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RESUMO 

O estudo apresenta uma proposta de produção vocal articulada com a 
competência cinética a partir da Técnica Klauss Vianna. Pedagogicamente, 
duas pistas metodológicas da Técnica – a escuta (Miller, 2007) e a respiração 
(Vianna, 2008) – são abordadas para se pensar no trabalho vocal de atores. 
Estas pistas fomentam outra possibilidade de entrada na Técnica Klauss 
Vianna, uma vertente do movimento consciente que se expande as artes 
vocais como uma potente diretriz para o ensino de artistas da cena. A base 
para esta proposição está na dissertação de mestrado em Artes Cênicas cujo 
título é Técnica Klauss Vianna: apontamentos para a produção cinético-sonora, 
defendida por mim no ano de 2016 na Universidade de Brasília e que, 
atualmente, segue em pesquisa de doutoramento em Artes Cênicas na 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sob orientação da 
Professora Doutora Joana Ribeiro da Silva Tavares. Lançar o olhar para os 
princípios técnicos de Klauss Vianna, como apoios, oposições e 
direcionamento ósseo, por exemplo, e promover um diálogo com os 
parâmetros sonoros como a intensidade, a frequência e o timbre, são caminhos 
delineados neste trabalho para o desenvolvimento didático da compreensão e 
de experiências sonoras e vocais a partir do corpo em movimento. 
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Inicio este artigo fazendo uma retrospectiva, de meu percurso enquanto 

atriz e pesquisadora do movimento consciente, para que o leitor possa 

compreender melhor como cheguei às questões atuais em que a Técnica 

Klauss Vianna me embasa para experienciar a voz no movimento. 

Meu primeiro contato com a Técnica Klauss Vianna foi no ano de 2009, 

na Universidade Estadual de Londrina (UEL), onde me graduei em Artes 

Cênicas (2012). Na UEL, fui aluna da Professora Ceres Vittori Silva1, com 

quem estive durante quatro anos pesquisando sobre o movimento consciente, 

a partir da Técnica Klauss Vianna, no trabalho de atores, mais precisamente 

pensando sobre a dramaturgia corporal. 

Nesses quatro anos de investigações práticas e teóricas sobre os 

princípios da Técnica Klauss Vianna pude redescobrir um corpo em mim, ter 

consciência da estrutura, do funcionamento mecânico e relacional desse corpo. 

Por meio da consciência do meu peso, do meu equilíbrio, dos meus apoios, 

dos direcionamentos espaciais do meu corpo, do entendimento do meu centro 

de gravidade e de minha postura e, por conseguinte da compreensão de como 

todos esses elementos se comportam em dinâmica, ampliei também a minha 

percepção ao corpo do outro e do espaço que me cercava. 

Encontrei identificações e fricções entre essas corporeidades e essa 

relação possibilitou que existisse jogo entre as distintas qualidades percebidas 

entre os corpos e o espaço, por exemplo, e assim, é até abriu-se para caminho 

para as investigações e composições de dramaturgias corporais. Isto é, a partir 

                                                           
1
 Ceres Vittori Silva: atriz, bailarina, estudou com Rainer Vianna e Angel Vianna em 1986 no 

Rio de Janeiro e, em 1987 foi para São Paulo estudar com Klauss Vianna e Rainer Vianna, 
permaneceu até o ano de 1992 com eles. Durante esse período, mais exatamente entre os 
anos de 1988 e 1991 foi assistente de Rainer Vianna. 
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desse novo olhar2 sobre o corpo surgem outras possibilidades de criação na 

cena teatral, um corpo que compõe a partir de suas singularidades um diálogo 

com outras corporeidades. 

