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  RESUMO      

 

 
 

 O objetivo de investigar o tema o Paradigma Angel 

Vianna é compreender os motivos implícitos que conduziram 

essa Pedagoga do Corpo a criar o Espaço do Movimento e das 

Artes, atual Escola e Faculdade Angel Vianna. Ela 

conscientizou a expressão corporal e as diversas potencialidades 

e movimentos de diferentes pessoas através de uma coreografia 

para o cotidiano da vida. A experiência de se mover com um 

corpo habilitado por esse sistema, tecnica ou método que inclui 

as categorias do toque, apoio e movimento narrará uma outra 

história no cuidado do corpo vivo das pessoas. Essa é a essência 

de sua pesquisa corporal na contemporaneidade na área das 

Artes, Educação e Saúde e em outras que áreas ainda não 

relatadas. Traremos aqui um ensaio na atenção aos brigadistas 

na tragédia das chuvas na região serrana do estado do Rio de 

Janeiro e uma reflexão de um grupo de obesos em que usamos 

essa tecnica de cuidado.     

 

 

 

Palavras – chaves: corpo, dança, educação, medicina, 

psicossomática , saude 
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APRESENTAÇÃO 

 

Eu conheci Angel Vianna na década de 80 quando eu já 

era médica (1976) e endocrinologista (1982).  A minha paixão 

pela Arte da Dança associado ao que eu encontrava no campo da 

clínica exercendo a minha profissão na área de Educação e 

Saúde me direcionava para o aprendizado do diálogo da 

Biologia com a Cultura, ou seja, da Medicina como Arte além 

da Ciência, das Humanidades em Medicina.  

O momento era o da pesquisa e redação da minha 

dissertação de mestrado: Uma Analise 

Sociopsiconeuroendocrinológica do Paciente Obeso (1983) e 

que se tornou um livro: Emagrecimento não é só Dieta (1986), 

editado pela Editora Ágora.  

O meu corpo e o que estava mal inscrito nele precisava 

ser reescrito para eu narrar o meu pensamento no texto do 

trabalho. 

Esse encontro se desdobrou na minha experiência 

corporal no Curso Livre do Espaço Novo (1983 – 1990). 

Essa tentativa com um emaranhado caótico de sensações 

corporais, as quais eu não estava acostumada, no primeiro ano 

do Curso Técnico de Terapia Motora e Reabilitação do Corpo 

Através da Dança em 1991 na Escola Angel Vianna, contribuiu 

para a minha procura pela Psicanálise (1990 – 1996). Eu parei o 

curso após seis meses apesar da insistência  do grupo para que 

eu continuasse. Eu não me sentia madura para isso. 

O inscrito no meu corpo, como nomeia Letícia Teixeira, 

discípula e professora da Faculdade Angel Vianna, me faz 

retornar a Escola e Faculdade Angel Vianna em 2005 (2005 – 

2012) cursando três pós-graduações: Terapia Através do 

Movimento, Preparador em Artes Cênicas e Metodologia Angel 

Vianna. 
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Os três principais produtos do vínculo atual foram os 

trabalhos: A Contribuição da Psicanálise numa Instituição: 

Porque se inicia uma Análise?,  apresentado no Congresso 

Internacional de Corpo e Psicanálise em 2006 e publicado nos 

Anais da Academia Nacional de Medicina em 2007; Cuidando 

dos cuidadores na tragédia nas áreas atingidas pelas chuvas no 

verão de 2011, apresentado na Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia no mesmo ano e O Encontro Terapêutico na Relação 

com os Pacientes com Sobrepeso e Obesidade na Sociedade na 

Sociedade Pós Moderna, os dois últimos publicados nos 

Cadernos Brasileiros de Medicina em 2011. 

A Metodologia Angel Vianna, utilizando o sistema da 

Consciência Corporal me ensinou a cuidar no corpo a corpo dos 

excluídos sociais e daqueles atingidos pelo caos ambiental na 

contemporaneidade.  

Investigar o Paradigma Angel Vianna é entrar numa área 

que não domino e encontrar textos e documentos para dar 

alicerce à coreografia de um desenho da redação desse ensaio 

literário: Uma coreografia da metodologia corporal 

transdisciplinar para a consciência da vida.  

   
Deduzimos que o Toque, Apoio e Movimento são as  inovações na 

Pedagogia do Movimento e dos Jogos Corporais que conversam com 

diferentes áreas educacionais  entre elas: as  Artes,  as Humanas e as 

Biológicas ( VIANNA, 2002 ). 

 
 “Gente é como nuvem sempre se transforma”             Angel Vianna 
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                                        O Corpo a Corpo: O Encontro da dor ao drama 
 Cuido? Curo? Alivio? ou Reabilito? Ou simplesmente Danço?  

É preciso vivenciar com o outro o seu vazio, o seu ponto, o seu 

risco, o seu rabisco, o seu giro, decodificar a sua imagem e então... A 

Improvisação aparece  

  O desenho do processo da trama até o drama aparece e a 

contratransferência revela as angustias impensáveis de ocupar um corpo na 

civilização pós moderna: Um Corpo desabitado. Um Corpo desencarnado. 

O corpo a corpo vivenciando na transferência os micros 

movimentos da angustia líquida da existência humana contemporânea 

resulta na construção arqueológica cognitiva do indivíduo: O Gesto 

espontâneo. 

O sujeito e o seu drama aparecem: O Psicosoma. 

 O corpo a corpo na atitude terapêutica é o trajeto do brincar até a 

realidade? Uma Dança – Teatro?   

A mudança de Paradigma em Medicina e Psicanálise: será 

reconhecermos essa nova metodologia na tecnica do cuidar e curar em 

saúde no diálogo da psicomotricidade à cognição?O estudo do Corpo 

através da dança, uma das Artes, segundo Ricciotto Canudo em seu 

manifesto das Sete Artes em 1912? 

 O corpo no foco da Psicanálise conversando com outros saberes: A 

dança seria o espaço potencial na construção erógena do indivíduo?Uma 

técnica expressiva? 

 O gesto da doença: É uma narrativa da privação, da falha, da falta 

ou do conflito na arqueologia de um psicosoma? 

E foi através do Corpo que chegamos à Medicina e à Psicanálise: O 

Corpo, o seu risco e o seu gesto, o rabisco: Uma acrobacia emocional.  

Existir é um convite ao risco e ao giro ao sair do sem limites e 

entrar nos limites e no contorno para outros gestos sem limites. 

O solo conversa com o cosmo e os pés e a pele são elementos de 

contorno e apoio. 

A nuvem da Pedagoga do Corpo Angel Vianna tem limites porosos: 

Um corpo gasoso com conteúdo líquido e que dependendo das 

condições climáticas pode rir ou chorar e revelar o Corpo Expressivo: O 

Corpo Brasileiro 

... E o movimento das pessoas que transitam pela Avenida Rio 

Branco ao meio dia é a mais verdadeira forma de dança brasileira...  

(Jornal sem referência de 17 de outubro de 1976- Livro Angel 

Vianna: Sistema, método ou tecnica?) 

                                                                Terezinha Belmonte 
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 INTRODUÇÃO. 

 

Esse trabalho defenderá a idéia de que o Paradigma 

Angel Vianna pode ser analisado como uma experiência 

tecnológica de intervenção no corpo vivo dos cuidadores nas 

praticas para a Saúde.  Ele é um projeto pedagógico terapêutico 

na linha do cuidado. Esse saber visa uma metodologia corporal 

para a vida em corpos desabitados na cultura contemporânea. 

Uma inovação como Steve Jobs prega quando fala da essência 

de uma marca pessoal (SANDER, 2012). 

A procura multidisciplinar é para uma coreografia com 

um sistema corporal para a consciência da vida: O Corpo Vivo.  

 O ambiente interdisciplinar é propicio para isso na atual 

formação na área do corpo, educação e saúde. Temos 

contribuições no ensino na educação médica e no ofício da 

psicanálise.  Estamos nessa Cultura do Narcisismo (LASCH, 

1979) e Sociedade do Espetáculo (DEBORD, 1997) e apontando 

para o conceito de o corpo do transbordamento em Psicanálise e 

não com um corpo do recalque (FERNANDES, M. H. 2008: 

Corpo Clínica Psicanalítica). 

O corpo emocional em saúde é um corpo expressivo, de 

Corpos e Afetos (REIS, E. 2004) (que é afetado e afeta na 

transferência), um Corpo Relacional (CABRAL, S. 2001), um 

Corpo Cênico (TEIXEIRA, L. 2008).  

A idéia de investigar as aplicações dos fundamentos da 

Metodologia Angel Vianna, ainda não é cogitada dentro do 

ambiente da medicina e da psicanálise, embora já existam 

pesquisas na área de Saúde sobre o tema Corpo, entre elas a do 

Eu - Corpando (1998), Corpo e Subjetividade na Medicina da 

psicanalista Liana Albernaz Bastos (2006) e outros citados na 

trama dessa redação.    

O Sistema, Método ou Tecnica Angel Vianna 

(SALDANHA, S. 2009), produto do estilo de pensamento de 
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uma geração de pensadores revolucionários do corpo e da alma 

do século XIX e XX, traz os elementos categoriais toque, apoio 

e movimento na construção pedagógica do corpo (VIANNA, A. 

2010). Essa é a razão da bailarina e coreógrafa Angel ser 

nomeada a Pedagoga do Corpo (RAMOS, 2005).  

A prática da nossa experiência é que a pedagogia 

corporal de Angel Vianna cria ambiente e soluções nas praticas 

do cuidar e curar o descuido do corpo emocional nas áreas de 

saúde cuidando do corpo dos cuidadores antes deles cuidarem.   

A dança vem despontando como mais um elemento entre 

outros num tecido de pesquisas, pois a dança é o pensamento do 

corpo (KATZ, 2005). Isso ainda não é suficientemente 

considerado na clínica da saúde.   

O Corpo na Clínica (BORGES, 2008) é um bailado na 

tese de doutorado da autora. 

O corpo do profissional de saúde ainda é um tema não 

debatido em profundidade pelos cuidadores nessas áreas.  Esses 

corpos são afetados pelos corpos vivos dos corpos que eles 

cuidam, pois escutamos quem nos procura com o nosso corpo. A 

nossa atitude e presença corporal permite a continuidade ao 

corpo de escuta do analisando. A mãe (ou substituto) acolhe as 

forças libidinais do corpo do seu filho e as nomeia.   

A tecnica psicanalítica apresenta uma metodologia que 

ajuda esses e outros profissionais na tarefa de reconhecer em 

seus corpos os toques inconscientes do outro. E como será 

cuidar do corpo afetado no seu corpo profissional?    

A coreógrafa Regina Miranda no capítulo Para Incluir 

Todos os Corpos no livro Dança e Educação em Movimento em 

2008 mostra que os coreógrafos contemporâneos privilegiam o 

movimento carnal com ossos, pele e músculo: um corpo roliço 

que mostre um corpo atual que tem defeitos e seus momentos de 

vulgaridade. Um corpo que possa interpretar um trabalho 
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proposto em expressões de vitalidade (STERN, D.1985: O 

Mundo Interpessoal do Infante). 

Estamos falando do acesso aos corpos sutis como nos 

ensinou em 2009 a fisioterapeuta Nereida Fontes especializada 

em Leitura Corporal na pós-graduação latu senso: Terapia 

Através do Movimento na Faculdade Angel Vianna.  Eles que 

são percepções de dimensões sutis da nossa interioridade. Esses 

estados são processos internos alcançados através de várias 

praticas corporais que contem o silêncio. Isso é alcançado pela 

meditação, pela psicanálise, por algumas drogas que alteram o 

estado da consciência e pelas buscas de uma consciência 

corporal. Isso acontece em todas as praticas de acesso ao 

inconsciente. 

 
CORPO:TOQUE/ APOIO E MOVIMENTO.  

 

As práticas em saúde na contemporaneidade que utilizam 

o toque na relação profissional de saúde – paciente são a 

Medicina Psicossomática, a Enfermagem e a Fisioterapia. Isso 

demonstra o caráter paradigmático dos problemas do bebê no 

colo da mãe. Ali são vividas as primeiras angustias impensáveis 

da Natureza Humana.  Essa idéia nos é dada pelo sociólogo 

Zeljko Loparic em 2001 ao defender as contribuições à 

Psicanálise oferecida pelo paradigma winnicottiano.  

Logo já conseguimos constatar que existem pontos de 

contato entre esses saberes explicitados até aqui, mas que ainda 

não dialogam numa equipe multidisciplinar e por isso não 

caminha para o interdisciplinar e transdisciplinar. 

Tocar (SÁ, A.C. 2010) em alguém quando temos a 

intenção de que esta pessoa se sinta melhor por si só, já é 

terapêutico. O toque, no entanto vai além de um mero contato 

físico. Ele é uma porta aberta à troca energética entre dois seres 

vivos. Somente precisamos estar atentos à não invasão do 

espaço pessoal de quem vai ser tocado. Há seres humanos que 
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sentem dificuldade em serem tocados. O ato de tocar alguém é 

confortador e faz parte ativa do cuidado emocional.   

