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POR CERES VITTORI SILVA1

Klauss Vianna e a Técnica de Movimento 
Consciente

 O tema central deste artigo é o trabalho de 
ator, entendendo-o como fonte de conhecimento 
e fenômeno de significação. Uma dinâmica 
sustentada pela vivência e reflexão sobre a questão 
do corpo do ator como parâmetro fundamental 
ao seu trabalho e esse corpo como elemento 
expressivo. Aqui, criação é entendida como 
linguagem poética e dramaturgia é assumida 
como articulação estética na arquitetura viva 
do corpo sonoro.A pesquisa que embasa o texto 
evidencia os elementos da relação teatral sob 
a perspectiva da metodologia do trabalho do 
ator contemporâneo e a coloca frente a novas 
metodologias de investigação. A pesquisa propõe 
ainda uma discussão sobre como tornar esse 
corpo consciente, de forma a sistematizar e 
aprofundar os estudos em teatro embasados pelo 
processo de desenvolvimento de uma dramaturgia 
corporal.

Graças às experiências de um novo teatro no 
século XX, a imagem de um teatro limitado pela 
convenção mimético-representativa dominante 
no século XIX, foi superada por outra, de contornos 
mais amplos, na qual o teatro não é reprodução, 
e sim, produção. Tal perspectiva implica em 
“insistir no caráter de realidade verdadeiramente 
constitutivo do espetáculo teatral, que é 
sempre, ao mesmo tempo, acontecimento real 
e acontecimento fictício, presença material e 
representação, performance autorreflexiva e 
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referência a outra coisa, por si, fictícia” (MARINIS, 
1997, p.179 – tradução nossa).

Para tanto, o texto expõe meu processo de 
investigação em sala de aula desde 1987, na 
escola de teatro Macunaíma e nas Oficinas 
Culturais em São Paulo; em Curitiba na escola 
Cena Hume no curso de dança da Universidade 
Tuiutí do Paraná. A pesquisa se estendeu da sala 
de aula ao Projeto de Pesquisa “Técnica Klauss 
Vianna e dramaturgia corporal: Estudo do sistema 
de movimento consciente em trabalho de atores”, 
desenvolvido na Universidade Estadual de 
Londrina com o objetivo de estudar os processos 
criativos do corpo do ator. Ressalto aqui a 
importante contribuição do arquivo Klauss Vianna 
à disseminação da Técnica, encontrado em: http://
www.klaussvianna.art.br/. O artigo apresenta 
ainda o projeto em andamento: “Resquícios 
do corpo sonoro em Antonin Artaud e Klauss 
Vianna”, constituído a partir da tese de doutorado 
Pistas, Rizomas, Devires: Por uma Cartografia 
da Peça Radiofônica “Para Acabar de Vez Com o 
Julgamento de Deus” e onde minha experiência 
com a dramaturgia corporal se articula com a 
poesia no espaço, desejada por Artaud. Além 
da academia, meu trabalho se desenvolve em 
parcerias para coreografia, preparação de atores 
e direção de espetáculos.

Pensar o fazer teatral, a partir deste olhar, 
permite-me trazer à tona os estudos e a vivência 
sobre o movimento, desenvolvidos por mim 
junto aos Vianna, de forma a associá-los a novas 
descobertas, a fim de traçar mapas corporais 
para uma nova e mais complexa estrutura cênica. 
O eterno espiral desenhado com o corpo em 
aulas de descoberta reaparece abrindo canais 
de percepção e de troca. Escultura viva em 
movimento, oportuniza ao ator autonomia para 
a poética do corpo cênico e sua consequente 
dramaturgia.

Resquícios de um 
corpo em movimento



Trabalho de ator: espelho para dentro, espelho 
para fora.

Aqui me debruço sobre meu objeto de estudo, o 
corpo do ator. As interfaces estabelecidas graças 
às qualidades da Técnica geram um processo de 
espelhamento de mão dupla: o olhar para dentro 
– a busca do autoconhecimento – que por sua vez 
alavanca o olhar para fora: o movimento sígnico. 
“Eu sou o movimento, não apenas me movo”, 
repetia Klauss em suas aulas.