Nesse sentido, entre os anos 2011-2012, participei como atriz do 

processo de montagem e apresentação da peça O Terceiro Personagem, 

escrita por Klauss Vianna na década de 60 e cedida por Angel Vianna para a 

direção do espetáculo3. Toda a composição de movimentos, a dramaturgia 

corporal foi possibilitada pelo trabalho com os princípios da Técnica. Nesse 

processo identifiquei dois corpos: o meu e o do texto, mas em algum momento 

o corpo do texto teria de se fazer carne em mim. E ai... como fazer isso? 

Comecei a me questionar: por que eu sentia propriedade de meu corpo 

em relação ao movimento, mas em relação à palavra falada por mim não? Era 

como se a voz estivesse descolada do meu corpo quando a palavra do texto 

era vocalizada. 

A partir dessa indagação, proveniente de outro modo de percepção 

sobre distantes corporeidades – da atriz, do texto, da palavra – é que 

chegamos ao ponto que me alavancou para a pesquisa sobre a voz na Técnica 

Klauss Vianna, que se desdobra até hoje em minha pesquisa de doutorado na 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), em que sou 

orientada pela Professora Joana Ribeiro. 

Voltando um pouco na cronologia, antes do doutorado, esta pesquisa 

vocal na Técnica Klauss Vianna começou a ser construída no mestrado, que 

                                                           
2
 Chamo de novo olhar essa espécie de percepção inaugural sobre si, enquanto sujeito 

relacional. 
3
 Direção: Ceres Vittori Silva. Elenco: Bianca Beneduzi, Bruna Cassemiro, Érika Cezário, 

Jessiara Menezes, Kátia Maffi, Vitória Andrade, Rachel Trambaioli. 
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realizei entre os anos de 2014 e 2016 na Universidade de Brasília (UnB), onde 

fui orientada pelo Professor César Lignelli.  Minha dissertação se intitulou 

Técnica Klauss Vianna: apontamentos sobre a produção cinético-sonora. 

Nesse período de dois anos de mestrado, investiguei possibilidades de 

entender essa potência acústica que nosso corpo produz – a voz – utilizando 

como procedimento metodológico a Técnica Klauss Vianna. Investigar 

processos vocais embasada na Técnica, para mim, é uma atitude de re-

redescobrir o corpo, pois como já mencionado, em meu primeiro contato com 

ela caminhos foram abertos para a redescoborta do corpo, do movimento 

consciente. 

Resumidamente, a pesquisa realizada promoveu diálogos entre alguns 

princípios da Técnica Klauss Vianna com alguns Parâmetros do Som, que 

resultaram de investigações práticas em laboratório. Tais diálogos culminaram 

em alguns exercícios didáticos que tem caráter cinético-sonoro, isto é, 

exercícios que propõem a experiência da voz no movimento. Na ocasião, 

formulei quatro propostas que são norteadas a partir de uma noção que é: 

escuta ampliada.  

O primeiro exercício visa expandir as noções de escuta e respiração. O 

segundo se trata dos encontros entre frequências sonoras e movimentos de 

oposição. O terceiro das relações entre processos de vetores e variações de 

intensidade sonora. E o quarto das ressonâncias dos apoios em variações de 

timbre. Esses exercícios são investimentos num processo de tomada de 

consciência desse corpo que se move, que fala, que canta, que se expressa 

em sua totalidade. Embasado em noções técnicas, porém conduzidos 

ludicamente. 
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O eco de tais experimentos práticos conduz ao seguinte pensamento: 

Quando eu falo eu altero espaços, físicos, acústicos, emocionais... A voz é 

além de outras coisas um som... e o som é um fenômeno acústico, ondas 

energéticas vibram e se propagam no espaço, pressionando o ar, mudando a 

densidade desse ar. Quando eu me movo eu perfuro o espaço com meu corpo, 

eu me desloco e desloco junto o ar. Quando eu respiro, eu efetivamente troco o 

ar de lugar, pois ao inspirar o ar vem habitar em meu corpo e alimentar minhas 

células, e ao expirar devolvo aquele ar transformado ao espaço. Muitas das 

vezes devolvo esse ar como palavra, num texto, numa canção. Se eu falo 

supõe-se que alguém escuta, nem que este alguém seja eu mesmo, se eu me 

movo alguém me observa, nem que seja uma auto-observação. 