O toque terapêutico é um método holístico, não invasivo, 

baseado na concepção de que o ser humano possui um campo de 

energia abundante que pode estender-se além da pele. Essa 

energia  flui em determinados padrões que se pretendem.   

equilibrados. O toque com intenção para que o outro melhore 

precisa ser pesquisado e aprendido para que não deixemos que 

uma boa parte da nossa energia escape para o outro e fiquemos 

doentes.  

O toque terapêutico é uma abordagem contemporânea 

oriunda de várias práticas ancestrais de cura. Pretende-se uma 

sintonia “com o campo de cura universal”, procurando agir 

como um instrumento de influência de cura e usando a 

sensibilidade das mãos para focalizar e direcionar o processo de 

intervenção. Os princípios científicos que sustentam a terapia do 

toque terapeutico são o modelo de  assistência da pesquisadora e 

enfermeira norte americana  Martha Rogers.  

Dolores Krieger,   professora na escola de Enfermagem 

da Universidade de New York e a terapeuta holistica Dora Van 

Gelder Kunz desenvolveram em 1970,  a disciplina "O Toque 

Terapêutico", para ajudar os pacientes a melhorar a saúde física 

e emocional. Esse  método ficou conhecido como  Método 

Krieger-Kunz de ToqueTerapêutico (BLOG JOURNAL 

PPBENFBIO .2014 .PAPER 1). 

Aprendemos na semiologia médica que precisamos 

perceber o imperceptível quando entramos num ambiente em 

que existe a necessidade do   ato médico. Necessitamos utilizar e 

aguçar todos os nossos órgãos dos sentidos para essa tarefa: a 

nossa visão periférica e profunda do local aonde nos 

encontramos , a audição para ouvir o que o paciente expressa em 

gestos além das palavras, o odor de certas doenças e do lugar em 
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que nos instalamos, o paladar de certas desarmonias corporais. E 

o toque ?  E as pequenas percepções? ( “o extrasensorial ?”).  

O filósofo José Gil em seu livro Imagem Nua e Pequenas 

Percepções  defende a ideia de que imagem nua é toda aquela a 

que falta a significação verbal e que tende e apela ao sentido.   

Estamos então mergulhados num mundo de imagens-nuas, 

sendo a maior parte das nossas percepções e dos nossos sonhos 

compostos por elas, a que se associam pensamentos 

imperceptíveis, os chamados «pensamentos voadores» - Leibniz 

- que teriam mais tarde muita importância na associação livre e 

na cura analítica e no material imagético das técnicas de 

publicidade, do cinema e das artes. São elas que transportam 

significações mudas e informações mais ricas por vezes que as 

mensagens verbais. 

Estas imagens produtoras de pequenas percepções estão 

associadas a forças e provocam um apelo de sentido estimulando 

o espírito à procura da significação verbal ausente que irá 

preencher o seu vazio ou nudez (GIL, JOSÉ 1996). 

Será essa a preocupação que a autora Ana Cristina de Sá 

aponta em seu livro: O Cuidado do Emocional em Saúde (2010 ) 

?: perceber aquilo que foge a rotina, aprender a ouvir, apalpar 

com suavidade, olhar com atenção, o autocuidado emocional e a 

compaixão e o poder da fé.   

 O médico José Galvão Alves, 1992  no capitulo: 

Aspectos Psicossociais do Atendimento  de Emergência, no 

livro Psicossomática Hoje com uma coletânea de textos 

coordenados pelo psicanalista  Julio de Mello Filho nos mostra 

que o caos e a tensão num ambiente e palco de uma emergência 

hospitalar podem ser amenizados pelo treinamento do sensorial 

e do emocional  dos atores que ocupam esse espaço.  

O tom, o ritmo e melodia da voz do profissional de saúde 

ao se apresentar a pessoa enferma e ao solicitar que ela diga o 

seu nome e se identifique, a preocupação se ela está sozinha ou 
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acompanhada, a delicadeza dos gestos como um aperto de mão 

ao paciente que vai ser atendido. O despir suave da blusa ao 

examinar ou auscultar o tórax de uma pessoa. O palpar com 

precisão e ternura um abdome doloroso. O acalmar um paciente 

que respira com dificuldade evidenciando que ele não corre 

risco de vida (GALVÃO, 1992).  

Estamos falando de semiologia do sujeito, trabalho não 

publicado do psicanalista Marcos Baptista usando a leitura do 

texto Personalidade Normal e Patológica do psicanalista Jean 

Bergeret (1996).     

Essa é uma técnica transformadora de todo os 

movimentos desse espaço aonde existem muita dor em situações 

de vida e de morte. O lúdico precisa ser utilizado em momentos 

em que acontece o atendimento de poli traumatizados, baleados 

e suicidas. As qualidades de astúcia, rapidez de raciocínio, 

conhecimento científico e habilidades profissionais constituem 

qualidades essenciais num médico socorrista e na sua equipe no 

pronto atendimento no apoio às emoções e lesões dos seres 

humanos. Essa é uma atitude humanística que resolve as 

situações problemas nesses locais aonde o sofrimento é uma 

constante.  

Estamos nos referindo ao tema relação profissional de 

saúde – paciente, relação professor - aluno, ou seja, da relação 

mãe - bebê que integra os aspectos psicológicos de um bebê em 

desenvolvimento. É esse olhar que garante a continuidade desse 

existir após uma ruptura na linha de desenvolvimento do 

indivíduo.  

A bailarina, coreógrafa e artista Angel Vianna (1928) nos 

leva a perceber, nas pequenas percepções em nossos corpos 

sutis, esse sentido, essa pequena dança, da relação ambiente – 

pessoa em suas aulas de consciência corporal.  A sua 

metodologia dialoga com as do bailarino americano, 

influenciado pelas Artes Experimentais, Steve Paxton (1939) 
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que usa na técnica corporal do Contato Improvisação na     ação 

reflexiva do corpo, essa dinâmica entre corpos diferentes.  

A perspectiva semiótica médica e psicanalítica permitiu 

ao pediatra e pesquisador Donald Woods Winnicott 

compreender na sua pratica médica (observação e escuta em 

saúde emocional) que um bebê só se desenvolve nos seus 

processos de integração, personalização e contato com a 

realidade quando três aspectos da função materna se constituem: 

holding (ou sustentação), handling (ou manipulação, manuseio, 

toque) e apresentação do objeto.  

O amor materno se expressa nos primeiros momentos da 

relação mãe – bebê em termos corporais e o cuidado físico é 

também um cuidado psicológico.  

Esse pesquisador em medicina/ pediatria/ saúde mental/ 

psicossomática e psicanálise demonstra em seus artigos 

publicados em 2005 no livro Tudo Começa em Casa, no capitulo 

Curar (1970), que existe uma coisa que necessita ser recuperada 

na prática da medicina: o cuidar e o curar.  O cuidar e curar em 

saúde é uma extensão do conceito de “segurar”: começa com um 

bebê no útero, depois com o bebê no colo, havendo um 

enriquecimento a partir do processo de crescimento da criança, 

pois a mãe que conhece aquele bebê específico que ela deu à luz 

torna esse enriquecimento possível. Um suprimento ambiental 

do tipo “segurar” (ambiente facilitador) durante os estágios de 

imaturidade conduz um indivíduo no seu processo de se tornar 

indivíduo dentro da família, da escola, da sociedade e numa 

democracia. 

A fisioterapia está se capacitando nesse conhecimento, 

pois muitos profissionais dessa área já trabalham com a 

reabilitação relacional. 

A experiência clínica na área da saúde de uma 

pesquisadora em corpo. Ela, autora desse trabalho, fez o 

percurso na interface corpo/dança/ medicina (endocrinologia e 
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psiquiatria) / psicanálise e evidencia os pontos de encontro e 

desencontro entre corpo biológico (compreendido como 

máquina) e as nuances do corpo emocional e espiritual (aquele 

que inclui a consciência e a expressão corporal, em todos os 

seus inscritos).  

O profissional de saúde precisa ser mais bem capacitado 

para o aliviar, cuidar, curar e reabilitar assim como o 

profissional de outras áreas precisa ser orientado sobre o 

processo saúde – doença. A doença pode ser uma manifestação 

de vida na história da pessoa de um indivíduo.   

A Pedagogia do Corpo de Angel Vianna: Toque, Apoio e 

Movimento seria um sistema curativo que permitiria a uma 

pessoa experimentar nos seus corpos sutis, nas suas pequenas 

percepções, as falhas no toque (handling) no encontro 

terapêutico? Ajudaria na atualização da consciência de locais 

corporais não manuseados pelo ambiente em que uma criança 

viveu? Ela despertaria locais não tocados pelo ambiente além de 

elucidar as falhas da memória sensorial e cognitiva corporal de 

uma pessoa nos primórdios de sua vivência na relação mãe bebê.  

Os cuidadores em educação e saúde sem consciência 

dessa semiótica não seriam beneficiados e por extensão 

cuidariam melhor com essa tecnica?  

Acreditamos que esse aprendizado sistematizado poderá 

permitir um melhor diálogo com a psicanálise, as neurociências 

e as ciências da cognição. Estamos comentando sobre o 

envelope psíquico descrito por Didier Anzieu no seu livro Eu - 

Pele (1985). 

Eduardo Mascarenhas, médico, psicanalista e político 

brasileiro comentou em um programa de TV que determinados 

pacientes só teriam uma ajuda eficaz em psicanálise se fizessem 

paralelamente um trabalho corporal (pág. 96 A Pedagoga do 

Corpo: Enamar Ramos).  
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A psicanalista Ivanise Fontes, 2004 em seu artigo: 

Construindo uma pele psíquica publicado nos Cadernos de 

Psicanálise do Circulo Psicanalítico do Rio de Janeiro: Os 

Sentidos do Corpo inclui na sua experiência na construção do 

grupo de estudos da Psicanálise do Sensível: A escuta de 

terapeutas corporais.  

A partir dessas reflexões, como introduzir essa 

experiência de uma consciência corporal em áreas tão virtuosas 

com a medicina e a psicanálise? O estudo do Corpo Vivo e uma 

sistematização de sua aplicação. 

O médico psiquiatra e psicanalista Abraam Eksterman 

mostra que psicanalizar em medicina é falar de Humanização 

em Saúde. O importante é o vinculo que estabelecemos com a 

pessoa do doente, a sua família e a sua comunidade. 
 

                    ...O doente é uma frase da história do sofrimento humano, mas 
indissociável do texto completo. Como tal é o representante biológico de uma 
faixa da história da humanidade e é o que se desorganizou em situações 
críticas de adaptação. Aqui nos reencontramos com o modelo patológico 
nomotético e idiográfico. O primeiro tem suas raízes na Medicina hipocrática 
de Cnido; o segundo, na de Cós, ou seja, na Medicina do Homem como 
espécie e no Homem, como ente singular. Da primeira deriva a atitude que 
produziu a classificação de Kraepelin; a segunda, o setting psicanalítico. É 
um equívoco pensar que ambas as atitudes estão em oposição. Ao contrário, 
são complementares. A atenção singular não impede a existência de quadros 
nosográficos, nem lhes tira a importância, como estes não impedem a prática 
voltada para o doente. A falácia tem sido confundir o conceito que designa 
classe com o fato singular. É errôneo supor que tratamos uma esquizofrenia, 
úlcera péptica, asma brônquica. Tratamos do esquizofrênico, do ulceroso, do 
asmático... (EKSTERMAN, 1992) 

 
O RISCO COMO ESTÉTICA, O CORPO COMO ESPETÁCULO. 

 

O mundo contemporâneo é marcado pelo impensável, 

pelo inusitado, pela surpresa do movimento inesperado, o que 

chamamos do paradoxo de tragédia, talento e de inovação.  

As eclosões das ciências da computação modificaram os 

códigos globais. As redes de todas as espécies tanto as concretas 

como as substratas se contataram e se precisou improvisar nas 

entranhas do movimento, um novo girar e assim potencialidades 

que nunca se tocaram foram obrigadas a conviver.  A narrativa 
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com esse novo paradigma do humano encontrou novos alicerces 

para uma nova gestualidade na cultura terrestre que vai das 

tsunamis ao luxo do lixo. Precisamos o tempo todo reciclar. 

Existe um aumento na incidência de doenças antigas e muitas 

são renomeadas como: síndrome e doença do pânico, transtorno 

de déficit de atenção, fibromialgia, transtorno bipolar do 

humor, etc., pois não se requisita a essência das proposições 

antigas. Não encontramos tempo e se o tempo não acontece, a 

metabolização não se faz e sem digestão, o corpo não pensa e 

está em risco.  Ele não reflete e explode. 

Necessitamos ainda conviver com o comércio de órgãos, 

as múltiplas experiências com a cirurgia plástica, as mutilações 

corporais provocadas pelo terrorismo, a cena de descaso com o 

corpo encarnado apresentado pelos “homens bombas” e o 

transtorno dismórfico corporal.   