A partir dos estudos em dança clássica 
e contemporânea pude me encontrar com 
as propostas de Klauss em São Paulo. 
Afortunadamente, como bailarina bolsista na 
escola Ismael Guiser, pude conhecer o trabalho de 
vários pesquisadores em dança que fomentavam 
as Artes Cênicas nas décadas de 1980 e 1990. 
Desta forma, apliquei o trabalho de descoberta 
do corpo em cena nas escolas onde trabalhei 
e nos espetáculos dos quais fiz parte. Destaco 
aqui a escola Macunaíma e o trabalho como 
assistente de Rainer Vianna, além do privilégio de 
ser preparadora corporal no espetáculo Procura-se 
um Tenor, sob direção de Bibi Ferreira. 

Dentre esses variados trabalhos, fazer parte do 
corpo docente da escola Macunaíma me permitiu 
aprofundar o método que eu vinha desenvolvendo 
junto aos Vianna. Fiz a preparação corporal de 
vários espetáculos apresentados naqueles dez 
anos em que estive na escola e nesse período 
pude observar os estudantes em sala de aula, 
durante o processo de Expressão Corporal e como 
isso resultava nas montagens dos meus colegas. 

Importa nesse momento recuperar os 
paradigmas da técnica para entender como 
esse movimento também ocorria dentro da 
escola Macunaíma: um processo de tomada de 
consciência, de aprofundamento da aprendizagem 
e uma complexificação do processo de trabalho 
de ator que eu pude vivenciar diariamente como 

pesquisadora do movimento na escola.
Surge então, pela via da complexificação do 

movimento a importância do espelho para dentro 
e para fora: reconhecer-se através do outro; a 
si e ao outro. Um aprendizado que só alcanço 
se reconheço códigos do meu corpo em mim; 
se me vejo movimento. Iniciamos os trabalhos 
transformando o corpo no laboratório do “como”, 
na consciência do corpo e na organização do 
movimento a partir do movimento, não da forma. 
Faz-se necessário primeiro percorrer o mapa 
que é nosso corpo para criar novos territórios, 
desterritorializar-se e ampliar limites desse corpo 
constituído como território de passagem. Essa 
ocupação de território consciente só se constitui 
em espaços de trabalho também conscientes e 
que gerem autonomia.

A descoberta da técnica de Klauss em meus 
estudos no Macunaíma veio impregnada de uma 
busca contínua dos espaços corporais possíveis 
e necessários ao trabalho de ator. A consciência 
destes espaços permite a percepção de espaços 
internos, em especial os espaços articulares 
e a oposição gerada quando ampliamos estes 
apoios. Nesse processo, em constante mutação, 
podemos evocar a imagem do espiral, movimento 
fundamental nos estudos de Vianna. A figura 
em espiral é trabalhada em sala de aula, como 
consequência do movimento produzido pelos 
encaixes ósseos, visto que eles se dão na forma 
de torções, gerando infinitas possibilidades de 
movimento. Assim, durante meu percurso no 
Macunaíma pude investigar a aplicabilidade 
da técnica de Klauss desde textos clássicos, 
tais como Um Bonde Chamado Desejo, dirigido 
por Alex Capelossa até as performances mais 
experimentais, como a que Carminda Mendes 
André dirigiu e na qual a diretora solicitava ao 
público desde o nome do espetáculo, passando 
pela ordem das cenas até o desfecho desejado.
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Além de trabalhar ao lado de grandiosos 
pesquisadores da cena, como Nanci Miranda 
e Antônio Araújo, ainda vivenciei uma grande 
experiência como preparadora corporal e 
coreógrafa. Penso ter feito um bom trabalho, que 
para mim foi com certeza gratificante e reverberou 
em muitas das ações que desenvolvo ainda hoje 
como pesquisadora em Artes Cênicas. O olhar 
apurado, a paciência, a insistência, a ética e a 
estética aprendidas e cultivadas na escola foram 
para mim um grande laboratório para aquela 
bailarina que iniciava sua carreira profissional. 
Tal enfoque facilitou e esclareceumuito do estudo 
do trabalho corporal, em especial a autonomia do 
movimento. Tive muita sorte em conhecer textos, 
como Marat Sade, de Peter Weiss, e A Mulher 
de 27 Filhos, de Ludmila Bollow, em projetos de 
criação que impregnaram meu corpo e minhas 
ações de imagens e sonoridades autenticas, 
com trabalho sério feito por atores e diretores 
envolvidos com suas rotinas de criação plenas de 
responsabilidade. 