Guiada por estas reflexões, a partir da Técnica Klauss Vianna, e 

embasada na noção de escuta do corpo, que Jussara Miller (2007) apresenta 

como tônica da Técnica, compreendo no meu fazer de atriz que a escuta é um 

fenômeno que ultrapassa nosso aparelho auditivo. Ela alcança tanto sons 

como movimentos, é um processo de ampliação da percepção de si enquanto 

espaço e de percepção do espaço que esse si ocupa, uma percepção ampliada 

ou ainda um gesto relacional, posso dizer que é ainda um processo de 

alteridade. 

Pensando por esse caminho a respiração, assim como Klauss  

Vianna (2008) abordava, está para além do nosso aparelho respiratório, ou 

seja, respirar não se resume em encher os pulmões de ar. Respirar é abrir 

espaço no corpo. Trabalhar com as articulações então, para Klauss Vianna é 

possibilitar a respiração.  
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Nesse sentido, é importante relembrar que a voz, fisiologicamente, 

nasce em um espaço relativamente pequeno do nosso corpo, a glote, que é o 

espaço entre as pregas vocais. E procura espaços para ressoar. Antes de 

ressoar nessa amplitude que alcança nossas orelhas enquanto espectadores, 

as paredes, o teto, o microfone, as caixas de som, a minha voz procura dentro 

do meu próprio corpo espaços para tocar. Então, trabalhando sobre as 

articulações podemos expandir os espaços internos, deixando-os respirar, logo 

a voz pode se encontrar nesses espaços e soar neles. 

Essa reflexão, embora seja aparentemente simples, se desdobra em 

complexidade quando está em labor, tanto na via da criação quanto na 

pedagógica e, é nesse sentido, que tenho norteado meu caminho enquanto 

atriz e, neste momento, como docente também. Realizei, no primeiro semestre 

do ano de 2017, meu estágio de docência do doutorado, em que ministrei aulas 

da disciplina Voz e Movimento II, para alunos da turma de atuação do curso de 

graduação em Artes Cênicas da UniRio, com supervisão da Professora Natália 

Ribeiro Fiche.  

É interessante dizer que essa experiência do estágio foi muito 

importante para mim, porque nela tive a oportunidade de compartilhar e 

confrontar as considerações obtidas no mestrado. Percebi, com os alunos, que 

os exercícios didáticos são mais efetivos se as noções de respiração e de 

escuta, que foram abordadas anteriormente, forem as premissas do trabalho, 

ao invés de exercerem papel de atividades pontuais no cronograma de aulas. 

A prática com os alunos me permitiu olhar com outros olhos aquilo que 

eu mesma criei. E, essa experiência, me fez repensar, todos os dias, e me fez 
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buscar novos modos, outros modos de visitar os pensamentos conhecidos, os 

movimentos acostumados e a voz identificada. 

Por ora (ao contrário de dizer por fim, ou ainda, concluo que), digo que 

a escuta e a respiração de acordo com Miller (2007) e Vianna (2008) 

desdobrados nessa prática que lhes apresentei, tem sido para minha pesquisa 

enquanto atriz e enquanto docente a porta de entrada para o trabalho vocal na 

Técnica Klauss Vianna. Tem sido um caminho para eu me deseducar na 

Técnica4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 A noção de ‘me deseducar na Técnica’ estabelece sentido de que qualquer técnica, de acordo 

com Klauss Vianna (2008), só é útil para o artista quando ela se torna uma espécie de segunda 

natureza desse artista. Isto é, quando o artista não se utiliza da técnica como processo formal 

(educacional), mas quando ele se coloca em relação com os princípios apresentados por ela e 

os renova segundo sua percepção de mundo e suas inquietações de artista-pesquisador.  
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