Constatamos no filme a “Metamorfose Ambulante” 

(música criada em 1974/1975 pelo pai do rock brasileiro, o 

cantor e compositor Raul Seixas) que o giro e o risco além da 

tensão corporal e ambiental constante fazem parte da delineação 

do cotidiano. A novidade pode ser um gesto impulsivo 

direcionado para o bem ou para o mal ou a narração de um fato 

antigo atualizado em outro vestuário ou num diferente mover - 

se: uma história com continuidade numa época anterior de 

descontinuidade: uma reflexão feita por nós após a leitura de 

textos de Michel Foucault em a Arqueologia das Ciências e 

História dos Sistemas do Pensamento (2005).    

 Experimentamos uma mudança de paradigma e o seu 

caos. A pretensão é sairmos da sociedade do espetáculo para 

uma sociedade mais humanizada.   Revisitamos e examinamos 

modelos e experiências de épocas anteriores a nossa era, na 

ciência e nas artes, para pensarmos em desenhar e completar a 

missão utópica de uma geração pós - segunda guerra mundial. O 

modelo de uma sociedade que cuidará do planeta e das novas 
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gerações. Uma nova forma de estar no solo, no ambiente e no 

cosmos.  Será uma cultura do cuidar que já se manifesta como 

um império do estilo de vida? Uma espécie de sistema tampão 

para tanto pathos como argumenta o psicanalista Manoel 

Berlinck, 2002, na coletânea de trabalhos no Laboratório de 

Psicopatologia Fundamental.  Surge no atendimento da 

emergência do planeta, o slogan: Humanização 2012: A 

Sustentabilidade.                     

O holismo, do grego holos que significa inteiro ou todo, 

é a ideia de que as propriedades de um sistema, quer se trate de 

seres humanos ou outros organismos, não podem ser explicados 

apenas pela soma dos seus componentes. O sistema como um 

todo determina como se comportam as partes. Isso   permite que 

uma nova tribo apareça assim como um novo totem e seus tabus 

( FREUD, 1913)  As tatuagens nos corpos da sociedade do 

biopoder  definem um pertencimento individual a todos os clãs, 

o que ainda é um mistério a ser decifrado: Uma nova pele com 

novas dobras e um novo corpo individual e coletivo?   As leis 

antigas estão sendo repensadas para que novos códigos sejam 

criados. É um ambiente caótico em que ainda não existem 

diretrizes definidas, mas é um movimento em processo.  

Será que esse corpo tatuado é uma espécie de pele de 

contenção que marca o rito de passagem para uma nova 

civilização que ao conviver com essa barbárie moderna funda no 

contemporâneo, o pós – moderno, vários momentos singulares?  

Isso é exemplificado nos artigos científicos do talentoso 

investigador já citado, Donald Winnicott em que ele demonstra 

que a delinqüência é uma saída de esperança na conduta 

humana. Ela é uma expressão anti-social. O corpo desse sujeito 

excluído pelos padrões sociais em suas ações na cultura nos leva 

a compreensão do conceito de privação além da falta e da falha 

ambiental na construção da natureza do humano. Precisamos 

entender essa questão, pois as diretrizes dos direitos humanos 
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exigem que o prisioneiro atual tenha qualidade de vida num 

sistema carcerário e que todos os indivíduos que foram 

excluídos precisam ser incluídos na sociedade contemporânea 

que é direcionada para a humanização.  

Os aplausos estão sendo direcionados para um palco de 

resolução de uma guerra ambiental contemporânea ou anterior a 

ela.  

Os corpos foram banalizados durante o terror do 

nazismo, na ditadura militar brasileira, nos atos terroristas e em 

outras guerras. Será essa a razão desses  corpos estarem sendo 

vulgarizados nos atos da violência atual? Como dar toque, apoio 

e movimento a essa ocorrência? BORGES, 2009 nos leva a 

pensar sobre essas e outras posições em sua tese de doutorado: 

Corpo e a Clínica.        

Os micros movimentos das dobras da pele interna e 

externa do ser humano do ato de brincar a realidade geram um 

cineasta e ator italiano Nanni Moretti. Ele é capaz de fantasiar e 

colocar numa tela cinematográfica o filme Habemus papa 

(2012).  O filme narra numa comédia a trama do conflito 

existencial de um homem de 85 anos de idade, um cardeal, 

eleito para ser o Ser Supremo da Igreja Católica: o Papa. O 

personagem em questão não se acha preparado emocionalmente 

para ocupar esse cargo de poder.  Um psicanalista é convocado 

na casa de Deus. Ele é obrigado a dialogar com o clero do 

Vaticano e ali, ilhado e isolado do mundo, desamparando os 

seus pacientes do consultório particular, improvisa um jogo 

corporal com esse clero para ajudá-los a encontrar no lúdico a 

capacidade de pensar e tolerar o gesto inesperado desse senhor 

eleito para governar a Igreja Romana.  

Auguste Rodin, artista impressionista, esculpiu em 1880 

a 1902 a obra o Pensador em um esquema postural de reflexão 

representando um homem de quarenta anos (idade do artista na 

época em que esculpiu a imagem), sentado, de cabeça baixa, 
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apoiado na mão direita da estátua. Ela retrata um homem em 

meditação, soberba, lutando com uma poderosa força interna. O 

Pensador  procurava retratar Dante Alighieri, um poeta e 

político visionario italiano,  em frente dos Portões do Inferno  

ponderando o seu poema, A Divina Comédia,  que era a fonte 

original mais acessível para a cosmovisão medieval.   Estamos 

falando de um corpo cênico retratado na escultura ou seja  o 

retrato de um corpo vivo que é o de multiplas afetações feitas 

pelo mundo em que o ser humano convive. Essa obra está no 

patrimônio de referência artística da Humanidade e causou na 

época uma polêmica entre os defensores do academicismo 

artístico que o consideraram “vulgar”. O homem medieval não 

era um bárbaro como muitos pensam mas um construtor de 

sistemas e que procurava nos escritos antigos as repostas para as 

suas perguntas.  

Eles construiam esquemas e modelos provisorios de 

pensar.  

Estamos vivendo uma certa semelhança no modelo atual 

de existência: “ a improvisação sem planejamento”, o risco na 

coreografia do espetaculo de dança:  Qualquer coisa a gente 

muda, do coreografo brasileiro João Saldanha em 2010/2011.Ele  

inova uma cena do  vínculo  do antigo com o novo, do que foi 

vivenciado e  continua vivo e é imortal  e o novo, em 

experiência ( a conversa dos corpos individuais e em vínculo das 

bailarinas  Angel Vianna e Maria Alice Pope ).    

Angel Vianna (Maria Angela Abras) brasileira, 

coreógrafa, bailarina e escultora colocou o seu pensamento em 

ação desde o seu nascimento em 1928 até os primórdios de sua 

carreira artística e continua a fazer isso até os dias de hoje aos 

84 anos de idade. 

  Ela inaugura em um ato artístico, a transgressão de sua 

geração expressionista ao esculpir o “Pé de bailarina”. A nossa 

interpretação é o da necessidade do ser humano de se equilibrar 
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e encontrar dentro de si os elementos para expressar como lidar 

com o vazio existencial e as denominadas patologias do ato 

desse momento de conflito entre a barbárie e a civilização.  Isso 

marca a existência humana nos últimos séculos. Investigar na 

pesquisa corporal individual e coletiva como os sensos e os 

proprioceptores funcionam em harmonia, nada mais é do que 

experimentar no seu corpo, o teatro do sujeito na vida. Essa ação 

permitirá ao sujeito entender uma das etapas da construção do 

psiquismo humano, o narcisismo, descrito pelo médico, 

neurologista e fundador da Psicanálise, Sigmund Freud, conceito 

este que foi revisitado pela Escola Psicanalítica do Self, 

inaugurada pelo médico, neurologista e psicanalista Heinz 

Kohut.  

A nossa crença é que a experiência do corpo e seus 

desdobramentos contribuem para a clínica da narrativa oral.  

O médico neurocientista português Antônio Damásio 

(1994) fundamenta essa subjetivação num esquema menos 

complexo em suas produções científicas. Assim podemos ter 

uma leitura e compreensão de um tema tão complexo que é o 

entendimento do corpo e as neurociências.  

O progresso da pós modernidade, período de 

continuidade da cultura mundial pós segunda guerra mundial, 

caracterizado pelos estudiosos com um início a partir do final do 

século XIX, e mais precisamente a partir dos anos sessenta, 

tornou-se um desenho de rabiscos sucessivos de expressão de 

numa espécie de danças das cadeiras interminável e ininterrupta. 

Esse momento, numa desatenção, resulta numa derrota 

irreversível e numa exclusão irrevogável. O discurso é de um 

coletivo em substituição ao individual, mas as produções 

inovadoras tecnológicas são cada vez mais pontuais e efêmeras. 

O jogo premente é estar em equilíbrio num mundo de 

desequilíbrio. Em vez de grandes expectativas e sonhos 

agradáveis, o “progresso” evoca uma insônia cheia de pesadelos 
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de “ser deixado para trás” – de perder o trem ou cair da janela de 

um veículo em rápida aceleração. A vida social se altera quando 

as pessoas vivem atrás de muros, contratam seguranças, dirigem 

veículos blindados, portam porretes e revólveres e freqüentam 

aulas de artes marciais. Essas atividades reafirmam e ajudam a 

produzir o senso de desordem que nossas ações buscam evitar.     

Vivemos na sociedade do risco e sem um desenho 

ambiental acolhedor e definido. A tensão diária é a de uma 

notícia transformadora a cada segundo: O corpo acrobata 

exemplifica essa situação.  Como então reduzir riscos e construir 

políticas de redução de danos?  

O corpo como discurso, como indicador de processos 

civilizadores traz essas materialidades para o risco sob diversas 

formas e práticas.  O seguimento mundial está se reconstruindo 

e é evidente que e o conflito da cultura capitalista e da natureza 

humana precisa a cada dia que passa, de mais gestores.  

  O risco é um traço na trama do drama de uma sociedade 

alternativa ao poder do biológico. O risco no corpo pode ser 

desde o modo como nos amamos, passando pela contaminação 

de doenças, até as formas de criação de ilusão e beleza, na 

cultura e na arte com o corpo espetáculo. O medo existencial é 

deslocado para cuidadosas precauções contra a inalação do 

cigarro de outra pessoa, a ingestão de comida gordurosa, a 

exposição ao sol ou o sexo desprotegido.  

A obesidade será o mal do século, pois caracteriza uma 

doença que representa inscrições de emoções e pensamentos não 

significados nos atuais corpos sem fronteiras?   

Examinando esse conteúdo e concluímos que o obeso é o 

tema em discussão no cotidiano atual, pois o grande obeso 

denuncia em sua performance corporal as patologias do vazio 

existencial humano: o corpo desencarnado e um corpo 

revoltado. Eles contem em seu interior o caos da nossa 

sociedade do biopoder em que potências de vida não se 
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expressam, pois vivemos numa sociedade em que o corpo é ato, 

consumo e não expressão harmônica de emoção e ação: que 

seria um corpo encarnado.  

A genética e a biotecnologia não encontram uma 

metodologia específica para resolver o estigma desse sujeito. 

Surge a cirurgia bariátrica e o discurso multidisciplinar que é 

uma esperança de solucionar conflitos que além de individuais 

são da ordem da constituição do planeta e de sua relação com o 

cosmos. Os corpos estão sem limites.    A cirurgia é uma 

tentativa de colocar um dispositivo na melancolia de uma 

sociedade que não sabe para onde se direcionar. A máquina tem 

um movimento que normatiza o mundo em que existimos e não 

nos damos conta da presença constante da morte e do grande 

sofrimento visceral.  

Uma corda no giro acrobático desses sujeitos aparece 

para eles poderem se agarrar e sustentar o seu modus operandis: 

o estudo dos transtornos alimentares, as terapias holísticas e as 

psicoterapias corporais.   

Estamos exemplificando a representação simbólica da 

falta das subjetividades humanas num ambiente de caos global 

em que tudo é padronizado e não se expressa a singularidade?  

Ainda não existe a valorização da história da pessoa, de sua 

família, de sua comunidade e de sua ancestralidade. Os estudos 

antropológicos estão engatinhando.  

O conceito de beleza é a magreza. Esse estado é ligado 

ao de perfeição, com um afastamento marcante dos traços que, 

usualmente, poderiam estar ligados à animalidade. A beleza, 

numa sociedade capitalista, é um sistema monetário semelhante 

ao padrão ouro, não universal. Um homem e uma mulher são 

considerados mais belos quanto mais se afastam do padrão da 

animalidade.  
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Assim as doenças em várias culturas se enquadrarão nas 

categorias de tabus, dificultando o seu portador de ter 

relacionamentos sociais.     

A falta da conversa entre os saberes dos cuidadores não 

se complementam, pois eles competem. O indivíduo que precisa 

de cuidados é o mais afetado. E se não conseguimos a 

multidisciplinaridade como chegaremos ao interdisciplinar? O 

corpo não se integra.  