E, ampliando os argumentos que justifiquem 
a disseminação da Técnica Klauss Vianna é 
imprescindível que ela seja vista a partir de suas 
bases, estudada em seus elementos únicos, seu 
desenvolvimento histórico e sua possibilidade de 
generalização. No Macunaíma tais objetivos foram 
alcançados desde a ampliação da fundamentação 
teórica na Técnica, perpassando pela pesquisa 
prática diária até a construção de exercícios 
cênicos resultantes da investigaçãodurante todo 
o processo vivenciado durante aqueles anos. 
Uma escola que, em todo o seu desempenho 
acredita no trabalho de ator e propicia elementos 
e caminhos para tal autonomia. Esse resultado foi 
alcançado em um ambiente comprometido com 
suas bases e que prospecta um olhar para um 
futuro que só acontecerá a partir de um presente 
consciente. 

Os trabalhos desenvolvidos na escola 
Macunaíma permitiram conectar a memória 

do corpo a informações que levassem a uma 
autonomia criativa. Um espiral evolutivo no 
tempo e no espaço, tendo o corpo consciente 
como sistema complexo. O corpo do ator, signo 
capaz de gerar um produto artístico necessário, 
fruto de uma relação dinâmica e orgânica. A 
experimentação sugere desdobramentos desse 
corpo em outros corpos poéticos, ao mesmo 
tempo em que o olhar para o movimento permite 
o desdobramento da própria técnica em si, não 
como um fim nela mesma, mas como um meio, 
um processo poético.O Macu não foi apenas 
um espaço profissional no qual eu pude me 
desenvolver como professora e estudiosa do 
movimento. Levada pelo Nissim, ela foi a minha 
casa e também minha escola. Lá aprendi e ensinei 
em igual proporção. Vi a escola ampliar seus 
trabalhos, aprofundar as pesquisas de diretores e 
estudantes em sala de aula e no palco. A escola 
cresceu e se consolidou como um centro de 
estudos e produção artística, graças ao empenho 
de seus componentes e à sua missão dentro do 
teatro.

Posteriormente, em Curitiba, conduzi diversos 
atores em coreografias e busca de consciência 
da presença cênica em espetáculos e aulas 
desenvolvidos. Em Londrina, estou há vinte anos 
perseguindo o caminho do“corpo poesia em 
performance”. Como é esse corpo cênico? O que 
pode mobilizar sua presença e consciência? Que 
bases podemos oferecer para a construção de 
uma dramaturgia corporal? 

Klauss Vianna na UEL
De forma a analisar possíveis desdobramentos 

da Técnica Klauss Vianna em um processo criativo 
de trabalho de ator, o artigo apresenta o processo 
de investigação do projeto de pesquisa “Técnica 
Klauss Vianna e Dramaturgia Corporal: Estudo do 
Sistema de Movimento Consciente em Trabalho de 
Atores”, desenvolvido na Universidade Estadual 
de Londrina, no período de 2007 a 2012. O projeto 



aborda os processos significativos do trabalho 
de ator, como um conjunto interconectado, uma 
pequena troca de apoios, fragmento do grande 
Movimento Klauss Vianna. 

