira na primeira. Estes movimentos são modificados ao infinito e
segundo a vontade da pessoa, com a ajuda dos diferentes músculos, aplicados às alavancas ósseas, que convergem
para a formação das articulações, como aquelas que unem a cabeça ao pescoço. Seu uso indica suficientemente seu
nome: uns são flexores, outros extensores e seus movimentos se executam quando a cabeça se abaixa, quando ela se
eleva e quando se dirige para trás, como na ação de olhar o céu. Os movimentos que levam a cabeça para dentro, para
fora, para a direita e para a esquerda, e que operam todos os afastamentos em relação ao busto, são executados pela
ação dos músculos que foram nomeados pelos anatomistas como abdutores e adutores, ou melhor, rotadores da cabeça.
A ação simultânea de todos estes músculos produz a imobilidade da cabeça face ao pavor, ao assombro. Suas
contrações espasmódicas ou desordenadas determinam, ao contrário, os movimentos convulsivos que ocorrem na ação
de ameaçar, na cólera, etc. O estado de imobilidade ou espasmo que está sempre em relação com a expressão de
estupor do rosto no temor, ou com sua desordem no furor.
A atitude da cabeça na expressão da benevolência, não está menos de acordo com o estado do rosto.
Será, então, importante que o dançarino se acostume desde cedo a vigiar o estado de seu rosto ao mesmo tempo
que a posição de sua cabeça. Pois nada é mais penoso para o espectador do que ver desenhar-se, na fisionomia
daquele que dança, os esforços que ele faz para simular uma leveza que ele não tem, ou perceber no seu rosto as pistas
da preocupação voltadas para seus movimentos.
Nada contribui tanto para a elegância e o encanto quanto o movimento dos braços combinados com as oposições
da cabeça em conjunto com as posições dos pés. Para que os braços sejam belos, e que contrastem com graça, é
necessário que sejam exatamente arredondados; se eles descrevem ângulos, são defeituosos. Admito que é uma arte
suprimir o ângulo proeminente que descrevem quando se dobram, e que esta arte exige uma disciplina contínua.
Esforcemo-nos para demonstrar quais são as articulações que operam este arredondamento, e quais são os músculos
ou as alavancas que participam mais deste processo.
A curvatura e os movimentos variados dos braços dependem do jogo entre o ombro, o braço, o antebraço e a
mão. Para que o braço seja verdadeiramente arredondado, é necessário que o cotovelo esteja menos elevado que o
ombro, e que ele esteja, por sua vez, mais elevado que o punho; de forma que o braço e o punho, nesta posição,
descrevam mais ou menos um quarto de círculo. A articulação do braço com o ombro constitui a articulação esferóide,
quer dizer que ela pode se mover para o alto, para baixo, para dentro, para fora, e fazer todos os tipos de movimento de
lançamento e de rotação. A articulação do cotovelo permite apenas a flexão e a extensão, e forma uma dobradiça, assim
como a do punho. Todos estes movimentos seriam insuficientes para produzir curvaturas macias e arredondadas dos
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braços, caso eles não fossem auxiliados por meio de uma segunda articulação inferior e superior dos dois ossos do
antebraço que articulam entre si lateralmente, de maneira a se mover em um eixo ou pivô um em volta do outro. Desta
articulação lateral do rádio com a ulna, resultam os movimentos de pronação e supinação que proporcionam ao braço
uma curvatura agradável e um arredondamento perfeito.
Quando o braço é elevado e sustentado à altura do ombro, todos os músculos desta parte agem em conjunto por
uma contração tônica, equilibrando-se mutuamente. A partir desta posição, para o braço se dirigir para a frente
arredondado e de modo suave, a escápula, que tem bastante mobilidade pelo fato de ser fixada apenas por músculos,
coopera, com a articulação12 dos braços e com a execução destes movimentos harmoniosos, cujo principal atrativo
deriva de uma curvatura torneada em quarto de círculo, com cuja conformação cooperam muitos movimentos de
pronação e de supinação do antebraço, bem como a flexão do pulso que, ao suavizar os ângulos, os tornam menos
salientes. Mas aquilo que a natureza não pode realizar inteiramente, a arte compensa; e sendo as vestimentas
guarnecidas artisticamente nos braços, diminuem seu comprimento e auxiliam em uma aparência de curvatura perfeita;
pois seria impossível descrever com um instrumento composto como aqueles de ramos iguais, e de um terceiro bem
menor, um quarto de círculo.
É apenas através das linhas arredondadas que se pode diminuir a extensão dos braços, e dar-lhes graça. É
apenas através do seu distanciamento em relação ao corpo que encontramos a arte de fazê-los parecer mais curtos.
Sem princípios e sem regras fixas para os braços; é apenas o gosto que lhes atribui seus movimentos e seus contornos.
A natureza se presta e obedece a este gosto; ela não recusa o auxílio que pode prestar, é escrava da vontade; mas seja
esta vontade sensata ou extravagante, ela opera de acordo. As curvaturas diminuem o comprimento; elas apagam os
ângulos formados naturalmente pelo braço e antebraço. Elas diminuem ainda o grande ângulo descrito do punho até o
quadril, quando o braço é elevado e precisamente contraído. Embora extraídas da natureza, todas estas observações
são apenas vagas quanto à expressão e à graça.
As regras arredondam maquinalmente os braços, sem torná-los graciosos, sem fazê-los falar. É necessário que a
ação dos braços, que organiza o gesto, fale; que as mãos articulem; que os dedos colaborem com a fala da pantomima e
que eles sejam, consequentemente, para me servir da expressão de Garrick13, línguas que falam. É fácil de ver e de
sentir que esta variedade está acima das regras, que o gesto só recebe dela alma e gênio, ou, para melhor dizer,
paixões. São elas que dão energia e valor aos movimentos; elas os afetam, por assim dizer, no lugar que lhes agrada,
atribuindo-lhes esta ou aquela porção de valor ao relacioná-las a seu silêncio ou a seu murmúrio, a seu tom moderado,
ou a seu brilho impetuoso.

12

Como já disse, a articulação do braço permite às pessoas movimentos pendulares e de rotação que são facilitados, pois a cabeça do osso do
úmero não está posicionada de maneira tão profunda quanto o do quadril, uma vez que ela se move sobre uma superfície lisa, polida e
ligeiramente afundada, cujas bordas em volta da cabeça do úmero não impedem a extensão dos movimentos, como os da cavidade dos ossos
do quadril, que limitam a movimentação da coxa – especialmente na rotação externa, em virtude da curvatura para dentro existente no colo do
fêmur (Nota traduzida da edição original).
13

David Garrick (1717-1779) - Ator, diretor, dramaturgo e produtor teatral inglês, cujas atuações mereceram destaque ao longo do século XVIII.
Dirigiu o Teatro Drury Lane em Londres, quando Garrick convidou Noverre para apresentar sua coreografia Les fêtes chinoises em 1756 e se
estabeleceu uma admiração mútua entre o ator inglês e o mestre de dança francês. Em Lettres sur la danse et sur les ballets, Noverre (1760, pg.
211-2 e 217) destaca a capacidade de David Garrick em se alterar em cena, através de mudanças fisionômicas e de corpo no decorrer de uma
peça. André Levinson (1927, p. VII) destaca que o próprio Garrick aponta Noverre como o “Shakespeare da dança”. Em 1757, Noverre começou
a escrever suas Lettres sur la danse et sur les ballets na biblioteca do ator inglês, quando o mestre francês foi convidado por Garrick a
permanecer em sua casa para a convalescença de uma doença. (N.T.).
14 Como colocado em nota de rodapé anterior, atualmente a cavidade cotilóide é nomeada acetábulo.
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Passemos agora às articulações que servem diretamente aos passos e aos movimentos combinados do
mecanismo da arte.
Pode-se considerar o quadril como a parte que, primordialmente, facilita o jogo de todas aquelas partes que lhes
são subordinadas. Não se pode dançar com graciosidade sem estar corretamente rotacionado en dehors; não se pode
descrever nenhuma linha arredondada sem o auxílio do quadril. Enfim, a dança não pode ser agradável sem contornos.
Os ângulos, como na pintura, devem ser evitados. É a pelve que opera; ela comanda todas as partes que lhe são
inferiores. Seria desejável, para a facilidade e a beleza da execução, que os movimentos da pelve fossem tão completos
quanto os dos braços. Mas como a natureza não julgou necessário, e a posição dos dançarinos sendo, como disse,
antinatural, é imprescindível, então, que o artista lute sem cessar contra a pelve, e é necessário, por sua vez, que esta
parte seja violentamente forçada e obedeça à arte. Consideremos agora esta articulação.
Os movimentos que a coxa descreve em todos os tempos variados da dança determinam todos aqueles da perna
e fixam a posição dos pés. Estes movimentos só são operados com a ajuda do quadril, quer dizer, pela articulação desta
parte que é composta do osso nomeado fêmur e de um dos ossos da bacia. A junção destes dois ossos constitui a
articulação esferóide; seu movimento de rotação é menos manifesto que aquele do braço com o ombro, pela razão de
que a cavidade dos ossos íleos, ou dizendo de outra maneira, a cavidade cotilóide14 é bem mais profunda do que aquela
do braço chamada cavidade glenóide; que os seus ligamentos são mais fortes e com múltiplos músculos. A natureza,
sábia e prudente nas suas operações, não podia dar a esta região tanto movimento quanto àquela do braço. O excesso
de mobilidade seria oposto à solidez que as colunas de um edifício devem ter para suportar e manter a estrutura e a
massa superior. São necessárias, então, cavidades mais profundas, ligamentos mais fortes e músculos mais numerosos
para modificar seus movimentos, para resistir aos abalos diversos e para suportar o peso do corpo, que se torna
considerável, quando, depois de se ter lançado, recai. É em razão deste instante de queda e de gravidade, quando o
corpo adquire um peso considerável e proporcional à queda, que foi necessário que a natureza atribuísse a estas duas
colunas uma força superior que pudesse lutar contra tal choque e manter o corpo em seu equilíbrio e em sua
verticalidade. É apenas, então, com um trabalho muito laborioso e um exercício violento que se pode chegar a forçar, por
assim dizer, o movimento desta parte, para fazê-la operar de modo visível os movimentos de rotação. Tais movimentos
não podem ser realizados tão perfeitamente quanto os do braço, se a arte, a prática e o exercício contínuo não a forçam,
por assim dizer, a obedecer.
É somente com o auxílio do quadril que a rotação externa pode ser alcançada perfeitamente. O joelho não pode
participar desta posição forçada, pois sua articulação em dobradiça permite apenas os movimentos de flexão e extensão.
No entanto, o pé pode girar nesta posição sem o auxílio do quadril, por meio de músculos que dirigem o seu movimento.
Mas tal posição é exagerada e defeituosa, porque contrasta ridiculamente com a colocação das partes superiores. Para
estar, então, perfeitamente en dehors, não se rotaciona a perna em partes, mas é preciso iniciar o movimento a partir do
quadril em direção aos pés. É o quadril que dirige todas as posições das partes que ele comanda e que lhe são
subordinadas pelo seu movimento de rotação. Não há articulação que coopere com mais esforço e menor atividade para
o desenvolvimento dos passos que a do quadril. Já disse que os ângulos devem ser proscritos dos movimentos dos
braços e é necessário dizer que eles também devem ser excluídos de todos os movimentos que a coxa e a perna

14

Como colocado em nota de rodapé anterior, atualmente a cavidade cotilóide é nomeada acetábulo.
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executam conjuntamente. Ora, todos esses movimentos, desdobramentos, todos os ronds de jambe devem traçar
perpetuamente movimentos circulares. Não se pode vir a desenhar esta figura sem o auxílio do quadril, pois só ele goza
da propriedade de se mover e de rotacionar em todas as direções. Se eu faço um grand rond de jambe, o joelho
obedece, mas o quadril opera. Se eu parar minha perna no meio de um círculo e elevada a uma certa altura, ela estará
colocada em alinhamento com os ombros, assim como a coxa. E para manter estas partes do corpo dentro de uma
posição restrita e forçada, todos os músculos estarão em contração. Como já havia dito anteriormente, estarão em
contração tônica. Mas, se nesta posição eu faço um plié e flexiono o joelho para formar o que nomeamos comumente
atitude, então os músculos da coxa conservam sua tensão tônica e a musculatura da perna executa o movimento de
flexão. Se dessa posição em atitude passamos subitamente para outra posição em atitude, transportando a perna e a
coxa para a frente, então haverá o movimento de flexão na coxa e o movimento de extensão na perna. No entanto,
quando eu cuido para que todas as partes da perna estejam direcionadas no ponto certo da posição em atitude, a
contração torna-se novamente tônica. Se por fim eu quiser partir desta posição, flexionando os joelhos, e retomar um
grand tour de jambe, no momento desta flexão, a coxa estará em um movimento de adução a partir dos músculos que a
mobilizam, e a perna que antes estava em extensão, agora será flexionada.
De resto, tudo isto é apenas um esboço que se torna suficiente para a arte. Não seria a obra do homem querer
definir todos os movimentos variados e contrários nos quais a execução dos passos coloca os músculos em ação
contínua. Designar o funcionamento de cada musculatura, regular seu grau de tensão, de flexão, de adução e de
abdução, especular sobre todas suas operações variadas, calcular sem erro suas relações, apreciar seus jogos de
contração, seria verdadeiramente vasculhar os mistérios da natureza. Há segredos que ela não revela, mesmo sobre o
cadáver. Quando a natureza faz um esforço violento, como o entrechat no dançarino, o salto perigoso no saltador e o
coice no cavalo; é impossível, nestes movimentos em que todos os músculos estão geralmente em contração,
determinar seu jogo particular e atribuir a cada um a parte de movimento que lhe é própria.
Se estas noções não parecem suficientes, poder-se-á recorrer às fontes deste conhecimento, consultar o
esqueleto com Winslow, especular as forças musculares com Borelli, e estudar a mecânica animal na obra do célebre
Barthès ou naquela dos anatomistas ou fisiologistas que trataram este assunto a fundo15. O que eu disse é mais do que
suficiente para o objetivo que eu me proponho; e esta porção de conhecimento, mesmo que pequena, não deixará de
servir utilmente ao dançarino, e de guiá-lo nas aulas que ele dará a seus alunos. Eu sou, etc.

15

O primeiro autor citado por Jean-Georges Noverre neste parágrafo é o anatomista dinamarquês Jacob B. Winslow (1669-1760), que atuou na
França no decorrer do século XVIII e desenvolveu um estudo minucioso das inserções musculares nas articulações do corpo. Outro autor citado
por Noverre é Johanni Alphonsi Borelli (1608-1679), físico e fisiologista italiano que publicou “De motu animalium”, cujo conteúdo descrevia as
funções das alavancas do sistema musculoesquelético do corpo humano e sua relação com a gravidade. Além de Winslow e Borelli, o médico e
enciclopedista francês Paul Joseph Barthès (1734-1806) também é citado neste parágrafo pelo artista francês. Barthès escreveu tratados que
entrelaçavam o estudo da anatomia à mecânica do movimento. Entre suas obras podemos destacar “Nouvelle Méchanique des Mouvement de
l'homme et des animaux”, de 1798.
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Introdução

O assunto desta pesquisa surgiu a partir do diálogo entre o conhecimento teórico-prático com que tive contato
durante o curso de especialização em Técnica Klauss Vianna na Pontifícia Universidade de São Paulo e a prática da
Eutonia de Gerda Alexander1, minha atividade profissional.
O interesse pelo movimento foi, desde o início da criação da Eutonia, o que orientou Gerda Alexander em sua
criação. Gerda Alexander iniciou sua pesquisa com a inquietação de desenvolver uma forma de educação para o
movimento que não estivesse baseada na imitação de modelos pré-estabelecidos. Toda a pedagogia da Eutonia foi
construída sobre uma forma de experimentação que coloca o corpo em relação: do corpo consigo, dos sistemas do corpo
entre si, do corpo com o espaço e com o outro. Em sua constituição elementar, toda a estimulação sensorial, perceptiva
e motora em Eutonia é organizada a partir da maneira como as instruções são elaboradas, considerando inúmeros
fatores e variáveis como a escolha e emprego de termos e/ou palavras, uso de objetos, tempo das instruções e intervalo
entre elas, manutenção, duração ou variação, intensidade, intenção, entonação... todos mediados e modulados a partir
da experiência presente de todo o grupo no momento do trabalho.
Muitos dos tópicos de trabalho presentes na Técnica Klauss Vianna são também elementos de trabalho para a
Eutonia. À primeira vista, podemos ter a impressão de se tratar de dois trabalhos idênticos. Entretanto, afinando a escuta
para a maneira como as instruções são construídas, podemos identificar que, mesmo com muitos elementos comuns de
trabalho, as diferenças de tratamento destes mesmos elementos, particularmente no que diz respeito à organização
metodológica em como os tópicos corporais são organizados e geridos em sua estrutura pedagógica, revelaram não
somente as diferenças entre Técnica Klauss Vianna e Eutonia, mas também a relevância do uso que se faz da linguagem
e a vinculação entre a linguagem das instruções e todo o referencial teórico em que se assentam as respectivas práticas.
Ao realizar a importância da atualização da escuta para a percepção tanto das semelhanças quanto das
diferenças entre TKV e Eutonia, que me permitiu identificar particularidades bem como distinguir os contextos em que
termos e expressões são empregados, passei a acreditar na relevância da elaboração e da comunicação das instruções
como o procedimento pontual de construção onde residiriam todos os conteúdos teórico-práticos que garantiriam, em sua
dinâmica interna, por meio da organização da fala, aquilo que nos permitiria reconhecer os processos de elaboração
identitária das referidas práticas. Além disso, o fato de chegar à especialização em Técnica Klauss Vianna habituado, por
muitos anos de prática, aos modelos de orientaçãode fala pela Eutonia, pode ter provocado no momento inicial do
processo com a TKV a escuta das instruções a partir de um filtro habitual, provocando a sensação de que fossem as
mesmas já conhecidas. À medida em que o processo se desenrolou, pude identificar inúmeras diferenças na maneira de
como os tópicos e procedimentos, muitas vezes comuns a ambas, encontravam um tratamento inteiramente distinto pela
organização diversa da fala.
Assim, algumas indagações surgiram para esta pesquisa: ainda que se reconheça a abertura e as potencialidades
dialógicas nas duas abordagens, que processos desvelariam a características identitárias tanto da Técnica Klauss
Vianna como da Eutonia? O que a organização da fala revela quando construímos as instruções? Como a elaboração

1

Gerda Alexander, musicista alemã, foi a criadora da Eutonia. A palavra “Eutonia”, do grego eu = bom, justo, harmonioso e do latim tonos =
tensão, foi empregada por Gerda Alexander em 1957 para expressar a condição do tônus muscular justo e flexível, em constante adaptação às
diversas situações da vida.
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das instruções e seus modos de comunicação colaboram para o manejo particular dos elementos constitutivos dos
trabalhos e para a construção de suas singularidades? De que maneira podemos identificar na elaboração das instruções
as ignições que constituem seu entendimento de corpo, os contextos em que se articulam e os objetivos pelos quais se
organizam?
A hipótese que gostaria de averiguar é a de que o uso da linguagem nas instruções, além de cumprir sua função
de declarar os conteúdos trabalhados em aula, traz em sua elaboração o entendimento de corpo e os princípios em que
cada abordagem se apoia, a intenção subjacente às instruções e as condições contextuais particulares em que Técnica
Klauss Vianna e Eutonia se desenvolvem. Desta maneira, mesmo que Técnica Klauss Vianna e Eutonia se utilizem dos
mesmos tópicos e elementos para trabalhar o corpo, as diferenças de tratamento, função e objetivos apoiadas em suas
respectivas organizações metodológicas estabelecem, ao mesmo tempo em que se explicitam, distinções indeléveis na
elaboração das instruções e consequentemente naquilo que é instruído.
Tendo como objeto da pesquisa uma análise do emprego da linguagem para a elaboração das instruções
envolvendo a Técnica Klauss Vianna e a Eutonia de Gerda Alexander, estabelecemos os seguintes objetivos:
•

Fazer um breve levantamento do percurso histórico da criação das duas abordagens e de sua constituição

elementar;
•

Refletir sobre o contexto em que se construíram a Técnica Klauss Vianna e a Eutonia;

•

Refletir sobre os objetivos gerais e específicos dos dois trabalhos;

•

Analisar a elaboração das instruções sob a ponto de vista da constituição dos tópicos e elementos de trabalho;

•

Observar a vinculação entre o emprego da linguagem e o contexto em que Técnica Klauss Vianna e Eutonia estão

inseridas;
•

Refletir sobre as possibilidades dialógicas, convergências e divergências entre as duas abordagens.
O presente estudo se justifica pela inserção do mesmo na cena atual das pesquisas em educação somática,

enriquecendo as discussões pertinentes ao assunto abordado, especialmente sobre a importância da reflexão sobre o
uso da linguagem e a implementação da fala para as instruções em abordagens somáticas. Pode contribuir para o
esclarecimento de questões pedagógicas para as pesquisas em corpo em geral e especificamente para as abordagens
de que trata o estudo. Pode colaborar para a atuação tanto do profissional que trabalha com a Técnica Klauss Vianna
como com o que trabalha com a Eutonia, por tratar de questões metodológicas relevantes para os dois trabalhos.
Constitui uma possibilidade de implementação dos diálogos propostos, refletindo sobre a delimitação de campos de
atuação profissional bem como a abertura das possibilidades dialógicas entre eles. Pode contribuir para o esclarecimento
histórico dos percursos, encontros e desencontros que envolvem a Técnica Klauss Vianna e a Eutonia.
A fundamentação teórica preliminar para esta pesquisa encontra apoio na Teoria dos atos de Fala/
Performatividade de John L. Austin como referencial para a análise e reflexão sobre os usos da linguagem na elaboração
das instruções, em diálogo com referencias sobre a Técnica Klauss Vianna,a partir das publicações de autores como
Klauss Vianna, Neide Neves, Jussara Miller e Joana Ribeiro da Silva Tavares e sobre a Eutonia, a partir das publicações
de Gerda Alexander, Berta Vishnivetz, Violeta Hemsy de Gainza, Hugo Cesar Perrone e Marcel Gaumond.
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Capítulo 1 – Técnica Klauss Vianna: aspectos históricos e sistematização
1.1

Aspectos históricos
A Técnica Klauss Vianna se constituiu como uma dentre asexpressões resultantesdos trabalhos de pesquisa e

investigação corporal, especialmente na área das artes cênicas, empreendidos pela família Vianna, no Brasil, durante a
segunda metade do século XX: Klauss e Angel Vianna, e, posteriormente seu filho, Rainer Vianna, foram precursores de
uma profunda pesquisa sobre o corpo, o movimento e o mover-se, desenvolvendo uma ampla pedagogia e ao mesmo
tempo, como nos aponta Miller (2012),uma “escola” de pensamento sobre o corpo que se ramificou, dando origem a
inúmeros trabalhos de pesquisa tanto na área da arte, particularmente em dança e teatro, como na área da saúde. Uma
das vertentes desta escola é a Técnica Klauss Vianna, sistematizada por Rainer Vianna em colaboração com sua, então,
esposa Neide Neves.
Klauss Vianna nasceu em 1928, em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Desde muito cedo, ainda
na infância, mostrou-se uma criança curiosa, observadora e inquieta sobre o corpo e seus muitos comportamentos,
desde seu funcionamento biomecânico até as expressões implicadas nas possibilidades do mover-se:
A distância e a observação foram os pontos básicos de toda a minha vida. Desde pequeno. Observava
a família, como se não pertencesse àquela comunidade. Observei a morte do meu pai e da minha mãe.
Não as vivenciei, porque nunca cheguei perto deles. Nem eles de mim. Eu era muito só, o patinho feio,
aquele que faz tudo errado. E esse ficar só me deu um conhecimento muito grande das pessoas, eu
me afastava para me aproximar. [...] Horas no galinheiro brincando com as aves. Sabia o nome de
todas. Também com os cachorros do pai, caçador. Com os humanos, não: distanciamento, medo.
Observações. Horas observando os pés. Os meus e os dos outros. As marcas que deixavam na areia
ou no cimento, quando saíam da piscina. O joelho foi o mais difícil: quase sempre o lado escondido das
pessoas. As costas, comprimento dos braços, o jeito da cabeça. A expressão, olhos, boca, nariz. As
mãos. Abrir a mão para apanhar. [...]Em meio a tudo isso, a descoberta do nu. O jardineiro que
trabalhava na casa. Às vezes ele tirava a camisa. Só no quintal, no meu mundo. Levei muito tempo só
olhando. Um dia cheguei perto e perguntei. A descoberta dos pelos do corpo: pedi para passar as
mãos. Deixou que tocasse. Agora além das árvores, tinha o corpo do jardineiro para explorar. Pedia
para que girasse os braços, levantasse as pernas. Achava engraçado o movimento dos músculos. [...].
Não tinha corpo: vivia o corpo dos outros. Os gestos do meu pai, da minha mãe, o jeito de andar, de
pisar, o movimento das mãos. E me fascinavam os ossos do esqueleto, os encaixes. (VIANNA, 2005, p.
22-4)

O olhar atento e curioso de Klauss Vianna foi um dos acionamentos básicos do desenvolvimento posterior de seu
trabalho, associado a um interesse profundo pela arte e também pela pedagogia da arte. No colégio interessou-se pelo
teatro. Escrevia textos teatrais e participava de montagens na escola. Construía cenários.
Na década de 1940, ao assistir um espetáculo do Balé da Juventude2, percebeu seu próprio encantamento: “era
tudo que eu queria na vida: dança, música, teatro” (ibid., p. 25). Decidiu estudar balé, matriculando-se na classe de
Carlos Leite, primeiro bailarino daquela companhia, que havia se estabelecido em Belo Horizonte. O encantamento inicial
de Klauss com o que tinha visto no palco, deu lugar a uma decepção: “o que eu tinha visto no palco não era o que havia
na sala de aula” (ibid. p.25). Esse era o início de seus questionamentos em relação à pedagogia da dança:

2

Companhia de dança dirigida por Igor Schwezoff, tinha Carlos Leite como primeiro bailarino. Participavam do grupo Berta Rosanova e Tamara
Capeller. Foi a primeira companhia de dança a realizar turnê pelo Brasil.
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Na minha cabeça não entrava muito bem aquilo. Mas estudava, lia, tinha muita curiosidade. Não tinha
livros de dança, a bibliografia sempre muito pequena: não tinha dinheiro, roubava os livros que
encontrava. E duvidava: “Não esse braço não é assim, é assim”. Eu queria movimentos que fossem
menos doloridos. Parei tudo para fazer dança: depois de um ano já dava aula e era assistente de
Carlos Leite. Mas não estava satisfeito: procurava ligar os pontos obscuros. [...]. As aulas: o professor
mostrava o movimento e pedia para os alunos repetirem. Se todos conseguem levantar a perna e você
não, você está azarado. Ninguém explicava o porquê daquilo. Ninguém para explicar por que tinha de
levantar a perna assim. Explicações do tipo porque tem. Nunca aceitei as coisas desta forma. E sofri
muito com isso (ibid. p. 25-6)

Neste mesmo período, Klauss frequentava o atelier do artista plástico Alberto da Veiga Guignard e por vezes
posava para o artista, quando pode pesquisar a intenção como preparação para o movimento – os ajustes
sensório-motores no corpo a partir da intenção: “posava para Guignard. A cada dia inventava uma historinha: hoje vou
ser o orgulhoso. E observava que músculo atuava: a reação muscular a partir de uma ideia. A intenção anterior ao
movimento” (ibid. p. 26). Esta descoberta seria uma das chaves de pesquisa para seu trabalho.
No final dos anos 40, Klauss já criava suas próprias coreografias que dançava com Maria Angela Abras – Angel
Vianna, com quem se casou e teve um filho, Rainer Vianna, que também se tornaria dançarino, professor e coreógrafo.
Dançou por alguns anos em Minas Gerais, até perceber que para seguir sua pesquisa precisaria sair dali. Considerava
deixar Minas Gerais e seguir para São Paulo trabalhar sob orientação da russa Olga Olenewa.
Esteve sob orientação de Olenewa por dois anos, de 1948 a 1950. A experiência com Olenewa foi um marco
importante para Klauss, no sentido que ela o fez perceber a relação entre a dança e a vida, a não separação entre as
condições técnicas e as condições de vida, “conhecendo o lado prático da dança, especialmente o repertório clássico e a
relação entre a arte e o mundo” (ibid. p. 28).
Neste mesmo período, passou a frequentar museus, encontrando nas artes plásticas fontes de inspiração e de
pesquisa para seu próprio trabalho. “Descobriu desse modo Rafael, Da Vinci, Modigliani, observando nas pinturas e
esculturas, as articulações, os músculos e o apoio dos corpos, num prenuncio do que seria sua própria técnica”
(TAVARES, 2010, p.38). Por ocasião do falecimento de sua mãe, Klauss voltou a morar em Belo Horizonte.
Em 1952, publicou o ensaio “Pela Criação de um Balé Brasileiro”, na revista Horizonte, de Belo Horizonte. Neste
ensaio procurou lançar as bases da renovação que pretendia para a dança. Criou o conceito de “movimento-ideia”, em
que propunha “um balé cuja construção se faça a partir de uma concepção fundamental e criadora. Não basta a técnica
ou o virtuosismo como solução. É preciso preencher este movimento de uma ideia criadora” (VIANNA, apud
ALVARENGA, 2002, p.128). Demonstrava estar concernido à criação de uma possibilidade de dança que não apenas
não estivesse pautado na virtuosidade exibicionista como solução artística, mas que dialogasse, comunicando e
comunicando-se com a cultura, as tradições e a vida dos brasileiros.
Seguiram algumas montagens, como “Rondó Capriccioso” e “Ciranda” de 1953, cujas experiências coreográficas
aliavam a linguagem clássica a elementos da linguagem moderna. Estes trabalhos receberam críticas entusiásticas da
crítica local especializada.
Durante uma Viagem de Carlos Leite à Europa, em 1955, Klauss decide homenageá-lo com trabalhos como
“Cobra Grande”, sobre o poema de Raul Bopp, “Desfile de Modas” e “O caso do vestido”, primeira versão de uma
coreografia a marcar época na cidade, também recebendo excelentes críticas. Iniciava assim sua carreira profissional.
Neste mesmo ano, Klauss Vianna e Maria Angela Abras (Angel Vianna), naquele momento sua colega no Balé de Minas
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Gerais, se casam. Juntos oficializam a Escola de Ballet Klauss Vianna, com uma proposta inovadora para o ensino de
dança:
Aos poucos o estudo da anatomia, que possibilitou levar para a dança o conhecimento científico do
corpo, somado à relação da música com a dança, trabalhada pela musicista Susy Botelho, delimitou o
perfil interdisciplinar desta escola. O casal Vianna iniciou ainda uma nova etapa com o professor de
Hatha Yoga – Georg Krtiticos (Sarvânanda), confrontando o corpo, até então verticalizado pelo balé
clássico, com o plano horizontal, explorado pela yoga.
Eterno curioso e investigativo pesquisava primeiro no próprio corpo e em seguida no da sua esposa,
Angel Vianna, os novos movimentos que abririam caminho para a criação de uma dança moderna em
Minas Gerais” (TAVARES, op. cit., p. 39).