Donald Winnicott em seus trabalhos mostra que o corpo 

do paciente com doença psicossomática precisa de uma equipe 

coesa para por espelhamento dar continuidade as suas 

tendências inatas aos seus processos integrativos e por 

elaboração imaginativa se organizar.   

A exigência interdisciplinar impõe a cada especialista 

que transcenda a sua própria especialidade.  

Uma epistemologia da complementaridade, ou melhor, 

da convergência deve, pois substituir a dissociação, a totalização 

incoerente das palavras não compatíveis entre si, deve suceder a 

busca de uma palavra de unidade, expressão da reconciliação do 

ser humano consigo mesmo e com o mundo. Essa epistemologia 

da esperança culmina na proposição de uma nova pedagogia. 

Uma pedagogia adaptada às exigências de nosso tempo, pois as 

Universidades do velho Mundo, infiéis a sua missão há muito 

deixaram de obedecer ao dever de universalidade.  A procura é 

por uma metodologia de convergência (JAPIASSU, 1975).  

 

   O Corpo na medicina é moral. O Corpo na psicanálise 

é erógeno. O corpo na dança é sensorial e sensual. O individuo 

não tem um corpo, mas ele é o corpo. Essa é a saga do 

pensamento em movimento de Angel Vianna.  
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Que tal construirmos SPA (“saúde pela água”) em cada 

comunidade ou centros e instituições de saúde para acolher as 

doenças crônicas? Uma metodologia interdiscilinar que caminhe 

para o transdisciplinar.  

 

 

  

O MAL ESTAR NA CIVILIZAÇÂO: O MAL ESTAR NA CONTEMPORANEIDADE:  

O MAL ESTAR NA TRANSIÇÃO. 

                             O texto psicanalítico o Futuro de Uma 

Ilusão e o Mal Estar na Civilização narra: 

                     “... a civilização constitui um processo a serviço de Eros, cujo 
propósito é combinar indivíduos humanos isolados, depois famílias e. depois 
ainda raças, povos e nações numa única grande unidade, a unidade da 
humanidade. Essas reuniões de homens devem estar libidinalmente ligadas 
umas ás outras. A necessidade, as vantagens do trabalho em comum, por si 
sós, não as manterão unidas. Mas o natural instinto agressivo do homem, a 
hostilidade de cada um contra todos e a de todos contra um, se opõe a esse 
programa de civilização. Esse instinto agressivo é o derivado e o principal 
representante do instinto de morte, que descobrimos lado a lado de Eros e que 
com este divide o domínio do mundo. A evolução da civilização deve 
representar a luta de Eros e a Morte, entre instinto de vida e instinto de 
destruição. E é essa batalha de gigantes que nossas babás tentam apaziguar 
com sua cantiga de ninar sobre o Céu.” (FREUD, 1927: vol. XXI). 

                    A civilização compreende o conjunto de 

atividades humanas realizadas com o objetivo de controlar a 

natureza. A cultura é uma forma de organização e organização 

social. A sociedade é uma coleção abstrata de seres humanos 

que compartilham a mesma cultura nas relações entre eles. O 

conceito de cultura é a de junção de civilização e sociedade. Os 

conceitos de cultura se contrapõem ao de natureza, pois as 

construções humanas definem um estilo de vida. A cultura não é 

estática, mas um fenômeno em constante transformação. A 

sociedade contemporânea é cada vez mais vista e tratada como 

uma “rede” em vez de uma “estrutura” (sólida). Ela é percebida 

como uma matriz de conexões e desconexões aleatórias e de um 

volume essencialmente infinito de permutações possíveis. As 
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historias de vidas individuais e políticas são projetos e episódios 

de curto prazo e fragmentados. A comunidade como uma forma 

de se referir à totalidade da população que habita num território 

soberano do Estado parece cada vez mais destituída de 

substância (o líquido). Estamos num mundo que não interage, 

mas se conecta. Falta o conviver.  

... Uma comunidade não é uma ilha, ela tem fronteiras e há um estado de 
tensão nessas fronteiras. O comportamento das pessoas que estão tanto de um 
lado da fronteira como do outro determina a natureza da vida do povo, e aqui 
fica de novo imediatamente claro o quanto é produtivo tolerar o antagonismo 
sem que se negue o antagonismo em si. A tolerância do antagonismo é a 
coisa mais difícil de se conseguir em política... logo o poder da ditadura se 
estabelece, pois o ser humano não suporta precisar conviver com o bem e o 
mal e a espontaneidade. Ele necessita de um poder que lhe diga o que fazer. ..  
(BAUMAN, Z. 2007: Tempos Líquidos).  

 

 

Assim ao assistir e ler o espetáculo coreográfico da 

dança da bailarina e coreógrafa Débora Colker denominado 

Tatyana (2012) do romancista e poeta russo Alexander Pushkin, 

o interpretamos como uma comunicação da expressão de uma 

fundação totêmica contemporânea. A autora revisita uma 

narrativa literária e os conceitos antigos que são atuais e os 

traduz em gestos condizentes com a nossa atual sociedade. Ela 

inclui na cena estética as experiências do corpo acrobata. Isso 

não deixa de ser como o corpo na cultura atual vive o tema do 

risco e do espetáculo em seu estilo de vida. Os conflitos são os 

mesmos: o desamparo e a fragilidade humana, a dança das 

emoções e sentimentos, atualizados em tatuagens da nova dança 

– o teatro global.  Estamos num mundo emergente e em 

emergência.     

 O risco como estética assume forma em muitos espaços 

da contemporaneidade: o pós – moderno é aquele que busca e 

vive a vertigem. Os esportes radicais, os jogos, velocidades, 

imagens, quedas, vôos. Arrisca-se hoje no corpo, na economia, 

na política, etc. O duplo do risco é a busca pela segurança, o 

crescimento no mercado de seguro, a prevenção e a corrida para 
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a saúde e cuidados de si são algumas formas de prevenir e 

gerenciar riscos. Os riscos sempre estiveram presentes na 

historia da humanidade e gerencia - los fazia parte da entrada na 

modernidade. A prudência já não é mais a virtude esperada do 

homem realizador, pro - ativo e moderno.  

Estamos na era das neuroses atuais: da neurastenia e não 

mais das psiconeuroses. O mal estar se evidencia no corpo, na 

ação e no sentimento (na dor) e não mais no conflito 

(sofrimento).  O corpo para os cidadãos do mundo moderno é o 

nosso único bem. O mal estar no corpo requer os cuidados de 

um xamã contemporâneo: um cuidador que entenda das curas 

corporais para atingir o psíquico? Um cuidador que entenda das 

estratégias de handling?  

O Corpo atual é um corpo de somatizações e de doenças 

somáticas, de transbordamento, isto é aquele que não reconhece 

as suas angustias e adoece. Isso é diferente do corpo da época 

das neuroses, das histéricas, que era um corpo de contenção de 

afetos e conversões, um corpo de recalque.  

A teatralidade do corpo na atualidade tem atos, 

disfunções e lesões.  

A cartografia da nossa trajetória da dança até a 

pedagogia corporal, passando pela medicina, pela psicanálise e 

atingindo a Metodologia Angel Vianna se deu no risco da 

curiosidade por uma pesquisa corporal sobre somatizações e 

doenças psicossomáticas e chegamos à psicanálise.  

A nossa pergunta: - Qual é a identidade do corpo 

brasileiro? – Qual é a identidade de cada pessoa? Esse fato 

começou antes da nossa experiência clínica na medicina, da 

especialidade da endocrinologia (1976- 1986). Ela começou a 

encontrar fundamentos consistentes na década de 80 ao 

participar das aulas do Curso Livre do Centro de Movimento e 

das Artes / Escola Angel Vianna.  
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O encontro com os cuidadores do corpo através da dança 

no Espaço Novo (Espaço do Movimento e das Artes) e na Dança 

Livre (tecnica Klaus Vianna): Angel Vianna, Rainer Vianna, 

Letícia Teixeira, Maria Tereza Feitosa e Neide Neves 

transformaram os conceitos da nossa existência pessoal e 

profissional. Ali já vivenciávamos de forma pedagógica na 

experiência corporal a inclusão social. O conceito de 

possibilidade de existência com qualquer tipo de doença.  

A descontinuidade dos nossos saberes aprendidos e 

apreendidos desde a infância até a maturidade encontrou em 

1989 a possibilidade da direção de uma fundamentação teórica 

para uma pesquisa sobre a construção da identidade do 

psicosoma de um indivíduo: O diálogo da Biologia com a 

Cultura. O contato com o aprendizado sobre as Estéticas da 

Subjetivação. 

     A dança, a pedagogia e a medicina foram o caminho 

do meio que nos permitiram atritos internos e a busca do 

encontro com a Mestra Angel Vianna.. O Espaço Novo cuidava 

daqueles corpos que procuravam em suas pequenas percepções 

outro sentido diferente ao dado pela sociedade das massas. O 

Corpo na Educação, o Corpo na Medicina Psicossomática, o 

Corpo e a Psicanálise: A Pedagogia Corporal.  

  
O PÓS – MODERNO  

 

O mundo pós – moderno, um planeta sem raias, é o 

mundo do tempo presente, do instantâneo do desejo, do 

invólucro que vale mais que o conteúdo, do corpo que não pode 

mostrar as marcas do tempo. Uma forma de subjetividade 

diferente daquela do mundo da introspecção, herdeiro do 

romantismo. Vivemos a cultura do narcisismo (LASCH, 1983): 

falta e excesso.  

O corpo nessa cultura é o de ação e do sentimento. O 

corpo da fadiga de si mesmo, que age por uma excitação 
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constante e demonstra o excesso de estresse em dores, 

somatizações ou doenças somáticas.  

O Corpo é a razão de todas as queixas, mas ao mesmo 

tempo parece inexistente. Um Corpo que não tem dobras 

psíquicas, que não tem contorno, que funciona com próteses 

psíquicas: A clínica psicanalítica é a dos distúrbios narcísicos de 

personalidade ou de etapas anteriores a essa constituição do ser. 

O conflito é entre o esquema corporal e a imagem corporal do 

indivíduo e da cultura. A geografia do contorno interno e 

externo do individual e do global não encontra forças para se 

configurar (Os Sentidos do Corpo, 2004).  

   

Marcia Maria Rocha Alves de Carvalho em sua 

dissertação de Pós Graduação em Psicologia na Fundação 

Getulio Vargas (1980) escreve sobre a neurose visceral urbana.  

Essa autora tenta provar que houve uma evolução qualitativa na 

forma de descarga da tensão excessiva no mundo 

contemporâneo, um desembocar somático da angústia. Ela 

comenta que na atualidade não há mais lugar para a histeria 

demonstrativa, teatral, necessitando palco para bem resultar.  

 

A vida atual, impessoal, ativa e materialista tornou 

obsoleto o mecanismo transformador da angústia reprimida em 

símbolo corporal. O endeusamento do jovem, a falta de espaço, 

o nível de aspiração muito elevado e o estresse em altas doses 

torna compreensível que seja sobre este mesmo corpo que ele 

lance todo o excesso de tensão e angústia que é ensejado pela 

vida urbana.  

 

Ela especifica que não há uma patologia mental 

específica nos pacientes com doenças de "fundo nervoso" e que 

fatores tais como a exigüidade do espaço vital, o nível de 

aspiração, a preocupação com a auto-imagem e o nível de 
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estresse influenciam predominantemente a personalidade dos 

sujeitos pertencentes ao grupo das doenças psicossomáticas.  

Ela comprova em seu trabalho que a fuga para o corpo 

não é um quadro patológico delimitado, mas sim um mecanismo 

de defesa, uma ajuda ao indivíduo obrigado a sobreviver as 

pressões de nossos dias. Existe a escolha da via somática como 

forma de descarga da angústia.   

 
A MUDANÇA DE UM PARADIGMA 

 

Paradigma (do grego parádeigma) é a representação de 

um padrão  a ser seguido. É um pressuposto filosófico, matriz, 

ou seja, uma teoria, um conhecimento que origina o estudo de 

um campo científico; uma realização científica com métodos e 

valores que são concebidos como modelo; uma referência inicial 

para estudos e pesquisas. 

O conceito originário da gramática,em 1900,  era 

definido por  Merriam-Webster para se referir a uma parábola 

ou a uma fábula.  

Ferdinand de Saussure, na Linguistica,  utiliza esse  

termo para se referir a um tipo específicio de relação estrutural 

entre elementos da linguagem. 

Thomas Kuhn  , físico americano,  célebre por suas 

contribuições à história e filosofia da ciência em especial do 

processo que leva à evolução do desenvolvimento científico, 

designou como paradigmáticas as realizações científicas que 

geram modelos que, por períodos mais ou menos longos e de 

modo mais ou menos explícito, orientam o desenvolvimento 

posterior das pesquisas exclusivamente na busca da solução para 

os problemas por elas suscitados. 

Ele revela em seu livro a Estrutura das Revoluções 

Científicas a concepção de que "um paradigma, é aquilo que os 

membros de uma comunidade partilham e, inversamente, uma 

comunidade científica consiste em homens que partilham um 
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paradigma". Ele declara que o estudo dos paradigmas como  que 

prepara um  estudante de qualquer área do conhecimento para 

ser membro da comunidade científica na qual atuará mais tarde. 