O projeto se iniciou com uma cuidadosa 
análise que foi entendida como uma espécie de 
resenha teórico-prática do livro A Dança (1990). Em 
seguida, ampliamos, os estudantes colaboradores 
e eu, coordenando o grupo, os estudos na Técnica 
ao utilizá-la como fundamental na criação de 
uma dramaturgia cênica a partir do texto teatral 
A Mulher de 27 Filhos, de Ludmila Bollow, trazido 
a bordo comigo desde minha passagem pela 
escola Macunaíma. Lá, ainda muito jovem, sabia 
que um dia iria ter maturidade para estudar esse 
texto. Nesse projeto, o momento e as pessoas 
apareceram.

Caminhamos para a elaboração de um trabalho 
que incluísse textos e relatos dos integrantes do 
grupo e teve como resultado parcial da pesquisa 
a apresentação do exercício cênico O Círculo 
Mágico na UEL e no V Congresso da ABRACE, em 
Belo Horizonte, ambos no ano de 2008.

Parece óbvio, mas nem sempre o processo 
de desenvolvimento de percepção, vivência e 
criação é articulado de forma a se complexificar. 
A semente inicial – percepção – nem sempre é 
incitada pela observação, pelo espelhamento 

poroso proporcionado pelos ossos, pela pele, pela 
respiração. Em consequência, o trabalho nasce 
sem pés, sem base. Cria-se um “desequilíbrio 
estável” enquanto devíamos criar um “equilíbrio 
instável”. Estes dois conceitos foram elaborados 
no decorrer da pesquisa e anunciam duas 
imagens: a primeira é a de uma arquitetura 
corporal com base nas compensações e tensões 
das musculaturas, que se enrijecem para 
que a estrutura óssea seja mantida em pé. A 
segunda sugere apoios e oposições que geram, 
continuamente, alinhamento e movimento. 
Um equilíbrio dinâmico, cinético, conectando 
movimento e a arte de criar. Espelho pra dentro, 
espelho pra fora.

A partir do trabalho aqui denominado de 
criação de “imagens cinéticas”, resultaram “Aulas 
Interativas” e dois processos de poética cênica, 
finalizados nos espetáculos O Terceiro Personagem 
e Pés-de-Deux, detalhados a seguir.

O campo conceitual abarcado nesta fase do 
trabalho teve suas bases calcadas, principalmente, 
nos seguintes conceitos da Técnica: peso, apoios 

e oposição. A memória muscular, muito presente 
em minha trajetória, também foi trazida para 
a pesquisa. O delineamento dessa memória 
corporal deu-se a partir de lembranças pessoais 
dos componentes do grupo, traduzidas na forma 

O Círculo Mágico, Londrina, 2008.
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O Círculo Mágico, Londrina, 2008.
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de textos corporais. Essa linguagem pessoal 
subsidiou o entendimento dos parâmetros de 
troca e ainda a ressignificação de textos escritos a 
partir das impressões do grupo sobre seu próprio 
mapa corporal e sua autonomia. 

Os apoios estão diretamente relacionados à 
gravidade e maneira como o corpo se organiza 
a ela. Esta é a primeira fase, a da germinação, a 
da entrega. A resistência e oposição, associadas, 
fundem-se em um aumento do tônus muscular. 
Isto acontece com torções, novamente com as 

espirais, pois ao mesmo tempo em que a gravidade 
auxilia no ato de puxar, gera uma oposição para 
subir, e essa oposição que acontece no corpo 
proporciona outra qualidade de movimento. Este 
encadeamento de qualidades é o que caracteriza 
o corpo poético e o direciona para a performance.

O projeto foi apresentado ao público externo 
por intermédio das interfaces criadas em uma 
aula desenvolvida a partir dos conceitos de 
articulação, impulso e sustentação. A “Aula 
Interativa na Técnica Klauss Vianna”, como foi 
denominada, é uma vivência corporal que oferece 
a qualquer pessoa interessada a possibilidade 
de experimentar no próprio corpo, de forma 
lúdica e criativa, os fundamentos do movimento 
consciente.A proposta da aula traz a ideia de que 
a técnica transcende a arte para ser entendida 

como um caminho para a expressão do homem 
no mundo. A aula, então, é um convite ao encontro 
e à troca com o outro, promovendo experiências 
cênicas que permitam aos participantes perceber 
o processo evolutivo do corpo. A transformação 
que pode ocorrer na imagem corporal é 
direcionada à investigação de novos elementos 
artísticos, arquitetônicos e estéticos. 