Em 1959, Klauss e Angel fundaram o Balé Klauss Vianna, grupo amador formado por alunos da escola que aos
poucos se profissionalizou e que possibilitou o aprofundamento de suas pesquisas artísticas e pedagógicas.
Na sua busca por uma linguagem brasileira da dança, Klauss procurou romper com o balé clássico nos
seus moldes europeus e com a utilização do folclore como expressão de uma dança brasileira. Utiliza,
então, a técnica clássica e a cultura nacional como fontes de inspiração, ressignificando-as. (NEVES,
2008, p. 25)

Diversos trabalhos coreográficos resultaram destas pesquisas, muitos deles vinculados a temas literários
nacionais, evidenciando o caráter renovador de suas propostas. Dentre estes trabalhos estavam “O caso do vestido”
(1959) – trabalho realizado sobre a dinâmica das palavras do poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade, com
atores do Teatro Experimental recitando o poema ao vivo, “Arabela, a donzela do mito” (1959) – sobre o romance
“Amanuense Belmiro” de Cyro dos Anjos, ao som de roncos de motor de automóvel, ruídos de máquina de escrever, um
violino sendo afinado e percussão de pandeiros e “A face lívida” (1960) – sobre poema homônimo de Henriqueta Lisboa,
música de Ernesto Schürman,cantada por Maria Lucia Godoy, em que pesquisou a gestualidade do homem mineiro
(NEVES, 2008).
Três anos após sua fundação, o Balé Klauss Vianna fora convidado a participar do 1o. Encontro Nacional de
Escolas de Dança, organizado por Pascoal Carlos Magno, em Curitiba, no estado do Paraná, apresentando o espetáculo
“Marilia de Dirceu” e também uma aula aberta. Nesta ocasião, estava presente o bailarino alemão Rolf Gelewsky, diretor
da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Gelewsky convidou Klauss não apenas para lecionar, mas para
constituir o departamento de dança clássica na Universidade pois considerou que o trabalho que havia presenciado tinha
muita afinidade com o que estavam procurando.
Klauss e Angel mudaram-se para a Bahia em 1962 e lá permaneceram até 1964.
Durante sua estadia na Universidade Federal, propôs muitas mudanças e viu seu pensamento e seu trabalho
serem transformados pela vivencia durante este período. Uma das mudanças foi a proposição da inclusão da capoeira
como matéria curricular do curso de dança. Em sua pesquisa, Klauss entendeu que a capoeira poderia ser um processo
importante para o conhecimento do corpo e da dança por ter percebido que nela havia uma sequência de movimentos
igual à da técnica clássica, reconhecendo assim a coerência dos movimentos do corpo expressa nas mais variadas
culturas. Assim foi percebendo seu trabalho sendo transformado, pois, além de já trabalhar com os pés descalços,
passou a usar movimentos do tronco, incluir música ao vivo e trabalhar o conhecimento sensível da constituição
anatômica do corpo, conhecer os ossos e como se move cada osso e músculo (VIANNA, 2005).
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Klauss convidou, então, o anatomista e professor Antônio Brochado, professor da Faculdade de Odontologia, para
ministrar aulas de anatomia na Escola de Dança. Brochado trabalhava com anatomia funcional, não apenas nomeando
as estruturas corporais, mas também explicitando sua função, por exemplo, como ossos e músculos se associavam para
realizar movimentos.
Outra experiência marcante para o trabalho de Klauss durante este período foi a eclosão de uma greve na
universidade:
Eu e Rolf, sem nada para fazer, sem aulas para dar, resolvemos trabalhar, montar alguma coisa, e
fomos para uma sala de aula.
Um dia, estávamos ensaiando quando as moças da Escola de Dança arrombaram a porta aos
pontapés e disseram que não poderíamos ficar ali, que a universidade estava fechada e que a coisa
era para valer.
Levei um susto: elas nos proibiram, simplesmente. No começo fiquei chocado, irritado, puto. Eu me
dizia: “Mas esperem um pouco, sou um bailarino, um artista, não tenho nada que ver com política”. Não
entendia como é que aquele pessoal, aquelas meninas que faziam aula da dança, podiam agir daquela
forma. Resolvi começar a frequentar para entender como era a cabeça desses alunos, como atuavam
nesse processo político, e logo descobri que eram pessoas muito inteligentes e interessantes. Fui
notando que nos encontros políticos havia uma harmonia entre eles que não havia em sala de aula. Ali
existia o amor por uma causa, exatamente o que faltava em relação à dança.
Minha noção de arte e de dança mudou muito a partir daí: não é só dançar, é preciso toda uma relação
com o mundo à nossa volta. Não adianta se isolar em uma sala de aula, isso leva a um completo
distanciamento da vida, de tudo o que acontece no mundo. O ser humano que existe no bailarino
precisa estar atento e receber tudo lá fora, nas ruas. É impossível dissociar a vida da sala de aula. [...].
Aí reside a riqueza dessa vivencia: A Bahia me abriu as portas para o exterior, porque até então vivia
apenas no meu interior (VIANNA, op. cit., p. 41-2).

O período de trabalho na Universidade Federal da Bahia findou-se em 1964. Os Vianna decidiram então se mudar
para o Rio de Janeiro.
A partir de 1966, Klauss passou a dar aulas na escola dirigida por Tatiana Leskowa.
Em 1968, foi convidado para trabalhar na Escola Municipal de Bailados do Rio de Janeiro, dando aulas para
crianças. Trabalhou nesta escola por 6 anos, período em que desenvolveu a fase lúdica de sua técnica (NEVES, 2008).
Ainda no ano de 1968 recebera um convite que inaugurou um período intenso de pesquisa na área teatral: fora
convidado para realizar a coreografia para o espetáculo de teatro “A Ópera dos Três Vinténs”, de Brecht e Weill, com
direção de José Renato, tendo Dulcina, Marilia Pera, Oswaldo Loureiro e José Wilker no elenco.
A única pessoa que fazia coreografias para teatro, no Rio de Janeiro – na verdade eram “dancinhas”,
pois os atores não tinham a menor noção de dança, naquela época – era a Sandra Dickens. [...]. Era
muito comum acontecerem coisas assim, um diretor de teatro imaginar uma movimentação em um
espetáculo e chamar alguém ligado à dança para criar alguma coisa. Mas era sempre essa “dancinha”
e foi nesse sentido que aceitei o trabalho. Mas não fiquei nisso e, outra vez, quis ir mais longe. É claro
que os atores não tinham a linguagem da dança: por isso fiz algumas marcações e o resultado foi tão
diferente do comum que, pela primeira vez, um crítico de teatro – Yan Michalsky, do Jornal do Brasil –
chamou a atenção do público para a existência de um trabalho corporal em um espetáculo de teatro.
(VIANNA, op. cit. p. 42-3)

Segundo Neves (2008), este foi o período em que Klauss Vianna desenvolveu seu trabalho de preparação
corporal de atores, sempre contando com Angel como colaboradora para demonstrar fisicamente suas orientações e a
participar da elaboração dos princípios de sua metodologia de trabalho. Este período se estendeu pelos anos de 1970 e
1980, com inúmeras montagens. Destacam-se:
• Roda Viva, de Chico Buarque de Hollanda, com direção de José Celso Martinez Correa, com os atores Marieta
Severo, Heleno Prestes e outros (1968);
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• Navalha na carne, de Plinio Marcos, com direção de Fauzi Arap, atuação de Tonia Carrero (1968);
• Jardim das cerejeiras, de Anton Tchekov,com direção de Ivan de Albuquerque, atuação de Rubens Correa,
Nildo parente e outros (1968);
• O arquiteto e o imperador da Assíria, de Fernando Arrabal, com direção de Ivan de Albuquerque, atuação de
Rubens Correa e José Wilker. Prêmio APCA – Associação Paulista de Críticos de Arte para Klauss Vianna como
melhor coreógrafo na categoria Teatro (1970);
• Hoje é dia de Rock, de José Vicente com direção de Rubens Correa, atuação de Rubens Correa, Ivan de
Albuquerque, o próprio Klauss e outros (1972);
• O exercício, de Lewis John Carlino, direção geral de Klauss, com Marilia Pera e Gracindo Junior. Indicado ao
Prêmio Mambembe como Melhor Diretor de Teatro (1977);
• Mão na luva, de Oduvaldo Vianna Filho, com direção de Aderbal Freire Filho, atuação de Marco Nanini e
Juliana Carneiro da Cunha (1984).
Foram em torno de 25 montagens em que Klauss procurou criar instrumentos de pesquisa que possibilitassem
aos atores o acesso às potencialidades expressivas do corpo. Deu início desta forma à profissão de preparador corporal
de atores.
No ano de 1975, juntamente com Angel Vianna e a professora de Balé Tereza D’Aquino, criou o Centro de
Pesquisa Arte e Educação. Na década de 1980, este centro passou a se chamar Espaço Novo, abrigando um curso
técnico de dança reconhecido pelo Ministério da Educação. Posteriormente recebeu o nome de Escola Angel Vianna.
Atualmente, além do curso técnico e de cursos livres, abriga também o curso superior sob a denominação de Faculdade
Angel Vianna.
Ainda no período entre 1975 e 1978, Klauss assumiu a direção da Escola de Teatro Martins Pena, colocando em
prática o que elaborava como abordagem didática para as artes cênicas.
De 1978 a 1980, dirigiu o Instituto Estadual de Arte do Rio de Janeiro – Inearte, mudando-se em seguida para São
Paulo.
Ao chegar em São Paulo, trabalhou dando aulas em escolas de dança, como a academia de Lala Deheinzelin, as
escolas de Ruth Rachou e Renée Gumiel, iniciando uma nova fase em seu trabalho, cuja atuação foi mais direcionada
para a dança, diferente da anterior, no Rio de Janeiro, marcada por trabalhos na área teatral.
Entre 1981 e 1982, foi diretor da Escola Municipal de Bailados de São Paulo, tendo implementado mudanças
significativas didáticas e curriculares na instituição, como a introdução de aulas de dança moderna, trazendo as
professoras Ruth Rachou e Célia Gouveia, a realização de espetáculos com os alunos e a criação de um curso noturno
tornando a escola ainda mais acessível à comunidade.
Em 1982 e por dois anos, assumiu a direção artística do Balé do Teatro Municipal de São Paulo, trazendo novas e
importantes propostas, como a criação do Grupo Experimental de Dança Moderna para pesquisa em criação e que
contava com dançarinos sem formação acadêmica mas com forte experiência em dança, como Denilto Gomes, Ismael
Ivo, João Maurício, Mazé Crescenti, Mara Borba, Sonia Motta e Suzana Yamauchi, a solicitação à Secretaria Municipal
de Cultura da aquisição de material bibliográfico sobre história da arte como estímulo à leitura, bem como, do acesso a
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jornais diários para instrumentalizar os dançarinos à reflexão crítica e, também, a introdução de aulas de interpretação
teatral, convidando artistas para que introduzissem outras abordagens das artes cênicas.
Em sua gestão, foram realizados os espetáculos: “Valsa da Vinte Veias”, de J.C. Violla; a remontagem de “Certas
Mulheres”, de Mara Borba, Sonia Motta e Suzana Yamauchi; “Bolero”, de Lia Robatto; “A Dama das Camélias”, de José
Possi Neto. Recebeu por “Bolero”, o prêmio da APCA – Associação Paulista dos Críticos de Arte, como Diretor Artístico
do melhor espetáculo do ano.
Em 1985, teve uma passagem breve pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, convidado por Marília
Oswald de Andrade para trabalhar no Laboratório de Expressão, núcleo de pesquisa dirigido por ela e Luis Otávio
Burnier. Nesse mesmo ano, Klauss participou também das reuniões de elaboração da grade curricular da Faculdade de
Dança da Unicamp, momento de sua fundação.
No ano seguinte, recebeu um convite para ministrar aulas no curso de pós-graduação em dança na Universidade
Federal da Bahia – UFBA, podendo dar início à documentação de sua pesquisa, recebendo apoio da CAPES e do CNPq.
Com o incentivo do Minc-Inacen (Ministério da Cultura – Instituto Nacional de Artes Cênicas), Klauss havia iniciado
uma pesquisa em 1985 que resultou no espetáculo “Dã-Dá Corpo – Orixá do Movimento”, apresentado em 1987, e que
reunia diversos artistas como os dançarinos Zélia Monteiro, Duda Costilles e Izabel Costa, os músicos João de Bruçó e
Nahim Marun, o PIAP – grupo de percussão do Instituto de Artes do Planalto, o Coral do Estado de São Paulo, com a
regência de John Boudler e a direção musical de Carlos Kater. Foi laureado com o prêmio “Melhor Pesquisa em Dança”,
concedido pela primeira vez pela APCA. Os dançarinos Zélia Monteiro e Duda Costilles receberam também o prêmio
“Revelação” de 1987 por Dã-Dá.
Em 1990, Klauss Vianna, em colaboração com o jornalista Marco Antonio de Carvalho, lançou o livro “A Dança”,
com os recursos de uma bolsa de estudos recebida da Fundação Vitae de São Paulo.
Foi coparticipante na criação da Escola Klauss Vianna, projeto de seu filho Rainer Vianna, com a nora Neide
Neves, em 1992. A escola era uma filial do Espaço Novo, criada na década de 1980, por Angel Vianna, Rainer Vianna e
Neide Neves no Rio de Janeiro e estava sendo criada para habilitar dançarinos e professores com um curso de formação
de três anos em “Técnica Klauss Vianna”, nome dado à organização metodológica realizada por Rainer Vianna e Neide
Neves a partir dos muitos anos de experiência com o trabalho de Klauss.
Klauss Vianna faleceu em 12 de abril de 1992.
1.2

Técnica Klauss Vianna: sistematização
Técnica Klauss Vianna é o nome dado ao trabalho de sistematização realizada por Rainer Vianna e Neide Neves a

partir de suas experiências com o trabalho de Klauss Vianna. Recebeu incialmente o nome de “Dança Livre” e começou
a ser ministrado primeiramente no “Espaço Novo – Centro de Estudos do Movimento e Artes”, aberto em 1983, no Rio de
Janeiro, por Angel Vianna, também pesquisadora do corpo e esposa de Klauss, e Rainer, filho de ambos. De 1984 a
1988, foi ensinada no “Centro de Dança Livre Corpo e Artes”, dirigido por Rainer e Neide, até sua transferência para São
Paulo com a intenção de estar mais próximos de Klauss. Foi ensinada ainda no Rio de janeiro e posteriormente em São
Paulo a partir de 1988 com o nome de “Dança Consciente” e depois “Técnica do Movimento Consciente”. Com a abertura
da “Escola de Dança Klauss Vianna”, inaugurada por Klauss, Rainer e alunos em 1992, em São Paulo, recebeu o nome
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de “Técnica Klauss Vianna”, por se tratar da sistematização de uma pesquisa teórico-prática desenvolvida a partir do
trabalho de Klauss.
A sistematização da Técnica Klauss Vianna foi organizada com apoio em princípios reconhecidos no trabalho de
Klauss e a partir da elaboração de determinados tópicos corporais cujos elementos estão distribuídos e encadeados em
três processos: processo lúdico, processo dos vetores e processo criativo.
Segundo Neves (2010), os princípios servem como eixos de orientação para a elaboração das instruções na
Técnica Klauss Vianna.
Podem ser reunidos em quatro conjuntos:
1o.

Princípios que constituem o entendimento de corpo;

2o. Princípios que traduzem as disposições que fomentam o autoconhecimento;
3o. Princípios que criam a abertura para a autonomia;
4o. Princípios que contemplam a singularidade dos corpos.
Estes quatro conjuntos podem ser considerados os “quatro pilares” de sustentação para o trabalho com a Técnica
Klauss Vianna.
O primeiro dos quatro pilares é o mais fundamental, pois é o que referencia o entendimento de corpo de onde
parte o trabalho com a Técnica Klauss Vianna. Segundo Neves, “todo o trabalho está embasado e utiliza o modo de
funcionamento do corpo, valorizando e salientando a relação corpo-ambiente” (NEVES, 2010, p. 33).
Para a Técnica Klauss Vianna, o corpo é um processo em contínua transformação. Em constante negociação
com o ambiente, o corpo seleciona, dentre as informações com as quais negocia, aquelas com que se constituirá num
processo evolutivo-adaptativo. Esta maneira de compreender o corpo está em consonância com a Teoria Corpomídia,
desenvolvida por Greiner e Katz:
As relações entre corpo e ambiente se dão por processos co-evolutivos que produzem uma rede de
pré-disposições perceptuais, motoras, de aprendizado e emocionais. Embora corpo e ambiente estejam
envolvidos em fluxos permanentes de informação, há uma taxa de preservação que garante a unidade
e a sobrevivência dos organismos e de cada ser vivo em meio à transformação constante que
caracteriza os sistemas vivos. Mas o que importa ressaltar é a implicação do corpo no ambiente, que
cancela a possibilidade de entendimento do mundo como um objeto aguardando um observador.
Capturadas pelo processo perceptivo, que as reconstrói com as perdas habituais a qualquer processo
de transmissão, tais informações passam a fazer parte do corpo de uma maneira bastante singular: são
transformadas em corpo. Algumas informações do mundo são selecionadas para se organizar na forma
de corpo – processo sempre condicionado pelo entendimento de que o corpo não é um recipiente, mas
sim aquilo que se apronta nesse processo co-evolutivo de trocas com o ambiente. E como o fluxo não
estanca, o corpo vive no estado do sempre-presente, o que impede a noção de corpo como recipiente.
O corpo não é um lugar onde as informações que vem do mundo são processadas para serem depois
devolvidas ao mundo.
O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, pois toda a informação que chega
entra em negociação com as que já estão. O corpo é o resultado destes cruzamentos, e não um lugar
onde as informações são apenas abrigadas. (GREINER, 2005, p. 130-1)

Partindo da organização proposta por Neves (2010), podemos elencar os princípios elaborados a partir das
proposições de Klauss, dispondo-os nos quatro conjuntos:
Princípios que constituem o entendimento de corpo em que se apoia a Técnica Klauss Vianna:
• Não há separação corpomente – a mente é encarnada. Nossas funções mentais são
processos emergentes na evolução do sistema nervoso e envolvem a ação do sistema
sensório motor. Neste funcionamento enredado, o movimento aciona memória, pensamento,
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sensações e emoções que levam a outros movimentos. Este fato é fundamental para quem
quer compreender a dança e as possibilidades expressivas do corpo.
• A busca do novo. A cada momento novas imagens/sensações podem ser provocadas por
um ‘mesmo’ movimento. Um movimento nunca é repetido, está sempre relacionado com o
momento presente e novas informações presentes no corpo e no ambiente e pode vir
carregado e provocar o aparecimento de novas imagens, sensações, intenções. Não se parte
ou recomeça do zero. Novo não se confunde com novidade. É o resultado da reorganização do
já existente no corpo – que não é o movimento ou a coisa pronta – em conexão com as
condições do presente. O corpo reorganiza as conexões que geram o movimento, nas redes
neuronais, no diálogo com novas informações do ambiente interno ou externo.
• Dança é vida. Desde os processos de comunicação, entre os neurônios do sistema nervoso,
passando pelo metabolismo, pelos reflexos motores e o funcionamento do sistema imunológico
até as ações intencionais e comportamentos motores, a vida necessita do movimento. Da
fecundação à manutenção do ser vivo. A dança não é separada da vida; o corpo que dança é o
corpo que vive. A dança é a especialização do movimento que satisfaz necessidades de
comunicação, mesmo que se trate apenas de um prazer estético.
• O movimento nasce das oposições. O trabalho de resistência e oposição no movimento
aciona músculos, cria sensações, imagens, memória e mais movimento e pode gerar um
equilíbrio de forças.
• O direcionamento ativo do peso nos apoios do corpo gera economia de esforço,
espaços internos e presença. O direcionamento ativo dos apoios do corpo na relação com a
gravidade aciona a musculatura de forma que propicia distribuição do peso e dos apoios
gerando economia de esforço, manutenção dos espaços articulares, alinhamento, equilíbrio e
um estado de presença e atenção.
• Na presença dos apoios ativos, estão presentes no movimento três aspectos:
sustentação, resistência e projeção. Ao se mover o corpo estabelece uma relação com a
gravidade, necessária para sustentar e mover seu peso. Esta relação, quando se faz pelo
direcionamento ativo dos apoios, provoca resistência no movimento, cria vetores de força
opostos que equilibram sustentando com economia de esforço o corpo e suas partes. Estas
oposições projetam o movimento no espaço em volta. Estes esforços variam de acordo com a
intenção do corpo que se move.
• O alinhamento ósseo é feito a partir do acionamento ativo dos apoios. O direcionamento
intencional dos apoios orienta os ossos em determinadas direções, numa transmissão de
forças que alinha as partes do corpo, distribuindo o peso.
Os três outros “pilares” ou conjuntos de princípios que oferecem sustentação para o trabalho com a Técnica
Klauss Vianna, a saber, autoconhecimento, autonomia e singularidade, além de estarem inter-relacionados, se reportam
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ao primeiro, e nele se apoiam, de forma que sem este, aqueles não fariam sentido. Além disso, direta ou indiretamente,
todos os princípios em que se apoia a Técnica Klauss Vianna reforçam o referido entendimento de corpo.
O aprimoramento da atenção e da percepção são condições necessárias para o desenvolvimento do trabalho com
a Técnica Klauss Vianna e são também parte de seus objetivos. Sem a escuta sensível e o reconhecimento de si,
sempre em diálogo com o ambiente, o trabalho se torna inviável:
O reconhecimento do próprio corpo confere, ao praticante, disponibilidade corporal para sentir e lidar
com o instante no momento presente; entretanto trata-se de uma transformação gradual, que se dá
pelo despertar dos cinco sentidos especiais, mediante os quais nos relacionamos com o mundo e, ao
mesmo tempo, desenvolvemos e aguçamos o sentido cinestésico, que compreende a percepção do
corpo no espaço e no tempo. [...]. O refinamento do corpo sensível é resultado de uma cinestesia em
trabalho diário que vai se desenvolvendo de forma que o aluno possa acessar o corpo que dança com
base em sua percepção, que é a atitude primeira de sala de aula e fora dela. Portanto, o movimento se
estabelece a partir da percepção de seu caminho, guiado pelo sentido do movimento, e não pela forma
ideal exteriorizada. Esse processo, portanto, é um trabalho técnico do corpo que dança. (MILLER,
2012, 74-5)

Princípios que traduzem as disposições que fomentam o autoconhecimento:
• Autoconhecimento é necessário para a expressão pelo movimento. Reconhecer o
próprio corpo e como este se organiza a cada instante, num processo contínuo de
aprendizagem, é condição para a disponibilidade da expressão pelo movimento bem como
para o reconhecimento das sensações e estados corporais emergentes.
• Sem atenção não há possibilidade de autoconhecimento e expressão. O trabalho de
autoconhecimento só é possível por meio da atenção dirigida ao corpo, reconhecendo
movimentos, sensações, imagens e estados que emergem no movimento e do pensamento
que o corpo em movimento desenvolve;
• A repetição deve ser consciente e sensível. A repetição desatenta de um movimento leva à
desconexão do corpo com o momento e à ausência. É necessário estar em estado de atenção
ou escuta, para perceber as novas informações dos ambientes interno e externo ao corpo, que
participam da continuidade do movimento.
• A forma deve ser resultado do autoconhecimento e não o inverso. O que deve guiar o
aprendizado do movimento não deve ser a busca da forma pronta, codificada e sim a maneira
como o movimento se constrói. A partir desta construção, que envolve todos os aspectos do
movimento – motor, sensorial, cognitivo, emocional – chega-se a formas ou linguagens
estéticas em que todo o corpo está conectado e se expressa a partir de diferentes dinâmicas.
É importante entender que não há uma ordem temporal de acontecimentos, em que a forma,
ou uma linguagem pessoal, seria o resultado do autoconhecimento, de forma linear. Não se
trata de relação causa-efeito. Como todo o funcionamento corporal, os processos são
complexos, enredados e se dão ao longo do tempo, no trabalho evolutivo do dançarino.
Em toda investigação proposta na Técnica Klauss Vianna, a autonomia surge como um dos atributos para a
realização das estratégias de trabalho. Os alunos, considerados pesquisadores, são convidados, a partir do
reconhecimento de suas possibilidades corporais e de sua singularidade, a empreenderem sua pesquisa, tornando-se
responsáveis por seu próprio processo. O professor surge aqui como um pesquisador-propositor-provocador que, com
proposições e provocações, acompanha e colabora com o processo de seus alunos-pesquisadores. Dessa forma,
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autoconhecimento, autonomia e singularidade mostram-se inseparáveis e em continuidade com o entendimento de
corpo.
Princípios que criam abertura para a autonomia:
• A dança está dentro de cada um, não deve ser buscada fora, na cópia de atitudes e
passos. É a partir do próprio corpo e de suas questões, que não estão isoladas do ambiente
em que está inserido, que alguém cria sua forma de expressão. O corpo tem um potencial para
a dança, que pode florescer como dança dependendo do tipo de informação que chega e de
como acontece a negociação entre as informações que chegam e as que já estavam. Não quer
dizer que haja dança a priori. O que há são possibilidades que, combinadas com novas
informações, por exemplo, as instruções de uma técnica, podem vir a ser dança.
• O que importa não é decorar passos, formas, mas aprender caminhos para a criação
de movimentos. O caminho preconizado não é o aprendizado de passos ou formas, mas um
estudo de ‘como’ o movimento acontece, o que possibilita a autonomia no trabalho corporal e
de criação. Ao mesmo tempo ‘caminho’ se refere a como o movimento acontece no corpo, aos
caminhos que desenha internamente pelos sistemas ósseo e muscular enquanto desenvolve
seu desenho no espaço ou não. E, ainda, remete à necessidade de compreensão do
pensamento que está na base da dança que se aprende.
Princípios que contemplam a singularidade dos corpos:
A singularidade é um dos fundamentos do trabalho, não apenas pela constatação de que os corpos são
singulares, mas pela propriedade de que a singularidade dos corpos alimenta os processos de trabalho. É a partir das
diferenças entre os corpos e também das diferenças de um mesmo corpo entre um momento e outro, que surgem as
infinitas possibilidades de elaboração processual a partir da sistematização da Técnica Klauss Vianna:
Klauss desenvolveu [...] um pensamento e uma prática que obedecem aos parâmetros dos sistemas
naturais. Não são estáticos, desdobram-se, complexificam-se, comunicam-se na relação com seu
objeto e com o mundo. Estão em conformidade com as regras de funcionamento do corpo, que sempre
foi seu objeto de estudo e meio de comunicação e criação. Um sistema de trabalho que, aplicando-se a
diferentes corpos, respeita suas particularidades e seu tempo de assimilação; busca estratégias,
desenvolvendo-se a partir do diálogo com as dificuldades e necessidades observadas nos corpos e
pelos corpos em contato com as instruções; aposta na repetida desestabilização do sistema corpo
provocando adaptações e apostando em um processo constante de transformação, ao longo do tempo.
[...]. O trabalho desenvolvido por Klauss funciona como um sistema aberto que possui uma metodologia
que explicita como teoria e prática estabelecem um processo de troca de informações com o ambiente,
especialmente com os corpos que trabalha. Um processo de contaminação que reorganiza o corpo
trabalhado, mas também traz novas informações para o desenvolvimento das instruções da técnica.
Esta prática desenvolve pensamento e movimento num trabalho técnico que pressupõe, ressalta e
aplica todas essas relações, corpo-ambiente, técnica-ambiente, corpo-técnica. (NEVES, op. cit, p.61-3)

• Cada um possui a sua dança. Cada movimento é próprio a cada indivíduo, emerge da
história daquele corpo num dado momento e é resultado de sua organização. Um ‘mesmo’
movimento pode ser realizado por diferentes corpos, mas será carregado da singularidade de
cada um.
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Esses quatro conjuntos de princípios ou quatro “pilares” são a base de apoio para os processos de trabalho com a
Técnica Klauss Vianna, ao mesmo tempo em que constituem eixos de orientação para a elaboração das instruções.
Os três processos de trabalho – lúdico, vetores e criativo – embora distintos, são encadeados de maneira a
constituir uma trama entre seus procedimentos.
O processo lúdico é introdutório à Técnica Klauss Vianna e é considerado o “acordar o corpo” (MILLER, 2007). É
constituído por sete tópicos corporais:
•

Presença;

•

Articulações;

•

Peso;

•

Apoios;

•

Resistência;

•

Oposições;

•

Eixo Global.
O primeiro dos tópicos corporais do processo lúdico é o tópico Presença, que se apresenta como um dos

fundamentos de todo o trabalho. Estar presente é estar atento, desperto, aberto e disponível para o diálogo sensível
consigo, com o ambiente e com o outro, requisito fundamental para toda a vivencia com a Técnica Klauss Vianna.
Trata-se do despertar da escuta sensível, disponibilizando o corpo para a experiência presente. Segundo Miller:
O que geralmente se observa no início do processo é a ausência corporal, ou seja, pessoas com
distanciamento do próprio corpo, falta de contato e de atenção corporal, com auto-imagem distorcida,
receio do próprio movimento, queixas de má postura, cristalização de padrões posturais, dores e
crispações. [...]. Estimulamos o aluno a (re) conhecer o próprio corpo, para que ele possa promover
transformação gradual de ausência corporal para presença corporal, ou seja, da “dormência” para “o
acordar”, e, consequentemente lidar com o instante do momento presente. Essa transformação se dá
pelo despertar dos cinco sentidos, mediante os quais nos relacionamos com o mundo e desenvolvemos
o sentido cinestésico, que compreende a percepção do corpo no espaço e no tempo. (MILLER, 2007, p.
54)