Beto Hoisel, arquiteto e escritor,  autor em 1998 do livro 

que é  um ensaio ficcional, Anais de um Simposio Imaginário,  

aborda como a ciência iria  se encontrar em 2008. Ele  chama 

atenção para o aspecto relativo da definição de paradigma, e 

aponta  como este pode ser compreendido como um conjunto de 

"vícios" de pensamento e bloqueios lógico-metafísicos que 

obrigam os cientistas de uma determinada época a permanecer 

confinados ao âmbito do que definiram como seu universo de 

estudo.  

Ele reitera um alerta que já nos foi dado pelo físico 

Heisenberg quando mostrou que, nos experimentos científicos o 

que vemos não é a natureza em si, mas a natureza submetida ao 

nosso modo peculiar de interrogá-la.O ajuste ou limitação da 

visão do objeto a um método de pesquisa, pré estabelecido 

através tradições universitárias, arquitetura de texto, adequação 

bibliográfica, etc., é o que está em questão. Ele comenta que 

tanto Michael Foucault quanto Kuhn assinalam a presença de 

padrões de continuidades e descontinuidades na produção de 

conhecimento de uma área do saber: as revoluções e as rupturas 

epistemológicas. 

Ele continua argumentando em sua exposição do seu 

conhecimento que a pergunta que se faz em nossos dias, 

especialmente no campo da saúde coletiva onde não se lida 

apenas com a concepção biológica da saúde é, se é possível 

romper com o positivismo, reducionismo e o mecanicismo que 

formaram a medicina cosmopolita sem limitar-se à crenças 

científicas  e abrir mão das conquistas tecnológicas dessa 

ciência.  Ao longo da existência  pesquisas e observações são 

configuradas  e muitas vezes,  não se adequam,pois produzem 

contradições, ao paradigma vigente e dão origem a um novo. O 



 
 

33 

novo paradigma se forma quando a comunidade científica 

renuncia simultaneamente à maioria dos livros e artigos que 

corporificam o antigo, deixando de considerá-los como objeto 

adequado ao discurso  científico ( Hoisel, B. 1998 ). 

 

Concluimos após a leitura desses autores já citados que o 

caos da sociedade em estamos iserido é a tentativa de 

desconstrução do corpo da   obesidade e certeza de  saberes e 

um ensaio de metamorfose  e constução de uma convivência de 

multisaberes para intersaberes ou seja a interdisciplinariedade: o 

transdisciplinar.   

Como será esse novo paradigma se  cada saber precisa 

romper com o seu paradigma ? 

 
O PARADIGMA HOLISTICO 

 

O conceito revisitado de Paradigma compreende que em 

sua essência, êle significa "aprender a aprender", conhecer o 

todo por métodos científicos  investigativos, planejados a partir 

de conhecimentos adquiridos.  

Essa sistematização se deu a uma das escolas  filosóficas 

da Antiguidade. Alguns estudiosos  fragmentaram o 

conhecimento humano de maneira lógica e organizada 

possibilitando grandes descobertas. Um estudo analítico.  

Descartes desenvolveu o método racional dedutivo, enquanto 

Newton consolidou este método, surgindo assim o paradigma 

Newtoniano-Cartesiano que influencia até hoje os campos do 

conhecimento cientifico. Partem do pressuposto que para 

conhecer o todo é preciso fragmentá-lo. O todo seria então 

resultado da união destas partes menores. Este fato levou a 

ciência, mais especificamente, ocidental a fragmentar o mundo. 

Assim se criou em todos os segmentos tecnólogos especialistas, 

a não visão do  mundo como um todo. Apesar de toda evolução 

técnológica e o complexo conhecimento cientifíco, os 
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tecnólogos e cientistas ainda se frustram diante da infelicidade 

humana.  

Holístico na natureza da palavra, que vem do grego 

"holos", pode ser comprendido como todo ou por inteiro.  

Esse paradigma, do todo conhecido como paradigma 

holístico ou paradigma emergente, vem sendo proposto como 

modelo para o século XXI, buscando assim um desenvolvimento 

capaz de se voltar para o todo, para a transcendência, para as 

emoções, sentimentos, entre outros mais que formam o Holismo.   

As origens do pensamento holístico, enquanto 

pensamento filosófico se localiza também na Antigüidade, com 

os pré-socráticos, especialmente com Heráclito. Posteriormente, 

teremos um eco desse pensamento com os estóicos e com os 

néo-platônicos, especialmente com Plotino, e, modernamente, 

com os Românticos, especialmente com Schelling e os idealistas 

alemães. Com a publicação do livro Holism and Evolution, em 

1921, Jan Smuts pode ser considerado o teórico fundador do 

movimento holístico no século XX. Mas foi com a revolução 

extraordinária da Física das Partículas e, principalmente com a 

Teoria da Relatividade de Einstein, que o termo passou a ser 

aplicado com uma conotação mais paradigmática dentro da 

transformação conceitual da ciência, junto com a sociedade, 

com a consciência, com a mente humana num todo. A 

metodologia desse modo de compreensão investigativa é 

relacional.   

Existem propostas de conversa do estudo do todo com o 

estudo das partes, ou seja, a interface da metologia Newtoniano-

Cartesiana com a, não mecanicista, mas, sim humanista e 

natural, mas estamos em risco, em crise, no giro do encontro 

dessas reflexões, pois isso faz parte da natureza humana que é 

uma interação complexa devido aos sistemas de poder. 

No entanto já existem criterios de como construir um 

trabalho científico de conclusão de curso de graduação, de pós 
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graduação, mestrado, doutorado e publicações atingindo em 

campo um atendimento aos  dois paradigmas.  

• Ser interdisciplinar, ou seja, envolver  o 

conhecimento de várias disciplinas, harmoniosamente 

integradas, visando uma abordagem mais completa do assunto 

em estudo. 

• Contribuição para melhoramento da qualidade de 

vida da comunidade envolvida pelo propósito do trabalho. 

• Percepção, vivência e preocupação pelos problemas 

ético-sociais.  

• Contribuição à comunidade com os resultados da 

investigação e fornecendo benefícios a mesma. 

• Capacidade de análise de problemas pelo autor  para 

analisar com ponderação, discernimento, sensibilidade e 

criatividade ética, tanto os grandes problemas da humanidade 

como aqueles relativos à sua área específica. 

•    Urgência do assunto em estudo.  

•   Originalidade do assunto e/ou as abordagem(s ).  

•    Excelência global.  

  

  

           Thomas  Kuhn em  1962  nos dá a liberdade de 

perceber que no nosso micro e macrocosmos,  estamos vivendo 

uma revolução científica individual e global. 

              As  reflexões dessa investigação sobre esse  

tema até esse capitulo já nos direciona para a conclusão de que a 

Mestra Angel Vianna  fez um  um experimento cuidadoso num 

percurso profissional para uma trajetória acadêmica  no caminho 

das Artes para a Saúde.   

Ela  inovou com os  elementos aplicativos do seu ofício, 

profissão e arte (   Artes Cênicas e Comunicação ) e deu origem  

a Consciência e a Expressão Corporal nas Artes e em particular  

na dança contemporânea brasileira  por ter  participado de um 
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ambiente multidisciplinar e conversado e interagido  com várias 

áreas do conhecimentodo humano.  

          O Paradigma Angel Vianna é o fato da   Escola e 

Faculdade Angel Vianna ser um  laboratório de pesquisa – ação 

que foi característico das buscas pelo autoconhecimento da 

geração modernista brasileira ( 1922 ), preocupados com o 

holos.  

        Isso possibilitou   no sistema toque, apoio  e 

movimento    a mudança paradigmática da existência de várias 

outras pessoas,  consigo mesmas, nos seus ofícios e     profissões  

devido aos  ensinamentos  de autoconhecimento  na  da pesquisa 

corporal. 

     Esse cuidado com o corpo emocional se inclui hoje no 

paradigma em Humanização e Saúde. 

O entendimento do fenômeno Corpolatria se melhor 

acolhido para cuidarmos de quem cuida  poderá tornar-se  um 

instrumento poderoso de estudos sobre a Corporeidade   num 

ambiente acadêmico interdisciplinar.  

Chegamos finalmente ao campo da Arte  sendo a dança 

uma das sete Artes  e por extensão temos  a  dançaterapia que 

inclui o  aliviar,  cuidar,  curar e o reabilitar o corpo e a  sua  

expressão pelo movimento.  

O Paradigma Interdisciplinar é o encontro de várias áreas 

do saber para ser um novo saber. O exemplo disso no  

Paradigma Angel Vianna é na  Terapia Através do Movimento: 

a busca pelo transdisciplinar.  

O curso de 2005 reuniu vários saberes tentando em coro 

cantar as melodias em  varios tonse em uníssono.   

 
A ARTE  

 

A arte coexiste com o aparecimento da humanidade. Ela 

é a explosão criativa que ocorreu na vida. A história da 

humanidade é contemporânea à história da criatividade humana. 
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Algumas teorias neurológicas consideram que o homem 

desponta em um acidente da natureza. A evolução do cérebro 

humano teria ultrapassado tão violentamente as necessidades 

imediatas do homem que este ainda se acha sem alento, tentando 

emparelhar as necessidades às possibilidades inexploradas 

daquele.  

O sujeito ultima conquista da modernidade, parece ser já 

algo em mutação, com o surgimento de novas subjetividades em 

novos dialetos que estão sendo criados para o mesocortex e a 

partir deste, pelo neocortex.  

Um novo sujeito ou outra nova solução que não 

necessariamente o sujeito, o que será que se descortina na 

solução sempre criativa do homo sapiens? 

A arte moderna deslocou-se da tradição da arte como 

representação, tradição que pretende submeter à matéria 

supostamente indiferenciada a uma hipotética “forma pura” para 

um trabalho com a própria matéria em que o artista moderno 

opera na decifração do mundo.   

A arte contemporânea, no entanto, parece esgarçar ainda 

mais tais contornos: o artista contemporâneo “toma a liberdade 

de explorar os materiais os mais variados que compõe o mundo, 

e de inventar o método apropriado para cada tipo de 

exploração”. A arte contemporânea não convida o sujeito a 

sonhar com base nela. O olho que estava acostumado ao 

conforto da contemplação surpreende-se na presença de uma 

arte cujo objetivo não é apenas mostrar o mundo, mas induzir o 

receptor a penetrar mais no visível para reorganizar todo o seu 

espaço sensório – motor.  

A arte constitui-se a partir dessa concepção como uma 

prática de decifração, de produção de sentido, de criação de 

mundos e, consequentemente, de estruturação da realidade de 

modo pessoal e estilizado. A arte é, portanto uma pratica de 

experimentação que participa da transformação do mundo. Fica 
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então mais explicito que a arte não se reduz ao objeto de sua 

prática, mas ela é a sua pratica como um todo: pratica estética 

que abraça a vida como potência de criação em diferentes meios 

onde ela opera. Seus produtos são apenas uma dimensão da obra 

e não “a” obra: um condensado de signos decifrados que 

promove um deslocamento no mapa da realidade.  

A biografia e as obras da artista plástica (pintora e 

escultora) Lygia Clark (1920 – 1988), nos foi apresentada na 

Pós - Graduação em Metodologia Angel Vianna em 2011 na 

disciplina teórica Arte e Corpo pelo Professor Doutor Mauro 

Rego de Sá Costa.  

Lygia Clark, atualmente considerada uma artista 

educadora, nasceu em 1920, tendo iniciou seus estudos de 

pintura em 1947 com Roberto Burle Marx. Em 1950 mudou-se 

do Rio para Paris, onde foi aluna de Fernand Léger, Arpad 

Szenes e Isaac Dobrinsk, e realizou sua primeira individual no 

Institut Endoplastic. Retornou ao Rio e começou a se dedicar à 

pintura abstrata. 

Seu primeiro rompimento com os cânones da pintura 

acontece em 1954. Faz telas geométricas que extrapolam os 

limites da moldura, rompendo com a estrutura do quadro. 

Realizou outra individual no Ministério de Educação e Saúde e, 

ainda neste mesmo ano, ingressou no Grupo Frente, juntamente 

com Hélio Oiticica, Décio Vieira, Ivan Serpa, Aluísio Carvão e 

Lígia Pape. 

Em 1959, expôs seus "Bichos", placas de metal 

articuladas por dobradiças. É quando sua obra começa a se abrir 

à participação do público, com o trabalho sendo manipulado 

pelo espectador. Nesse mesmo ano, juntamente com Hélio 

Oiticica e Ferreira Gular, entre outros, rompeu com o 

movimento concreto por acreditarem que o rigor geométrico 

acabara por se tornar limitador lançando, assim, o 

neoconcretismo. 
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A partir de 1964, Lygia começou a explorar o corpo 

humano, criando objetos para serem colocados sobre o corpo do 

espectador. Começou a ganhar repercussão internacional nessa 

época. Em 1964 e 1965 expôs na galeria Signals de Londres. Em 

1968 a Bienal de Veneza dedica uma sala especial a seus 

trabalhos. Na segunda metade da década de 1960 sua obra dá 

outra guinada. Em 1967 ela cria "O Eu e o Tu", uma roupa que 

abriga o corpo de duas pessoas se tocando. 