Situamos a proposta com fotos e textos 
utilizados nas “Aulas Interativas”: 

Somos os propositores, somos o molde, a 
vocês cabe o sopro no interior desse molde, 
o sentido da nossa existência. Somos os 
propositores, nossa proposição é o diálogo, 
sós não existimos, estamos a vosso dispor. 
Somos os propositores, enterramos a obra 
de arte como tal, e solicitamos a vocês para 
que o pensamento viva pela ação. Somos 
os propositores, não lhes propomos nem 
o passado, nem o futuro, mas o agora 
(CLARK, 1964).

Concomitantemente, o grupo veio elaborando 
partituras com base no conceito de imagem 
cinética, com vistas à criação de um trabalho 
mais formalizado, ao mesmo tempo, aberto, 
passível de dar continuidade a um crescente 

Projeto Quinta no Museu, Londrina, 2010.
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Projeto Quinta no Museu, Londrina, 2010.
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nível de complexidade. Na composição de 
um espetáculo, tem-se elementos interiores e 
exteriores ao trabalho de ator, como o espaço, as 
imagens, o texto trabalhado, referências teóricas, 
as qualidades de movimento que se relacionam 
direta e indiretamente. As informações são 
ampliadas, espelhando um movimento em 
constante ressignificação devido à sua inevitável 
instabilidade. Estes signos foram formalizados 
em dois trabalhos específicos. O primeiro foi 
apresentado pelo grupo todo sob a forma do 

espetáculo Pés-des-Deux, que estabelece uma 
relação com objetos a partir da fragmentação 
do corpo humano. Nesta relação de coisificação 
do homem, uma parte do corpo e/ou um objeto 
representa por si, o corpo todo, criando sentido 
em cada fragmento revelado.

Esta fase do trabalho começou com um 
grupo que explorava movimentos em espiral. 
Nele, cada participante elaborou uma partitura 
corporal, que foi por muito tempo investigada 
individualmente, com variações de ritmo, níveis, 
tensão, energia, criando assim um vocabulário 
próprio, uma identidade ao movimento, e que foi 
denominada como “primeira imagem”. A partir 
das experiências vividas e da repetição necessária 
a esta investigação, passou-se ao questionamento 

sobre como sair da zona de conforto para uma 
evolução deste movimento. Uma das alternativas 
encontradas foi abrir o olhar, tendo o outro como 
estímulo, como um modo de mudança qualitativa, 
e criando uma “segunda imagem”. 

É bem verdade que não só de evoluções se faz 
esse trabalho, as crises têm igual importância 
no processo. Klauss exemplificava a crise como 
o espaço entre um passo e outro no caminhar, o 
momento em que um dos pés está fora do chão 
e há o risco de desequilíbrio e queda, lembrando 
ainda que só através do risco é que os objetivos 
são alcançados. Talvez esse momento seja o 
mais marcante de todo o processo justamente 
por se buscar na crise, a autonomia. Criou-se um 
leque de possibilidades que podia ser revisitado, 
selecionado e reexperimentado a qualquer 
momento.

No trabalho em grupo, pensamos no princípio 
característico de cada um, que contivesse a 
identidade do movimento facilmente reconhecida 
– agora chamada de “terceira imagem” – de 
modo a garantir a heterogeneidade dentro do 
todo. A formulação desta imagem demonstrou 
uma fase de maturação do movimento, no qual 
as qualidades, imagens e partituras construídas 
acumulam-se e se transformam num vocabulário 
único, que pode ser acessado quando necessário. 