Desenvolve-se desta maneira uma atitude atenta sobre os processos corporais em constante reconhecimento das
relações do corpo consigo, entre corpo e ambiente e entre corpos, contemplando o desenvolvimento e o
amadurecimento dos vários componentes da atenção como “o alerta, a concentração, a seleção, a perscrutação e a
exploração” (BRANDÃO, 2002), abrindo a possibilidade da percepção e da revisão de hábitos e condicionamentos
motores, de ações e reações automatizadas nas mais variadas situações vividas, bem como da descoberta de novas
possibilidades de movimento e de novas formas de ação e relação com o mundo.
Estar presente constitui o fundamento de toda a prática posterior com a Técnica Klauss Vianna, uma vez que, as
especificidades trabalhadas em cada tópico não podem estar apartadas dos estados de atenção que tornam o corpo
presente no ambiente.
O segundo tópico corporal a ser investigado no processo lúdico é o tópico Articulações.
A pesquisa sobre os encontros ósseos é realizada de diferentes maneiras, permitindo o acesso a diferentes
estruturas articulares, sua forma, função, mobilidade e estabilidade. As articulações são investigadas a partir da
observação sensível do corpo em movimento, podendo-se trabalhar com uma, um conjunto ou a totalidade das
articulações do corpo:
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O isolamento e a independência das articulações são trabalhados por meio do estudo parcial, quando
enfocamos uma articulação específica, enquanto as demais permanecem em repouso. Assim
começamos a diferenciar o que é movimento do ombro do que é movimento do braço; podemos
perceber o movimento da perna, e que ele pode ser independente do movimento da bacia; e, com
diversas experimentações, vamos tomando consciência das articulações: coxofemoral, escapuloumeral, etc. A atenção às articulações é dada tanto à exploração de sua mobilidade, quanto para a
conquista da estabilidade do corpo.
Passamos em seguida para a exploração do movimento total, quando todas as articulações participam
em diferentes possibilidades de movimento e em diferentes níveis. Utilizamos aqui, como aquecimento
e/ ou lubrificação das articulações, a transição pelos três níveis, articulando em diferentes tempos,
transitando pelo agachar, sentar, deitar, levantar, etc. (ibid. p.63)

O trabalho com as articulações torna possível a percepção dos bloqueios e das tensões limitantes do movimento,
encontrando, por meio dele, recursos para trabalhar o desbloqueio articular, a ampliação das possibilidades de
movimento e, consequentemente, maior liberdade para se mover. O movimento ganha maior clareza e fluidez.
Maior liberdade de movimentos e diferentes graduações de atividade muscular e articular colaboram para o
trabalho de percepção da ação da força gravitacional sobre o corpo, que evidencia e convoca o tópico Peso.
Segundo Miller (2007), o trabalho sobre o Peso é uma transição entre o tópico anterior (Articulações) e o tópico
posterior (Apoios) pois a partir da ampliação das possibilidades de movimento articulares, incluindo a percepção da
soltura das articulações, torna-se possível a percepção da distribuição do peso das várias partes do corpo no chão,
configurando diferentes apoios.
A experiência da passividade das articulações é fundamental, neste caso, para a construção da percepção do
peso do corpo e de suas partes. A partir desta experiência pode-se trabalhar sobre a relação do corpo com as superfícies
e a partir daí com a possibilidade das transferências de peso e mudanças de apoio. Trabalhando-se com graduações
diferentes de atividade muscular torna-se evidente a relação entre o deslocamento do corpo pelo espaço e a dosagem de
tensão muscular justa para o movimento:
A percepção de peso evidencia a dosagem do tônus muscular (estado de tensão permanente dos
músculos), pois, quando eu me excedo na tensão da musculatura, a sensação de peso desaparece e,
como consequência, a articulação se retrai. E quando eu doso a tensão na musculatura, equilibrando o
tônus muscular, isso resulta numa sensação de leveza, com esforço adequado para executar o
movimento, transformando, assim, tensão muscular em “atenção muscular”.
Entramos em contato coma relação peso x tensão e peso x leveza, pois percebemos qual o grau de
tensão necessário para o movimento, atentando às tensões localizadas e desnecessárias. [...]. Com a
percepção de peso, entramos em contato com o relaxamento da musculatura que é diferente do
abandono dela. O uso do peso do corpo, não o seu abandono, favorece e flexibilização do movimento.
O relaxamento é um conceito muitas vezes mal utilizado e, portanto, mal compreendido. Entendemos
relaxamento como o alívio de tensões desnecessárias na musculatura para desbloquear o movimento,
que é diferente do movimento abandonado, sem tônus e sem presença corporal. Possibilita-se, assim,
a variação de tonicidade da musculatura, dando o “colorido” do movimento, fugindo da “mono-tonia” do
movimento. (ibid. p.65-6)

É interessante notar que os tópicos corporais não apenas se inter-relacionam mas se “convocam”, provocando-se
mutuamente. O tópico Apoios surge entre o jogo direcional de forças, gravitacional e muscular, e as superfícies com as
quais o corpo se relaciona.
Na Técnica Klauss Vianna, vivenciamos diferentes qualidades de apoio. Os apoios do corpo que ocorrem a partir
da sua relação com a força gravitacional podem ser total ou parcialmente passivos, com o corpo ou parte dele cedendo
sobre algo ou sobre parte do próprio corpo. Nomeamos essa qualidade de apoio de apoio passivo.
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Quando direcionamos o peso do corpo intencionalmente para o chão, para uma superfície estável ou
relativamente estável (como um corpo em movimento), ativando a musculatura, o apoio passivo se torna apoio ativo,
gerando uma força de reação que confere sustentação ao corpo e preservação dos espaços interiores:
Quando utilizamos os apoios passivamente, sem nenhuma pressão na superfície de contato,
chamamos de apoio passivo. Quando, por outro lado, pressionamos – ou afundamos – a superfície de
contato ativando a musculatura, transformamos o apoio passivo em apoio ativo, um estado de alerta
muscular de acordo com a ação. Os músculos ligados a esses apoios obtêm tônus muscular adequado,
evitando desgaste de energia para realizar o movimento. Portanto, o apoio ativo é a qualidade de
utilizar o chão como base de suporte, em estado de prontidão para o movimento, estando alerta e
presente, com “atenção muscular”. O tônus muscular adequado é adquirido com base nas experiências
vividas nas aulas [...]. Experienciamos, com esse estudo, a diferença entre hipotonia (tensão muscular
aquém da necessária) e hipertonia (tensão muscular além da necessária). O apoio ativo é conquista de
cada um, pois cada indivíduo apresenta tônus muscular próprio, que difere do outro. (ibid. p.67-8)

O trabalho sobre o apoio ativo prevê também o estudo do movimento a partir das transferências de apoio,
procurando afinar a escuta para o movimento construído a partir das relações com os apoios e para a organização
muscular correspondente. Isso gera uma qualidade específica de movimento que pode conduzir a descoberta de novos
caminhos interiores e, como consequência, novos desenhos do movimento no espaço (NEVES, 2010).
O estudo dos apoios possibilita a conquista da flexibilidade e do equilíbrio muscular bem como a percepção do
volume e do espaço interior do corpo. A experiência do equilíbrio funcional entre grupos de músculos antagonistas pela
vivencia dos apoios prepara, solicita e se especializa com o estudo do tópico Resistência.
O trabalho com a resistência se dá pelo exercício da sinergia entre músculos agonistas e antagonistas. As
diferentes possibilidades de jogo de tensão entre os pares agonista-antagonista em variadas graduações ativo-passivas
da musculatura oferecem uma ampla gama de possibilidades de expressão ao corpo com diferentes qualidades,
intensidades e densidades de movimento. Com o estudo da resistência o corpo ganha maior prontidão e sustentação
além de maior clareza e assertividade ao realizar movimentos.
Além disso, a resistência confere tridimensionalidade ao corpo:
[...] expandindo as costas em relação à frente, percebemos todas as direções do corpo, suas laterais, o
ápice da cabeça projeta-se para cima, enquanto os pés enraizados fazem oposição, empurrando e
ativando, dessa forma o corpo por inteiro. (MILLER, op. cit., p.70)

O estudo das Oposições, tópico seguinte à Resistencia, mantém com esta estreita relação. Miller (2007) apontou
que poderiam ser estudadas como um mesmo tópico corporal, tendo sido separadas por motivos didáticos.
O trabalho com oposições permeia toda a Técnica Klauss Vianna, e se apresenta como um de seus princípios:
Duas Forças Opostas geram um Conflito, que gera o Movimento. Este ao surgir, sustenta-se, reflete e
projeta sua intenção para o exterior, no espaço. (VIANNA, op. cit., p.93)

As oposições acontecem a partir um jogo de forças contrárias. Quando o corpo reage à gravidade, pelo
direcionamento ativo dos apoios, gera uma força oposta à direção da força gravitacional, que organiza a postura e aciona
movimentos. Oposições ocorrem também pela ação de forças contrárias internas ao corpo, em direcionamentos ósseos
com sentidos opostos. Colaboram para a abertura de espaço nas articulações, para a conquista de elasticidade muscular
e para a organização, no espaço, das direções ósseas durante o movimento. Pode-se envolver diversos segmentos do
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corpo, opondo-os, como sacro e crânio, com abertura dos espaços intervertebrais, entre as escapulas, entre os
cotovelos, entre processos mastoides e acrômios, entre calcâneos e ísquios, etc. Segundo Miller:
O estudo das oposições é o preambulo do processo dos vetores de força do corpo, desenvolvendo a
capacidade de sentir os ossos, despertando a sutileza de direcioná-los para cima, para baixo, para
frente, para trás ou para os lados, de acordo com o movimento a ser explorado. As forças opostas são
aplicadas não somente na postura ereta, mas em diversas situações de transferência do corpo, como
ao se espreguiçar, ao se deitar de costas, de bruços e de lado, ao se sentar, ao se ajoelhar etc.
(MILLER, op. cit., p. 72)

O último tópico corporal a ser estudado no Processo Lúdico é o Eixo Global e tem como requisito toda a
organização proposta a partir da vivência dos tópicos anteriores. No trabalho sobre o Eixo Global, a integração das
partes do corpo entre si e da totalidade do corpo com a força gravitacional é cuidadosamente estudada a partir de uma
variedade de proposições que relacionam cada uma e todas as partes do corpo de diferentes maneiras e em diferentes
situações, possibilitando a percepção da totalidade do corpo em estabilidade e instabilidade, em diferentes posições e
movimentações no espaço, trazendo à consciência a organização de um eixo “lábil” (MILLER, 2007) que dialoga em
constante equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio com a força gravitacional:
A vivência e a aplicação dos tópicos anteriores proporcionam o eixo global, ou seja, a integração do
corpo com a gravidade na conquista do equilíbrio. [...]. No estudo do eixo global, exploramos o corpo
em sua totalidade e a inter-relação de todas as suas partes. [...]Separamos as partes do corpo apenas
por motivos didáticos, mas sempre sentindo a unidade e considerando seu conjunto. [...]. Quando
trabalhamos uma parte do corpo, podemos sentir alterações em todo o conjunto.
Com o estudo do eixo, exploramos a simetria e assimetria em diferentes posturas, trabalhando a
relação dos membros inferiores e superiores com o tronco. Pesquisamos movimentações variadas,
como espirais, recolhimento e expansão, movimentos periféricos, centrípetos, centrífugos etc.
(ibid. p.73-5)

No trabalho com o Eixo Global, revisitamos todos os tópicos corporais tecendo uma rede de relações. Ao final do
Processo Lúdico, com a percepção aguçada e as competências cinestésicas ampliadas, o corpo se encontra disponível e
instrumentalizado para vivenciar o estudo dos direcionamentos ósseos com o Processo dos Vetores.
A investigação proposta no Processo dos Vetores é ao mesmo tempo de um estudo detalhado sobre a estrutura
óssea, com a organização do esqueleto em oito vetores de força, e também de uma interpenetração de todos os tópicos
corporais do Processo Lúdico, ampliando a trama de possibilidades de construção postural e do movimento com as
especificidades implicadas no estudo dos vetores. Segundo Miller:
Os vetores de força têm suas respectivas funções, ou seja, cada direção óssea aciona musculaturas
específicas, funcionando como alavancas ósseas numa ação organizada que determina o movimento.
(ibid. p.76)

Há uma organização de forças desde o espaço interior do corpo, presentificando-o a partir da investigação da
estrutura óssea, e simultaneamente disponibilizando o corpo para a comunicação com o ambiente desde suas estruturas
mais profundas. Os vetores colaboram para a organização postural e motora no espaço, funcionando como
estabilizadores posturais e ignitores de movimento. Desbloqueiam articulações e promovem o transito de forças por toda
a estrutura musculoesquelética, trazendo precisão, integridade e expressividade ao movimento.
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É importante ressaltar que as ações e reações resultantes dos direcionamentos ósseos se interdependem. As
forças vetoriais transitam pelo esqueleto por meio destes acionamentos, de maneira que as estruturas corporais
envolvidas nos direcionamentos dos vetores se comunicam através da tessitura óssea e muscular, promovendo a
integração de todas as estruturas entre si e de todo o corpo no espaço. Muitas respostas musculares não se dão apenas
pelo direcionamento isolado de um vetor, mas pela coordenação entre os direcionamentos vetoriais.
Os vetores de força na Técnica Klauss Vianna são os seguintes:
1o. Vetor – Metatarso: O direcionamento do primeiro vetor se dá pelo apoio ativo do metatarso, com ênfase no
direcionamento do 1o. metatarso na região dos ossos sesamóides. O metatarso está localizado no ante pé e é composto
pelos cinco ossos metatársicos. Com o direcionamento do primeiro vetor, os arcos do pé se tornam ativos oferecendo
uma base estável para o corpo na posição em pé. Os arcos do pé, longitudinal medial (do calcâneo ao primeiro
metatárseo), longitudinal lateral (do calcâneo ao quinto metatárseo) e o arco transversal (entre primeiro e quinto
metatárseos), juntos formam o triangulo do pé, importante estrutura para a organização postural, para a estabilidade e
propulsão do passo na marcha:
O primeiro vetor de força é ativado com o mesmo princípio que foi estudado no tópico “apoio ativo”,
com a aplicação da pressão do metatarso em direção ao solo, empurrando o chão e, como
força-reação ou consequência desse vetor, os três arcos que sustentam o pé evidenciam-se,
ampliando-se em sentido oposto ao chão, auxiliando tanto na locomoção e na impulsão, como no
suporte de pesos que servem como amortecedores. (ibid. p. 78)

Além da organização dos arcos dos pés, a força de reação resultante do direcionamento do primeiro vetor é
transmitida pelos membros inferiores, provocando uma discreta rotação interna das tíbias e externa dos fêmures com
uma tensão em oposição que equilibra a atividade muscular dos membros possibilitando uma prontidão para a postura
em pé e também uma reposta mais precisa dos movimentos de flexão e extensão durante o caminhar. As articulações
dos tornozelos, joelhos e coxofemorais ganham espaço e mobilidade para os deslocamentos. O calcâneo é convocado,
convidando o direcionamento do segundo vetor.
2o. Vetor – Calcâneo: Há uma interdependência funcional entre primeiro e segundo vetores. Na conquista da
organização dos arcos do pé, o calcâneo é um dos três pontos de apoio que compõem o triangulo, direcionado para o
chão. O segundo vetor pode ser direcionado para dentro, no sentido medial, ou para fora, no sentido lateral,
circunstancialmente por uma variação em sua funcionalidade.
Quando direcionado medialmente, a organização de forças resultante do acionamento aumenta a prontidão
muscular para a propulsão dos deslocamentos. Os músculos rotadores externos do quadril intensificam sua ação e o
períneo é acionado promovendo uma melhora da tonicidade do assoalho pélvico com uma sensação de aproximação
dos ísquios. Cria-se uma conexão entre calcâneos e ísquios ou pés e quadril. Miller (2007), alerta que a rotação externa
da articulação coxofemoral é uma resposta destes acionamentos desde os pés. A direção tem sua origem na base e sua
reação é uma transmissão de força que aciona os rotadores. Tal alerta se faz necessário especialmente em situação de
aula, uma vez que os rotadores do quadril podem ser acionados como ação e não como reação ao direcionamento
vetorial, podendo, nesse caso, provocar uma perda de conexão com o apoio dos pés no solo e, consequentemente, o
emprego de força muscular excessiva ou desnecessária
O direcionamento lateral do segundo vetor colabora para a estabilidade da postura em pé, bem como facilita o
alongamento dos músculos posteriores dos membros inferiores, quando há flexão do quadril. Segundo Neves (2010), o
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calcanhar direcionado lateralmente orienta os ísquios no sentido de um afastamento, que não se dá efetivamente, mas
que aciona o trabalho do glúteo médio, estabilizando a bacia sobre o fêmur na posição em pé.
3o. Vetor – Púbis: A região do Púbis se encontra na parte anterior da bacia, como articulação – a sínfise púbica –
dos dois ossos dos quadris. A bacia é um importante centro para a organização postural e motora e para o trânsito de
forças através do corpo. O vetor no púbis colabora para a construção da unidade corporal, especialmente, para a
conexão entre as partes superior e inferior do corpo pois facilita o endireitamento da bacia sobre os apoios no solo,
favorecendo a situação do centro de gravidade na postura em pé.
Há dois sentidos em que direcionamos o vetor no púbis.
O direcionamento do púbis para cima solicita o acionamento dos músculos abdominais e o recuo da crista ilíaca
anteroposterior, provocando um alongamento do musculo reto femoral, possibilitando a extensão da articulação do
quadril e endireitamento da bacia, na posição em pé:
Na posição ereta, o terceiro vetor resulta no encaixe da bacia, com os ísquios apontando para o chão,
dependendo das facilidades e/ ou dificuldades de cada indivíduo. Caso a pessoa tenha tendência à
hiperlordose lombar, o terceiro vetor é acionado com intensidade diferente da do indivíduo que não
apresenta essa postura corporal. O corpo de cada um é analisado e considerado para o vetor ser
aplicado de maneira e intensidades adequadas. (MILLER, op. cit., p. 80)

Há uma variação no direcionamento do terceiro vetor. Em algumas circunstancias, o púbis é direcionado para
baixo. Quando o quadril se encontra fletido, por exemplo, na posição sentada, o direcionamento do púbis para baixo
facilita a flexão coxofemoral e o “ancoramento” do apoio dos ísquios, trazendo estabilidade para a postura.
Como os músculos abdominais – o reto, os dois oblíquos e o transverso – tem sua origem na caixa torácica e sua
inserção na pelve, trazer a montaria da caixa torácica e a relação entre púbis e esterno colabora com a tonicidade da
musculatura do abdome que, com o antagonismo dos extensores do dorso, promove a abertura dos espaços
intervertebrais, trazendo alivio e estabilidade à coluna vertebral.
4o. Vetor – Sacro: O quarto vetor, no sacro, é direcionado para baixo. O sacro compõe, juntamente com os dois
ossos dos quadris, a estrutura óssea da pelve, estando, portanto, diretamente relacionado ao púbis. Dessa forma,
terceiro e quarto vetores também se encontram diretamente relacionados. Segundo Miller:
[...] separar púbis e sacro em vetores distintos é, entretanto, apenas uma medida didática de
diferenciação entre a musculatura anterior abdominal, acionada pelo terceiro vetor, e a musculatura
posterior, acionada pelo quarto vetor. (ibid, p.82)

É inteiramente distinto, entretanto, o direcionamento das forças em sinergia, terceiro vetor para cima e quarto
vetor para baixo, do movimento do púbis para cima e o consequente movimento do sacro para baixo. Os vetores são
direções de força e estão relacionados a acionamentos musculares que trabalham em sinergia e antagonismo,
organizando e disponibilizando o corpo para o movimento e para a estabilidade.
O direcionamento do quarto vetor confere estabilidade e base de equilíbrio à musculatura posterior, liberando as
pressões dos discos intervertebrais. A pelve se endireita, sacro sutilmente se verticaliza e a parte posterior do corpo
ganha projeção e presença.
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Há também a possibilidade do quarto vetor ser direcionado para cima, em relação sinérgica com o terceiro vetor
direcionado para baixo, ganhando maior liberdade para as flexões coxofemorais e melhores condições de organização
para a posição sentada.
Existe uma relação funcional entre os vetores na pelve e os vetores nos pés. Quando o terceiro vetor (no púbis) é
direcionado para cima e o quarto vetor (no sacro) para baixo, o segundo vetor (no calcâneo) é direcionado medialmente,
pois este sentido colabora com a transmissão e a passagem da força, trazendo prontidão postural e propulsão ao passo
durante a marcha. Quando o terceiro vetor é direcionado para baixo e o quarto para cima, o segundo vetor é direcionado
lateralmente, especialmente para as situações em que as articulações coxofemorais necessitem de flexibilidade para a
flexão e haja solicitação de maior elasticidade dos grupos musculares posteriores dos membros inferiores.
5o. Vetor – Escapulas: As escápulas são direcionadas para baixo e lateralmente, opondo os acrômios. Os ombros
conquistam lateralidade e a cintura escapular se amplia, acomodando-se tranquilamente sobre a caixa torácica,
favorecendo a mobilidade dos braços. Com a abertura dos ombros, ampliam-se também as costas e a região anterior,
das clavículas e peitorais. Com a acomodação dos ombros e o direcionamento das escapulas para baixo as clavículas se
horizontalizam, conquistando assim, o que Klauss Vianna nomeou “o sorriso das clavículas” (MILLER, 2007).
6o. Vetor – Cotovelos: Com o sexto vetor, os cotovelos são direcionados lateralmente, com a rotação interna dos
úmeros e um discreto prolongamento dos braços desde a extremidade dos cotovelos. Complementa a direção das
escápulas e favorece a ampliação do espaço articular glenoumeral. É um importante orientador dos movimentos dos
braços no espaço.
7o. Vetor – Metacarpo: O metacarpo é composto pelos cinco ossos metacárpicos localizados na mão. O sétimo
vetor tem sua ação a partir da condução do movimento do metacarpo, levando a uma rotação externa do antebraço,
completando a torção dos membros superiores, gerando a tensão necessária para o equilíbrio muscular dos braços. É
integrador dos membros superiores e condutor dos movimentos das mãos.
O sétimo vetor amplia os espaços entre os ossos do metacarpo e entre falanges, facilitando às mãos a
competência de se converter em apoios ativos, quando em contato com o chão, nos níveis médio e baixo, ou em apoios
e projeções no espaço quando o movimento ocorre no nível alto.
Com os acionamentos do sétimo vetor, os movimentos manuais ganham precisão e assertividade e as mãos
revelam sua expressividade.
8o. Vetor – Sétima Vértebra Cervical: O oitavo vetor direciona a sétima cervical anteriormente, acionando o
músculo longo do pescoço que entra em tensão antagônica com os extensores cervicais, provocando, na posição em pé,
o alinhamento do crânio em relação ao eixo global. Proporciona a sustentação da cabeça, a flexibilidade da coluna
cervical e garante a preservação dos espaços intervertebrais cervicais:
Com a aplicação do oitavo vetor na postura ereta estável, temos a sensação de alinhamento da região
occipital com a sétima vértebra cervical. Consequentemente, obtemos a posição do queixo paralelo ao
chão e a cabeça fica então livremente equilibrada no pescoço, o que não significa que se deva adotar
uma posição fixa do crânio, mas que seu equilíbrio esteja numa relação dinâmica adequada. [...]. Os
músculos posteriores e anteriores do pescoço ativam-se, descomprimindo as vértebras cervicais. O
crânio dirige a exploração da flexibilidade da coluna vertebral como um todo, ampliando os espaços
intervertebrais (ibid., p. 86-7)
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Com a descompressão da coluna cervical e o equilíbrio funcional entre flexores e extensores cervicais a partir do
direcionamento do oitavo vetor, a conquista de espaço na região anterior do pescoço colabora um equilíbrio de esforço
das cordas vocais, melhorando a qualidade da emissão vocal.
O processo dos vetores na Técnica Klauss Vianna se completa com o oitavo vetor.
A próxima etapa, o Processo Criativo, é resultante da experiência com a prática de toda a vivência com os tópicos
corporais e os vetores disponibilizada para a criação artística.
Um dos semestres da especialização em Técnica Klauss Vianna é dedicado ao processo de criação, onde
pudemos vivenciar brevemente propostas de três artistas-professores diferentes para o processo de criação em arte,
com características bastante singulares ao modo de proposição da Técnica Klauss Vianna em criação.
Minha experiência com a Técnica Klauss Vianna em criação artística acontece em Música, pois, além de professor
de educação somática, sou pianista e professor da Escola de Música de São Paulo, na Fundação Theatro Municipal.
Por ser pianista, é a partir da criação em interpretação musical do repertório erudito escrito para o piano que
gostaria de descrever uma proposta em como a Técnica Klauss Vianna pode ser um processo criativo em Música.
A linguagem musical tem em sua organização espaço-temporal elementos de construção, sintáticos e
morfológicos, que aproximam o discurso musical do discurso verbal. A construção de um texto musical encontra apoio
tanto na sintaxe quanto na morfologia, considerando ainda as teias de relações entre as dimensões rítmica, harmônica e
melódica. Segundo Scliar:
Em sua projeção temporal, os sons tendem a se articular em pequenos agrupamentos delimitados por
cesuras. Estes agrupamentos concatenam-se entre si, formando conjuntos maiores, os quais se
encadeiam com os seguintes, formando novos grupos. O caráter desta projeção é sintático, semelhante
ao discurso verbal. Seu estudo: Fraseologia.
Agrupamento fraseológico é o produto da semelhança, diferença, proximidade ou separação dos sons
percebidos pelo ouvido e organizados pela mente. (SCLIAR, 2008, p.9)

A experiência da criação orientada a partir do processo com a Técnica Klauss Vianna levou-me a uma profunda
transformação do entendimento da própria sintaxe musical, trazendo os elementos que a constituem para o lugar do
movimento-sonoridade, reorganizando uma tendência prévia de olhar para a linguagem musical como algo que se dá no
texto para pura compreensão intelectual, para uma atitude de construir relações entre movimento e sonoridade.
O impacto na compreensão da linguagem musical provocou uma mudança de olhar e de escuta sobre o texto,
passando a entender sua constituição, antes de uma representação sonora, como uma trama gesto-sonora.
A possibilidade de trabalhar com o movimento que leva à sonoridade com a experimentação do texto musical a
partir dos tópicos corporais e vetores constitui não apenas a possibilidade da integração entre instrumentista, instrumento
e linguagem, bem como um caminho de pesquisa para a descoberta de novas possibilidades da abordagem do texto e
interpretação musicais. Num caminho de mão dupla, olhar para o movimento que leva ao som a partir da Técnica Klauss
Vianna me fez compreender os elementos sintáticos da composição musical antes de representantes do som,
constitutivos de uma gestualidade que produz som.
Em uma composição musical, o menor agrupamento sintático é o inciso. Há no inciso uma função, portanto, que
pode inclusive ser de natureza motívica. O motivo, a grosso modo, contém o germe-ideia da composição. Do menor para
o maior, incisos são agrupados em membros de frase, membros de frase em frases e frases em períodos:
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O menor elemento fraseológico é o INCISO.
Dois ou mais incisos formam um MEMBRO DE FRASE.
Dois ou mais membros de frase formam uma FRASE.
Duas ou mais frases formam um PERÍODO. (SCLIAR, 2008, p. 21)

O texto musical passa a ser uma trama de onde emergem movimento e som. Pequenos incisos são
compreendidos desta maneira como motivo-movimento-sonoridade e sua realização depende de uma gestualidade. Por
exemplo, o inciso:

Há nesta passagem dois agrupamentos, com quatro notas cada um. Nota-se que há uma pequena ligadura da
primeira nota para a segunda, seguida de três pequenas articulações (pontinhos) em destacado (staccato). Observando
o percurso, podemos entender que há um movimento, do agudo para o grave (da direita para a esquerda no piano) e a
realização da passagem de uma nota para a outra, pede, pela natureza do texto, outros pequenos gestos de transito
entre cada nota. A partir do processo criativo, leio esta passagem com muitas possibilidades de experimentação
gestual-sonora. Primeiramente, construo a intenção de direção, duração, intensidade e qualidade dos deslocamentos
para a produção sonora. Jogamos com diferenças de articulações, peso e apoios. Verdadeiramente, todos os recursos
da Técnica Klauss Vianna, processo lúdico e vetores, são instrumentos de pesquisa neste caso. Desta experimentação,
brota a sonoridade e a “cena sonora” para a realização da passagem. Posso fazer escolhas de como gostaria de tocá-la:

As setas na imagem acima indicam a direção e o sentido do movimento. Para baixo no sentido gravitacional, para
cima no sentido antigravitacional, com direção vertical. Da esquerda para direita (neste caso, no piano, o movimento se