Entre 1970 e 1975 viveu em Paris, onde foi professora na 

Sorbonne, ultrapassando os limites da arte para buscar em seus 

alunos reações que trouxessem à tona impulsos reprimidos, 

substituindo-os por energia criativa. Estimulava os discípulos a 

usar elementos até então estranhos em uma sala de aula, tais 

como tubos de caça submarina, saquinhos de plástico cheios de 

água, bolinhas de pingue-pongue e outros materiais fora da 

didática convencional. 

Suely Rolnik, 2002, no capitulo por ela escrito no livro 

Psicanálise, Arte e Estéticas da Subjetivação, comenta que 

Lygia Clark se inspirou em Donald Winnicott para fazer as suas 

experiências na Arte. 

Angel Vianna se contaminou com todas essas 

experiências e conhecimentos e atualmente inclui no Corpo 

Disciplinar do Projeto Pedagógico de sua Escola e Faculdade, 

um Corpo Docente Multidisciplinar para o ensino – pesquisa – 

extensão e a Clínica do Corpo e as suas interfaces.    

 

 
A DANÇA  

                     A dança é uma das três principais artes 

cênicas da Antiguidade, ao lado do teatro e da música. No antigo 

Egito já se realizava as chamadas danças astroteológicas em 

homenagem a Osíris. Na Grécia, a dança era frequentemente 

vinculada aos jogos, em especial aos olímpicos. A dança se 
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caracteriza pelo uso do corpo seguindo movimentos previamente 

estabelecidos (coreografia) ou improvisados (dança livre). Na 

maior parte dos casos, a dança, com passos cadenciados é 

acompanhada ao som e compasso de música e envolve a 

expressão de sentimentos potenciados por ela. 

A dança pode existir como manifestação artística ou 

como forma de divertimento ou cerimônia. Como arte, a dança 

se expressa através dos signos de movimento, com ou sem 

ligação musical, para um determinado público, que ao longo do 

tempo foi se desvinculando das particularidades do teatro. 

Atualmente, a dança se manifesta nas ruas em eventos 

como "Dança em Trânsito", sob a forma de vídeo, no chamado 

"Vídeodança", e em qualquer outro ambiente em que for 

contextualizado o propósito artístico. 

O ensino da dança nas escolas brasileiras é abordado 

dentro do conteúdo das Artes, segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais.  

As Artes atualmente constitui componente curricular 

obrigatório, contemplando, para o ensino fundamental, as Artes 

Visuais, Dança, Música e Teatro, e, para o ensino médio, além 

destas linguagens já citadas, a inclusão das Artes Audiovisuais 

(www.mec.gov.br) 

A abordagem da dança dentro do contexto da Educação 

Física é complementar e deve auxiliar no preparo físico para que 

os profissionais de artes possam atuar. Na educação física a 

dança é uma atividade física, como a ginástica e visa promover 

o condicionamento físico, bem estar etc que é o propósito de 

atuação deste profissional.  
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A dança é uma área de conhecimento autônoma, até 

mesmo dentro das Artes, e é preciso ser respeitada e reconhecida 

como tal. A formação para professores e artistas de dança é 

adquirida nos cursos superiores de dança (bacharelados e 

licenciaturas) e a profissão é regulamentada pela Lei 6.533/78 a 

Lei do Artista.  

A disciplina teórica e pratica de Pedagogia e Corpo  em 

2011 na Pós Graduação em Metodologia Angel Vianna 

ministrada pela Professora Marcia Feijó nos permitiu  vivenciar 

a história do nosso Corpo em situações de lazer na  nossa 

historia pregressa de vida e em nossas formações profissionais 

anteriores a atual em exercício: fomos  professores de ensino 

fundamental pelo Instituto de Educação no Rio de Janeiro. 

A partir daí fizemos reflexões sobre a  importância e o 

motivo da inclusão do Corpo no processo pedagógico daquela 

época naquela Instituição ( 1966 a 1969 ). O Corpo expressa em 

gestos, ritmo e coreografia  o que não articula em palavras . 

Estávamos vivendo uma ditadura militar naquela ocasião. 

A dançaterapia é  uma disciplina pedagógico terapêutica 

relacionada ao movimento corporal de dança.É uma técnica que 

une dois campos, a dança e a psicologia, que tem o objetivo de 

fazer o individuo adquirir o auto-conhecimento e a desenvolver 

a criatividade, auxiliando na integração social, física, mental e 

espiritual. 

 Angel Vianna inclui essa modalidade no seu próprio 

processo corporal e é por isso ela apresenta   em  seus cursos 

inumeras disciplinas corporais. 

A Pós  – Graduação Latu Senso  Metodologia Através do 

Movimento: Corpo e Subjetivação da Faculdade Angel Vianna  
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utiliza elementos da dançaterapia e varios outros na  sua grade 

curricular.    

Isso é uma pratica de saúde que necessita ser estudado, 

ensinado e pesquisado na área da Educação, Medicina e 

Psicanálise.  

A DANÇA DO UNIVERSO. 

    

A Natureza sempre nos surpreende, pois as teorias de 

hoje não serão os modelos de amanhã.  

  Os mistérios da criação são cantados e expressados por 

metáforas desde os rituais ancestrais até as equações 

matemáticas que descrevem flutuações energéticas primordiais. 

Dos mitos de criação a cosmologia moderna organiza um 

movimento de um corpo de buscas para apoiar a nossa 

existência com a nossa percepção sensorial e os nossos 

processos de pensamento.   

  A dança do universo é a persistência do mistério que 

nos inspira a criar.  

  A dança de Xiva é um dos mitos universais da criação, 

na religião hindu, na qual o tempo tem uma natureza circular, a 

Criação é repetida eternamente, num ciclo de criação e 

destruição simbolizado pela dança rítmica do deus Xiva.  

A dança de Xiva simboliza tudo que é cíclico no 

Universo, incluindo a sua própria evolução. Através de sua 

dança, o Deus cria o Universo e seu conteúdo material, 

mantendo-o durante a sua existência e finalmente destruindo – o 

quando chega o tempo apropriado. Esse ciclo se repete por toda 

a eternidade, sem um começo ou fim. A dança do deus 

simboliza não só a natureza rítmica do tempo, como também a 

natureza efêmera da vida, ajudando os devotos a encarar a sua 

própria mortalidade. Para os hindus nossa existência se 
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manifesta através da tensão dinâmica entre os opostos, vida e 

morte, criação e destruição: toque, apoio e movimento.     

 

 
A DANÇA MODERNA E CONTEMPORÂNEA.  

 

A dança contemporânea apresenta uma variedade de 

linguagens e por isso é difícil datar o início da dança 

contemporânea e mais ainda descrevê-la de uma única forma. 

Assim consideramos que essa modalidade de expressão artística 

aparece na história não apenas para contar um fato de forma 

linear, mas, sobretudo para questionar o mundo a sua volta 

como já vimos no capitulo A Dança do Universo. 

Os estudiosos no tema comentam que falar sobre a raiz 

da dança contemporânea, é difícil, mas não deixa de ser a grande 

riqueza dessa arte. Acharemos indícios de que certos conceitos 

foram mudando no decorrer do tempo e que isso está 

relacionado às transformações da sociedade, da política, da 

educação e da cultura. A arte da dança sempre esteve colada 

com a realidade e em metamorfose conforme a mesma.  

 Alguns mestres da dança produziram novas formas de 

dançar o mundo e no mundo e pequenas transformações às 

vezes aconteciam praticamente no mesmo período em locais 

diferentes, como se fossem pequenos ruídos para a composição 

de uma nova música.  

 Vaslav Nijinsky, filho de bailarinos poloneses foi um 

coreógrafo e bailarino russo de origem polaca que dançava 

desde criança com os seus pais em teatros e circos. Ele foi 

considerado um Deus da Dança e utilizava uma tecnica que 

seduzia o publico com saltos que desafiavam a gravidade. 

Ele é censurado em 1912 por dançar de forma obscena 

em “O Deus Azul”. Sua obscenidade estava nos movimentos 

realizados no chão considerados sensuais e sexuais. Ir para o 

chão, dançar, nessa época era praticamente uma heresia para 
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com a dança, afinal o chão não era um signo da linguagem 

dança até então dominada pelo romantismo da época.  

Ele foi considerado não somente um inventor de passos, 

mas de todo um corpo, por fazer dançar em ritmos diferentes, 

outra linguagem que não poderíamos classificar como a técnica 

clássica. Alguns investigadores da dança acreditam que Nijinsky 

foi o grande precursor da dança contemporânea:  

Isadora Duncan, bailarina estadunidense, teve o começo 

da sua carreira artística em 1896, e sempre foi contra o sistema 

clássico do balé. Ela queria criar uma dança de acordo com o 

seu temperamento. A dança, na sua compreensão, é a expressão 

da sua vida pessoal. Ela não criou um método fechado de dança 

ou uma técnica específica que possa ser encontrada nas atuais 

escolas de dança, mas desenvolveu uma linguagem com 

caracteres específicos. A sua dança se caracterizava por se 

inspirar numa contemplação da natureza, onde os movimentos 

naturais como andar, correr e saltar era utilizado durante todo o 

tempo sem um rigor técnico específico.  

Ela abandonou as sapatilhas e sempre se apresentava 

descalça com roupas que lembravam as túnicas gregas. A 

fluência do movimento seguia a sua respiração e seus modelos 

estéticos eram inspirados nos gregos. A dança de Isadora 

Duncan decepcionou um pouco o público que era considerado 

mais moderno na época, por ser considerada ingênua demais. 

Duncan teve mais sucesso na Europa do que nos Estados 

Unidos, seus trabalhos demoraram alguns anos para serem 

reconhecidos pela crítica americana.  

Ela faleceu em 1927 e a sua dança ficou conhecido como 

“dança livre”, “dança diferente” e poucos consideram a sua 

dança como “dança moderna”. A sua influência para o 

desenvolvimento da mesma é incontestável. 

Rudolf Laban, dançarino e coreógrafo austro húngaro, 

criou um método denominado Dança Educativa que traz muitos 
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signos diferentes da técnica clássica, a começar pelos gestos 

cotidianos. Ele foi considerado como o maior teórico da dança 

do século XX e o "pai da dança-teatro". Ele dedicou a sua vida 

ao estudo e sistematização linguagem do movimento em seus 

diversos aspectos: criação, notação, apreciação e educação.  

Laban inicialmente estudou Arquitetura na "Escola de 

Belas Artes de Paris", interessando-se pela relação entre o 

movimento humano e o espaço que o circunda. Aos 30 anos 

mudou-se para Munique e sob a influência seminal do 

dançarino/coreógrafo Heidi Dzinkowska passou a se dedicar à 

arte do movimento. 

Suas teorias sobre o movimento e a coreografia estão 

entre os fundamentos principais da Dança Moderna e fazem 

parte de todas as abordagens contemporâneas de dança. 

Além de seu trabalho criativo e de análise da dança, 

Laban também se dedicou à realização de propostas de dança 

para as massas. Desenvolvendo com esta finalidade a arte da 

dança coral, onde grande número de pessoas se movem juntas 

segundo uma coreografia de estrutura simples, porem instigante, 

que permita bailarinos e pessoas leigas dançarem juntas de 

forma colaborativa.Este aspecto de seu trabalho se relaciona 

intimamente com suas crenças espirituais pessoais, baseadas 

numa combinação da Teosofia Vitoriana, do Sufismo e do 

Hermetismo,  popular no final do século XIX.  

Na Inglaterra redirecionou o foco de seu trabalho para a 

indústria, estudando o tempo e a energia despendida para 

realizar as tarefas no ambiente de trabalho. Tentou desenvolver 

métodos que auxiliassem os operários a se concentrar nos 

movimentos construtivos necessários para a realização de seu 

trabalho.  
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A coreógrafa, dançarina, pedagoga de dança e diretora 

do balé alemão   Pina Bausch,   e William Forsythe, dançarino e 

coreógrafo estadounidense, conhecido internacionalmente com o 

Ballet de Frankfurt  ( 1949)  trabalharam na mesma linhagem. 

As concepções expressas por Laban sobre o movimento 

humano causaram grande impacto e passaram a influenciar os 

trabalhos desenvolvidos em áreas tão diversas como 

Arquitetura, Educação, Psicologia, Fonoaudiologia, Teatro, 

Dança, Música, Artes e Educação Física 

A Dança Educativa apresenta certa limitação quanto a 

sua capacidade de criar significados e permitir releituras. Isto é, 

ela ainda segue um determinado padrão. Existem conceitos 

(fluência, espaço, tempo, energia) que servem como orientação 

para a construção de uma dança que está mais preocupada no 

desenvolvimento corporal das habilidades do futuro dançarino 

ou de quem dela participe.  

