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1. RESUMO 

O presente trabalho de iniciação científica pesquisa a utilização da 

Técnica do Movimento Consciente aplicada à arte da manipulação de bonecos, 

a partir do pensamento do artista e educador corporal Klauss Vianna1. Essa 

pesquisa busca descobrir as possíveis relações que possam contribuir na 

preparação corporal voltada para manipuladores. 

 

      2. INTRODUÇÂO  

Esta investigação iniciou em abril de 2015 através de projeto de iniciação 

científica financiada pelo PIBIC2 Universidade Anhembi Morumbi, motivada pelo 

desejo de contribuir com a manipulação de bonecos. Essa arte, a Manipulação 

de Bonecos, remete aos primórdios da humanidade. A arte de dar vida a objetos 

inanimados se espalhou pelo mundo e hoje possuí uma grande quantidade de 

estilos e técnicas. No presente trabalho utilizaremos a técnica de manipulação 

direta, inspirada na técnica de Bunraku3.   

A integração entre a arte de manipulação e o pensamento de Klauss 

Vianna é um desafio para a pesquisa, pois Vianna não sistematizou sua técnica. 

Essa incumbência coube a seus seguidores, como seu filho Rainer Vianna4.  

Esse estudo terá como base o livro “A escuta do corpo” de Jussara Miller5 (2007), 

onde encontramos descritas as etapas desta sistematização. O presente 

trabalho irá se ater às duas primeiras etapas do processo de sistematização do 

método, segundo a obra de Miller: o Processo Lúdico e o Processo de Vetores6. 

                                                      
1 Klauss Vianna (1928 - 1992) – Foi um importante bailarino, professor, coreografo brasileiro nascido em 

Belo Horizonte – MG. Estado onde começou a carreira e se tornou aluno e colega do coreografo Carlos 

Leite. Depois seguiu para trabalhar na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Foi coreografo dos Balés 

Municipais de São Paulo e do Rio de Janeiro. (MILLER, 2005, p 37) 
2 PIBIC – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica 
3 Bunraku é uma arte japonesa de manipulação de bonecos com características humanas onde um narrador, 

acompanhado por um instrumentista executa o shamisen (instrumento musical), e três manipuladores 

executam os movimentos de cada personagem que contam histórias épicas sobre os deuses. 
4 Rainer Vianna (1958/1995) foi um ator, bailarino e preparador corporal da técnica Klauss Vianna, 

nascido em Belo Horizonte, filho de Klauss e Angel Vianna. Sistematizou a técnica e fundou, junto com o 

pai a Escola Klauss Vianna em São Paulo, no ano de 1992. (MILLER, 2005, p. 50, 56) 
5 Jussara Miller foi aluna de Klauss e Rainer Vianna em São Paulo, cursou Dança na Universidade de 

Campinas (UNICAMP), onde se titulou mestre e doutora em Artes. É fundadora do Salão do Movimento, 

que proporciona atividades relacionadas ao movimento a expressão corporal. Também é autora do 

Dissertação “A escuta do corpo, abordagem da sistematização da Técnica Klauss Vianna” (2005), 

apresentada ao Curso de Mestrado em Artes da UNICAMP (MILLER, 2005, p 17, 20) 
6 Processo de Vetores e Processo Lúdico são etapas do processo de sistematização da Técnica Klauss 

Vianna desenvolvida por Rainer Vianna a partir dos estudos da técnica.  



A partir disto, será realizado um laboratório de levantamento de procedimentos 

para preparar corporalmente o manipulador de bonecos e seu corpo. 

Esta pesquisa apresenta dois pressupostos de que o pensamento de 

Klauss Vianna, através da sistematização proposta por Miller, é capaz de trazer 

benefícios ao processo criativo dos manipuladores de bonecos, e que esse 

processo seja capaz de auxiliar na preparação corporal destes artistas cênicos. 

 

3. OBJETIVO GERAL E ESPECIFICO 

Investigar a utilização do pensamento de artista e educador corporal 

Klauss Vianna aplicada à manipulação de bonecos para criação de 

procedimentos de preparação corporal. Tais procedimentos seriam direcionados 

para atores-manipuladores e estudantes de artes cênicas. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa parte de levantamento bibliográfico de autores para uma 

análise teórico-conceitual das artes cênicas voltados para os temas relacionados 

à manipulação de bonecos e expressão corporal. Dentro da metodologia de 

pesquisa também há um período previsto para laboratórios de criação de 

procedimentos para desenvolver a aplicação prática das duas primeiras etapas 

da sistematização do pensamento de Klauss Vianna descrito por Jussara Miller.   

Optou-se por produzir um boneco construído em EVA e elásticos que 

contém as principais articulações do corpo humano a ser utilizado nos 

laboratórios cênicos.  

5. DESENVOLVIMENTO  

Foi realizado a análise teórico-conceitual do levantamento bibliográfico de 

autores relacionados a expressão corporal e a manipulação de bonecos. Foi 

confeccionado também um boneco articulado. Aconteceram ainda três encontros 

laboratoriais com um manipulador de bonecos convidado, que é colaborador 

nesta pesquisa, onde se realizou a preparação corporal, através da massagem 

de partes do corpo e também estudos de movimentos do manipulador e estudos 

de movimento do boneco. 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Nos encontros laboratoriais estudamos seguimentos do Processo Lúdico 

e do Processo de Vetores por meio de sensibilizações através de toques na 

estrutura óssea dos participantes do laboratório. 

 Os trabalhos já sinalizam para uma abertura de possibilidades de 

investigação criativa na arte da manipulação, pois a sensibilização permitiu ao 

artista-manipulador perceber movimentos que destoam da movimentação 

humana, o que possibilita uma autocorreção e foi possível observar a expansão 

criativa para realização de diferentes formas do mesmo gesto dentro da arte da 

manipulação. 
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