3 Emile Jacques Dalcroze, músico francês, criador de um método de educação musical conhecido como Rítmica Dalcroze ou Eurritmia.
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expressa com deslocamento em sentido da direita para a esquerda), horizontalmente. Com tais direções e sentidos,
começo a ter ideias de como experimentar o peso, como articular os apoios e de como me deslocar horizontalmente.
Construo intenções, gestos, densidades de movimento que repercutem em como o instrumento soa e em como cena
sonora se configura. De fato, a grande mudança que percebo é que reorganizamos o lugar da corporalidade e da
gestualidade na relação corpo-música-instrumento, permitindo uma corporificação da partitura.
Ampliando o olhar sobre o processo, toda a experimentação proposta a partir da Técnica Klauss Vianna contribui
para a construção sonora de uma partitura musical. O jogo com o processo lúdico e vetores para a construção do
movimento e sua variação, as decisões e escolhas de referências espaciais, percursos, trânsitos entre níveis, ocupação
de espaços, jogos de movimento... todos elementos constitutivos de um processo que parte de uma experimentação com
características improvisacionais para a organização de uma trama de onde, com características muito parecidas com o
texto musical, emerge uma partitura.
A Técnica Klauss Vianna, pela própria elaboração de seus processos, oferece um manancial variado de
procedimentos a empregarmos para a construção destas propostas. Desde a construção dos pequenos
motivos-sequencia até sua costura em redes de ações que, numa composição musical, se constitui em frases e períodos
de movimento sonoro.
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Capítulo 2 – A criação da Eutonia e sua constituição elementar
2.1 Aspectos históricos
A Eutonia floresceu ao longo de uma larga porção de tempo durante o século XX e se confunde com a história de
sua criadora, Gerda Alexander. Como com quase todos dos trabalhos conhecidos em educação somática ou com
abordagens somáticas, a Eutonia é fruto de constante pesquisa e transformação que se iniciou com Gerda Alexander e
continua sendo criada e recriada pelos inúmeros discípulos que receberam e continuam seguindo seus ensinamentos.
Suas aplicações têm sido bastante abrangentes em diversas áreas do fazer humano.
Gerda Alexander nasceu em Wuppertal, na Alemanha no ano de 1908. Nascida em um ambiente bastante fértil em
relação à arte, e em particular à música, iniciou seus estudos em “Rítmica Dalcroze”3 aos sete anos, na escola de Otto
Blensdorf, um aluno direto de Dalcroze.
Desde cedo Gerda Alexander apaixonara-se pelo movimento e pela dança, e ao iniciar seus estudos em rítmica, já
havia decidido se tornar dançarina profissional. Embora a pedagogia de Dalcroze fosse um trabalho dentro da Educação
Musical, como um trabalho a despertar a sensibilidade rítmica de quem a praticasse, seu vínculo com o movimento
corporal chamou a atenção e influenciou muitas correntes da dança moderna no século XX.
Aos 17 anos de idade, após uma série de crises de febre reumática que culminaram numa endocardite, Gerda
Alexander se viu imensamente limitada a realizar quaisquer atividades. Não poderia se esforçar para não sobrecarregar
o coração em hipótese alguma, sob, inclusive, proibição médica. Talvez este tenha sido o momento do nascimento da
Eutonia, pois a impossibilidade de realizar qualquer esforço levaram Gerda Alexander a um tipo de atitude perceptiva
sobre si mesma e suas próprias ações que possibilitaram-na descobrir meios de se mover empregando quantidades de
energia mais justas à ações, perceber estados de cansaço com maior precisão e também ter podido observar, o que se
tornaria uma das chaves centrais para a Eutonia, a relação entre a intenção de se realizar uma ação e a resposta tônica
apropriada para a mesma:
Por meio das observações e estudos que realizei naqueles anos, comprovei que quando se tem uma
noção clara do que se quer fazer, o organismo reage de forma reflexa, utilizando exatamente a
quantidade certa de energia, o nível correto de tônus necessário para executar o seu objetivo, desde
que os músculos sejam flexíveis e não sejam inibidos pelas tensões habituais. (GAINZA, 1997, p. 22)

Com as limitações provenientes de seu estado de saúde, Gerda Alexander sentiu ser impossível tornar-se
bailarina. Entretanto, seu profundo interesse pelo movimento a levaram a concluir seus estudos em pedagogia Dalcroze
e posteriormente a dedicar-se ao ensino de música e movimento.
Trabalhou como assistente de Charlotte Blendorf Mac Jannet, filha de Otto Blensdorf.
Alguns anos mais tarde, Gerda Alexander transferiu-se para a Dinamarca, considerando que ficaria
temporariamente trabalhando naquele país e que em seguida voltaria para a Alemanha. Com a ascensão de Hitler ao
poder, em 1933, acabou por se estabelecer definitivamente em Copenhagen.
Em 1940, fundou em Copenhagen o centro que se tornaria a Escola de Eutonia Gerda Alexander, onde pode
implementar suas pesquisas sobre o movimento corporal, baseadas na relação entre a qualidade do movimento e a
observação do uso adequado do tônus muscular na ação. O trabalho recebeu oficialmente o nome “Eutonia” em 1957, e
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reúne dois radicais: um grego eu = bom, justo, harmonioso, e outro latino tonos = tensão, para expressar a ideia de uma
tonicidade justa e flexível, em constante adaptação às diversas situações da vida. É importante salientar que todo o
trabalho desenvolvido por Gerda Alexander aconteceu ao longo de sua vida e foram sua curiosidade de pesquisadora,
sua criatividade e suas necessidades e limites pessoais os verdadeiros motores das descobertas de seu trabalho.
Em 1971, Gerda Alexander veio pela primeira vez a Buenos Aires, Argentina, para ministrar cursos de Eutonia na
Terceira Jornada e no Segundo Seminário Internacional de Educação Musical a convite da educadora musical argentina
Violeta Hemsy de Gainza que havia conhecido Gerda Alexander em Moscou dois anos antes como participantes do
Congresso Bienal da Sociedade Internacional de Educação Musical (ISME). Violeta se interessara profundamente pela
pesquisa desenvolvida por Gerda Alexander. Este foi o momento inicial de uma aproximação que provocaria futuramente
o estabelecimento das Escolas de Formação Profissional em Eutonia, primeiramente na Argentina e posteriormente no
Brasil. Nesta ocasião, estiveram presentes vários profissionais argentinos e brasileiros que tinham o corpo e a arte como
foco de suas pesquisas e tiveram a possibilidade de conhecer a Eutonia pelas palavras de sua própria criadora. Este
evento gerou grande interesse destes muitos profissionais sobre o assunto da Eutonia.
Dentre estes profissionais, estava Berta Vishnivetz, então educadora física e psicóloga que trabalhava como
professora de expressão corporal e ginástica consciente, cujo encantamento pelo trabalho fizeram-na se mudar para a
Dinamarca e se formar em Eutonia sob orientação da própria Gerda Alexander, na Escola de Eutonia Gerda Alexander
em Copenhagen. Após sua formação, trabalhou durante quinze anos como assistente de Gerda Alexander.
Em 1986, com autorização da própria Gerda Alexander, Berta Vishnivetz foi responsável por dar início à primeira
formação de profissionais em Eutonia na América Latina, em Buenos Aires, quando então se formaram, dentre as
argentinas, as primeiras cinco eutonistas brasileiras. Ainda na Década de 1980,Berta Vishnivetz veio diversas vezes ao
Brasil para ministrar cursos e workshops de Eutonia. No Brasil, o primeiro curso de formação profissional em Eutonia se
estabeleceu a partir de 1990, em São Paulo, com a orientação e supervisão da própria Berta.
Com a formação dos primeiros profissionais surgiu a necessidade de uma organização para que a atividade
profissional com a Eutonia começasse a ter representatividade e pudesse ser protegida. Organizou-se então a ABE –
Associação Brasileira de Eutonia, que reconhece os profissionais formados em Eutonia e as Escolas de Formação
Profissional, além de ser responsável pela manutenção, desenvolvimento profissional, estudo e difusão da Eutonia no
Brasil.
Gerda Alexander faleceu em Copenhague em 1994.

2.2 A constituição elementar da Eutonia
A Eutonia é uma prática que requer um profundo e amplo observar atento sobre nós mesmos. É antes de qualquer
coisa um processo de autoconhecimento. Trata-se de despertar a sensibilidade e a motricidade do corpo em um
processo de conhecimento que inclui desde uma forma de educação da atenção sobre a estrutura e constituição
corporais, do esquema corporal, até a consciência dos modos de ação e reação do organismo em contato consigo, com
o ambiente e com os outros. O aspecto mais relevante do processo em Eutonia é a experiência corporal como
fundamento do processo de conhecimento.

61

MONOGRAFIA - DANIEL MATOS

O início do trabalho geralmente se organiza a partir do despertar da sensibilidade superficial e profunda do corpo e
se desenvolve em direção à reorganização da motricidade, das respostas tônicas, posturais e motoras no corpo e da
relação do corpo consigo, com o ambiente e com os demais seres viventes.
Todo o desenvolvimento do processo depende por um lado da atitude do eutonista, que surge como um
propositor-facilitador-provocador da pesquisa, e por outro, do aluno, de cuja abertura, disponibilidade e curiosidade
dependem a assunção de seu próprio processo de autoconhecimento:
No âmbito físico percebe-se o próprio funcionamento orgânico, o conhecimento das leis biológicas e
como elas funcionam no sujeito único e individual que cada um de nós é. No âmbito psicológico, a
prática da Eutonia leva a pessoa ao contato com ela mesma e, com isso, ao autoconhecimento. Por
exemplo: aprender a perceber e a me perceber, a identificar uma dor, a tomar consciência das minhas
necessidades, horários de descanso, hábitos posturais, reações diante de situações de estresse etc.
Para desenvolver-se no caminho do autoconhecimento, a pessoa passa por um processo de ampliação
da percepção (sensibilidade superficial e profunda, consciência da posição e direção da estrutura
esquelética no espaço e distribuição das tensões em sua estrutura neuromuscular). Por meio dessas
experiências, o aluno desenvolve a confiança na percepção de seu próprio corpo e de processos
psicológicos muitas vezes ligados ao processo corporal, reconhecendo-se no que está acontecendo.
(VISHNIVETZ, 1995, p. 11)

Dessa forma, a Eutonia surge como um processo a fomentar a autonomia de trabalho para quem a pratica. O
Eutonista apenas acompanha seus alunos que se veem responsáveis e autônomos em relação à sua própria pesquisa.
Gerda Alexander insistia neste como um aspecto importante a ser observado:
Nenhum aluno deveria entrar em estado de dependência em relação a mim nem a nenhum outro
eutonista. [...] Sim, e por isso digo aos meus alunos: “Vocês devem ser seu próprio guru; não
necessitam de um mestre que esteja acima de vocês. A responsabilidade do trabalho recai sobre vocês
mesmos. Eu somente lhes mostro o caminho para que vocês façam suas próprias descobertas”.
(Gainza, 1997, p.110)

A organização elementar da Eutonia aconteceu a partir da elaboração de alguns temas de trabalho que orientam
os procederes do Eutonista durante o processo. Embora a Eutonia permita e solicite a criatividade e a inventividade de
um eutonista ao manejar todos os elementos constitutivos da Eutonia, os temas surgem como alicerces e eixos de
orientação para a construção e o desenrolar do processo eutônico.
Cada um destes temas possibilita uma variedade muito grande de procederes. Embora haja certa ordem para sua
apresentação, seu desenvolvimento não é propriamente linear e nem esta se constitui uma lista fechada. Depende muito
de cada profissional, das características singulares de cada grupo, das singularidades dos alunos, do tipo de processo,
duração do processo, tempo das aulas, objetivos, etc. Além disso, estes temas são interdependentes e sua construção
depende e acontece a partir da multiplicidade de relações que a própria atividade pedagógica desperta. É importante
salientar que o processo precisa ser acompanhado pelo olhar sensível, perceptivo e cuidadoso do eutonista, que, mesmo
tendo planejado a aula ou as aulas, permite modificações, inclusive na ordem em que apresenta os temas da eutonia,
segundo as necessidades manifestas em cada grupo.
Os temas de trabalho da Eutonia são os seguintes:
• A pele e o tato consciente;
• Espaço interior e volume corporal;
• Estrutura óssea e encontros articulares;
• Contato consciente;
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• Repousser e Transporte;
• Movimentos ativo-passivos;
• Micro-movimentos, micro-estiramentos e deslizamentos ósseos;
• Movimento eutônico.
O despertar da sensibilidade tátil e o desenvolvimento da consciência da pele é o primeiro trabalho a ser realizado
em Eutonia. Além de ser uma preparação para a vivencia de outros temas da Eutonia, aprendemos a sentir a forma do
corpo, o peso, a distribuição dos apoios e a situação do corpo no espaço. Aprendemos a reconhecer-nos em nossos
limites e ampliamos nossas possibilidades de comunicação com o ambiente. Segundo Gerda Alexander:
Por meio do tato com o ambiente, experimento os limites de meu organismo, vivencio minha forma
corporal exterior, o que me permite uma identificação comigo mesmo. Além disso, o tato nos fornece
informações essenciais sobre o mundo que nos cerca – suas formas, sua temperatura, sua
consistência -, sobre as numerosas sensações provenientes do exterior – pressões, choques e golpes
– e sobre a comunicação não verbal, como por exemplo sensações de ternura, dor, indiferença ou
agressão. (ALEXANDER, 1983, p. 17)

O trabalho do tato consciente colabora para o desenvolvimento de uma instancia importante para o fazer em
Eutonia que é de aprender a sentir o corpo, de reconhecer suas partes e sua totalidade. Colabora também para a
percepção da relação corpo-ambiente, uma vez que por meio da pele sentimos tato, temperatura, dor e pressão. Para a
vivencia do peso do corpo, por exemplo, a experiência do tato consciente é, do ponto de vista da Eutonia, fundamental.
Vishnivetz aponta que:
Gerda Alexander sustenta que quando se pratica a Eutonia, o desenvolvimento da sensibilidade
profunda e superficial tem extrema influência sobre os processos involuntários, que regulam o tônus
muscular e as funções vegetativas. Após algum tempo, com estas experiências, muitas delas sutis e
variadas, a pessoa poderá completar sua imagem corporal. (VISHNIVETZ, op. cit., p. 27)

A experiência da consciência da superfície do corpo traz a possibilidade da vivencia do volume corporal e a
construção da vivencia do dentro e do fora. O trabalho de sensibilização e percepção do espaço interior e do volume do
corpo por meio da eutonia é “cuidadoso, integrador e profundo sobre toda a pele, articulações, ossos e órgãos internos”
(ibid. p. 34). É o despertar da sensibilidade das estruturas interiores do corpo, da percepção da interligação complexa e
integrada a partir da sensibilização dos exteroceptores (localizados na pele, articulações e demais órgãos dos sentidos),
proprioceptores (músculos, tendões, articulações e labirinto) e interoceptores (localizados nas vísceras). Todas estas
formas de sensibilidade se comunicam e sua atividade conjunta colabora para a constituição dos estados corporais de
momento a momento.
O espaço interior é pois já existente, trazendo a Eutonia instrumentos de pesquisa para o conhecimento dos
diversos estados corporais em que nos encontramos e em que transitamos. A experiência do espaço interior e do volume
do corpo é importante para a constituição da consciência da tridimensionalidade do corpo e da possibilidade de se
vivenciar a interioridade estrutural como base para as relações do corpo consigo, com o ambiente e com os outros seres.
O trabalho sobre a estrutura óssea e encontros articulares é um dos “mais originais que a eutonia já produziu”
(ibid. p.53). Trata-se de estimular, conhecer e reconhecer de diversas maneiras a forma, o volume, o peso e a direção no
espaço de cada um dos ossos, de compreender seus encontros articulares, de percebe-los em sua totalidade, em
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repouso e em movimento. Existem muitas maneiras em Eutonia de estimular a consciência dos ossos: por meio do
toque, com o uso de objetos, movendo-se a partir deles, deslizando-os, em projeções no espaço, em prolongamentos,
etc. É um trabalho fundamental para a organização do movimento no espaço, para a vivencia da organização estrutural e
sustentação do corpo, para a economia de esforço ao mover-se, para a precisão com que realizamos todas as ações.
Segundo Vishnivetz, são alguns efeitos do trabalho sobre o desenvolvimento da consciência dos ossos:
1. Libera as tensões crônicas mais ligadas ao osso.
2. Eleva o tônus muscular. Observado pela sensação subjetiva do aluno, de mover-se com leveza.
3. Estimula a circulação sanguínea, observável pela mudança da cor da pele, turgidez e temperatura
adquirida pelos tecidos.
4. Facilita a experiência do “Transporte”.
5. A consciência da estrutura dos ossos e suas orientações no espaço facilita o alinhamento correto da
postura e os movimentos, assim como sua coordenação.
6. Consegue-se um equilíbrio maior e melhor em todo o corpo.
7. Utilizam-se forças com economia de esforço ao carregar, segurar, empurrar e levantar pesos, pois é
feita uma analise prévia dos movimentos, considerando os ossos como alavancas mecânicas.
8. Modifica-se a distribuição do peso do corpo, o que melhora a postura e os movimentos na vida
cotidiana. (ibid. p. 54)

O trabalho sobre o espaço interior se completa e se especializa com o detalhado trabalho sobre a estrutura óssea
e sobre os encontros articulares.
Todo o trabalho de despertar da sensibilidade de todas a instancias sensíveis da pele ao interior do corpo é um
requisito fundamental para a vivencia do Contato Consciente.
O Contato Consciente além de um tema de trabalho, pode ser considerado o pano de fundo, onde todos os
procedimentos da Eutonia se assentam. Na verdade, o Contato é preparado, estimulado e vivenciado em todas as
propostas e experiências em Eutonia. O Contato pede a vivencia da pele, do espaço interior do corpo e da estrutura
óssea como requisito para sua realização. O despertar da sensibilidade do corpo é disponibilizado para a relação do
corpo consigo, com o ambiente e com os outros seres viventes. Por meio do Contato Consciente temos a possibilidade
do ajuste tônico e da construção do diálogo desde o interior do corpo com o mundo ao redor:
O contato é um fenômeno muito comum em nossa vida cotidiana, mas em eutonia tornamo-lo uma
atividade consciente. Não só para compreende-lo melhor, mas também para nos compreender melhor
naquilo que fazemos e, sobretudo, como o fazemos.
O contato consciente é um dos trabalhos fundamentais em eutonia, senão o trabalho fundamental. Ele
consiste no intercambio ativo e consciente que se estabelece consigo mesmo, com um objeto ou com
outra pessoa quando a atenção é dirigida para além dos limites do próprio corpo.
Na realidade, o contato é um trabalho muito simples, básico, em nossa vida. Estamos continuamente
em contato com as pessoas e objetos durante o dia. Por que, então, nós, eutonistas, damos tanta
ênfase ao contato?
Porque, pela ação consciente do contato, ampliamos a compreensão de como estabelecemos nossa
comunicação metacorporal e isso oferece possibilidades de inestimável valor pedagógico e terapêutico.
(ibid. p.39)

Segundo Gerda Alexander, o Contato Consciente tem uma grande importância para o desenvolvimento da
capacidade de flexibilizarmos o tônus muscular e encontrarmos a tonicidade muscular justa para as ações. Uma
importante propriedade do Contato é a de colaborar para a regulação das funções vegetativas, promovendo um ajuste no
funcionamento simpático-parassimpático do sistema nervoso autônomo:
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Esse contato consciente tem, sobre as mudanças no tônus, na circulação e no metabolismo, uma
influencia mais forte que a do tato. O contato dos pés com o solo, o contato das mãos com um
instrumento ou um material (por exemplo, ao modelar) leva a uma harmonização das tensões
emocionais.
Através das técnicas de contato e permeabilidade influímos conscientemente no equilíbrio entre o
simpático e o parassimpático, com suas consequências sobre a circulação e o equilíbrio hormonal. Isso
possibilita a passagem de um estado predominantemente simpaticotônico a um estado vagotônico, a
estimulação ou a inibição das funções vegetativas e o restabelecimento do equilíbrio vegetativo.
(ALEXANDER,op.cit., p. 18)

Dentre as muitas formas de se trabalhar o Contato Consciente em Eutonia, há uma maneira particular de
realiza-lo, a qual possibilita estratégias especiais de grande importância para o trabalho, tanto terapêutica como
pedagogicamente: trata-se de um tipo de Contato Consciente que considera a radiação que emana para além da pele da
pessoa ou das pessoas que o realizam. Há duas formas de trabalhar com este tipo de Contato: o Contato Radiante e o
Contato Linear.
Segundo Vishnivetz (1995), com o Contato Radiante, a pessoa desenvolve a consciência de sua própria radiação:
“Essa experiência ensina a regularizar sua capacidade de expandir a consciência e a percepção dos limites do corpo,
ultrapassando a camada exterior da pele” (VISHNIVETZ, op. cit., p. 40).
A radiação pode ser realizada consigo, com o espaço, com objetos ou com outra pessoa.
Há diferentes tipos de Contato Radiante:
• A radiação consigo pode ser realizada de “pele a pele”, ou seja, uma parte do corpo radia diretamente
para a outra.
• “Permeação”: uma parte do corpo radia através de um segmento do corpo, que se interpõe entre o
segmento que emite e o segmento que recebe, ou seja, há um terceiro corpo entre o emissor e o
receptor. Esta é uma forma especial de contato consciente geralmente usada nos tratamentos. As duas
mãos cercam a área do corpo que se deseja estimular. O contato é feito em ambas as direções. Este
contato bidirecional e simultâneo é sentido como uma corrente que passa através dos tecidos. [...].
• O “espaço radiante” é a expansão da consciência de toda a pele no espaço exterior.
• O “espaço pessoal” é a integração das experiências do espaço interior no espaço radiante.
• O “espaço total” é a experiência de expansão dos espaços pessoais no espaço exterior. (ibid., p.41-3)

O Contato Linear é também denominado prolongamento. Neste tipo de Contato Consciente, prolonga-se a direção
do osso no espaço, “para além do limite exterior da pele do indivíduo (ibid., p. 40).
Há, também, diferentes tipos de Contato Linear:
• O contato linear pode ser feito com um objeto, com outra pessoa ou com o espaço. Quando feito
consigo é denominado “circuito”.
• O “circuito fechado”: nesse trabalho, a pessoa une uma parte do corpo à outra (por exemplo, uma das
mãos a um dos pés) fazendo contato em uma direção; cria assim um circuito, que pode ser orientado
em um ou outro sentido no corpo e na consciência da pessoa.
• O contato com um objeto se realiza prolongando a direção do osso em, por exemplo, uma bola ou um
bastão de bambu. Também pode ser feito com um instrumento, como um arco de violino, um pincel ou
uma serra; a escolha depende da atividade da pessoa que o exercite. (ibid., p. 43-4)

Vishnivetz, ainda, aponta e esclarece as diferenças entre o Contato Radiante (radiação) e o Contato Linear
(prolongamento):
1. A radiação emana constantemente do corpo para fora.

65

MONOGRAFIA - DANIEL MATOS

2. O prolongamento deve ser realizado conscientemente, escolhendo uma das direções dentre as
inúmeras que se encontram na radiação da direção de um osso no espaço.
3. A radiação emana da pele de todo o corpo.
4. A radiação está mudando constantemente seu comprimento de onda ao redor do corpo. Essa
variação de onda depende da influência de fatores climáticos, tais como a temperatura ambiente,
umidade, altitude, etc., e do momento no processo metabólico que está sendo atravessado.
5. O prolongamento começa no espaço interior, seguindo a direção dos ossos no espaço, incluindo a
radiação da área, e ambos são dirigidos para um ponto específico no espaço exterior. (ibid. p. 44)

Todas estas formas de realizar o Contato Consciente têm larga aplicabilidade pedagógica e terapêutica em
Eutonia.
O Contato Consciente constitui, dessa forma, um tema de trabalho para a Eutonia, ao mesmo tempo em que é
uma condição para o trabalho com todos os outros temas.
Assim, noções como as de Repousser e Transporte só se efetivam quando o Contato Consciente estiver
realizado.
A palavra francesa Repousser foi empregada por Gerda Alexander para se referir à ação de empurrar. O empurrar
a que se refere o Repousser não é, entretanto, um empurrar qualquer. Este se destina a organizar a aplicação direcional
e intencional da força sobre uma superfície, que considera toda a construção que inclui o espaço interior do corpo, com
especial ênfase ao direcionamento ósseo e o contato com os apoios. “O repousser facilita a tomada de consciência da
direção das forças no espaço e do interjogo dinâmico entre o corpo e o meio circundante durante o movimento
(Vishnivetz, op. cit., p. 73). Com a efetivação do Repousser, considerando todo o preparo desde a vivencia do espaço
interior do corpo, dos alinhamentos ósseos e do contato, abre-se a possibilidade da vivencia do uso das reações de
endireitamento postural, proporcionando a quem o realiza a experiência da percepção e o consequente possível uso da
força de reação para a organização postural e integração do corpo em movimento no espaço.
Denominamos Transporte “o processo vital de estimulação consciente dos reflexos de endireitamento para aguçar
o controle da postura e a coordenação motora no espaço (ibid., p.66). O transporte pode ser estimulado desde quaisquer
partes do corpo e em qualquer que seja a posição ou o nível do corpo no espaço. Desenvolve-se a consciência de como
o trânsito de forças acontece através de todos os tecidos, desencadeando reações tônico-posturais e possibilitando a
vivencia da realidade corporal como uma unidade. Por meio do Transporte vivenciamos um diálogo consciente em
relação à força gravitacional e às reações antigravitacionais advindas de sua atividade. Vishnivetz elencou as condições
necessárias à realização do Transporte:
• Desenvolvimento da consciência de toda a pele pela estimulação do tecido cutâneo (superficial e
profundo);
• Consciência do espaço interno (volume do corpo);
• Ter aprendido o contato eutônico, realizado contra uma resistência dura, e o contato com o espaço
circundante;
• Desenvolvimento da consciência das diferentes articulações e sua função, especialmente a
articulação coxofemoral e sua conexão com a coluna vertebral, as articulações intervertebrais, o
tornozelo e a articulação têmporo-mandibular. É fundamental conhecer e poder sentir as cavidades das
articulações e os ossos que as constituem, e as possibilidades de movimento de cada uma
• Ter consciência da estrutura do tecido ósseo, funções, tamanho, forma e direções;
• Ter consciência da estrutura dos músculos, suas inserções e as funções envolvidas no controle da
postura. (ibid. p.66-7)

Há vários efeitos do Transporte de extrema importância para a saúde e para a expressividade de quem o pratica.
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Um dos mais relevantes é a liberação de tensões profundas da musculatura mais próxima dos ossos, equilibrando
e regulando a tonicidade em músculos profundos e superficiais, colaborando para a regularização das funções
musculares. Além disso, colabora para a normalização, igualação e revitalização do tônus em todo o corpo. Colabora
para a estabilização da postura nas posições em pé, sentada, deitada ou em deslocamento.
Com a experiência do Transporte, toda atividade posterior tem uma qualidade exploratória das possibilidades de
movimento do corpo. Isso não significa que o que aconteceu antes não fosse movimento ou que não houvesse
qualidades exploratórias inclusive das possibilidades motoras do corpo. Entretanto, estabelecem-se alguns focos dentre
os procederes em Eutonia que contemplam a experiência do movimento com determinadas particularidades.
Movimento ativo-passivo é o nome dado ao estudo sobre as possibilidades de atividade e passividade musculares
e articulares do corpo.
Durante o processo, a investigação acontece pela exploração das possibilidades de graduação e alternância
entre movimentos ativos e movimentos passivos. Trabalha-se a passividade total, quando o corpo todo se entrega ao
estado de passividade (podendo ser praticada com o auxílio de outra pessoa conduzindo o corpo que se encontra
passivo) e, também, a passividade parcial, envolvendo apenas uma articulação ou segmento do corpo(que pode ser
realizada individualmente ou com o auxílio de outra pessoa). É importante ressaltar que os trabalhos em passividade
envolvem atenção e intenção, sendo, portanto, conscientes (para não confundir passividade com abandono do corpo).
Procura-se desenvolver a pesquisa de maneira a proporcionar a sensação dos vários estados musculares e articulares,
desde a passividade total até a atividade total, possibilitando percepções mais acuradas sobre o peso corporal e sobre as
possibilidades de escolha para a construção dos deslocamentos do corpo no espaço por meio da exploração
ativo-passiva. Vishnivetz aponta que “tanto a atividade total como a passividade total são estados de imobilidade” (ibid.,
p. 90).
Segundo Vishnivetz, são efeitos dos movimentos ativo-passivos:
A pessoa toma consciência da influência da força da gravidade em cada segmento do corpo.
Desenvolve a capacidade para inibir a inervação motriz voluntária. Vivencia seu corpo em sua
tridimensionalidade.
Os receptores são ativados.
O alto nível de atenção contribuirá para a tomada de consciência da percepção postural e cinestésica
Descobrem-se novas possibilidades de movimento.
Podem ser descobertas tensões crônicas profundas, não percebidas até então. (ibid., p. 92)

O estudo do movimento ativo-passivo, em particular da passividade consciente, colabora com o estudo dos
micromovimentos, microestiramentos e deslizamentos ósseos. Estes são procedimentos muito sutis, em Eutonia, que
partem da intenção de realizar um micro deslocamento segmentar, não visível para um observador externo.
No caso dos micromovimentos, move-se discretamente um segmento ou segmentos do corpo, podendo realiza-los
em diversas direções. Colabora para a acomodação dos tecidos musculares, especialmente na região envolvida,
possibilitando uma melhora da circulação sanguínea e uma reorganização por pequenos ajustes no tônus muscular,
sendo bastante efetivo em regiões com muita tensão, bloqueios ou desconforto.
Nos microestiramentos, a atenção está dirigida ao encontro ou encontros articulares. A intenção do movimento
acontece afastando-se ligeiramente um osso do outro na altura da articulação que será trabalhada. Colabora para a
regularização no tônus muscular reflexo, melhora a circulação sanguínea ao redor da ou das articulações envolvidas,
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libera os tecidos nas regiões em que os microestiramentos foram realizados, promove ganho de espaço e melhora da
flexibilidade das articulações envolvidas.
O deslizamento ósseo acontece quando se tem a intenção de permitir que um osso deslize (como se navegasse)
por entre os tecidos musculares. Segundo Gerda Alexander, esta foi uma de suas últimas descobertas. Ela percebeu que
por meio desta atividade é possível liberar os músculos superficiais e acessar a musculatura mais profunda de maneira
muito sutil, provocando um tipo de atividade que possibilita que os ossos deslizem por entre os tecidos. Segundo Gerda
Alexander, o efeito que se produz é “uma notável recuperação da força muscular profunda, que se libera da pressão
constante que suporta habitualmente” (GAINZA, 1997, p. 98).
Toda a experiência da Eutonia se encontra reunida e é expressa através do Movimento Eutônico.
Movimento Eutônico é a experiência do movimento integrado e presentificado no espaço-tempo que contempla
todos os temas e princípios da Eutonia:
O movimento eutônico é uma experiência que a pessoa realiza ao deslocar seu corpo ou diversos de
seus segmentos no espaço, utilizando os princípios da Eutonia. Ao incorporar esses princípios, vai se
descobrindo e toma contato com grande variedade de movimentos que o ser humano é capaz de fazer
conscientemente e mantendo-se em estado de “presença contínua”.
Durante o movimento eutônico, todo o corpo se move e é sentido em sua unidade. O esqueleto, as
articulações, os membros, o tronco e a cabeça se deslocam em harmonia. Chega-se a certas posições
e / ou deslocamentos muitas vezes desconhecidos até então. A respiração adapta-se automaticamente
à dinâmica do movimento e mantém sua regularidade e profundidade durante todo o tempo. (ibid., p.
81)