A dança coral é executada pelo grupo e cada integrante 

pode expressar-se por movimentos próprios que se unem aos 

movimentos do grupo. Ela não enfoca as relações de poder 

presentes na sociedade que podem ser representadas pelo ato de 

dançar.  

A Dança passou a fazer parte do currículo das escolas a 

partir da década de 40  na Inglaterrra assim como  das escolas 

fundamentais   às universidades,nos Estados Unidos. O  Sistema 

Laban se constitui como o saber mais difundido. Até hoje seus 

ensinamentos continuam sendo transmitidos no mundo inteiro 

através de Centros e Universidades. As instituições Laban de 

maior importância são o Laban , em Londres e o 

Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies, em Nova 

Iorque. 
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Laban é mais conhecido no Brasil, como teórico do 

movimento e educador. O seu trabalho vem recebendo um olhar 

mais aprofundado sob a perspectiva da arte, da criação estética, 

da linguagem da dança e da comunicação nao-verbal. 

A bailarina, coreógrafa e educadora Maria Duschenes, 

hungara foi uma das introdutoras deste método no Brasil, tendo 

formado gerações de alunos que utilizam a referência de Laban 

em seus trabalhos de criação e em suas atividades de arte-

educação.  

A coreógrafa brasileira Regina Miranda, que estudou 

com Angel Vianna e  Klauss Vianna   foi  primeira brasileira 

formada pelo Laban/Bartenieff Institute de NYC na decada de 

setenta e que introduziu o Sistema Laban/Bartenieff no Brasil. 

Ruth Saint-Denis, pedagoga e bailarina estadunidense, 

marca o nascimento da dança moderna a partir da idéia mestra 

de Isadora Duncan: A dança como expressão da vida interior. 

Ela criou em 1938,  o  programa de dança da  Universidad 

Adelphi (Estados Unidos- Nova York ),  um dos primeiros  

departamentos de dança  numa  universidad norteamericana. 

Nesse programa se inclui o projeto A Arte do Solo que  conjuga 

os solos mais marcantes dos pioneiros da dança. Esse programa 

tem sido um dos alicerces da área de arte cênica na 

universidade. Ela foi professora de Martha Graham. 

Martha Graham é outro nome bastante considerado na 

dança moderna norte americana e que influenciou a dança 

moderna do mundo.  Ela foi foi chamada  de "Picasso da 

Dança", pois a sua importância e influência para a dança 

moderna podem ser consideradas equivalente ao que Pablo 

Picasso era em artes visuais modernas. O impacto de sua 

pesquisa na dança foi comparado com a influência que 

Stravinsky teve na música e que Frank Lloyd Wright teve na 
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arquitetura. Ela queria dançar o mundo, os problemas atuais de 

sua época. É justamente a partir desse conceito que ela vai 

estudar para posteriormente desenvolver a sua técnica de dança 

moderna, o seu modo de composição coreográfica e a sua 

dramaturgia na dança. 

A Martha Graham Dance Company é uma empresa 

fundada em 1926 e é a mais antiga, de dança nos Estados 

Unidos.  

Merce Cunningham, bailarino e coreógrafo norte-

americano demonstram que dançar é um constante recriar. Ele 

conhece Martha Graham aos 20 anos de idade. Aos 70 anos de 

idade, desenvolve coreografias através do computador, no qual 

encontra uma ampliação nas possibilidades criadoras. Aos 85 

anos, deslocou –se até o Brasil; usou  uma cadeira de rodas por 

causa da artrite e de uma operação no joelho e  conseguiu  dar 

aulas e preparar novas coreografias. 

 Esse criador, juntamente com Pina Bausch, podem ser 

considerados os grandes nomes da dança contemporânea, não 

somente pelo fato de estarem coreografando até pouco tempo 

atrás, mas acima de tudo por terem realizado a transição da 

dança moderna para a contemporânea. Ao assistir os trabalhos 

artísticos de ambos, vêem-se nos corpos dos bailarinos traços da 

dança clássica, expressão da dança moderna, gestos teatrais, 

mas, sobretudo observa-se um novo texto de movimentos. É 

uma nova forma de dançar, que pode falar do mundo, do 

homem, do animal, ou de nada, simplesmente falar.  

O que importa já não é o texto que eu quero que você 

leia, mas o que cada espectador pode ler, a partir do seu 

constante diálogo com outros textos culturais do mundo. O que 

se vê não é uma técnica com movimentos determinados e 

específicos, e sim uma construção de linguagem que varia de 

coreógrafo para coreógrafo. E por mais que tenham signos e 
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códigos da dança em comum, a linguagem e o estilo de cada 

criador são singulares, porque depende diretamente da sua 

experiência com o mundo e da relação com o seu grupo.  

A multiplicidade de leituras que uma mesma obra 

artística pode proporcionar já era vista em 1913 com o pintor, 

escultor e poeta francês Marcel Duchamp (1887 – 1998), em sua 

obra “Roda de Bicicleta”. Ele é precursor da arte conceitual e 

introduziu a idéia de ready – made como objeto de arte (o 

entendimento desse assunto nos foi dado na disciplina teórica de 

Arte e Corpo pelo Professor Doutor Mauro Rego de Sá Costa).  

Essa é a nova lei que rege a dança contemporânea. 

A dança pós – moderna é expressionista e virtuosa e tem 

como objetivo tirar da dança todo o elemento supérfluo, todo 

efeito espetacular para devolvê-la no seu próprio campo de 

operação, na sua linguagem específica, a concretude material do 

corpo em movimento.   

Ela estabelece uma colaboração mais intensa entre 

coreógrafos, dançarinos, músicos, pintores e escultores.   

 Alguns coreógrafos trabalham gestos e objetos a partir 

da vida cotidiana. 

Eles propõem reduzir a distância entre a arte e a vida 

comum: utilizando movimentos como comer, beber, sentar-se, 

sorrir, vestir-se, revalorizando atos e gestos prosaicos. Alguns se 

concentram no andar, tomando-o como modelo de base do 

comportamento humano.  

A dança contemporânea tem como instrumento de 

pesquisa, a tomada de consciência do corpo e explora a função 

da respiração e a manipulação da energia que são conceitos das 

artes marciais. A exploração do movimento e o que ele permite 

explorar é o denominador comum da dança contemporânea. O 

papel do dançarino não se trata mais de reproduzir ou criar uma 

seqüência de movimentos impostos e externos a si, mas de 
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colaborar na criação da matéria que será modelada, retomada e 

coreografada.  

A dança de hoje não está cristalizada unicamente sobre 

uma tecnica, mas sobre a expressão do ser humano em sua 

totalidade, uma dança em que o movimento deve vir de dentro.  

O corpo então deixa de ser mecânico para se tornar um 

corpo de memória, um corpo de linguagem. Assim une-se corpo 

e palavra, dança e teatro. A repetição desses gestos do cotidiano, 

que na verdade são expressões de movimento e de imobilidade, 

geram coreografias que poderiam parecer aí, um senso comum 

uma ante dança.  

A arte coreográfica contemporânea traz no palco, um 

espelho para o publico da memória de falhas na formação de sua 

imagem corporal. 

 Assim a Dança como Arte, a Medicina e a Psicanálise se 

complementam e dialogam com a Literatura nas Humanidades 

em Saúde.  

O pensamento desse movimento da narrativa das 

subjetividades e objetividades do ser humano encontra voz, na 

escrita, uma das expressões do corpo. O romance Corpo Vivo 

(1962) é um desses exemplos num momento de ditadura militar 

brasileira. Esse livro é do escritor pos modernista, brasileiro, 

jornalista, crítico literário e ensaísta Adonias Filho.   

  Esse discurso interdisciplinar na era do Aliviar, Cuidar, 

Curar e Reabilitar dialoga com a pedagogia do toque apoio e 

movimento da bailarina Angel Vianna.  

 
A DANÇA CONTEMPORÂNEA NO BRASIL. 

 

A dança contemporânea no Brasil não tem nem uma data 

ou uma forma única de surgimento e de estabelecimento.  

Ela é fruto de transformações e influências, a partir da II 

Guerra Mundial, de 1939 a 1945, pois muitos artistas de outras 

partes do mundo chegaram ao país na tentativa de escapar 
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desses conflitos. Eles trouxeram consigo novas idéias e 

experiências estéticas que influenciaram a dança brasileira, entre 

eles podem destacar: Maria Duschenes, Renné Gumiel, Nina 

Verchinina, Marika Gidali, entre outros. Eles ficaram instalados 

no eixo Rio - São Paulo não somente como bailarinos clássicos 

em companhias de dança como também propuseram novas 

formas de dançar.  

Eles trouxeram na sua bagagem as influências da dança 

contemporânea mundial e um contato com os nomes 

internacionais já mencionados. 

Nina Verchinina e Angel Vianna se encontraram em 

1957.  

 Nina Verchinina, dançarina russa foi uma referência e 

uma das principais figuras no desenvolvimento da dança 

moderna no Brasil nas décadas de 1960 e 1970. As propostas 

que apresentaram para a construção de um corpo – formas, 

seqüências e possibilidades de deslocamento no espaço – 

marcaram fortemente a dança aqui produzida Ela chegou ao país 

em 1954 a convite do diretor do Cassino do Copacabana Palace, 

Caribé da Rocha, para coreografar o espetáculo “Fantasia e 

Fantasias”.  

Ela foi uma bailarina com experiência em diversas 

companhias do mundo. Ela foi uma pesquisadora do movimento 

que teve contato com as técnicas de Laban, Duncan e Graham.  

Ela tentou na Escola de Dança do Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro em 1946 implementar a técnica da dança 

moderna com o trabalho no chão, a flexibilização do tronco e os 

pés descalços, o que não foi bem aceito por isso ser considerado 

transgressor e para alguns até imoral. E só ao retornar ao Brasil 

anos depois, é que percebeu que o público estava mais aberto às 

tendências modernas.  Na sua escola criou sua metodologia de 

dança moderna denominada por ela mesma de “dança moderna 

expressionista”. A importância de seu trabalho veio com a 
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formação de muitos professores, bailarinos e coreógrafos do Rio 

de Janeiro que viriam nas décadas de 80 realmente estabelecer a 

dança contemporânea.  

Marika Gidali (nascida em 1937), húngara iniciou seus 

estudos em dança na cidade de São Paulo como bailarina 

clássica, fazendo parte da Companhia IV Centenário em 1954. 

No início de sua carreira dançou em diversas companhias, em 

musicais e chegou a coreografar para a TV. Mas foi nos anos 70, 

durante o período ditatorial que ela começou a experimentar 

uma nova leitura do gesto, procurando trazer traços da cultura 

brasileira para falar da problemática social do país, a ditadura 

militar, e de alguma forma burlar a repressão política que era 

comum na época.  

 A dança através da sua linguagem múltipla, passível de 

variadas interpretações, encontrou terreno fértil para desviar a 

lei da censura. Foi a partir daí que várias companhias de dança 

foram se organizando, principalmente, no Rio de Janeiro e em 

São Paulo, abrindo espaço para uma outra linguagem da dança, 

além do até então consolidado balé clássico.  

Os coreógrafos perceberam que a interpretação do gesto 

era muito mais complexa do que a palavra e dessa forma a 

criação em dança se tornou uma forma de expressar o 

sentimento de revolta que assolava uma parcela da nossa 

sociedade. Aos poucos, o teatro foi se encontrando com a dança 

e muitos musicais foram montados em parcerias com 

coreógrafos contemporâneos da época na tentativa de transgredir 

o que era proibido. 

E foi nessa sociedade do risco, que o risco e o desenho 

da pesquisa corporal de Angel Vianna encontrou um espaço 

potencial de existência. 

 
A PEDAGOGA DO CORPO ANGEL VIANNA. 
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                      A atriz e coordenadora de algumas Pós 

Graduações na Faculdade Angel Vianna. Juliana Polo em 2005 

defende na pesquisa patrocinada pela RioArte: Angel Vianna 

Através da História: A Trajetória  da Dança da Vida, a ideia de 

que  Angel Vianna inaugurou uma técnica na dança 

contemporânea brasileira.  

                       Os Abras são uma das tradicionais famílias 

mineiras no Brasil e seus antepassados vieram da cidade de 

Zahle, no Líbano. Eles chegaram ao Brasil, na época em que o 

Brasil vivia as mudanças paradigmáticas com a promulgação da 

Lei Áurea, em 1888. 

 A geminiana Maria Ângela Abras (Angel), nasceu em 

1928, um momento de transição mundial. O movimento 

psicanalítico já existia.  

                    Angel aprendeu musica na sua infância e 

começou a estudar ballet em 1948/1949 com Carlos Leite (ele 

foi o, primeiro bailarino do Teatro Municipal em 1945 e fundou 

o Ballet da Juventude em Belo Horizonte). Ela conheceu o seu 

futuro marido Klaus Vianna nesse grupo. Ela foi para a Escola 

Estadual de Belas Artes em 1952. Ganhou o primeiro lugar no 1º 

Festival Universitário de Arte com a escultura Pé de Bailarina. . 