Em 2012, o grupo se ramificou, e as 
participantes mais antigas encontraram mais 
tempo para reuniões e estudos de um ponto de 
vista um pouco mais aprofundado. Este grupo 
começou a trabalhar com bastões, explorando-os 
especialmente como apoio, aliando à pesquisa 
técnica. O bastão tem uma energia específica, 
impõe desenhos no espaço. Era preciso uma 
escuta no sentido de entender o tempo do objeto, 
o direcionamento que propunha pelo espaço. 
E assim seguimos investigando as poéticas do 
movimento a partir da estrutura desenvolvida na 
elaboração de partituras corporais. A finalização 
desta parte da pesquisa se deu na forma de 

Pés-des-Deux na 8ª Semana de Artes da UFOP, Ouro 
Preto, 2012.
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apresentação do trabalho com base no texto 
de Klauss Vianna, O Terceiro Personagem, 
segundo Angel Vianna, escrito entre 1967 e 
1968. O texto era inédito até então, e compõe o 
espetáculo apresentado no vídeo:  https://vimeo.
com/50963608.

“Tirem as sapatilhas”, dizia Klauss 
Vianna. Em O Terceiro Personagem, texto 
inédito do coreógrafo falecido em 1992, 
a indicação é igualmente enfática: “Você 
está prestes a quebrar o outro salto”. A 
primeira montagem para a dramaturgia de 
Klauss é londrinense e traz inquietações 
que perseguiram o coreógrafo durante sua 
trajetória artística e que embasaram a sua 
filosofia corporal. “O texto é uma forma de 
colocar em palavras os questionamentos 
de Klauss. É uma dramaturgia evocativa, 
não-linear, trazendo sempre aspectos 
da consciência do movimento e foi 
interpretado cenicamente sob a perspectiva 
da dramaturgia corporal.” A montagem foi 
concebida também a partir de memórias 
de infância das sete atrizes-bailarinas que 
compõem o elenco. “O Klauss sempre 
dizia que não se separa a vida da sala de 

aula”, relembra a diretora. “A vida é a única 
oportunidade que me foi dada”, reflete, 
no texto, o dramaturgo. A própria diretora 
trouxe recordações dos tempos – entre 1987 
e 1992 – em que trabalhou na companhia 
de Klauss, de Angel e, especialmente 
Rainer Vianna, de quem foi assistente. 
O espetáculo foi desenvolvido dentro do 
Núcleo de Pesquisa Klauss Vianna, na 
Universidade Estadual de Londrina2. 

O texto dramático composto em três atos 
traz personagens como o homem, a mulher, 
os familiares, além da terceira personagem, 
uma espécie de interlocutor, revelando, em 
muitos momentos, algumas inquietações que 
acompanham o artista por toda a vida, e no qual 
o discurso de Vianna se faz claramente presente, 
já que a dramaturgia traz pontos de relação com 
o livro A Dança e os preceitos investigados pelo 
bailarino. O texto foi agregado como mais um 
elemento na composição de uma encenação.

Inicialmente foi difícil reconhecer uma linha 
dramatúrgica interessante, o texto apresenta 
falhas, pontos desconexos. Além disso, era 
extremamente datado, trazendo questionamentos 
e ideologias da década de 1960, que foram cortados 
e substituídos por novos questionamentos, mais 
próximos do grupo e pertinentes aos dias de hoje. 
O texto foi dividido em três partes em função das 
fases da vida que são apresentadas nele: infância, 
adolescência e vida adulta, focando sempre na 
relação que o indivíduo estabelece consigo, com 
o outro e com o mundo a seu redor. 

Este olhar para as diferentes fases do 
movimento permitiu associar aspectos da história 
pessoal à dramaturgia; momentos que pudessem 
dialogar numa nova narrativa. A esses três 

2. Renato Forin Jr, 28.06.2012, em O corpo em processo – “O Terceiro 
Personagem” estreia texto inédito de Klauss Vianna no FILO 2012.