Dentro da pedagogia da Eutonia, há algumas maneiras em que o movimento eutônico pode ser praticado.
Segundo Vishnivetz (1995), pratica-se o movimento eutônico por meio dos estudos de movimento, das posições
de controle e do estiramento vital. Vishinivetz inclui ainda os movimentos ativo-passivos como possibilidade de
experimentação e vivencia do movimento eutônico.
Os estudos de movimento são criações de sequências ou frases de movimento elaboradas a partir de uma
pesquisa individual ou em grupo sobre os temas da Eutonia. Pode-se eleger um ou mais temas para se realizar a
pesquisa, cuja investigação pode levar à integração da experiência pessoal com os temas investigados e ao
amadurecimento do processo eutônico:
O estudo de movimento é uma síntese pessoal de todas as possibilidades que foi capaz de explorar e
pode descobrir até este momento. [...]. A busca e a integração pessoal, somadas à repetição consciente
de novas coordenações, facilitam o entendimento de novos padrões de movimento. [...]. Recordar uma
sequencia é um treinamento para a memória. Aprende-se a regularizar o tônus muscular para realizar
os estudos que foram criados. (ibid., p. 92-3)

As posições de controle são uma sequência de movimentos cuidadosamente elaborada por Gerda Alexander. A
sequência das posições de controle começa envolvendo uma articulação e gradualmente vai envolvendo todas as outras,
de maneira que, em dado momento, todas as partes do corpo estão envolvidas no movimento:
Os movimentos das posições de controle estão “desenhados” de tal modo que todas as articulações se
ativam em sua maior amplitude de movimento. Esta última é determinada pelas características
particulares de seus componentes, tais como a estrutura e direção dos ossos, conformação e
distribuição dos ligamentos de sustentação, superfícies articulares e grau de tensão dos músculos.
A complexidade das posições de controle aumenta paulatinamente, assim como sua exigência relativa
à dificuldade de coordenação. (ibid, p. 93)
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As posições de controle apresentam várias possibilidades de trabalho em Eutonia e podem ser praticadas
individualmente ou em grupo. Podem ser trabalhadas em sequência, conectadas num fluxo de movimento, ou pode-se
trabalhar cada uma das posições em diversas qualidades de pesquisa e níveis de profundidade:
A pessoa enfrenta as próprias tensões musculares, encurtamentos e limitações de movimento.
Ao praticá-las regularmente, poderão se soltar tensões crônicas, de tal modo que a postura melhora,
adquirindo melhor flexibilidade e aumentando o fluxo sanguíneo em todos os tecidos. A coordenação
dos movimentos também se beneficia e, gradualmente, a consciência do corpo se amplia. A respiração
se torna mais profunda e regular. A pessoa desenvolve uma percepção mais completa, aguda e
dinâmica. Os movimentos fluem. A vitalidade torna-se presente em todos os níveis, acompanhada de
uma sensação de bem-estar. O corpo se endireita, torna-se mais flexível e ao mesmo tempo mais forte.
(ibid., p. 93)

Com o amadurecimento do processo, a sequência das posições de controle pode ser realizada vivenciando todos
os aspectos do Movimento Eutônico.
Outra possibilidade de se vivenciar o Movimento Eutônico é o Estiramento Vital.
Estiramento vital é o nome dado ao movimento que se realiza no espreguiçamento e no bocejo. É uma reação
espontânea do corpo, particularmente depois de ter ficado imóvel por algum tempo. Segundo Vishnivetz (1995), o
estiramento vital é uma forma de atividade total, em que predominam os movimentos de torção e de repousser.
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Capítulo 3 – A Teoria dos Atos de Fala de John L. Austin
Austin proferiu um conjunto de conferencias na Universidade de Harvard em 1955 em que abriu caminho para
uma nova abordagem das problemáticas referentes à linguagem, contrapondo-se à tradição mais dura da filosofia
analítica, cujos esforços residiam no estudo da lógica formal, em que o sentido da frase enquanto asserção ou afirmação
elaborada a partir de uma estrutura gramatical com determinadas relações sintáticas e determinado valor semântico
resumia-se a uma significação formal dentro de um quadro lógico que definia enunciados legítimos, distinguindo-os de
enunciados falsos ou absurdos. A afirmação era a única forma lógica possível e tinha como característica o seu caráter
verificável. Era a capacidade de descrever um estado de coisas que permitia distinguir se a afirmação era falsa ou
verdadeira, válida ou não:
Por mais tempo que o necessário, os filósofos acreditaram que o papel de uma declaração era tão
somente o de “descrever” um estado de coisas ou declarar um fato, o que deveria fazer de modo
verdadeiro ou falso. Os gramáticos, na realidade, indicaram com frequência que nem todas as
sentenças são (usadas para fazer) declarações. Há tradicionalmente, além das declarações (dos
gramáticos), perguntas e exclamações, e sentenças que expressam ordens, desejos ou concessões.
Os filósofos sem dúvida não pretenderam negar tais coisas, apesar de seu uso um tanto vago de
“sentença” como equivalente a “declaração”. Tampouco se duvida que tanto os filósofos quanto os
gramáticos sempre perceberam não ser fácil distinguir até uma pergunta, ou ordem, etc. de uma
declaração, utilizando-se os poucos e incipientes critérios gramaticais disponíveis como a ordem das
palavras, modos verbais, etc.; mas, talvez, não tenha sido dada, com frequência, a atenção devida às
dificuldades que esse fato obviamente apresenta. Permanece a dúvida sobre como decidir qual é a
pergunta, qual é a ordem, qual é a declaração. Quais são os limites e as definições de cada uma?
(AUSTIN, 1990, p.21)

A constatação de que as declarações, verdadeiras ou falsas, não eram o único modo de operar da
linguagem levaram Austin a desenvolver uma concepção em que a linguagem não é simplesmente um sistema simbólico
de representação do mundo, expresso nas declarações, mas que permite a realização de determinados tipos de ações.
Para Austin, falar é um tipo de fazer que intervém no mundo. Entretanto sua concepção de ação não corresponde
inteiramente a uma perspectiva instrumental que relaciona causalmente meios e fins, a partir de uma finalidade visada.
Mesmo considerando a intencionalidade por detrás dos atos de fala, Austin não resume a ação a uma relação de causa e
efeito.
Inicialmente, às declarações, que Austin denominou de enunciados constatativos, ele opôs a noção de enunciados
performativos, que não afirmam e nem negam nada, mas realizam um ato quando são pronunciados, não sendo possível
o critério da primeira lógica analítica de boa ou má adequação aos fatos para concluir se são verdadeiros ou falsos, com
ou sem sentido. Tais enunciados não são descritivos de coisas, mas realizam ações ao serem pronunciados ou por
serem pronunciados.
A escolha do termo “performativo” é derivada do verbo em inglês “to perform” que pode ser entendido como atuar,
executar ou realizar, e foi empregado por Austin para indicar que ao se emitir um performativo está se realizando uma
ação, não sendo considerado um equivalente a simplesmente dizer algo.
Austin procurou estabelecer as condições de verificação da validade dos enunciados performativos em termos de
sua resultante na ação. Uma vez que o performativo não é suscetível às condições observáveis de veracidade ou
falsidade, procurou estabelecer suas condições de legitimidade. Do ponto de vista lógico-formal, constatou que não era
possível apurar todos os modos de funcionamento dos enunciados, procedendo de maneira a introduzir fatores
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exteriores à própria linguagem ao desvendar suas condições de validade, que revelam em grande parte a relação
ritualizada dos contextos de onde surgem as ações. Dizer só é realizar o ato sob determinadas condições que implicam
em quem diz o que, como, a quem, quando, onde, com que intenções e com que efeitos. O performativo é, desta forma,
indissociável das relações interlocutoras estabelecidas a partir dos contextos em que se encontram os falantes
envolvidos na ação.
Ao considerar a validade ou as condições necessárias para um funcionamento “feliz ou sem tropeços” (AUSTIN,
1990) de um performativo, Austin estabeleceu esquematicamente seus modos de operação bem-sucedida:
(A.1) Deve existir um procedimento convencionalmente aceito, que apresente um determinado efeito
convencional e que inclua o proferimento de certas palavras, por certas pessoas, e em certas
circunstâncias; e além disso que
(A. 2) as pessoas e circunstancias particulares, em cada caso, devem ser adequadas ao procedimento
específico invocado.
(B. 1) O procedimento tem de ser executado, por todos os participantes, de modo correto e
(B. 2) completo.
(T. 1) Nos casos em que, como ocorre com frequência, o procedimento visa às pessoas com que seus
pensamentos e sentimentos, ou visa à instauração de uma conduta correspondente por parte de alguns
dos participantes, então aquele que participa do procedimento, e o invoca deve de fato ter tais
pensamentos ou sentimentos, e os participantes devem ter a intenção de se conduzirem de maneira
adequada, e, além disso,
(T. 2) devem realmente conduzir-se dessa maneira subsequentemente. (Ibid., p. 31)

Segundo Austin, estas seriam as seis regras que estabelecem as condições para que o proferimento performativo
seja bem-sucedido. A não observância de qualquer destas regras implica o insucesso do ato pretendido. Entretanto,
como cada regra afeta o enunciado pretendido de maneira distinta, o mal funcionamento ou o não atendimento de cada
uma provoca um tipo diferente disfunção do enunciado.
Há distinção dos insucessos entre as quatro primeiras regras (A1, A2, B1 e B2), cujo não atendimento provoca a
nulidade do enunciado, e as duas últimas (T1 e T2), em que a não observância não anula sua realização, mas, mesmo
tendo sido o ato consumado, se caracteriza como um abuso dos procedimentos. Neste último caso, o locutor não tem a
intenção de cumprir o que a realização do ato compromete.
Austin nomeou “desacerto” o primeiro tipo de “infelicidade” que corresponde aos atos nulos; e “mau uso” o
segundo tipo, que corresponde a ações verbais desprovidas de intenção de realização. Este locutor simula um
comprometimento com o ato, e, portanto, abusa dos procedimentos enunciados.
Analisando os “desacertos” (falhas das regras A e B), se as condições de A não forem observadas, ocorre um
“Apelo Indevido” ou um “Ato Proibido” e se houver falha em B, trata-se de uma “Execução Falha” ou um “Ato Viciado”.
Fez ainda distinções entre as possibilidades de as regras falharem em A1 ou A2 e B1 ou B2.
No caso da falha em A1 (Austin não nomeou esta condição), o procedimento não é reconhecido por convenção, e
o ato não se cumpre.
Exemplo:
Haverá uma sessão na Câmara dos Deputados. O porteiro da Assembleia assume indevidamente o lugar do
Presidente da Câmara, se dirige ao plenário e diz: “Declaro aberta a sessão”. O fato de ele não estar investido de
autoridade reconhecida por todos para aquela ação, mesmo tendo se dirigido correta e sinceramente, torna aquela ação
nula e a sessão não é aberta.
Quando a falha é em A2 (“Emprego Indevido”), o ato não se realiza porque as pessoas, as circunstâncias ou os
objetos não são adequados.
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Exemplo:
O Presidente da Assembleia, que proferiu a declaração “a sessão está aberta” inúmeras vezes, investido de
autoridade, resolve proferi-la em suas férias para sua família. A autoridade para proferir aquela ação é legítima e
reconhecida, mas as circunstancias não correspondem à situação em que a legitimidade de sua autoridade para “abrir a
sessão” é reconhecida. A sessão não é aberta e aquela ação é anulada.
Com a falha em B1 (“Ação Defeituosa”), as pessoas, as circunstâncias e o procedimento invocado são
adequados, mas não são realizados corretamente.
Exemplo:
O Presidente da Assembleia que para abrir a sessão diz “declaro a sessão encerrada”; ou ainda, depois de
declara-la aberta, constata que todos os deputados abandonaram o parlamento.
Austin incluiu também as expressões consideradas incertas (por exemplo o caso em que alguém diz “o concerto
foi cancelado”, mas não especifica que concerto) entre as ações defeituosas, quando a interpretação destas expressões
é mal compreendida. Levantou algumas questões (deixadas em aberto) quanto à rigorosa aplicação destas condições:
até que ponto temos de verificar se a nossa mensagem foi bem compreendida para que a ação se realize? Até que
ponto, a boa ou má interpretação afeta o sucesso das ações? (Austin, 1990)
O mesmo pode se aplicar aos “Desacertos” do tipo B2 (Obstáculos). A condição B2 é a de que o procedimento
seja executado integralmente por todos os participantes. Caso não haja consenso, surge o obstáculo.
Exemplo:
Durante um casamento, o noivo diz “sim” a noiva diz “não”.
O último par de condições (correspondentes aT1 e T2) para o insucesso do proferimento performativo, que Austin
nomeou “Mau Uso” ou “Abuso”, referem-se à sinceridade com que o locutor realiza o ato. Estas condições não interferem
na realização do ato, nem tampouco a inibem, mas a resultante é apenas uma simulação. O locutor neste caso apenas
simula o comprometimento com a ação através da enunciação.
Para o locutor não sincero, as palavras são uma estratégia de simulação que almejam fins que as ultrapassam.
Prometer sem ter a intenção de cumprir, aconselhar uma coisa que penso não ser a melhor para o meu interlocutor ou
desejar felicidades sem sentir o que digo são exemplos de “Maus Usos”. No entanto a promessa, o conselho e as
felicitações ocorreram de fato e estão em ordem. Entretanto, as palavras não têm aqui o peso devido, são de certa forma
desvirtuadas.
Tais constatações levaram Austin a considerar esta dimensão implicadora da enunciação, e assinala-a na
distinção, nem sempre fácil de aplicar, entre a sinceridade que o locutor tem que ter no ato da enunciação, aqui e agora
(T1), e o seu comportamento futuro, que deverá ser regido por este ato de dizer. Aqui emerge plenamente a dimensão
performativa da linguagem: o que eu digo, determina meu comportamento e o de meus pares, tanto no presente como no
futuro.
Para Austin, este evento atravessa todo e qualquer ato de dizer. Não se aplica apenas à ordem ou à promessa,
que são casos notáveis de performativos. É a partir daqui, com a análise das formas de jogar ou não jogar dos
enunciados em geral, que ele começa a constituir as bases para repensar a distinção inicial entre enunciados
constatativos e performativos.
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Em suas considerações apontou que, em relação à distinção entre constatativos e performativos, havia sempre
uma dimensão performativa nos constatativos e uma dimensão performativa nos constatativos, fazendo-o rever a
oposição inicial que havia estabelecido entre eles:
Para explicar o que pode dar errado com as declarações, não devemos restringir nossa atenção à
proposição em questão, seja ela qual for, como tradicionalmente se tem feito. Devemos considerar de
modo global a situação em que se fez o proferimento – isto é, o ato de fala em sua totalidade – para
que se possa perceber o paralelismo que há entre a declaração e o proferimento performativo, e como
um e outro podem dar errado.
Em casos especiais, a importância do ato de fala total, na totalidade da situação da fala, emerge
progressivamente da lógica; e assim podemos ir assimilando o proferimento constatativo ao
performativo. (Ibid., p. 56)

Austin não abandonou completamente sua distinção. Passou a considerar cada modo de enunciação com
diferentes tipos de ação. Um enunciado com características de declaração é distinto de outro, como uma ordem ou um
pedido. Realizam atos diferentes. São diferentes tipos de ações a realizarmos quando falamos. Assim, integrou a
distinção constatativo/ performativo a uma teoria mais geral da ação.
Voltou-se então para a noção de ação e procurou isolar que tipos de ação estão implicados na enunciação.
Ao tentar repensar o conceito de ação, Austin isolou três tipos de ações envolvidos na enunciação: ações ou atos
locucionários, ilocucionários ou perlocucionários.
Ato locucionário é o ato de dizer algo. A despeito de o que se diga, dizer é uma ocorrência no mundo. É, por sua
vez, conjugado por três diferentes tipos de atos: fonético, fático e rético. Segundo Austin:
Distinguimos o ato fonético do ato fático e do ato rético. O ato fonético consiste simplesmente na
emissão de certos ruídos. O ato fático consiste no proferimento de certos vocábulos ou palavras, isto é,
ruídos de determinado tipo considerados pertencentes a um vocábulo e na medida em que a ele
pertencem, de conformidade com uma certa gramatica e na medida em que a esta se conformam. O
ato é rético consiste na realização do ato de utilizar tais vocábulos com um certo sentido e referencia
mais ou menos definidos. Assim, “Ele disse – ‘O gato está sobre o tapete’” relata um fático, ao passo
que “Ele disse que o gato estava sobre o tapete” relata um rético. (Ibid., p. 85)

Em sentido estrito, falar é produzir sons (ação fonética), mas não é produzir um som qualquer, é pronunciar sons
de determinado tipo, vocábulos, na medida em que são previstos em certa língua, e produzimo-los conforme uma certa
gramática (ação fática). Tendo em vista usar estes vocábulos em certo sentido e com certa referência (ação rética).
Os dois outros tipos de atos de fala, ilocucionários e perlocucionários, surgem como duas forças de significado
atribuídas por Austin aos enunciados performativos.
O ato, força ou valor ilocucionário está para além do ato de dizer algo (locutório). Realizamos o ato ao dizer algo,
quando dizer é efetuar algo.
Segundo Austin, um ato ilocucionário bem-sucedido envolve três tipos de efeitos: 1) assegurar-se que foi bem
compreendido; 2) realizar aquilo a que se destina (distinguindo-se aqui efeito de consequências que o ultrapassam, ou
que pode induzir); e 3) convidar a responder sempre que exija uma réplica, convencionalmente estabelecida (provocar
uma resposta se se tratou de uma interrogação; dizer sim no casamento depois da pergunta do padre, etc.).
Outros exemplos de ações ilocucionárias são as promessas (prometer), avisos (avisar), informes (informar),
instruções (instruir), ordens (ordenar), julgamentos (julgar), afirmações (afirmar), etc. bem como todas as ações e
elaborações de linguagem cujo efeito se produza ao dizermos algo.
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Diferentemente do ilocucionário, o perlocucionário é a realização do ato por dizer algo. O ato perlocucionário
produz consequências, ao nível dos sentimentos, pensamentos e ações, que os enunciados suscitam em quem diz e nos
outros. Uma mesma promessa pode provocar as mais diversas consequências perlocucionárias, as quais não interferem
na própria realização do ato, como é o caso dos três tipos de efeito associados aos ilocucionários. As séries de
consequências perlocucionárias não só não implicam objetivos definidos como não são convencionais.
A grande distinção entre atos ilocucionários e perlocucionários é que os primeiros são sempre convencionais e os
segundos não. Tanto uns como os outros podem ser efetuados sem o uso de palavras, mas mesmo nestas
circunstancias o ato não verbal tem de ser convencional para ser identificado como ilocucionário. Pelo contrário, atos
perlocucionários não são convencionais, mesmo que possamos suscitar por atos que o sejam. Por isso são também
mais difíceis de definir. Ações perlocucionárias podem ser assustar, persuadir, ameaçar, seduzir, dissuadir, convencer,
impedir, importunar, etc. e todas as ações que produzem consequências por dizermos algo.
Observamos que as forças podem atuar em uma mesma locução, e que as mesmas concorrem por significado,
dependendo do sentido e da referência de atuação:
Há um outro sentido (C) em que realizar um ato locucionário (A), e assim ilocucionário (B), pode ser
também realizar um ato de outro tipo. Dizer algo frequentemente, ou até normalmente, produzirá certos
efeitos ou consequências sobre os sentimentos, pensamentos, ou ações dos ouvintes, ou de quem está
falando, ou de outras pessoas. E isso pode ser feito com o proposito, intenção ou objetivo de produzir
tais efeitos. Em tal caso podemos dizer, então, que o falante realizou um ato que pode ser descrito
fazendo-se referência meramente obliqua (C.a), ou mesmo sem fazer referência alguma (C.b) à
realização de um ato locucionário ou ilocucionário. Chamaremos a realização de um ato deste tipo de
perlocucionário ou perlocução.
Por enquanto não definiremos a ideia com maior cuidado – ainda que o necessite – mas nos
limitaremos apenas a dar exemplos:
Exemplo 1:
Ato (A) ou locução
Ele me disse: “Atire nela!” Querendo dizer com “atire” atirar e referindo-se a ela por “nela”.
Ato (B) ou Ilocução
Ele me instigou (ou aconselhou, ordenou, etc.) a atirar nela.
Ato (C.a) ou Perlocução
Ele me persuadiu a atirar nela.
Ato (C.b)
Ele me obrigou (forçou-me, etc.) a atirar nela.
Exemplo 2
Ato (A) ou Locução
Ele me disse: “Você não pode fazer isso”.
Ato (B) ou Ilocução
Ele protestou contra meu ato
Ato (C.a) Perlocução
Ele me conteve, me refreou.
Ato (C.b)
Ele me impediu, fez-me ver a realidade, etc.
Ele me irritou. (Ibid., p. 89)

Embora Austin tenha deixado a teoria esboçada sobre diferentes aspectos, houve, sobretudo, uma grande
importância como possibilidade de tratar de forma sistemática os aspectos pragmáticos da linguagem.
Procuramos realizar uma revisão dos principais aspectos da Teoria dos Atos de Fala de John Langshaw Austin,
considerando sua relevância para o desenvolvimento e para os desdobramentos do assunto principal deste trabalho.
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Capítulo 4 – Entre Técnica Klauss Vianna e Eutonia: um olhar sobre a elaboração das instruções
Partindo da Teoria dos Atos de Fala de John L. Austin, procuro discutir os processos de elaboração e as condições
de organização dos proferimentos das instruções envolvendo a Técnica Klauss Vianna e a Eutonia de Gerda Alexander
para tentar identificar as circunstâncias em que tais proferimentos podem revelar os processos identitários nas referidas
abordagens corporais.
A relevância de um olhar debruçado sobre o emprego que fazemos da linguagem e de como a compreendemos se
apresenta ao nos depararmos com a questão de que a instrução é uma elaboração linguística que se manifesta no
momento de sua enunciação e, mesmo tendo princípios e procedimentos como apoio e eixo de orientação para o
trabalho, sua eclosão é presentificada no ato de dizê-la.
Primeiramente, entender as instruções como performatividade é considerar que os enunciados estão sempre
vinculados a determinados contextos. É a partir de um dado contexto, e não simplesmente de sua formulação em
palavras, que o proferimento linguístico cria significado para a ação que ele produz.
Jacques Derrida, em sua leitura crítica do trabalho de Austin, argumentou que:
O performativo é uma “comunicação” que não se limita essencialmente a transportar um conteúdo
semântico já constituído e vigiado por um aspecto da verdade (de desvelamento daquilo que é no seu
ser ou de adequação entre um enunciado judicativo e a própria coisa). [...] devo considera-lo como
sabido e evidente que as análises de Austin requerem permanentemente um valor de contexto e até de
contexto exaustivamente determinável, de direito ou teleologicamente; e a longa lista dos fracassos
(infelicities) de tipo variável que podem afetar o acontecimento do performativo retorna sempre a um
elemento daquilo que Austin chamou de contexto total. Um desses elementos essenciais – e não um
entre outros – permanece sendo classicamente a consciência, a presença consciente da intenção do
sujeito falante à totalidade de seu ato locutório. Por isso, a comunicação performativa volta a ser uma
comunicação de um sentido intencional, mesmo que esse sentido não tenha referente na forma de uma
coisa ou de um estado de coisas anterior ou exterior. (DERRIDA, 1990, p.27-8)

Observando os contextos mais gerais em que se deram a constituição da Técnica Klauss Vianna e da Eutonia,
parece que, ao identificarmos tais contextos, desde sua inserção na história, seu aporte teórico-prático até a
singularidade de seus criadores, os atos de fala envolvidos na elaboração das instruções em cada caso teriam suas
particularidades preservadas. Entretanto, ao nos reportarmos à situação da sala de aula e nos voltarmos à dinâmica da
fala das instruções, levantamos três situações que podem suscitar uma primeira análise sobre o assunto:
a) O emprego de termos ou expressões iguais, cuja orientação das ações difere a partir dos contextos gerais:
Há determinados termos e expressões semelhantes nas duas abordagens empregadas com certa constância que
assumem funcionalidades diferentes, pois são proferidas em relações aos contextos particulares em que estão inseridas.
Tais funcionalidades diferem a partir da relação com o aporte teórico em que cada uma se apoia para a elaboração
destes entendimentos e também das tramas geradas pelo vocabulário constituído nas relações vivenciais. Um exemplo
claro é o uso que a Técnica Klauss Vianna e a Eutonia fazem da palavra “presença”.
Na Técnica Klauss Vianna, presença é um tópico corporal a ser trabalhado e os atos de fala que a envolvem são
constituídos em relação ao fato dela ser um tópico fundante do trabalho:
Estimulamos o aluno a (re)conhecer o próprio corpo, para que ele possa promover a transformação
gradual de ausência corporal para presença corporal, ou seja, da “dormência” para “o acordar”, e,
consequentemente, disponibilizar o corpo para lidar com o instante no momento presente. Essa
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transformação se dá pelos cindo sentidos, mediante os quais nos relacionamos com o mundo e
desenvolvemos o sentido cinestésico, que compreende a percepção do corpo no espaço e no tempo.
(MILLER, op. cit., p.54)

Por ser um tópico corporal, inúmeras estratégias são criadas e desenvolvidas para que o corpo esteja em
prontidão, disponível e aberto, para relacionar-se consigo, com o ambiente e com as outras pessoas.
Dentro da Eutonia, a palavra presença descreve um estado consequente ao trabalho numa profunda relação de
atenção a si mesmo, que amplia a capacidade de auto-observação:
Para chegar ao desenvolvimento dessa sensibilidade é necessária uma capacidade de observação
profunda, uma “presença” graças à qual se desenvolve a capacidade de ser objeto da própria
observação e, simultaneamente, de viver as mudanças que esta observação produz em todo o
organismo, de sentir conscientemente, também durante o movimento, as variações que surgem ao
nível do tônus e das funções vegetativas. (ALEXANDER, op. cit., p. 10)

Dessa forma, o fato do termo presença ser empregado de maneiras diferentes produz efeitos distintos a partir dos
proferimentos de fala nas relações de interlocução.
Além disso, a inserção do termo na trama constituída pelo aporte de cada uma das abordagens, não apenas situa
o termo presença de maneiras inteiramente distintas, como gera intencionalidades diferentes em seu emprego e,
consequentemente, organizações de fala e de ação inteiramente diversas.
b) Expressões diferentes que orientam as mesmas ações:
Há alguns termos e expressões distintos que propõem determinados acionamentos físicos que se assemelham,
mas que estabelecem diferentes tipos de organização no corpo, por estarem entranhados aos procedimentos
particulares de cada abordagem. É o caso, por exemplo, da expressão “apoio ativo” na Técnica Klauss Vianna e o termo
“repousser” em Eutonia. Ambos se referem a um tipo de ação orientada para uma superfície de apoio e que consideram
a força de reação resultante desta ação. Tanto na Técnica Klauss Vianna como em Eutonia são procedimentos de
organização para as respostas posturais e motoras do organismo. Entretanto, a vinculação do “apoio ativo” à trama que
inclui os outros tópicos corporais e vetores na Técnica Klauss Vianna, e do “repousser” ao “transporte ósseo” e a outros
temas particulares na Eutonia, determina funcionalidades diferentes para a inserção destas ações dentro de cada
abordagem. Assim, a elaboração dos atos de fala envolvida nas instruções promove diferentes maneiras de orientar
estas ações, inclusive com diferentes funções e objetivos em suas propostas.
c) Termos comuns que orientam as mesmas ações, com usos distintos pelas relações internas particulares aos
contextos:
Há termos comuns tanto à Técnica Klauss Vianna como à Eutonia que descrevem ou orientam ações
semelhantes, mas que pelo tipo de uso que cada uma das abordagens faz destes procedimentos, estabelecem modos
diferentes de manejo resultando em proposições vivenciais inteiramente diversas.
Um exemplo é o termo “peso”. Embora a Técnica Klauss Vianna e a Eutonia tenham a relação do corpo com a
força gravitacional como objeto de estudo, a maneira como o fazem é inteiramente diversa. A Técnica Klauss Vianna tem
no uso do peso um tópico corporal a ser investigado. Em Eutonia, o estudo do peso acontece de maneira diluída entre
seus temas, não se constituindo ele mesmo um tópico ou tema de trabalho.
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Um outro exemplo são os termos “pele” e “tato”. Neste caso a relação se inverte. Na Técnica Klauss Vianna,
estes termos são estudados juntamente com o desenrolar do estudo dos tópicos corporais e para a Eutonia, o estudo do
sentido do tato e da pele é um tema fundante para o trabalho.
Nos dois exemplos, termos comuns descrevem ações semelhantes, mas a diferença de tratamento que recebem
dentro de cada abordagem produz elaborações inteiramente distintas para as instruções.
A problemática envolvendo as situações descritas acima se torna mais complexa quando nos reportamos ao fato
de que os proferimentos envolvidos nas instruções não são apenas locução de termos ou expressões. Os atos de fala
são performativos, de forma que as instruções não apenas descrevem estados de coisas, mas produzem ações. Assim, a
escolha do vocabulário para a elaboração das instruções em cada abordagem está (ou deveria estar) em continuidade
com os pressupostos teórico-práticos em que cada uma delas assenta sua prática, considerando que mesmo que
usemos o mesmo termo (peso, por exemplo), dizer “apoie o peso” é inteiramente diferente de dizer “observe o apoio do
peso”. O repertório vocabular de cada uma das abordagens é pertinente aos usos que fazemos com as palavras dentro
das perspectivas contextuais e das intenções de cada trabalho.
Segundo Neves, “as instruções são inseparáveis de um pensamento e uma compreensão de corpo e sua
expressão assim como de uma estética” (NEVES, op. cit., 2010). A organização da fala depende, está envolvida e parte
da concepção e da compreensão de todos os componentes que constituem suas respectivas práticas, fundadas na
maneira como o corpo é compreendido dentro de cada abordagem. Dessa forma, todas a locuções envolvidas nas
instruções dependem de contexto e de intencionalidade para definirem sua força performativa.
Numa tentativa de distinguir as forças entre os atos de fala ilocucionários e perlocucionários, Austin (1990), em
uma de suas conferencias, traz a noção de Uptake (Apreensão). Pinto (2007) coloca que o termo uptake:
[...] pode ser mais bem entendido como a relação de inter-significação, quando as forças envolvidas no
ato de fala estão sendo negociadas pelos/as falantes. [...]. Não se pode mais afirmar que a intenção
do/a falante determina as forças do ato, mas ao contrário, o/a falante permanece como integrante das
forças que operam. O uptake desfaz a possibilidade de “falante consciente da totalidade do ato” porque
exige alteridade, descentraliza o falante, fragmenta assim os sentidos e os efeitos, deixando escapar
“restos”, produzindo uma “polissemia irredutível” própria à performatividade. (PINTO, 2007, p. 8)

A performatividade dos enunciados parte de uma organização em que os princípios e procedimentos de cada
abordagem permeiam implícita ou explicitamente o espaço onde eclodem as instruções, elaboradas segundo a
emergência das condições dadas pelas redes de relações estabelecidas pelas características de cada grupo de trabalho.
Entretanto, é a própria organização dos atos de linguagem de todos no grupo que estabelece as características do
contexto presentificado no instante para cada falante durante a vivencia. Não se trata, portanto, de instruções proferidas
em uma relação entre emissão e recepção. Embora haja um propositor para os procedimentos de trabalho, que é
responsável para que princípios e procedimentos sejam apresentados, é no jogo entre falantes que a vivencia transcorre.
Isso é válido tanto para a Técnica Klauss Vianna como para a Eutonia, que, sob este aspecto, mantêm estreita
similaridade.
Dadas as coincidências de termos, expressões ou mesmo de algumas proposições, num primeiro momento, pode
parecer que a Técnica Klauss Vianna e a Eutonia, sobretudo em contexto de aula, fazem o mesmo trabalho. Entretanto,
os próprios processos, particulares a cada uma, revelam que, embora haja muitas consonâncias e possibilidades de
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diálogo, são propostas inteiramente diferentes. Segundo Neves (2010), a sistematização da Técnica Klauss Vianna
permite o diálogo com outros trabalhos, sem perder a relação com os princípios em que se baseia:
No caso da Técnica Klauss Vianna, as instruções, como componentes de um sistema aberto,
combinam-se de diversas maneiras entre si; estão abertas a interações com outros trabalhos e ganham
complexidade nestas relações; são flexíveis, mas, principalmente, não perdem sua relação com o todo,
com os princípios de base. (NEVES, op. cit., p. 60)

Acredito ser esta uma característica também da Eutonia, a possibilidade de um flexível diálogo com diversos
elementos de outras abordagens corporais sem perder o apoio de seus princípios de organização.
Entretanto, é importante compreender que é no processo que Técnica Klauss Vianna e Eutonia se diferenciam. Os
atos de fala que envolvem as instruções enfatizam aspectos diferentes, mesmo que de elementos comuns, resultando
em proposições diferentes para a experiência corporal. Por exemplo: o uso do peso numa aula de Técnica Klauss Vianna
vem acompanhado de uma trama de atos de fala que faz com que as instruções sejam inteiramente diferentes do uso do
peso a partir das instruções em Eutonia. Cada abordagem tem um “repertório” próprio de atos de fala, com semelhanças
e diferenças de vocabulário, constituídos a partir de uma frequência e uma repetição de proposições, que ao mesmo
tempo em que são repetidas, se alteram pela própria repetição, e, dessa forma se sustentam em processos identitários
distintos:
No conjunto de ações que garantem identidades, a linguagem é sem dúvida elemento fundamental,
porque as ações não linguísticas que postulam o sujeito, quando descritas, são ao mesmo tempo
repetidas nos atos de fala que descrevem. A linguagem não reflete o lugar social de quem fala, mas faz
parte desse lugar. Assim, a identidade não preexiste à linguagem; falantes tem que marcar suas
identidades assídua e repetidamente, sustentando o “eu” e o “nós”. A repetição é necessária para
sustentar a identidade precisamente porque esta não existe fora dos atos de fala que a sustentam.
(PINTO, op. cit., p. 16)

Derrida (1991), ao debater a performatividade, a partir dos Atos de fala de Austin, apresenta a noção de
Iterabilidade, como a possibilidade do signo ser repetido e alterado, mesmo na ausência de seu referente, comportando a
mudança e deslocamento. O termo vem de itara, outro, em sânscrito, sentido que liga a repetição à alteridade,
atravessando e transformando a repetição.
Segundo Derrida:
Essa iterabilidade, [...], é indispensável ao funcionamento de toda linguagem escrita ou falada (no
sentido corrente), e acrescentarei, de toda marca. A iterabilidade supõe uma restancia mínima (como
uma idealização mínima, embora limitada), para que a identidade do mesmo seja repetível e
identificável em, através e até em vista da alteração. [...]. A iterabilidade de um elemento divide a priori
sua própria identidade, sem contar que essa identidade só pode delimitar-se numa relação diferencial
com os outros elementos, e traz a marca dessa diferença. (DERRIDA, op. cit., p. 76-7)

A noção de iterabilidade se une à noção de citacionalidade, expressa como a propriedade do signo ser retirado de
seu contexto original e deslocado para outro, apresentando novos significados (PINTO, 2013). A citacionalidade
complementa a iterabilidade, pois a repetição é citada em outros contextos, com iterações, produzindo diferenças:
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Todo signo, linguístico ou não linguístico, falado ou escrito (no sentido corrente dessa oposição), em
pequena ou grande escala, pode ser citado, posto entre aspas; por isso ele pode romper com todo
contexto dado, engendrar ao infinito novos contextos, de modo absolutamente não saturável. Isso
supõe não que a marca valha fora do contexto, mas, ao contrário, que só existam contextos sem
nenhum centro absoluto de ancoragem. Essa citacionalidade, essa duplicação ou duplicidade não é um
acidente ou uma anomalia, é aquilo (normal/anormal) sem o que uma marca já não poderia ter o
funcionamento dito “normal”. (DERRIDA. op. cit., p. 25-6)

A filósofa estadunidense Judith Butler, parte das noções derridianas para discutir inicialmente a performatividade
como uma propriedade da constituição do gênero, e mais tarde do corpo e das normas em geral, sua repetição como
forma de alteração, sua citação com deslocamentos de contextos nunca originais, a constituição dos corpos como sua
própria citação (PINTO, 2013).
Segundo Raquel:
O modo como Butler entende performatividade impacta e transforma visões mais tradicionais de
identidade. A autora vê a identidade como um efeito, assim, não pode ser considerada como algo fixo e
fundante nem como algo totalmente artificial e arbitrário. Esse entendimento procura situar o político
nas práticas significantes que criam, regulam e desregulam a identidade, ampliando a própria noção de
político, não mais ligada a práticas de um conjunto de supostos sujeitos prontos.
A partir daí, vale repensar a relação entre corporalidade e identidade. Butler aposta que os corpos se
constituem nesse processo performativo, sendo impossível experenciar a corporalidade a não ser
através dessa composição processual. Assim a autora também pensa sobre os regimes de poder que
atuam sobre o corpo, fortemente influenciada pelo pensamento foucaultiano. Para ela os corpos são
normalizados, não apenas pelas relações institucionais, mas também pelas relações sociais. As regras
de normalização vão objetificando o corpo. O projeto de normatização não se dá apenas por meios
discursivos, mas nas vidas “corporificadas” do cotidiano. (RAQUEL, 2016, p. 126)

A partir daí, podemos refletir sobre a performatividade das instruções em dois sentidos: ao mesmo tempo em que
revelam os aspectos que nos permitem reconhecer as particularidades processuais identitárias da Técnica Klauss Vianna
e da Eutonia, os atos de fala envolvidos na elaboração das instruções provocam diferentes processos nos corpos.
Muitas expressões comuns às duas abordagens encontram-se investidas com novos significados pelos
deslocamentos dos contextos. A iteração dos atos de fala que envolve as instruções, estabiliza os processos identitários,
ao mesmo tempo em que marcam os corpos com suas respectivas propostas. A experiência corporal que propõem difere
segundo o entendimento de corpo, os procedimentos e princípios em que se baseiam, e os objetivos de cada uma das
abordagens. As particularidades de cada proposição se encontram com as singularidades dos corpos, constituindo não
apenas processos em Técnica Klauss Vianna ou em Eutonia, mas processos singulares em Técnica Klauss Vianna e em
Eutonia.
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Considerações Finais
O encontro entre a Técnica Klauss Vianna e a Eutonia proposto neste trabalho teve como principal objetivo refletir
sobre a uso que fazemos da linguagem para a elaboração das instruções partindo da Teoria dos Atos de Fala de John L.
Austin, apresentando a noção de performatividade como instrumento de reflexão sobre os processos que envolvem o
proferimento das instruções.
As indagações desta pesquisa surgiram a partir do encontro entre a Técnica Klauss Vianna e a Eutonia em minha
prática profissional. Elas apresentam um teor pedagógico-metodológico, no sentido de terem surgido da necessidade de
reflexão sobre como se poderia identificar, ou mesmo se existiriam, processos que pudessem demonstrar as
características identitárias entre as duas abordagens.
Ao longo do trabalho, realizei um breve levantamento histórico da pesquisa realizada por Klauss Vianna,
procurando compreender o contexto e o percurso da pesquisa até a sistematização da Técnica Klauss Vianna, elaborada
por seu filho, Rainer Vianna, e por sua nora, Neide Neves. Realizei também uma revisão dos Princípios e dos Processos
que constituem a Técnica Klauss Vianna.
Da mesma forma, tentei reconstituir o caminho realizado por Gerda Alexander para a criação da Eutonia,
considerando os eventos que a trouxeram até o Brasil, contextualizando seu percurso; e fazer uma apresentação dos
Temas com que a Eutonia trabalha em seu encadeamento processual, refletindo sobre sua prática.
Em seguida, apresentei uma breve revisão da Teoria dos Atos de Fala de John L. Austin.
Finalmente, procurei desenvolver uma reflexão sobre a elaboração das instruções envolvendo a Técnica Klauss
Vianna e a Eutonia, com um olhar reflexivo sobre a performatividade das instruções.
A hipótese com a qual trabalhei é a de que o uso da linguagem nas instruções, além de cumprir sua função de
declarar os conteúdos trabalhados em aula, traz em sua elaboração o entendimento de corpo e os princípios em que
cada abordagem se apoia, a intenção subjacente às instruções e as condições contextuais particulares em que Técnica
Klauss Vianna e Eutonia se desenvolvem.
Refletindo sobre a performatividade, pude compreender que os contextos têm uma abertura dialógica tendo suas
fronteiras borradas pelos diálogos inter-contextuais.

Pude também dimensionar a relevância das relações de

inter-significação entre falantes e a impossibilidade de o falante estar consciente da totalidade do ato. Dessa maneira, a
partir das condições performativas das instruções, tanto a consumação do conhecimento como o compromisso com os
aportes teórico-práticos se dão em processo, entendendo que o uso da linguagem revela, a partir de suas possíveis
iterações, processos identitários relativamente estáveis tanto para Técnica Klauss Vianna como para a Eutonia. Apesar
disto, não há uma identidade permanente ou um núcleo fixo que garanta que esta, aquela ou a outra instrução seja
exclusivamente Técnica Klauss Vianna ou exclusivamente Eutonia.
O contato com a Teoria dos Atos de Fala de John Austin, e a breve inclusão de aspectos da leitura de Jaques
Derrida e Judith Butler, foram fundamentais para a compreensão de que forma a performatividade opera nos processos
identitários. Dessa compreensão surgiu uma indagação importante: de que forma a performatividade das instruções da
Técnica Klauss Vianna e da Eutonia marca os corpos em processo?
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A Técnica Klauss Vianna (TKV) constitui uma prática de investigação do e pelo movimento, em que não se separam a
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Técnica constituem um vocabulário para a articulação entre práticas corporais e saberes teóricos. Esta monografia
apresenta um vocabulário da TKV que pretende oferecer a pesquisadores de diversas áreas: A) uma constelação
conceitual fértil para pensar a implicação dos saberes do corpo nos processos sociais; B) caminhos possíveis de
aprofundamento, a partir da pesquisa artística e da educação somática, de uma compreensão mais ampla e não utilitária
do engajamento corporal como dimensão fundamental de toda operação de conhecimento. O embasamento teórico da
monografia pauta-se nos estudos da Técnica Klauss Vianna, em particular aqueles desenvolvidos por Jussara Miller;
Neide Neves e Klauss Vianna, e na perspectiva da Teoria Corpomídia de Helena Katz e Christine Greiner, abrindo
diálogos interdisciplinares com a antropologia (Tim Ingold, Michel De Certeau e Annemarie Mol) e o pensamento crítico
na educação (bell hooks).
Palavras-chave: Técnica Klauss Vianna; Teoria Corpomídia; Práticas corporais; Dança; Pesquisa corporal, Movimento
consciente.

Julia Ruiz Di Giovanni
Doutora em Antropologia Social pelo PPGAS-USP e especialista na área de Artes do Corpo - Educação Somática
(Técnica Klauss Vianna) pela PUC - SP. Formada em Comunicação Social, realiza desde o mestrado pesquisas sobre as
qualidades poéticas e performáticas dos processos de organização e ação política, investigando atualmente as relações
entre práticas corporais, performance e imagem nos trânsitos entre arte e ativismo. Realizou Pós-Doutorado também no
PPGAS-USP na linha de Antropologia das Formas Expressivas (Bolsa Capes/PNPD) entre 2015 e 2018. É autora de
Artes do Impossível &#8213; Protesto de rua no movimento antiglobalização (Annablume/Fapesp, 2013) e Cadernos do
Outro Mundo: O Fórum Social Mundial em Porto Alegre (Humanitas/Fapesp, 2015). Desde 2015 é uma das
coordenadoras do Coletivo ASA &#8213; Artes, Saberes e Antropologia, grupo de pesquisa vinculado ao Departamento
de Antropologia da USP. Participa do grupo de pesquisa antropológica MARES - Religião, Arte, Materialidade e Espaço
Público.

83

MONOGRAFIA - JULIA RUIZ DI GIOVANNI
SUMÁRIO

INTRODUÇÃO: Fazer palavras com as coisas

85

ANATOMIA

89
91

AULA (Sala de)
AUTONOMIA

94

CENA (CORPO/ESPAÇO/MOMENTO CÊNICO)

95

CHÃO

97

DESCONSTRUÇÃO

98

ESCOLA

100

PALAVRA

101

REPETIÇÃO SENSÍVEL

103

RISCO

104

TÉCNICA

105

SABER-FAZER (Uma nota de conclusão)

107

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

110

84

MONOGRAFIA - JULIA RUIZ DI GIOVANNI
INTRODUÇÃO
Fazer palavras com as coisas
– não que o conhecimento se dê por meio do movimento,
e sim que conhecimento é movimento –
Tim Ingold, 2013

1

Este trabalho não é um dicionário: não oferece definições para os termos que apresenta e não pretende fixar o
sentido das palavras. Os termos escolhidos foram os que se fizeram mais imediatamente necessários. Cada um convoca
outros tantos e mantém aberto o movimento do qual partiu. Este trabalho também não é realmente uma conclusão da
pesquisa que realizei em companhia de colegas e docentes no Curso de Especialização em Técnica Klauss Vianna
(CETKV) na PUC – SP. É antes uma abertura, um esforço de reconhecer os lugares de partida e os recursos que esse
período de estudos sistemáticos oferece aos movimentos que virão a seguir: novos processos de investigação técnica,
criativa e pedagógica.
A Técnica Klauss Vianna (TKV) é uma prática de investigação do e pelo movimento, em que não se separam as
dimensões técnica, artística e didática. Qualificada por Jussara Miller e Neide Neves, entre outros, como uma técnica
brasileira de educação somática (Miller, 2007:28; Neves, 2010:3), desenvolve-se a partir da pesquisa de Klauss Vianna,
bailarino, coreógrafo e professor de dança nascido em Belo Horizonte em 1928 e falecido em São Paulo em 1992. Aqui,
seguindo a proposição de Miller (2012, p. 15 – 16), usa-se a expressão Escola Vianna para reconhecer o corpo de
conhecimento que se ramifica a partir do trabalho de Klauss e Angel Vianna, abrangendo suas influências e confluências
na atuação artística, reflexão pedagógica e pensamento crítico sobre o corpo. No contexto do CETKV, esse o de artistas
e educadores continuando a dar frutos em pesquisas plurais.
Como afirma Miller, na didática iniciada pelos Vianna, o aluno é continuamente provocado a tornar-se ao mesmo
tempo um estudioso e um criador, tão pesquisador quanto dançarino no “corpo a corpo com o próprio corpo” (Miller,
2007:16). A aproximação entre bailarino e pesquisador aqui não é apenas um paralelo conceitual. Os procedimentos que
constituem essa técnica, compartilhados em salas de aula e ensaio assim como em espaços cênicos em que se dança,
são ações de pesquisa, operações investigativas: “inquirir, descobrir, achar, seguir os vestígios do corpo”, enumera Miller
para descrever as práticas corporais envolvidas na construção coreográfica segundo os princípios dos Vianna (Miller,
2012: 139).
Um vocabulário foi a forma que encontrei para reconhecer e compartilhar algo do meu próprio percurso de
pesquisa na Técnica Klauss Vianna e oferecer uma pequena contribuição ao campo crescente de teorização da Técnica2
enquanto conjunto de práticas reflexivas de interesse interdisciplinar, alimentado por diálogos entre fazer artístico,
conceituação teórica, práticas pedagógicas e produção de conhecimentos críticos.
A relação vital da Técnica Klauss Vianna com a multiplicidade de percursos trilhados pelos pesquisadores a partir
das proposições de seus antecessores é um dos temas condutores da nossa formação como especialistas. É como uma
rede muito viva de conhecimentos recebidos, renovados, ramificados e transformados em encontros entre professores e

1
2

Todas as citações de obras em língua estrangeira foram traduzidas para o português pela autora.

O lançamento em 2017 do primeiro número da Revista TKV marca o crescimento do campo de reflexão sobre a Técnica. Neste número, a
publicação do Verbete “Atenção”, por Neide Neves (2017), indica o interesse existente em reflexões sobre os vocabulários compartilhados por
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alunos e entre colegas em processos de aprendizagem, investigação e criação. A exemplo de Rainer Vianna que, ao lado
de Neide Neves e docentes da Escola Klauss Vianna (instalada em São Paulo de 1992 a 1995), se esforçou em observar
os modos de fazer desenvolvidos por Klauss e Angel através de intensos diálogos com a práxis das salas de aula (Miller,
2007, p.24), somos permanentemente provocados como alunos a buscar uma atitude reflexiva com relação ao fazer a
que damos continuidade. Em vez de receber uma cartilha pronta, somos provocados a construir a nossa própria,
dedicando toda atenção às rotinas e aos desvios, tornando mais explícitas as escolhas que realizamos, reconhecendo e
amadurecendo os modos de fazer herdamos e reinventamos como saberes compartilhados e compartilháveis. Esse
compartilhamento reflexivo não se distingue da própria Técnica: é o fundamento da atitude investigativa que ela habilita,
da condição de pesquisadores que ela ensina a sustentar dentro e fora das salas de aula e ensaio.
Nesse sentido, a Técnica Klauss Vianna propõe a prática corporal como campo em que a ampliação das
possibilidades de movimento constitui uma ampliação das possibilidades de conhecimento. Esta não é uma proposição
estranha no campo da antropologia social em que se deu minha formação acadêmica como pesquisadora. O
reconhecimento dos afetos – daquilo que os corpos sabem e fazem – sempre está em cena nas reflexões dos
antropólogos sobre suas próprias práticas. Concordo com Mauro Almeida quando afirma que “o instrumento principal do
etnógrafo é seu corpo”, corpo este que será transformado pela experiência de observação participante do que quer que
seja (Almeida, 2003: 21).
Mesmo assim, minha chegada às salas de aula da Técnica Klauss Vianna foi uma experiência de tremendo
impasse diante das dificuldades de traduzir na escrita um pensamento inseparável da densidade material do corpo:
problema que já enfrentava na pesquisa como antropóloga sobre os procedimentos de criação de um coletivo de
performance3. A definição do corpo como “instrumento” de pesquisa evidentemente não dá conta do processo de
engajamento total, biológico, afetivo e cognitivo que caracteriza a pesquisa na performance, na dança ou na educação
somática. Como propõe a perspectiva do corpomídia de Greiner e Katz, a prática da TKV torna evidente que “o corpo
não é um meio por onde a informação simplesmente passa”, mas algo que se produz no processo de troca incessante
com o ambiente e com o presente (Greiner e Katz, 2005, p. 130 – 131). Que tipo de discurso será capaz de compartilhar
esse conhecimento? Minhas tentativas de descrição das práticas e exercícios pareciam impenetráveis à leitura dos meus
colegas na universidade.
Acontecia algo semelhante ao que conta Loïc Wacquant, antropólogo que escreveu sobre sua iniciação no boxe
profissional durante uma pesquisa em um bairro negro de Chicago nos anos 1990: os detalhes que me pareciam
reveladores provavelmente soariam como banalidades ao leitor estranho àquela prática (Wacquant, 2006:VIII). Em algum
lugar desse hiato, no entanto, a meio caminho entre o dizível e o indizível, residem as qualidades mais importantes dos
processos em que fazer e saber não se separam. O teor de redundância e aparente insignificância das nossas tentativas
de escrever sobre o que fazemos aponta justamente para o que não pode se perder: a temporalidade descontínua, a
sutileza das flutuações de entendimento, a busca das variações mínimas, a lentidão das transformações operadas por
procedimentos de repetição, são nada menos que o “corpo e alma”, diria Wacquant, dos processos pelo quais alguém
“se investe no jogo” (Ibidem) da pesquisa do movimento. Como então teorizar as práticas sem excluir seu caráter de
mobilidade e criatividade? Ou, como pergunta Luce Giard falando das práticas que se repetem cotidianamente no interior

3

Projeto “Artes da presença, artes da memória: imagem e performance entre estética e política”, desenvolvido junto ao Departamento de
Antropologia da USP na linha de Antropologia das Formas Expressivas. Bolsa PNPD/Capes, 2015 - 2018.
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das cozinhas domésticas, “como escolher as palavras verdadeiras, naturais e vivas o suficiente para fazer sentir o peso
do corpo?” (Giard, 1994: 280).
Aqui busquei fazer um texto com menos pretensões de objetividade científica, não muito abafado por formalidades
acadêmicas, privilegiando o diálogo com a sistematização da Técnica e com minha própria experiência em sala de aula.
Considerei que alguns recursos poéticos, imagens e metáforas podem ajudar a dar conta de processos de transformação
que não são mensuráveis ou quantificáveis, no esforço de sistematizar e tornar comunicável um pensamento que Miller
descreve como “processual e cinestésico” (Miller, 2012: 35). Mas, ainda assim, busquei não trocar o entendimento do
leitor por metáforas sedutoras mas imprecisas. Um texto que promovesse a simples estetização do que acontece em
sala de aula não faria justiça à Técnica Klauss Vianna enquanto prática de pesquisa. Busquei falar das transformações
que acontecem pelo fazer da dança fugindo de tudo que pudesse sugerir que o corpo está além ou aquém do
pensamento.
Como afirma Jussara Miller em sala de aula, a vivência ou sensação em si não é o fim do que fazemos: o
movimento didático e criativo em pesquisa passa pelo reconhecimento da expansão de disposições e operações
corporais que organizam, desorganizam e reorganizam o sensível e o pensável4. Encontrar as palavras para dizer o que
se fez e o que se experimentou como aprendizado também é trabalho do corpo. Também é trabalho do corpo em
pesquisa a reflexão sobre os procedimentos que facultaram essa expansão. Não por acaso, no contexto da
Especialização, o procedimento de redação de protocolos constitui parte fundamental da descoberta da TKV pelo
aluno-pesquisador: ele permite a articulação e o amadurecimento de vocabulários de pesquisa compartilhados, ajuda a
organizar como conhecimento arduamente conquistado a experiência dos combates e prazeres da prática em sala de
aula.
Mais do que de experiências indizíveis, íntimas e incomunicáveis, o corpo na rede de pesquisas que Klauss
Vianna começou a tecer é lugar de operatividades e conhecimentos, de saber-fazer: é o lugar da técnica. Nesse sentido,
o esforço deste trabalho conflui com a valorização da herança de Klauss Vianna em seu caráter técnico, atento àquilo a
que Rainer Vianna se referiu (Vianna, K. e Vianna, R., entrevista em vídeo, 1992) como “cientificismo” do trabalho de seu
pai: seu teor de conhecimento sistemático, construído pela proposição de procedimentos ordenados e portanto
reprodutíveis, multiplicáveis em infinitas variações, prontos a serem transformados de maneira colaborativa pelos
praticantes na medida em que habilitam novas descobertas.
A palavra – falada, escrita, lida, é caminho e matéria-prima do trabalho do corpo, do movimento de nomear e
compartilhar o que cada corpo encontra, momento fundamental de toda pesquisa. Em seu caráter performativo, as
palavras constituem um campo de ação – falar é fazer, um fazer em relação. Situado no corpo, no ambiente e na
sociedade, esse fazer em relação das palavras atravessa as dimensões investigativa, didática e criativa da Técnica. O
vocabulário que me propus a iniciar quer continuar esse movimento, encontrar espaço de reflexão nas palavras que
articulam da Técnica Klauss Vianna enquanto sistema de práticas investigativas. Essa perspectiva, como aponta Neide
Neves, evolui no sentido de transpor as dicotomias entre corpo e mente, percepção e conceituação (Neves, 2010: 7375) e mesmo entre técnica e criação.