O Terceiro Personagem no Festival Internacional de 
Londrina – FILO, 2012.
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momentos foram associadas as três imagens 
cinéticas que cada uma das atrizes elaborou 
para trabalhar cada imagem associada às fases 
da vida, como seria e se teríamos um movimento 
ou qualidade que se caracterizasse como infantil, 
adolescente e qual seria a imagem atual. 

Ao falar de Klauss, observa-se que sua 
técnica de consciência de movimento se propõe 
a ser utilizada para descobrir uma dança “que 
já está na pessoa”, conforme ele mesmo dizia 
em sala de aula. Desta forma é que se deu a 
construção do espetáculo: com a participação 
de Klauss como mais um integrante do grupo. 
Em nenhum momento sua presença calou a 
voz dos participantes. Ao contrário. Suas ideias 
foram alavanca para os desejos e movimentos do 
grupo, embasando e incitando questionamentos. 
Os desdobramentos alcançados são vivos e 
orgânicos, pois não há como ignorar as emoções 
e sentimentos da vida na sala de aula.

O texto apresentado contribui para algumas 
reflexões epistemológicas e metodológicas 
sobre a Técnica Klauss Vianna. Em seu aspecto 
epistemológico, identificamos conceitos 
presentes no processo de construção de uma 
arquitetura corporal capaz de ser atuante no 
processo de criação teatral. Com relação ao 

aspecto metodológico, descrevemos a Técnica 
Klauss Vianna como um sistema dinâmico de 
construção corporal, o que foi fundamental para 
o processo criativo do ator. 

Desdobramentos em Artaud
Após a experiência do projeto descrito 

anteriormente, busquei uma licença para 
capacitação e relacionei minha experiência nas 
Artes Cênicas com a obra de Antonin Artaud Para 
Acabar de Vez Com o Juízo de Deus, no processo 
de doutoramento em Literatura. Na tentativa de 
alavancar algumas hipóteses que permitissem a 
discussão, análise e reflexão pretendidas aqui, a 
pesquisa abordou a obra de Antonin Artaud, mais 
objetivamente os conceitos de dramaturgia do 
corpo e de poesia no espaço propostos pelo autor. 

De volta ao teatro, iniciei nova jornada em 
um novo projeto de pesquisa cujo escopo é o 
estudo da peça radiofônica Para Acabar de Vez 

Com o Juízo de Deus pelo viés da presentificação 
conseguida com as ideias de Vianna, a partir de 
uma via de mão dupla entre a poesia no espaçoe 
o movimento consciente. A associação entre as 
considerações de Artaud e Vianna fomenta a 
ideia de corpo sonoro (ALEIXO, 2002), pela via do 
estudo das ressonâncias, onde o exercício vocal 
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memorial

com palavras e textos ganha uma dimensão 
sensível de sonoridades corporais. Em Artaud, 
encontramos este novo sentido da palavra. Para 
ele, o teatro é considerado como sinônimo de 
“poesia em ação”. É poesia pelo teatro. Ela é a 
consagração da revolta. Trata-se de uma forma de 
expressão espacial, concreta. 

Na prática teatral contemporânea, o ator já não 
significa por simples transposição e imitação. Ele 
constrói seu significado por meio do seu corpo: de 
sua história e de suas partes. Em Para Acabar de 
Vez Com o Julgamento de Deus, Artaud apresenta 
este corpo dizendo que “o homem é doente 
porque é mal construído” e que dele devemos 
extrair deus e seus órgãos, desnudando-o. Aí, 
então, este corpo revelará sua expressão mais 
verdadeira: “levando-o mais uma vez mais, uma 
derradeira vez, à mesa de autópsia para lhe refazer 
a anatomia”. Só “quando lhe conseguirmos um 
corpo sem órgãos tê-lo-emos libertado de todos os 
seus automatismos e restituído à sua verdadeira 
liberdade” (ARTAUD, 1975, p. 55).