4

Retiro a formulação de Michel De Certeau que, em A invenção do cotidiano , descreve a relação entre corpo,
instrumento e texto como um sistema de “organização do pensável” (1980: 215).
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Alguns termos incluídos neste trabalho já foram utilizados para compor a sistematização da técnica (nomeando
tópicos, vetores e temas) que hoje permite seu compartilhamento em cursos de formação como o que realizamos na
PUC-SP. Outros habitam as salas de aula e ensaio, circulam e se transformam, são gerados e desfeitos no movimento
dos próprios processos de pesquisa em que estão imersos. Organizar um vocabulário da Técnica Klauss Vianna
enquanto prática de pesquisa, será portanto sempre uma tarefa incompleta, já que aborda um conhecimento e uma
prática sempre em transformação. Como afirmam Neves e Miller, a Técnica Klauss Vianna, como perspectiva reflexiva,
“não busca novas palavras, mas busca principalmente novos entendimentos das palavras que já existem” (2013:7). Ela
parte do reconhecimento das palavras em ação, vivas em seus usos e inseparáveis da experiência corporal como o
dimensão fundamental de toda linguagem e portanto de toda produção de conhecimento, seja ele tido como “prático” ou
“teórico”.
Sobretudo, a forma deste trabalho foi determinada pela minha percepção, de que uma das coisas mais
importantes que a TKV me trouxe como pesquisadora foi um certo modo de falar sobre o fazer do corpo – de articular
verbalmente a atitude ao mesmo tempo reflexiva e comprometida que caracteriza o saber prático, de torná-lo mais
comunicável. Este trabalho é portanto motivado pela vontade de apurar e compartilhar alguns dos termos que articulam a
Técnica como um modo de fazer palavras com aquilo que praticamos. O vocabulário que apresento, apesar de bem
pequeno, pretende socializar alguns desses termos que sintetizam entendimentos do corpo em movimento, contribuindo
com os caminhos de “conexão entre teorização e prática artística” abertos pela Escola Vianna (Miller, 2012:48).
Como afirma Christine Greiner, os estudos do corpo podem cumprir um papel fundamental na busca de
epistemologias que recusem binarismos e ofereçam modos de mediação e processos de tradução entre teoria e prática,
palavra e ação (Greiner, 2011). Nesse sentido, enfrentar o binarismo corpo/mente se torna uma tarefa imprescindível,
com a qual a Técnica Klauss Vianna tem muito a contribuir, enquanto um legado de práticas pensantes, aberto ao
presente e à transformação pela experimentação. A forma de um vocabulário aqui proposta vai ao encontro dessa
necessidade de tradução, de diálogos que potencializem o desenvolvimento de práticas de pesquisa que possam
transitar, menos amarradas por dicotomias, entre prática e elaboração teórica, entre produção intelectual e criação
artística. Trata-se de continuar a abrir trilhas para a reflexão sobre o que a Técnica Klauss Vianna oferece à discussão
sobre as práticas corporais como constituintes de um saber “indisciplinar” (Greiner, 2005).
Ao tomar a TKV como matéria de reflexão e escrita, espero contribuir também com seu desenvolvimento e
multiplicação. Esse engajamento na empreitada que descrevo é incontornável: o movimento reflexivo destes verbetes
não separa saber e prática. É sempre um risco assumir essa posição, recusar uma tomada de distância cautelar. Desse
risco também fala a imagem de um equilibrista na corda bamba, que Michel De Certeau encontra para descrever os
desafios do saber prático: como o artista de circo que “faz parte do equilíbrio que altera” (2008: 114), na pesquisa da
Escola Vianna aprendemos que é preciso implicar-nos em uma estabilidade nunca resolvida. Este pequeno vocabulário é
parte dessa aposta compartilhada na Técnica que seguimos construindo, empenhando nosso próprio peso no estudo do
próximo passo, entendendo o que fazemos como algo vivo que, “como o corpo, respira e se move” (Vianna, apud Miller,
2007, p.52).
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ANATOMIA
A anatomia na Técnica Klauss Vianna não é tratada como um conhecimento dado ou acabado. O estudo
anatômico não se reduz, na perspectiva da Técnica, à reprodução ou aplicação de estruturas e funções biomecânicas
descoladas da vivência corporal: o que interessa é conhecer o corpo vivo e em movimento, saber refletir e comunicar
esse conhecimento. Para isso, as ilustrações e terminologias técnicas oferecem ferramentas, linguagens, apontam
caminhos, mas não substituem a prática nem apresentam soluções pré-determinadas para os problemas que emergem
na pesquisa do movimento.
Todas as proposições didáticas e exercícios de auto-observação e de observação do movimento do outro na
Técnica Klauss Vianna tratam de anatomia, na medida em que estabelecem a concretude do corpo como referência para
todos os processos individuais e coletivos de experimentação, reflexão e criação. A anatomia, nesse sentido, não é uma
disciplina separada, preparatória ou acessória à prática da dança: ela é antes o saber gerado nessa prática e sua
matéria. Do ponto de vista da dança enquanto prática de pesquisa, mover-se com atenção e intenção é estudo
anatômico: é investigar profundamente de que o corpo concretamente se compõe, como se diferencia internamente em
partes, como essas partes diferenciadas se combinam, se mobilizam e tensionam mutuamente, como se desarticulam,
quais potências e limites do movimento são dadas por essa condição material articulada.
Pesquisamos pela palpação e pela atenção às sensações no movimento, por exemplo, homologias morfológicas e
funcionais entre as estruturas dos calcâneos, dos ísquios (“calcanhares do quadril”) e dos processos mastoides
(“calcanhares do crânio”); ou entre o osso sacro e o osso occipital. Nas aulas práticas também se faz uso de diagramas
que favorecem perceber certos padrões de organização das estruturas anatômicas: as triangulações criadas entre
pontos de apoio do corpo no chão (por exemplo o triângulo do pé formado pelos calcâneos, sesamoides e quinta
articulação metatarsal); ou, na posição deitada sobre as costas, os triângulos formados entre calcâneos e sacro ou entre
o sacro e as escápulas.
Com as mãos e dedos é possível tocar e imaginar dois pontos de uma formação óssea como polos opostos de um
eixo: a base do sacro e a sínfise púbica ou os dois epicôndilos do úmero que direcionam o cotovelo. A sensibilização
para essas geometrias traçadas a partir de saliências ósseas reconhecíveis pelo toque, facilitam a percepção de como o
corpo se distribui em espaços, seja no que diz respeito aos espaços internos – distâncias e oposições entre ossos,
cavidades, incongruências articulares - seja no que diz respeito ao movimento como projeção do corpo no espaço que o
cerca. A referência às estruturas e à organização da matéria corporal, assim, tem na Técnica Klauss Vianna um papel
fundamental no desenvolvimento do estado de presença: convida a à percepção das qualidades do corpo vivo como
fundamento do aqui-agora, em que a atenção à espacialidade anatômica multiplica as condições do pesquisador de
explorar a espacialidade do ambiente.
As imagens e modelos anatômicos científicos apareceram na pesquisa didática sempre acompanhados de ações
de experimentação, de modo que as representações sejam apresentadas em subsídio a uma atitude de pesquisa, postas
em relação com o que se pode sentir e palpar próprio corpo ou no corpo de um colega, às percepções geradas no fluxo
do movimento, nunca em função de uma postura estática nem de uma forma de movimento sempre igual a si mesma.
Como ressalta Miller (2007: 62), o estudo cinesiológico e anatômico de Klauss Vianna nunca foi pautado por nenhum
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fascínio com a anatomia em si, e sim desenvolvido a partir das experimentações e questionamentos do trabalho de sala
de aula: preenchido de significado prático e posto em ação.
Quando as ilustrações e modelos tridimensionais são trazidos à sala de aula, deixa-se que essas formas e
imagens produzidas segundo as exigências das ciências biológicas participem (também em sua qualidade estética,
sensível) da pesquisa do corpo vivido: que nos convidem, por exemplo, a dar atenção aos detalhes e à complexidade
implicada na menor das articulações. O repertório teórico anatômico também cumpre um papel de inspirar na orientação
didática e na pesquisa autônoma dos alunos caminhos impensados de sentir e experimentar. As imagens da anatomia
como disciplina de dissecção, por exemplo, apontam possibilidades para o procedimento análogo de decomposição do
movimento a que Klauss Vianna se referia: os diagramas elaborados pela ciências médicas, na medida em que oferecem
um modo de ver diferente do habitual, fazem parte das estratégias de “por em xeque” (Vianna, 2008: 142) as imagens do
corpo construídas socialmente e que informam a cristalização dos gestos, das posturas e do pensamento (ver
desconstrução).
Se o estudo anatômico é parte fundamental da TKV como pratica de pesquisa, os ossos e articulações tem lugar
privilegiado do processo de despertar o corpo: “A questão é descobrir os ossos. Ou mais do que isso: é verificar os
espaços que existem entre eles, porque aí é que estão baseadas as alavancas do corpo” (Vianna, 2008: 123). Nesse
interesse pela anatomia do sistema esquelético, o que mporta não é decorar os nomes dos ossos, e sim encontrar as
referências sensíveis da concretude do corpo: condição indispensável para aprofundar pesquisa das possibilidades do
movimento. Anatomia é assim um modo de falar do corpo em ação e provocar ações em atitude de pesquisa.
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AULA (Sala de)
Uma prática somática que reconhece os caminhos do corpo como caminhos de construção e troca de
conhecimentos, envolve procedimentos necessários para estabelecer um espaço em que essa construção e essa troca
possam acontecer. Na história da Escola Vianna, este espaço é a sala de aula: um território de disponibilidade para a
pesquisa que pode abrir-se também em uma sala de ensaio, em uma sala de treino, no espaço cênico de uma
performance e na vida cotidiana, onde quer que os saberes do corpo sejam reconhecidos e cultivados.
Antes de mais nada, afirmou Klauss Vianna, é preciso colocar as pessoas na sala de aula. Ele nunca teria
concordado com o senso comum de que é preciso deixar “lá fora” todos os problemas para comprometer-se na pesquisa
corporal, já que entendia que tudo que alguém vive, pensa e sente está no corpo: a pesquisa implica justamente colocar
tudo isso em movimento. Mesmo assim, Klauss propunha que uma sala de aula tem sua própria “ordem interna”, de que
todas as pessoas envolvidas, alunos e professores, devem estar bem conscientes. Defendia que os movimentos mais
elementares do dia a dia podem ser muito mais valiosos na técnica do que exercícios “sofisticados” (Vianna, 2005, p.
121-122); que a relação professor aluno não deve ser diferente de outras relações diárias, e que é fundamental para a
pesquisa corporal derrubar a parede que separa a sala de aula do mundo exterior cotidiano (idem, p.111). Ao mesmo
tempo afirmava uma diferença: a sala de aula não é a rua, não é a casa nem é o local de trabalho (Vianna, 2005,
132-134).
A ordem interna - temporal, espacial e de conhecimento (epistemológica) – de uma sala de aula, quando é
conscientemente diferenciada e não arbitrariamente separada de outras ordens da vida, oferece condições para que se
possa perceber e desconstruir padrões de tensão e movimento cristalizados, padrões que em outros espaços são tidos
como naturais, corretos e inabaláveis. Entre outros aspectos, a sala de aula precisa ser diferenciada como espaço onde
as dificuldades de qualquer tipo possam ser expostas e reconhecidas como parte da atividade de autoconhecimento. Um
espaço onde é válido e importante dar-se a chance de não saber – principalmente o que se tomava por já sabido – de
desarmar e decompor os caminhos já estabilizados de movimento e assim abrir espaço para o novo.
Ao recusar a ideia de que deve-se deixar lá fora o que o corpo traz do cotidiano, a Técnica Klauss Vianna propõe
que o que cria uma sala de aula não é uma fronteira forçada entre a vida e a dança, e sim um certo jeito de fazer, de
perceber e de expressar aquelas mesmas relações e tensões que existem no dia a dia e que estão presentes em todo
gesto. Estar conscientemente em sala de aula é dispor-se a reconhecer e trabalhar essas mesmas relações e tensões de
jeitos novos, imprevistos (inclusive para o professor) e muitas vezes desconfortáveis, desafiadores, que desestruturam o
que parecia estabilizado no corpo, na percepção e no pensamento encarnado.
Essa desestruturação, a que Klauss dava tremenda importância, precisa de um espaço físico e afetivo
relativamente seguro para acontecer: esse espaço é provavelmente o que ele chamou de ordem interna da sala de aula.
Não uma ordem que oferece um modelo pronto do que é certo e errado, nem uma experiência mais verdadeira do corpo.
O que ela oferece, quando não exige, é um certo modo fazer e estar em grupo: a atenção e a investigação como terreno
comum. Essa ordem interna também não é algo que está pronto antes do início da aula, resulta de um trabalho. A ordem
da sala de aula surge quando se organiza ativamente uma qualidade de atenção diferenciada para o que “lá fora” poderia
parecer banal ou instrumental. Quando essa diferença de atenção é ativada, seja pela percepção do aluno, seja pela
provocação do professor, a aula já começou: é assim que aula se instala. Nada garante também que ela se sustente
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sozinha no tempo, também depende de trabalho para ser reestabelecida e renovada por uma série de procedimentos,
instruções e ações.
Jussara Miller costuma chamar de “chegança” (Miller, 2012, p.100) o processo inicial que convoca o aluno,
primeiramente, a colocar-se sala, como propunha Klauss. Trata-se sempre de procedimentos práticos, pelos quais os
corpo é convidado a uma qualidade de presença diferenciada. Para muita gente, a ação simples de tirar os sapatos e
experimentar o chão (que não é o chão de casa) com a pele dos pés já provoca uma diferenciação, incômoda ou
repousante, que convoca uma atenção de outra qualidade ao próprio estado corporal. O mesmo ocorre com a ação de
deitar-se no chão. Thereza Feitosa, em uma sala de aula da PUC-SP, lembrava: não temos o costume perceber a
posição deitada, nem a proximidade ao chão como posições de aprendizagem. Algumas pessoas chegam sem nenhum
hábito de buscar o chão, para outras o gesto é familiar, mas a ordem da sala de aula oferece nos dois casos a
possibilidade de fazê-lo enquanto modo de conhecer (o corpo, o ambiente, a turma, o mundo), de querer saber o que
apenas esse gesto ensina.
A sala de aula é o lugar onde essas e outras ações podem ser reconhecidas como práticas de pesquisa. É
necessário o convite permanente de parte do professor para que mesmo os gestos mais familiares possam tornar-se
matéria de observação. É necessário provocar a curiosidade a respeito do que o menor movimento e a mais ordinária
das relações provocam, para que as sensações não sejam ignoradas e sim ativamente reconhecidas e investigadas.
Alguns desses convites são reconhecíveis na ordem das aulas da Técnica Klauss Vianna oferecidas por diferentes
pesquisadoras. Por exemplo: sentar-se numa roda para falar e escutar colegas e professor; tocar uma parte do corpo
enquanto se fala e escuta, caminhar pela sala com atenção ao ambiente e ao modo como o corpo se organiza em
relações mutáveis com a gravidade, com as qualidades do espaço, com outros corpos presentes, com as memórias,
sensações e emoções que traz em si, e assim por diante.
Em turmas que compartilham uma regularidade de trabalho, como as que observei no Salão do Movimento
(Campinas, Brasil), estúdio de Miller, é possível notar que os alunos vão tomando para si esses procedimentos,
incorporando-os à sua maneira como recursos de pesquisa. Ao chegar no espaço da aula muitos já buscam o chão,
tocam o pés, fazem o que quer que lhes seja necessário para começar a tecer a ordem da sala de aula, sem a
necessidade de comando da professora. Acredito que isso indica que faz parte da Técnica Klauss Vianna como prática
de pesquisa o processo pelo qual as condições para o trabalho experimental e criativo vão sendo percebidas como algo
que não depende só de uma ordem produzida pelo professor, mas da presença de cada pessoa em sala.
Klauss Vianna considerava fundamental que o professor implicasse seu corpo, abandonando a posição de
comando do mestre na frente do espelho, que se sentasse no chão em roda com os alunos e expusesse suas dúvidas e
limites: “o professor não é dono da verdade” (Vianna, 2005 p. 134); “...Não escondo nada da sala: às vezes fico com
preguiça, ou mal-humorado, ou cansado. Mas não escondo essa sensação e digo a eles: ‘Olha hoje não estou bem’...”
(Vianna, 2005, p. 145-146). A aula tem princípios e objetivos definidos e mesmo assim depende de uma relação em que
todos se arriscam, com autonomia, segundo seus próprios interesses de pesquisa, a estar na posição de não saber. É
importante notar que não se trata de defender que o professor lave as mãos de sua responsabilidade no trabalho de
produção e cultivo da ordem da sala de aula. Trata-se apenas de que ele humanamente e sem cinismo reconheça seu
limite e se reconheça como corpo em processo de pesquisa.
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Nesse sentido, a pesquisa em Técnica Klauss Vianna reforça a perspectiva desenvolvida por bell hooks (inspirada
por Paulo Freire), de que o lugar hierárquico do professor nas estruturas educacionais burguesas está calcado na cisão
entre mente e corpo (hooks, 2017, p. 253). Desafiar essa separação na prática passa por combater a ideia de que uma
pessoa intelectualmente qualificada para ocupar o lugar de professor é alguém que deve negar a experiência corporal –
a sua própria, até mais que a de seus alunos. Uma ordem da sala de aula que renuncie à cisão mente/corpo implica,
nesse sentido, o amadurecimento do professor, exigindo que se disponha a correr riscos: “não quero que os alunos
corram nenhum risco que eu mesma não vou correr, não quero que partilhem nada que eu mesma não partilharia”
(hooks, 2017, p.35).
Como professora formada pela Técnica Klauss Vianna, em uma aula de dança ou de arte marcial, reconheço esse
risco como parte da minha responsabilidade na relação com o aluno. Minha presença e minha escuta dependem
definitivamente de estar ali de corpo inteiro, sem receio de expor meus limites e compartilhar minhas dúvidas, abandonar
certas propostas e buscar outras, reinventá-las se necessário a partir das necessidades de pesquisa das pessoas com
quem compartilho aquele espaço. A presença do professor que se coloca no risco da pesquisa com seus alunos nada
tem a ver com uma obrigação de exibir virtuose ou condição física excepcional. Tem a ver sim, com a densidade de sua
vivência em práticas de pesquisa e com seu interesse em aprofundar essa vivência colocando-se em sala de aula como
pesquisador.
Assim, a ordem da sala de aula na Técnica Klauss Vianna também questiona o suposto dever de superioridade
corporal ou “técnica” (aqui no sentido mais raso da palavra), como um modo frágil de proteger o professor em sua
posição de autoridade. A posição defensiva de autoridade prejudica a escuta também na medida em que obriga o
professor a manter os desafios e as escolhas trabalhosas que enfrenta como artista bem separados das certezas que
afirma em sala de aula. Essa separação é também uma prisão, já que o mantém à parte de todo crescimento criativo que
possa acontecer em sala de aula, supondo que seu trabalho “de criação” deva acontecer em algum outro lugar. Tal
posição é calcada mais uma vez em dicotomias que separam a mente do corpo e o processo de criação artística das
práticas consideradas técnicas ou pedagógicas. Na busca de transpor essas separações é que o espaço da Técnica
Klauss Vianna exige uma ordem própria da sala de aula: uma ordem de pesquisa estabelecida por procedimentos
compartilhados, voltados para a busca do corpo em atitude de autonomia e disponibilidade investigativa. Produzida em
presença, na escuta entre presentes, não se trata de uma ordem imutável, mas que sempre se transforma em sua
qualidade de encontro.
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AUTONOMIA
Em outubro de 2016, enquanto no curso da PUC passamos da metade do semestre dedicado ao estudo dos
vetores de movimento, me encontro em um impasse que chamei mais tarde de “a crise do colchão”. Durante as aulas,
sempre que tento buscar algo novo no corpo percebo-o endurecido, cansado da briga com um colchão deformado pelo
uso. Registro em um protocolo:
me pergunto o quanto meu desconforto não é resultado também de uma presença nova do meu corpo,
que agora é também pesquisador de seus próprios estados, que anda mais treinado a escutar-se, e se
depara com o trabalho que dá dormir sem um bom apoio.
Autonomia é a palavra que me vem à cabeça. Sei (escuto) sobre a tensão que carrego nas costas o que
nenhum ortopedista jamais saberá e cabe a mim responder ao que sei. Como na pesquisa no processo
dos vetores, a disposição para a escuta do corpo ganha uma dimensão de conquista de autonomia, de
um movimento de assumir maior responsabilidade pelo próprio peso, pela própria presença.

Se a dança, como dizia Klauss Vianna, “está dentro de cada um” (Neves, 2008, p.40), dançar implica reconhecer o
movimento como algo que diz respeito às nossas próprias escolhas, ver movimento do ponto de vista de um querer e de
um sentir (Miller, 2012, p. 149), das intenções com quais me coloco em relação.
“Ninguém melhor do que você pode questionar sua postura, suas ações. Não são as sequências de postura dadas
por uma pessoa à sua frente que farão de você um bailarino ou uma pessoa de movimentação harmônica” - afirma Vianna
(2005, p.104). Essa proposição que perpassa toda a concepção didática da TKV entrega ao aluno grande liberdade e
responsabilidade na sua prática. A autonomia também é um princípio que nos ajuda a lembrar que a Técnica não oferece
um apoio de tipo terapêutico: os professores não tem nem o poder nem a pretensão de resolver para os alunos os
problemas que eles tragam no corpo. O professor apresenta modos de abrir caminho e reconhecer-se: descobrir soluções
possíveis de movimento diante dos problemas que apareçam será trabalho intransferível de cada um.
Qualquer efeito da Técnica no alívio de tensões e queixas, tem a ver com o fato de que ela desafia o aluno a se
dispor para o autoconhecimento, tornando-se progressivamente mais atento na escuta do próprio corpo, mais sensível e
mais capaz de perceber, formular e lidar com seus próprios problemas, sejam eles dores crônicas ou questões
conceituais. Estar em sala de aula como artista e como pesquisador é um caminho de autonomia, de tomar cada vez mais
nas próprias mãos – nos próprios pés e no corpo todo, osso por osso – o trabalho de criação e construção de saberes, o
trabalho de transformar-se.
Nesse sentido, na Técnica Klauss Vianna, a autonomia é filha da atenção. Tal como a define Neide Neves, a atitude
de atenção ao próprio corpo é o que garante uma apropriação consciente dos conteúdos da aprendizagem (Neves, 2008,
p.85). A atenção coloca em ação a capacidade do corpo de descolar-se da repetição de padrões passados e criar, pela
escuta das singularidades e das relações presentes, “novas soluções para situações, conhecidas ou não” (Neves, 2017,
p.4). A escuta atenta é o princípio desse movimento de “apropriar-se” dos limites e possibilidades do seu movimento, sem
esperar que o movimento lhe seja entregue ou autorizado pelo professor, coreógrafo ou diretor.
Em se tratando de uma técnica que tem o processo investigativo como fundamento de suas proposições didáticas
(Miller, 2012, p. 28), o trabalho da Escola Vianna desafia o aluno lidar não com passos ou posturas, mas com a
multiplicidade – muitas vezes conflitiva e ambígua – dos caminhos de movimento. Nos termos que Miller traz de Luigi
Pareyson, trata-se de provocar em alguém a “exigência de fazer por si mesmo” (Ibidem, p. 20). Enfrentar essa exigência
de autonomia – reconhecer a técnica como busca de soluções desconhecidas para impasses e contrassensos – é o que
constitui um pensamento na dança (Miller, 2012, p. 28), fluente em inventar e reinventar modos de fazer corpo, mover-se,
abrir espaços.
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CENA (CORPO/ESPAÇO/MOMENTO CÊNICO)
Tudo aquilo que investigamos como qualidades técnicas do movimento – tais como a relação com a gravidade, o
tônus, a resistência e a organização dos direcionamentos na estrutura anatômica – é inseparável do que o movimento
tem de expressivo. Como explica Neves, Klauss Vianna entendia que o movimento se adensa gerando emoções e
sentidos na medida em que é produzido em estado de atenção à concretude do corpo em movimento: o significado ou
informação trazida em um gesto não é algo externo, os estados corporais são eles mesmos carregados desse algo que
se transmite, emociona e comunica (Neves, 2008, p. 99).
A noção de cena, desdobrada em expressões como corpo cênico, espaço cênico ou momento cênico, fala de
como, na mesma medida em que investiga a mobilidade singular de cada corpo, a pesquisa na Técnica Klauss Vianna
levanta perguntas sobre o que pode um corpo em relação, como gerador de sensações e sentidos compartilháveis. Cada
qualidade do movimento diz respeito também a seu lugar em um fluxo coletivo de presença, de que participam tanto os
parceiros de performance quanto quem chega para se fazer testemunha daquele processo em um dado momento. O
momento cênico é aquele em que essa dimensão de co-presença é reconhecida e convertida em matéria de
investigação e criação.
Aqui é importante ressaltar, como faz Hubert Godard, que o fazer do corpo em movimento – na dança, mas não só
– diz respeito a uma “partilha” de territórios, à reorganização de um espaço coabitado e de suas tensões (Godard, 1995,
p. 25). O que ocorre em cena não é um discurso unilateral, não é exibição, não apresenta um produto acabado. Nem
necessariamente é a expressão algo muito íntimo, já que do ponto de vista que Klauss Vianna propunha, não pode haver
um interior separado de tudo aquilo que o corpo vive em relação. No momento cênico o processo de “significação”, diz
Godard, ocorre tanto no corpo do bailarino quanto no corpo do observador (Ibidem), em uma rede complexa, da qual
formam parte tanto os modos de mover-se quantos os modos de perceber o movimento de outros. Se reconhecemos
essa rede de trocas em ação, a expressão cênica já não pode ser tratada como algo que vem “de dentro”.
Estar em cena é estar mesmo engajados no mundo, lidando com o mundo, mover-se para e mover-se em relação.
Pensar o estado cênico como estado de presença e partilha provoca um amadurecimento da noção de “expressividade”
do movimento na direção da noção de intencionalidade. Como propõe Miller, o processo técnico de construção de um
corpo cênico passa por livrar-se da busca de “expressar o seu algo mais” (Miller, 2012, p. 49) em uma entrega ao estado
investigativo de criação: buscamos a prontidão para a relação, um corpo “lábil, ou seja, o corpo próprio em estado
exploratório e perceptivo” (Ibidem, p.73).
Como afirmam Laszlo e Miller “a relação com o público num constante fluxo de afetos” (2016, p. 166), faz parte do
campo de conhecimento da dança em que nasce a pesquisa da Escola Vianna. Estar e perceber-se em cena, em estado
de encontro com um outro – público, testemunha, observador – é uma condição fundamental, formativa, para processo
técnico de pesquisa do corpo. Essa condição de encontro ilumina de modo diferente todo os elementos da pesquisa:
confere outra espessura às relações de articulação, peso, apoios, resistência, oposição e presença. O estado de atenção
do corpo em cena é uma síntese radical – no sentido de que vai à raiz – dos muitos níveis de disponibilidade que
a Técnica Klauss Vianna busca cultivar.
O movimento cênico reconhece e mobiliza toda uma teia de escutas e olhares, na mesma medida em que se
deixa enredar nela, impregnado-se de intenções nessa partilha. Em sentido convergente, vale lembrar como, a partir das
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definições de Gerald Edelman, a noção de cena aparece no trabalho de Neide Neves para descrever a atividade da
consciência em estado de atenção: tecido de processos que conecta a multiplicidade do presente mobilizando ao mesmo
tempo “percepção, valores, memória, conceitos na relação com os estímulos externos em andamento” (Neves, 2008, p.
90).
Na relação com um observador ou testemunha torna-se mais evidente, ainda, o modo como a articulação do fluxo
de movimento exige escolhas – a “seleção e a digestão de tudo que foi e é experienciado” (Miller, 2012, p. 121). Se
essas escolhas se tornam cada vez mais conscientes, o sentido da autonomia e de certa responsabilidade criativa
também se iluminam radicalmente. A (cons)ciência das escolhas implicadas na pesquisa do corpo em cena retira a
questão da criação da chave da genialidade, da inspiração, trazendo o processo criativo para a dimensão de um trabalho
prático, de uma produção material. Entre o “chão de madeira da sala” e o “chão de madeira” do palco, dizem Miller e
Laszlo (2016, p. 156) nos empenhamos numa manufatura em que invenção poética e pesquisa técnica jamais se
separam. Reaproximamos assim nosso entendimento das artes da cena, essas que tem apresença como matéria, dos
fazeres artesanais.
Tomando o encontro cênico como questão fundamental no campo de saber prático da Técnica Klauss Vianna,
somos ainda convocadas a observar e elaborar, no corpo, os efeitos da dicotomia técnica/criação. Assim como outras
dicotomias arraigadas, essa separação ainda se faz sentir quando a questão é colocar-se em cena. Afim de ir mais além,
a pesquisa do movimento também precisa ser reconhecida como busca de novas condições de encontro, já que as artes
de mover-se são artes de partilhar com outras gentes nossos territórios de chão e sentido.
O movimento está sempre em relação e portanto nunca está à salvo de desvios, transformações e imprevistos,
estar presente em cena é estar disponível para isso. Entre as provocações importantes feitas por Jussara Miller em sala
de aula, destaco uma que segue reverberando no meu movimento e que diz muito sobre a franqueza que a presença
cênica exige. É preciso manter uma porta aberta ao risco, e portanto é fundamental reconhecer os limites que levamos
no corpo, a história de restrições e constrangimentos que definem nossas zonas de conforto, que desenham, dizia a
professora, o jeito de “a Julia gostar da Julia”, nos levando a privilegiar certas escolhas no movimento. Mas ao mesmo
tempo – que importante, que difícil: descobrir-se sem tanto susto já do lado de fora, reconhecer quando o movimento já
nos levou a outro lugar, quando a qualidade de um encontro já nos impregnou de outro modo de fazer, e saber estar
presentes aí sem olhar pra trás.
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CHÃO
Duas Forças Opostas geram um Conflito, que gera o
Movimento. Este, ao surgir, sustenta-se, reflete e projeta
sua intenção para o exterior, no espaço. No corpo, esse
fenômeno se inicia no momento em que descubro a
importância do solo e a ele me entrego e o respeito (Vianna,
2005, p.93).

Klauss Vianna entendia o contato íntimo com o chão como raiz do movimento. A relação com o solo torna-se
assim um princípio fundamental da investigação dos tópicos de trabalho que ele propunha. Isso se faz notar nos
procedimentos didáticos: o momento inicial de uma aula na Escola Vianna é quase sempre um convite para entregar-se
ao chão, senti-lo, reconhecê-lo. Ganhar intimidade com o chão através de ações como acomodar-se, apoiar-se, deslizar
ou rolar (Miller, 2007, p. 60) é um modo de ganhar intimidade com as próprias estruturas corporais, de reconhecer muito
concretamente os caminhos pelos quais o movimento é gerado. O chão, reafirma Jussara Miller, “é um elemento
primordial e a mais concreta referência” para a percepção de relações fundamentais e a autoobservação (Ibidem, p.59).
Os estudos do chão envolvem o reconhecimento ou mapeamento das estruturas ósseas, das possibilidades de
articulação do corpo e de seu volume no espaço.
Mas, antes de mais nada, a Técnica Klauss Vianna dá ao chão um papel fundamental na (re)descoberta da ação
da gravidade e do peso. No corpo a corpo com o solo, aprendendo a passar do abandono ao apoio ativo, o aluno
descobre o peso como força a ser posta em uso. O chão é o parceiro insubstituível na investigação dos usos do peso em
oposição à gravidade, como força que aplicada contra o corpo da terra gera uma reação contrária (Ibidem, p.56-57), que
por sua vez gera leveza quando direcionada e distribuída pela estrutura óssea e muscular (Neves, 2008, p. 41).
Familiarizando-se com essa oposição fundamental, experimentar o chão é uma forma prática de investigar o universo
das qualidades de movimento como modos de usar essas correlações de forças: variações de tônus, resistência,
direcionamentos e ritmos se alimentam da relação com solo. Pouco a pouco, desenvolve-se uma curiosidade pelo
encontro com o chão: todas as possibilidades dessa relação ganham potência investigativa e criativa.
Nesse sentido, a conscientização do corpo passa por uma tomada de consciência da relação que mantemos com
o solo desde que nascemos, das evidências sensíveis da conversa incessante que travamos com a força da gravidade.
O reconhecimento da constante troca de forças entre o corpo e o chão é condição para que o movimento ganhe a
qualidade que Vianna chamava de intenção. O chão é quem primeiro ensina que o movimento é sempre relação, sempre
“está para” (Neves, op. cit, p. 95): é intencional no sentido de que sempre se refere (saibamos ou não) a alguma coisa.
Reconhecido e respeitado, o chão dinamiza intencionalidades e nunca falha em convocar estados de presença. O
movimento consciente investiga o que vem do chão e reconhece o que do chão não passa. Chão é sempre um bom
começo.
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DESCONSTRUÇÃO

Na desconstrução é que o trabalho começa (Vianna, 2005,134). Ou, como afirma Jussara Miller a respeito do
processo criativo desenvolvido a partir da Técnica Klauss Vianna, o início é uma “avalanche de nãos”: o vazio da
negação e da inação vem abrir espaço para a elaboração de afirmações (Miller, 2007, p.98). Embora possam
conectar-se a discursos teóricos, as noções de desconstrução, desestruturação e negação são aqui vinculadas, antes de
mais nada, ao universo de pesquisa da Escola Vianna em salas de aula e processos de criação cênica: traduz práticas
que desenvolveram para introduzir sistematicamente a observação, o estranhamento e o questionamento como
operações fundamentais no modo como o corpo gera movimento, ocupa espaço e se vincula a outros corpos.
Entender esse sentido particular de desconstrução implica, assim, recusar a separação entre ação e reflexão. Na
medida em que me movo observo a desestruturação dos modos de fazer e de saber que me pareciam certos,
confortáveis. Parte fundamental da Técnica Klauss Vianna são proposições que visam uma transformação profunda no
modo como o aluno se percebe enquanto se move, nas ações mais ordinárias como caminhar, deitar e levantar-se,
erguer um braço. Neide Neves (2008) explica, recorrendo a diferentes estudos sobre o funcionamento do sistema
nervoso, que embora sejam estáveis, os padrões de movimento não são imutáveis, estão em permanente reconstrução.
Assim, há um espaço de instabilidade em todo corpo vivo, um espaço aberto para a recombinação dos fatores
componentes do movimento: é aí, nessa instabilidade, que a Técnica Klauss Vianna trabalha (Ibidem, p.75).
Para Klauss, o momento em que uma transformação se manifesta no corpo nos revela esse espaço de
permanente instabilidade: portanto nos assusta e é marcado por impasses, avanços e recuos, encantamento e rejeição,
sensações contraditórias (Vianna, 2008, p.99- 100). Me dou conta de padrões de movimento e de tensões ao mesmo
tempo em que se desfazem e experimento o lapso de não saber o que fazer na ausência de hábitos antigos. Na medida
em que a pesquisa avança, estranho o que julgava conhecer. Já não sei mais se aqueles sapatos me servem. A posição
em que costumava dormir agora parece incômoda. No meu trejeito mais gracioso agora me sinto desengonçada. O que
fazer com isso? A atitude investigativa experimentada na sala de aula invade a vida, desperta a incerteza, como aprender
com ela?
Em meu próprio aprendizado e testemunhando as experiências de colegas e alunas, é frequente o aparecimento
da fala: “não estou conseguindo”, associado a esse momento de incerteza. Observando as aulas de Miller, foi possível
notar o quanto nesse momento é importante a presença e a consciência da professora em seu papel de provocadora
(Laszlo e Miller, 2016, p. 160). De um lado, é fundamental não minimizar a dificuldade e o estranhamento da proposta, de
outro nunca se pode deixar de demandar a autonomia da aluna no engajamento com aquela dificuldade, ajudando-a a
encontrar suas próprias estratégias para lidar com a desestruturação que experimenta. No meu caderno de observação
registro:
Uma aluna, chamada a abrir a atenção ao espaço e ao grupo, diz que não consegue porque está muito
atenta aos apoios dos pés, tem dúvida. Jussara interrompe a dinâmica coletiva envolvendo todos na
atenção a essa dúvida: como prestar atenção nos próprios pés, no grupo e na música ao mesmo
tempo? É mesmo um desafio, diz a professora, o desafio da presença em que todos estão engajados.
Ninguém sabe mais ou entende “melhor”, estão presentes no espaço e no grupo, ocupando-se das
dificuldades compartilhadas por todos: em vez de isolar-se, propõe, é preciso confiar no corpo e no
grupo, trabalhar com a dificuldade. A música mais rápida também é desafio: como o corpo responde a
ele?