A expressão vocal do performer, portanto, 
origina-se diretamente da “realidade 
experimentada”. Vários sistemas trabalhando em 
uníssono, onde o “verbo precedeu o substantivo, 
o fazer foi experimentado antes da coisa feita” 

(VIANNA, 1990, p. 91). Vianna desenvolveu 
justamente uma técnica que busca aprofundar a 
consciência do corpo e do movimento em função 
de ampliar as possibilidades de movimento e 
expressão. O intuito dessa consciência corporal é 
a sensibilização de cada parte do mapa corporal, 
estimulando a propriocepção. Assim, o mapa não 
é o contorno de um território, mas a presença de 
sujeitos ativos tanto no interior como no exterior 
de suas linhas fronteiriças. A demarcação é 
resultado também da dinâmica entre sujeitos e, 
portanto, provisório. 

Durante o processo com o grupo de pesquisa 
“Resquícios do Corpo Sonoro em Antonin Artaud 
e Klauss Vianna” foram desenvolvidas atividades 
práticas, resultando em experimentos cênicos. 
Através do jogo, das relações que foram se 
estabelecendo, criamos uma passagem cênica 
a qual chamamos de Tutuguri, devido ao texto 
“Tutuguri – O Rito do Sol Negro” parte da peça 
radiofônica Para Acabar de Vez com o Julgamento 
de Deus.

Sinopse: O grupo de pesquisa “Resquícios 
do Corpo Sonoro”, contagiado pelos escritos 
de Antonin Artaud, especialmente o texto 
“Tutuguri”, compartilha nesta demonstração 
de trabalho a pesquisa teórico/prática que 
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Tutuguri na Mostra de Teatro e Circo da Casa de Cultura 
UEL 2018 – Divisão de Artes Cênicas Comemoração dos 
20 anos do curso de Artes Cênicas da UEL.

Tutuguri na Mostra de Teatro e Circo da Casa de Cultura 
UEL 2018 – Divisão de Artes Cênicas Comemoração dos 
20 anos do curso de Artes Cênicas da UEL.
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vem sendo realizada ao longo dos últimos 
dois anos. O rito realizado pelo grupo tem 
suas vestimentas inspiradas nos índios 
Tarahumaras, aqueles com quem Artaud 
teve contato no México, realizando o culto 
ao peiote. Nessa travessia vão aqueles que 
ainda não ganharam totalmente o corpo...

A história contada nessa minha narrativa 
de mais de trinta anos permite rever o corpo, 
o movimento e pode proporcionar também a 
expansão de estudos de ator e da dramaturgia 
cênica, lançando-os em forma de reflexão para 
aqueles que buscam um corpo expressivo e ser 
intérpretes de sua própria história. Os conceitos 
envolvidos na construção de uma arquitetura 
corporal atuante no processo de criação teatral 
alavancam a retomada de novos territórios em um 
novo e crescente nível em espiral, alcançando os 
estudos do corpo em performance e corroboram a 
prática diária dos envolvidos, aliando a pesquisa 
prática à uma reflexão teórica consistente. 
Assim, o artista é capaz de ampliar sua pesquisa, 
investigando a fundo suas possiblidades enquanto 
criador e, ao mesmo tempo, parceiro do outro, 
estabelecendo fronteiras que se completam e se 
chocam, estimulando o conflito necessário ao 
fazer teatral. Neste sentido, a dramaturgia do ator 
inscreve-se numa teoria da encenação e, de modo 
mais geral, da recepção teatral e da produção 
do sentido: o trabalho do ator sobre si mesmo, 
em particular sobre as suas sensações, só tem 
sentido na perspectiva do olhar do outro, portanto 
do espectador que deve ser capaz de ler os 
indícios fisicamente visíveis assumidos pelo ator. 
Ampliar as questões para além do nível técnico, 
sem perder de vista as necessidades de cada 
novo ser que se propõe perceber e compreender 
os processos evolutivos da dança de cada um faz 
com que as oposições necessárias utilizadas para 
encontrar tensões geradoras de novos elementos 
cênicos cada vez mais complexos resultem em um 
estudo cênico também mais orgânico e coerente.
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