A dificuldade e o questionamento a respeito de como resolver os problemas da pesquisa corporal são evidências
de que a própria pesquisa está em andamento: reconhecê-las e confiar nas possibilidades de que cada corpo singular
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dispõe para enfrentá-las, colocando-se em relação, são caminhos de presença. Mais intensa é a crise quanto menos nos
apegamos a resultados previstos ou previsíveis, terapêuticos ou corretivos. Não se trata de abandonar hábitos ou
posturas “errados” e adotar os “certos”, mas de uma ampliação da sensibilidade para o que acontece no menor dos
gestos, um amadurecimento da disponibilidade e da curiosidade do corpo para a auto-investigação.
Se Klauss Vianna fala na necessidade de desarmar os padrões de movimento cristalizados pelos modelos e
técnicas que bailarinos, atores e alunos em geral trazem consigo (MILLER, 2007, p.59), é ao mesmo tempo necessário
saber que não é possível simplesmente retirar ou desativar temporariamente as camadas daquilo que esse corpo viveu e
aprendeu. A partir de minha própria experiência com diferentes técnicas de pesquisa corporal (mais ou menos
autoconscientes), acredito que uma técnica não “substitui” a outra: o saber do corpo apenas se complexifica, como se
não houvesse possibilidade de subtração. O princípio da desestruturação não é o mesmo que um apagamento, mas
sempre de adensamento e transformação: nunca “isso não, aquilo sim” e sempre “isso sim, e também aquilo”. Assim o
funcionamento da inteligência do corpo em ação tende a uma complexidade infinita e sua sintaxe é feita tensões nunca
resolvidas, sempre em movimento.
Nesse sentido é importante notar que embora tanto Miller quanto Vianna falem da desconstrução como momento
de início do processo de pesquisa, isso não quer dizer que se trate de um estágio primário a ser superado. A crise que
marca esse momento é matéria preciosa de todo processo investigativo e criativo, há que voltar a ela regularmente. A
negação no “não consigo”, a atenção aos impasses, sensações de retrocesso - “outro dia eu soube, hoje não sei” - se
fazem presentes sempre que há transformação da ordem do “pensamento do corpo” (2007, p.22): transformação sempre
desejável na Técnica Klauss Vianna. Nesse sentido a TKV convoca e provoca sempre a desconstrução: novas crises,
indagações e verdades que se transformam, que desarmam física e conceitualmente os julgamentos dualistas de certo e
errado, belo e feio (Miller, 2007, p.54), dança e não-dança, e assim por diante.
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ESCOLA
nada tão comum
que não possa chamá-lo
meu
nada tão meu
que não possa dizê-lo
nosso
nada tão mole
que não possa dizê-lo
osso
nada tão duro
que não possa dizer
posso
(Paulo Leminski)

Uso propositadamente, neste intento de vocabulário, a primeira pessoa do plural. Nós quem? Quem somos a
Escola Vianna? Como afirma Miller, apoiada em Payreson, mais do que uma genealogia linear, mais do que um depósito
de saberes que se acumulam, mais do que uma linha teórica que é preciso subscrever ou atacar, uma escola é uma
comunidade de fazeres (Miller, 2012, p. 20-21).
Se considerarmos o conhecimento como algo vivo e em constante transformação, a escola é a rede de
colaborações que irriga e alimenta buscas sempre parciais, mas capazes de formar juntas um corpo de conhecimento
em que renovação e continuidade se entrelaçam (Ibidem, p.22). Embora cada aluna e cada professora se orientem por
suas interrogações singulares, seu trabalho não é “solto”, nas palavras de Angel Vianna, na medida em que as
singularidades se sustentam mutuamente: “trabalha nessa comunidade que é a escola, trabalha comigo que eu posso te
orientar” (apud Miller, ibidem).
Se me considero parte dessa Escola, não é porque tenha encontrado aí um conjunto de conhecimentos prontos
que devo passar adiante como objetos que cabem em alguma mala. Faço parte dela na medida em que me disponho a
mobilizar modos de fazer que me foram provocados – mais do que simplesmente transmitidos – por professoras cuja
pesquisa também não está acabada. Porque encontrei nos procedimentos que me foram propostos uma exigência de
fazer por mim mesma, de ser fiel não a um modelo imóvel, mas à busca que as práticas que essa escola cultiva me
permitem descobrir e trilhar com autonomia.
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PALAVRA
O trabalho de produção deste vocabulário tem algo de paradoxal: algo parecido com o que Klauss percebia no
trabalho de escrever A Dança (Vianna, 2005), em colaboração com Marco Antônio de Carvalho: “falo de coisas que
devem ser sentidas e não pensadas” (Ibidem, p.147). Mas é uma incongruência frutífera, essa com que estamos lidando:
se as palavras dessem conta de tudo, pudessem representar as coisas como são, não haveria a possibilidade poética,
quer dizer, de trabalhar com elas para abrir novos caminhos de sentido, criar relações novas entre o sentir e o pensar.
Klauss percebia que o livro também era uma possibilidade de gerar novos movimentos: para quem conhecia seu
trabalho na prática, a leitura tinha a potência de lançar novas luzes, tornar mais nítidas coisas sentidas ou provocar
ângulos novos de observação na vivência. Para quem não conhecia ainda e quisesse mesmo que vagamente
conhecê-lo, as palavras tinham potência de provocar uma busca nova por meios práticos (Ibidem), assim como um mapa
que, na mesma medida em que nunca dá conta dos lugares que supostamente representa, pode fazer nascer um desejo
de viagem.
Mesmo desajeitada, a prática de colocar o fazer em palavras dança com as outras práticas cultivadas na Escola
Vianna. Não por acaso, o momento que instala a ordem da sala de aula é organizado pela distribuição da fala: “falem do
que quiserem, da vida, de porque estão ali, o que buscam em uma sala de aula. Falar é uma das formas pelas quais um
ser humano situa-se no mundo, uma maneira de o corpo traduzir o que está sentindo”, traduz Klauss em A dança (2005,
p.132). O reconhecimento da palavra como dimensão corporal também é provocado pela instrução dada aos alunos de
tocar uma parte do corpo enquanto falam e se escutam: um modo muito simples de perceber que a articulação das
palavras não está isolada em um espaço mental abstrato mas nasce daquele corpo presente, articulado, que organiza
seu peso sobre o chão da sala.
Na Técnica Klauss Vianna, a palavra é um fazer do corpo. Nesse sentido precisa ser percebida como ação: é da
ordem dos atos de fala descritos por J. L. Austin e diz respeito às relações que esses atos produzem e transformam,
como sugere Michel de Certeau (Certeau, 1982: 257). Isso quer dizer que se observarmos o lugar da fala, da escrita e da
escuta na Escola Vianna, vamos encontrar palavras que não tem ambição de representar, de construir imitações
precárias daquilo que os corpos vivem e sabem: as palavras estão aqui para agir sobre as relações, provocar ações e
participar delas. Escrever, falar, nomear, contar e dar instruções também são práticas, também nascem de uma
implicação do corpo, ao contrário do que sugere a cisão convencional entre ação e conhecimento, que separa a
linguagem de seus objetos.
Durante as aulas de Jussara Miller, Neide Neves, Marines Calori, Luzia Carion e João de Bruçó, com diferenças
segundo o estilo e interesses de pesquisa de cada professor, preserva-se ao longo de cada encontro um lugar importante
para a fala dos alunos. Seja durante a realização das propostas, seja em pausas regulares, repetem-se as perguntas:
- Alguém gostaria de falar do que percebeu?
- Como está isso para você(s)?
– Como foi experimentar esses movimentos?
- O que está percebendo agora?
Essa provocação à fala, sempre presente, é uma passagem fundamental no amadurecimento dos estados de
atenção, da prontidão em relação. A palavra agencia esse movimento de perceber-se, de ser observador do próprio
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corpo (Miller, 2007, p.22): pede um deslocamento reflexivo dentro do processo prático de investigação. Assim como as
emoções e memórias, os enunciados verbais nascem no corpo em pesquisa a ele se destinam, realimentam e estimulam
essa prática.
Na medida em que faz o esforço de compartilhar em palavras o que percebe, de expor suas dúvidas e incômodos,
o aluno pode reconhecer o que o seu corpo experimenta como um saber comunicável e legítimo, em sua singularidade,
na produção de um saber coletivo. Isso ajuda a que a sala de aula se torne um ambiente acolhedor, onde todas as
pessoas trabalham para manter aberto um processo de transformações, em vez de perseguir um resultado pré-definido
(Miller, 2007, p. 55). Nesse espaço aberto ao movimento da fala, aquilo que poderia ser experimentado por cada aluno
como uma viagem íntima e individual pode, ao colocar-se em palavras, reconhecer-se como parte de um movimento
investigativo coletivo, opor-se, tensionar-se, transformar-se ou acoplar-se a outras percepções, a outros modos de dizer.
No trabalho de fazer palavra a sensação mais íntima de um movimento pode ser reconhecida como um elemento
em relação – com o espaço, com a gravidade, com outras intimidades, memórias, ideias, referências anatômicas, etc. É
importante ressaltar que esse movimento de tradução funciona como catalisador da presença, mas não porque a palavra
seja mais precisa do que o que foi sentido: muito pelo contrário. O trabalho com as palavras nos coloca diante da
imensidão do indizível e é sempre habitado pela dúvida, pela imprecisão, pela insuficiência: dar-se conta dessa
incongruência é parte do reconhecimento do fazer corporal como prática de pesquisa, parte do desafio de colocar-se no
lugar de não-saber que caracteriza o estado de presença.
O professor, por sua vez, ao formular instruções, se vê diante do mesmo trabalho poético e precisa construir sua
fala ciente de que age sobre o espaço e sobre os corpos dos alunos. Nesse sentido, o colega Daniel Matos encontra
também nas formulações de Austin sobre a dimensão performativa da linguagem (Matos, 2017: 7) sugestões para pensar
para pensar os problemas implicados nesse trabalho:
Os atos de fala são performativos, de forma que as instruções não apenas descrevem estados de
coisas, mas produzem ações. Assim, a escolha do vocabulário para a elaboração das instruções em
cada abordagem está (ou deveria estar) em continuidade com os pressupostos teórico-práticos em que
cada uma dela assenta sua prática, considerando que mesmo que usemos o mesmo termo (peso, por
exemplo), dizer ‘apoie o peso’ é inteiramente diferente de dizer ‘observe o apoio do peso’ (Matos, 2017,
p. 70 – 71).

Dar instruções, nesse sentido, também é ação, movimento da palavra que precisa ser construído em relação, na
mesma busca da presença e da intencionalidade que qualifica o processo de pesquisa dos alunos.
No processo de formação do CETKV a escrita e a leitura coletiva de protocolos de aula são procedimentos que
desenvolvem o uso das palavras como movimento consciente. A elaboração e troca de textos reflexivos sobre a prática,
proposta como repetição sensível e disciplinada, traz o reconhecimento a multiplicidade de experimentações geradas por
uma mesma instrução, faz perceber os grandes efeitos das pequenas nuances verbais, encontrar aproximações entre
coisas não ditas e imaginar caminhos novos de lidar com os mesmos problemas. Cada combinação de palavras é única,
porque é gerada na singularidade de cada corpo, mas é produzida em relação e para a relação, estando sempre
carregada de potência para sentidos comuns. Quem fala e escreve é corpo, e não abstração. Fabrica fala e texto como
ferramenta, veste, multiplicação de suas possibilidades de ser corpo, instrumento para ampliar seus modos de conhecer
e manusear as transformações de que é parte, causa, efeito, tradução e tradutor.
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REPETIÇÃO SENSÍVEL
Em muitas práticas de dança, treinos esportivos ou mesmo terapias, a repetição costuma ser percebida como
procedimento que gera estabilidade, que consolida e cristaliza caminhos de movimento, posturas, formas ou sequências
de passos. Essa noção de repetição, associada a fórmulas fechadas para as soluções do movimento, é comum quando
se entende o estudo técnico como algo separado do processo criativo, em que o aprendiz apenas acumula habilidades
corporais, que mais tarde serão postas a serviço de uma coreografia ou aplicação. Nesse caso, repetir se reduz ao treino
de executar uma ação sempre do mesmo jeito e/ou cada vez mais igual a uma forma ideal ou a um padrão pré-definido
de movimento fornecidos por imagens externas ao corpo: as linhas do movimento de um artista consagrado, de um
mestre admirado ou do professor no espelho da sala de aula.
Na Escola Vianna, o sentido da repetição vai na direção oposta: repetir é um procedimento fundamental na busca
constante do movimento novo, singular e fresco em sua expressividade. A repetição, nesse contexto, é um fazer criativo
e criador, que amadurece a sensibilidade para as transformações constantes que se dão no corpo em movimento. As
instruções e procedimentos são repetidos muitas vezes durante uma mesma aula e ao longo de ciclos de encontros, sem
que isso signifique a estagnação da investigação. Pelo contrário, repetir com atenção facilita a mudança, na medida em
que a repetição ajuda a deixar mais evidente a complexidade das relações biomecânicas, neurológicas, imaginativas,
etc., que estão implicadas em cada gesto. Repetir desvenda a poética do gesto.
Na Técnica Klauss Vianna a repetição oferece um recurso à atitude de observação e autoobservação, oferece
material de variação e comparação à serviço do corpo presente. Repetir é uma tática de pesquisa das infinitas variáveis,
combinações e escolhas envolvidas no movimento: condição fundamental para que haja exploração criativa e invenção.
Faço, percebo, repito. Refaço percebendo. Faço pausa, percebendo o que não faço. Repito: sai diferente, percebo o que
não repeti, graças à repetição.
A repetição pode despertar a sensibilidade, colocando-me repetidamente diante de um mesmo problema e
exigindo atenção às possibilidades de resolvê-lo. Para Klauss Vianna o estudo das soluções possíveis é o que habilita
que qualquer movimento ganhe a qualidade que ele chamava de intenção:informação, significado, potência de comunicar
o que quer que seja (Neves, 2008, p.43). “Se tenho apenas uma possibilidade de para uma solução de um problema e a
intenção de um gesto, não existe a flexibilidade que uma experiência com várias possibilidades oferece” (Vianna, 2005,
p.93). A repetição favorece esse estudo: que possibilidades de lidar com a força da gravidade se oferecem quando
realizo de novo uma mesma trajetória? Que possibilidades cada uma das articulações me oferece para encontrar no meu
corpo o caminho de um movimento que me tenha sido proposto por alguém? A repetição sensível é um modo do estado
de presença: a recorrência facilita a auto-observação em variações de fluxo, ajuda a perceber a qualidade mutável de
cada instante, a ganhar consciência de que todos os estímulos infundem diferentes qualidades ao movimento (Neves,
2008, p.85).
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RISCO
Mover-se com autonomia implica, como indica Klauss Vianna, uma disposição de enfrentamento de ordens
introjetadas antes imperceptíveis, assumindo “a conotação de um risco, que nem todos estamos dispostos a correr”
(Vianna, 2005, p.70). Quanto mais ganhamos mais fluência na pesquisa corpo, assumindo os riscos da desconstrução
que ela provoca, mais somos capazes de reconhecer como escolhas nossas os caminhos do movimento.
A Técnica Klauss Vianna, da sala de aula à cena, aponta assim para a dimensão de responsabilidade do
pesquisador e artista para com seu trabalho, algo que nunca é demais enfatizar em um mundo em que as práticas
artísticas tendem a se consumidas na chave das atividades leves, relaxantes e descomprometidas. “É precisamente nas
tensões do risco onde encontramos nossas possibilidades corpóreas e raison d’être”, afirmou o artista Guillermo
Gómez-Peña sobre as artes da performance (Gómez-Peña, 2005).
Uma descoberta de sala de aula pode parecer um acontecimento ínfimo, mas encontrar um caminho de
movimento que antes não estava lá e começar a percorrê-lo exige grande coragem. Estamos mais confortáveis
ignorando o que se passa no corpo, mantendo desligado o que Klauss chamou de “cordão umbilical com o mundo”,
habituados a “não olhar, não ouvir, não sentir intensamente e desprezar a importância dos fatos e acontecimentos
menores, quase imperceptíveis – embora fundamentais” (Vianna, 2005, p. 70 – 71).
Reconhecer esses momentos tão pequenos como possibilidades de “aventurar-se na grande viagem do
movimento que é a vida” (Ibidem, p. 112) é algo que não se pode experimentar sem a emoção de estar, de algum modo,
crescendo. Sem perder o medo de, vendo possibilidades abertas, escolher seguir o caminho que ainda não conhecemos
- “penetrar numa rua desconhecida” (Ibidem, p. 77) – mantendo aberta a porta ao risco, diz Jussara Miller em sala, pois
afinal não há jeito de aprender que não seja fazendo o que não sabemos ainda.
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TÉCNICA
Por quê técnica? Por quê usar esse termo para definir o conjunto de conhecimentos práticos e teóricos que se
desenvolvem a partir da pesquisa de Klauss Vianna? Por quê reivindicar a técnica quando o que queremos é manter
uma prática de pesquisa?
Em um texto publicado em 2009, a teórica e crítica de Helena Katz coloca em discussão o sentido limitado que a
palavra técnica costuma ganhar no mundo da dança. Também do ponto de vista mais corrente nas práticas artísticas,
terapêuticas e didáticas, a técnica seria um conhecimento prático de como realizar certos movimentos, tendo como
referência formas codificadas. Dominar uma técnica seria o mesmo que saber reproduzir determinados movimentos com
precisão e estabilidade cada vez maiores. Assim, no senso comum, a técnica costuma estar associada à repetição
indiferente: aquela que não visa a variação mas a consolidação de um padrão de movimento.
No entanto, como argumenta Katz (2009), se olharmos para as práticas da dança observando o modo como um
mesmo passo codificado pode ganhar corpo de modos diferentes, em diferentes tempos e espaços, vemos que aquilo
que parecia consolidado se transforma cada vez que se realiza, precisa ser reinventado nos fluxos orgânicos, culturais e
políticos que atravessa. Da mesma maneira, se acompanharmos práticas de dança consideradas livres de modelos ou
codificações, veremos que também produzem estabilidades. Os corpos em relação criam refrões, ciclos, códigos, que
podem chegar a cristalizar-se e tornar-se modelos de referência repetidos de forma sensível ou mais indiferente. Como
indica Katz, é falsa a ideia de que uma técnica é algo já acabado, assim como é falsa a ideia de que possa haver uma
dança inteiramente livre cristalizações e padrões (Katz, 2009, p. 28): são dimensões complementares de um mesmo
processo investigativo feito de variações e estabilizações.
As dúvidas que cercam a palavra técnica são um bom exemplo de como a pesquisa na Técnica Klauss Vianna
exige muitas vezes desconstrução e renovação no uso de certos termos. A busca de um vocabulário, de dar novos
sentidos a velhas palavras, vem junto com a desestruturação dos padrões de tensão que limitam o movimento. Nesse
sentido, quando falamos em técnica aqui queremos desfazer a associação dessa palavra à ideia de um conjunto fechado
de procedimentos e saberes cristalizados, que são ensinados de aprendidos sempre iguais a si mesmos, como se
estivessem prontos para serem aplicados a diferentes situações e matérias, desligados das relações em que isso
acontece.
Se assumimos que o corpo não é um pacote sobre o qual as técnicas e conhecimentos se aplicam, mas um
“tumulto de atividade em expansão” (Idem, p.94), produzindo seu saber-fazer a cada instante, alimentado e transmutado
por tudo que toca e transforma, aquilo que sabemos nunca está pronto de antemão. Reivindicar a técnica significa
reconhecer a labilidade e a potência transformadora do nosso saber-fazer. Essa transformação não é uma questão de
aplicar ao corpo uma ideia e assim moldá-lo, aproximá-lo de um modelo abstrato. É baseada na experimentação: não no
sentido de conferir se o que está “na cabeça” funciona “no corpo”, mas de abrir um caminho e ver até onde ele leva,
abrindo nossa percepção para o que acontece e assim nos tornando capazes de agir em resposta ao que percebemos
(Ingold, 2013, p.7). Os princípios e procedimentos da Técnica, assim, não tem a ver com fixar formas finais e definir
todos os passos necessários para chegar lá mas com modos compartilhados de abrir caminhos e improvisar passagens
(Ingold, 2013, p. 69). Na Escola Vianna a noção técnica fala de como o conhecimento (saber) e a prática (fazer) são
processos inseparáveis.
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Podemos dizer que a Técnica Klauss Vianna é um “como” - algo que Katz aponta ao ressaltar o papel de Rainer
Vianna no trabalho de sistematização dos experimentos de seus pais (Katz apud Miller, 2007, p.44): ele viu ali um modo
particular de investigar como se produzem as qualidades de movimento. Rainer viu no trabalho de Klauss e Angel não
um produto, mas uma técnica: um modo de saber-fazer, a busca de produzir essa qualidade complexa do movimento que
chamamos de presença. O reconhecimento da qualidade técnica desse trabalho no processo de sistematização (Miller,
2007, p. 51-52) não quer dizer que tenhamos respostas prontas, e sim que apostamos em um modo compartilhado de
fazer perguntas.
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SABER-FAZER
(uma nota de conclusão)
Para conhecer as coisas você tem que crescer nelas e deixar
que elas cresçam em você, tornando-se parte de quem você é.
Tim Ingold, 2013

Algo especial acontece quando a teoria, em vez de ser um discurso sobre outros discursos, se aventura por
regiões onde não há discurso pronto nenhum – notou o pesquisador indisciplinar Michel De Certeau, refletindo sobre os
fazeres da vida cotidiana (De Certeau, 1990, p. 97). É como se o chão da linguagem faltasse, um desnível abrupto, e
toda a operação teorizante se vê no limite do terreno em foi feita para rodar, como um automóvel na beira de um
penhasco, diz ele.
Tendo buscado na antropologia um modo de refletir sobre a intensidade das minhas próprias experiências5 investi
muitos anos de trabalho em desenvolver minhas habilidades nesse tipo de operação teórica que privilegia o chão da
linguagem: encontrar pela densidade dos discursos – meus e de outras pessoas e coletivos, em sua multiplicidade, em
suas tensões e conflitos internos – pontos de apoio para colocar questões em movimento e produzir reflexões que
pudessem ser compartilhadas.
Os campos do ativismo nos quais trabalhei como pesquisadora são mesmo marcados por uma proliferação
acelerada de discurso, de nomeação e explicação, por uma necessidade de invenção e reinvenção permanente da
linguagem, de que parece depender o reconhecimento do que chamamos de política, assunto que me interessava
discutir. Me atraíam, mesmo assim, desde o início, os momentos em que a linguagem parecia faltar: “essas fronteiras”
escrevi em 2012: “no limite do ‘dizível’, algo está sendo dito sobre o sentido da ação política” (Di Giovanni, 2012, p. 138).
Essa fronteira era para mim difícil de descrever, mas, desde então me colocava diante de modos de fazer: de uma
realidade prática cujo chão não é feito só de linguagem, mas de ação e de matéria em transformação, tensões,
distensões, inervações, sensações, gestos. Há sínteses de que apenas os corpos dão conta, eu já sabia, e em toda ação
havia evidências de que tudo que se imagina, nomeia e deseja individual ou coletivamente é inseparável do que
acontece no corpo (Ibidem, p.144). Essas sínteses acontecem à margem dos discursos, mas, como indica Christine
Greiner, não podem ser adoradas em silêncio, deixadas ao campo do incompreensível: não devemos perdê-las de vista
(Greiner, 2013, p.32-33).
A Especialização em Técnica Klauss Vianna, desde o desafio de escrita regular dos protocolos das aulas, me
colocava em cheio na beira do penhasco. O trecho de Certeau agora me lembrava Thelma & Louise (1991) avançando
sobre o abismo num carro conversível: medida hollywoodiana do movimento epistemológico que a Técnica me pedia.
Cruzar a fronteira, fazer do que escapa à linguagem o próprio território da pesquisa: um gesto desses tem volta? O corpo
se confirmava como esse território. Não um corpo genérico, conceitual, nem um corpo abstrato, nem de outros, mas o
meu corpo mesmo, em todo seu peso, em lágrima e osso, em toda extensão de sua pele, cada prazer e cada
desconforto. Tudo aquilo que era resto, tudo o que a atividade teórica até então me pedia esquecer amarrado a uma
cadeira, agora não pode mais ser excluído ou adiado em nome do pensamento: é o próprio pensamento acontecendo.

5

Realizei pesquisas de mestrado e doutorado na área de Antropologia Social sobre as qualidades poéticas e performáticas dos processos de
organização e ação política, publicadas em Artes do Impossível – protesto de rua no movimento antiglobalização (Annablume/Fapesp, 2013), e
Cadernos do Outro Mundo: O Fórum Social Mundial em Porto Alegre (Humanitas/Fapesp, 2015).
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Pesquisar a Técnica Klauss Vianna não era algo que eu pudesse ou quisesse fazer preservando uma posição
analítica distanciada e supostamente separada do meu corpo ou do chão de madeira da sala. Pesquisar a técnica era
trabalhar com ela, tomá-la como coisa minha, me transformar nesse trabalho para expandi-lo. Foi necessário – como
gostam de dizer os antropólogos – levar a sério proposição, que eu encontrara em De Certeau, de que não basta tomar
as práticas corporais (existe prática que não seja corporal?) como objetos e recortá-las a partir de um ponto de vista
analítico exterior: é preciso admiti-las como operações de conhecimento, cujo valor epistemológico é o mesmo das
proposições teóricas que fazem os livros6.
Se uma “pulsão escópica” comanda o prazer científico de totalizar – de tomar à distância (como quem observa
uma cidade do topo de um arranha-céu) o conjunto delimitado e visível aquilo que se pretende conhecer – Certeau fala
de uma outra “erótica do conhecimento”, movida pelo saber-fazer, própria da maneira pela qual os praticantes adquirem
de tudo que fazem um conhecimento sem distância, como o do corpo a corpo amoroso (De Certeau, 2008, p.141). É um
modo diferente de operar o conhecimento, semelhante ao que o antropólogo Tim Ingold indica quando fala da diferença
existente entre o trabalho estudar os mestres violoncelistas russos, usando a condição de aprendiz do instrumento para
levantar informações para uma tese, e ir estudar violoncelo com um mestre russo (Ingold, 2013, p.3). No segundo caso,
nos incumbimos de um fazer, tomamos esse fazer em si como modo de saber – como quem se coloca ao lado de um
mestre para aprender praticando, observando, escutando e recebendo correções. A relação privilegiada nesse caso não
é documental, diz Ingold, mas “transformacional”: não de aprender sobre, mas de aprender com. Uma relação levada
adiante em um processo de vida, gerando transformações nesse processo (Ingold, Ibidem).
Esse é o tipo de conhecimento que produzimos na técnica Klauss Vianna, o que se traduz em sala e aula em
proposições como “dança é vida”, ou “a aula não acaba”. Mesmo que essas afirmações possam parecer vagas ou
abstratas, dizem justamente de um modo particular de relação de conhecimento inseparável da prática. Diz Klauss: “não
adianta apenas saber que o corpo age dessa ou daquela maneira”, é preciso estar em ação: “educar e tornar fluente”
(Vianna, 2005, 101), não é acumular no corpo do aluno um patrimônio doutrinal, mas desenvolver sua disposição para
fazer, para operar procedimentos e princípios (Miller, 2012, p. 20). O pensamento do corpo é aquele que está presente
na ação e na sensação do movimento, uma inteligência que coincide com a disponibilidade corporal para do fazer.
A noção de saber-fazer também aponta para o fato de que o corpo que sabe não é algo acabado nem fechado em
si, mas que vai se constituindo por relações de contaminação, seleção e comunicação (Greiner e Katz, 2005, p. 129).
Não é um “onde”, em que o saber-fazer se localiza, mas o processo mesmo de movimento e cognição (Ibidem, p.29), é
um modo de atividade. Há uma aproximação interessante a ser feita, nesse sentido, com aquilo que a antropóloga
Annemarie Mol chama de “fazer corpo”: na complexa rede de trocas que o constitui, o corpo não é uma totalidade
auto-evidente, mas algo que precisa ser feito ativamente pelas práticas cotidianas (Mol e Law, 2004: 4). Desse ponto de
vista a prática da Escola Vianna é uma tecnologia em pleno desenvolvimento, que nos habilita e fortalece no trabalho de,
entre os demais afazeres da vida, fazer-nos corpo, manter-nos inteiras (Ibidem, p.16).
Em meus caminhos pessoais de pesquisa, assim, a Técnica Klauss Vianna trouxe sobretudo uma renovação do
tipo de pergunta que eu era capaz de fazer sobre o corpo porque ampliou minhas possibilidades de fazer perguntas

6

Sobre a relevância dessa proposição na antropologia são fundamentais as formulações de Eduardo Viveiros de Castro sobre como a teoria
pode produzir sentido em continuidade epistêmica com as práticas sobre as quais discorre (Castro, 2002).
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“com” o corpo: ou melhor, me fez perceber que não há pergunta que não parta de um corpo. Como propunha De
Certeau, a própria teoria é fazer, é gesto: “maneira de pensar investida em uma maneira de agir” (Certeau, 2008:XLI).
Desse ponto de vista, o problema que me interessa hoje, como pesquisadora praticante, não diz mais respeito ao que o
corpo é, como objeto de um conhecimento desencarnado, mas àquilo que o corpo está fazendo ou pode fazer, aquilo que
sou capaz de aprender na medida mesma em que faço corpo no mundo.
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