Angel começa a ter dores fortes nas costas pelo mau uso 

do corpo, na tentativa de atingir as posições e movimentos ideais 

exigidos no ballet. O seu diagnóstico era de lordose e ao fazer 

tratamento fisioterápico, interessa-se pelos assuntos referentes à 

estrutura óssea humana. Ela freqüentou informalmente o curso 

de anatomia da Escola de Odontologia e Farmácia da UFMG. 

Esse estudo a ajuda na confecção de suas esculturas. 

O ambiente universitário facilita a troca de 

conhecimentos e um grupo de artistas com a ambição de criar 

uma revista passa a se reunir no restaurante Alpino, na década 

de 50. O aprendizado é absorvido informalmente pelos 
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integrantes do grupo Complemento (nome da revista), composto 

por jovens atuantes na vida cultural da cidade. 

Em 1955, Angel e Klaus se casam, e passam a lua-de-

mel em Salvador, na Bahia.  

Eles iniciam uma pequena Escola de ballet nessa época e 

o Ballet Klauss Vianna que tem como diferencial uma pesquisa 

corporal apurada. Esse balé é pensado como uma estética 

brasileira, logo ele não é um balé copiado.  Iniciam-se estudos 

profundos de anatomia, fisiologia e cinesiologia. As alunas do 

grupo têm aulas de história da arte e iniciação musical. Há a 

preocupação de quebrar as fronteiras entre as artes, construindo 

trabalhos com artistas afins: pessoas ligadas ao teatro, literatura, 

pintura, música etc.  

Em 1956 a crítica aponta no Festival Nacional de Ballet 

que o curso orientado pelo professor Klaus Vianna apresentava 

coreografias originais e cenários sóbrios. . 

Angel começou a receber em suas aulas pessoas com 

algum tipo de deficiência. Elas são acolhidas e aprendem dança 

junto com as outras. Às vezes, é chamada para trabalhar 

individualmente com um portador de necessidade especial. 

Em 1957 Angel Vianna e Sigrid Hermanny, do Ballet 

Klaus Vianna, ingressam na Companhia de Nina Verchinina e 

estréiam como profissionais, no Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro, dançando por uma semana.  

Em 1958 nasce o filho do casal: Rainer. 

Em 1962, Klaus e Angel são convidados pela Escola de 

Dança da Universidade Federal da Bahia para o I Curso de 

Férias, com duração de trinta dias. O casal Vianna conheceu 

uma escola com uma linha de pesquisa moderna. O trabalho, 

que até então é empírico, desenvolvido pela sensibilidade do 

casal encontra embasamento técnico e teórico na dança moderna 
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alemã ensinada por Rolf Gelewski. Percebe-se que todos ali 

estão em busca da consciência da dança, e não a sua forma 

cristalizada. 

  Nesse novo meio cultural, eles levam ao grupo o 

entendimento anatômico corporal, o que cada vez mais sendo 

vivenciado pelos bailarinos. As aulas de Rolf, com a então 

desconhecida proposta do sistema Laban, aliadas às novas 

descobertas da mecânica corporal estimulam a sensibilidade e 

intelectualidade do casal Vianna. Os novos ritmos, músicas, 

movimentos também são incorporados na pesquisa e 

trabalhados. 

Angel antes da década de 70 já está no Rio de Janeiro e 

foi dar aulas no grupo de Tatiana Leskova. Klaus foi convidado 

para o grupo do Teatro Municipal. 

 O trabalho de Expressão Corporal e Preparação 

Corporal para Atores começam quando Klaus é convidado pelo 

diretor José Renato para fazer à coreografia da peça A Ópera 

dos Três Vinténs. Angel é chamada para fazer parte do elenco. 

Os trabalhos são dirigidos aos atores, pessoas que 

normalmente não têm experiência em dança. Fez-se necessário 

criar uma abordagem para esse novo público. Klaus, assessorado 

por Angel, começa a desenvolver uma metodologia para atender 

a essa demanda. O processo de auto-conhecimento para o 

despertar da sensibilidade e conseqüente expressão diferenciada 

do corpo começa a ser direcionado agora para aquele grupo de 

atores, nos ensaios e laboratórios para a peça. 

 O bar Zepelin, perto do Teatro Ipanema, no Rio de 

Janeiro passa a ser freqüentado pelos artistas da época. O diretor 

teatral Luís Carlos Maciel convida Angel para a realização da 

sua primeira direção corporal no Rio de Janeiro: As Relações 

Naturais. A estréia foi em 1969 (era um texto escrito em 1866 

por Qorpo Santo, autor brasileiro incompreendido na sua época, 

por criar textos desarticulados, indisciplinados e sem ação 
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dramática linear). A preparação corporal de Angel é 

fundamental para a criação da linguagem corporal que o texto 

exigia.. 

Em 1971, Angel dá o Curso de Preparação Corporal de 

Atores no Museu de Arte Moderna, junto ao grupo Comunidade. 

Aqui inicia uma parceria entre ela e Amir Haddad, o diretor do 

grupo, que passa a convidá-la para fazer o trabalho corporal das 

suas montagens e dar cursos para os atores. 

Ela começou a dar aulas no Curso de Musicoperapia do 

Conservatório Brasileiro de Música, como coordenadora da 

disciplina de Expressão Corporal. Um trabalho que seguirá por 

mais de uma década. Essa pesquisa no futuro a ajudará a 

construir, em 1991, o Curso Recuperação Motora e Terapia 

Através da Dança.   

Cecília Conde, diretora do curso de musicoterapia, 

organizou o Curso de Conscientização do Movimento no Núcleo 

de Atividades Criativas (NAC). As aulas foram dadas por Paulo 

Afonso Grisolli, Amir Haddad e Angel Vianna. 

Nessa época Klaus ficou doente e Angel assumiu as suas 

funções.  

Klaus ganhou o Prêmio Molière em reconhecimento ao 

trabalho corporal para atores no Brasil, uma viagem para a 

Europa e uma bolsa do Departamento dos Estados Unidos de 

dois meses com entrada vip para qualquer escola e festival. Ele 

levou dois acompanhantes (Angel e Nena). E foi durante essa 

viagem que Angel conheceu o trabalho de Eutonia de Gerda 

Alexander, na França. Visitaram o estúdio de Mercê 

Cunningham, Martha Graham e fizeram aulas no Studio Joseph 

Pilates, nos Estados Unidos.   

 Após a viagem o Serviço Nacional de Teatro convidou 

Angel para dar o Curso de Expressão Corporal para Atores 

Profissionais.  
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Angel criou em suas aulas de Expressão Corporal, na 

Escola de Tatiana Leskova, um grupo informal chamado 

Brincadeiras, composto por onze alunos que se apresentavam 

em instituições de presídios e manicômios. Criam uma 

coreografia com cadeiras que aborda a individualidade e a 

coletividade. 

Ela em 1975, motivada pelas pesquisas corporais que fez 

fora do Brasil e o sucesso do trabalho de Expressão Corporal 

fundou com Tereza d’Aquino (aluna, amiga e bailarina do 

Teatro Municipal) e Klaus Vianna uma escola na rua Góes 

Monteiro, em Botafogo: o Centro de Pesquisa Corporal Arte e 

Educação. 

Esse espaço passou a ser o primeiro local especializado 

neste trabalho no Brasil sendo que as aulas de balé já incluíam 

esse diferencial.  

O Departamento de Cultura do Rio de Janeiro aprovou 

nesse mesmo ano, o projeto Pacote Cultural.  

O primeiro trabalho apresentado nesse projeto foi o do 

Grupo Brincadeiras, que continuou existindo informalmente. A 

última apresentação foi num manicômio judiciário. Nesta 

ocasião, depois da realização da coreografia, um interno pediu 

para eles dançarem com os bailarinos. O elenco foi embora e 

Angel e o operador de som ficaram horas dançando com cada 

um deles. 

Assim foi criado o Grupo Teatro do Movimento. Os 

locais de apresentação são os mais variados: penitenciárias, 

subúrbios, casas de recuperação mental, casa de menores 

abandonados, escolas de excepcionais e colégios.  

Na sua Escola, Angel recebia e recebe pessoas distintas 

em suas aulas de Expressão Corporal, mais tarde chamada de 

Conscientização do Movimento e Jogos Corporais. Há médicos, 

atores, engenheiros, bailarinos, donas de casa, pessoas com 

dificuldades ou lesões motoras etc. Começou a trabalhar em 
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parceria com psicanalistas que enviam seus pacientes para as 

suas aulas. Eles se respeitam em suas áreas de conhecimento: o 

psicanalista cuida da parte terapêutica e ela da expressão 

corporal. Os resultados são reveladores e nota-se a eficiência e 

rapidez. 

Em 1979 foi criada a ADACERJ (Associação de Dança 

Contemporânea do Rio de Janeiro), com a diretoria composta 

por Angel Vianna, Klaus Vianna, Rainer Vianna, Mauro César, 

Vera Lopes, Ausônia Bernardes, Marcos Araújo e Regina 

Miranda. Essa associação reuniu grupos de dança, bailarinos e 

coreógrafos para criar oportunidades e abrir novas frentes para a 

dança moderna contemporânea no Rio de Janeiro.  

Klaus decidiu morar em São Paulo, pois, aceitou o 

convite de trabalhar como diretor do Corpo de Baile do Ballet da 

Cidade de São Paulo. Isso foi uma separação de casas, de uma 

convivência diária, mas não de pensamentos, ideais e nem 

mesmo de trabalho e amizade. 

Rainer casa-se com Neide Neves nesse mesmo ano. 

O Ministério de Educação e Cultura negou a criação da 

Faculdade de Expressão Corporal.   

Angel então criou um Curso Profissionalizante em Dança 

Contemporânea.  

Em março de 1983 é inaugurado o Espaço Novo – 

Centro de Estudos do Movimento e Artes, na Rua Jornalista 

Dantas, nº2 – Botafogo. As atividades começaram com aulas 

regulares de expressão corporal, dança livre, balé clássico, yoga, 

teatro, voz, música, capoeira e jazz.  

 Klaus deu durante um mês um curso intensivo de dança 

livre. 
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A Escola Angel Vianna começou a formar a partir de 

1983 com o curso  tecnico  de bailarinos  uma geração inteira de 

dançarinos contemporâneos.   

O curso livre  de Conscientização do Movimento e Jogos 

Corporais ( denominação atual do seu trabalho ) aceitou  como 

aluno toda e qualquer pessoa com qualquer tipo de 

especificidade; corpos atléticos, bailarinos, portadores de 

deficiência, lesionados, pessoas das mais diversas profissões e 

niveis sociais. 

 Rainer tornou - se um agitador cultural e transforma o 

Espaço Novo num grande Centro Cultural.  

Angel em 1985 deu uma palestra sobre Interação 

Dinâmica Aluno/Professor no XXV Congresso Mundial de 

Dança, no Rio de Janeiro. 

Em maio de 1985, mantendo um intercâmbio de 

informações e pensamentos sobre o corpo, o movimento, teatro, 

terapias corporais e a dança fizeram um workshop de 

Conscientização do Movimento e Jogos Corporais: Técnicas 

Terapêuticas Corporais no I Congresso Internacional sobre o 

Corpo, organizado pela UFRJ.  

 Em julho de 1985 participou do II Seminário de 

Educação Artística da cidade do Rio de Janeiro, com o tema 

Arte e Cultura na Escola. 

No fim de 1985, a escola foi oficializada como a 

primeira Escola com Curso Profissionalizante de Dança 

Contemporânea do Brasil pela Secretaria Estadual de Educação.  

Em março de 1987, no II Congresso Brasileiro de 

Adolescência, falou sobre O Corpo no Espaço e no Movimento.   

Angel já estava então incluída na área da Saúde. 

Em 1991 foi criado o Curso de Recuperação Motora e 

Terapia Através da Dança pela Secretaria Estadual de Educação 

e pelo Conselho de Fisioterapia.  
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Angel foi palestrante no I Encontro Latino-americano de 

Educação que acontece no Riocentro, tratando sobre a 

necessidade de enfatizar as experiências cinestésicas no 

aprendizado infantil na sua palestra O Lúdico e o Processo 

Educativo. Aconteceu também uma conferência do II Seminário 

de Medicina Desportiva do SESC sobre Expressão Corporal e 

Saúde e foi convidada especial do Fórum de Dança 

Contemporânea do Rio de Janeiro (Museu de Arte Moderna). 

Em 1993, Elizabeth Maia, formada na primeira turma de 

Recuperação Motora e Terapia através da Dança, apresentou um 

projeto para o diretor do Hospital Sarah Kubistchek de Brasília 

para cuidar dos cuidadores e por extensão os cuidadores de seus 

pacientes. 

A repercussão desse trabalho contribuiu para uma 

apresentação nesse local com Bruce Curtis: um dos pioneiros da 

dança em cadeira de rodas. O diretor gostou  dos resultados e 

abriu  um concurso para os bailarinos formados em Recuperação 

Motora e Terapia através da Dança.  

Entre os agraciados estava Tereza Taquechel, Márcia 

Abreu e a própria Elizabeth. 

O Curso Livre ministrado por Angel gerou uma 

apresentação dos Profissionais Liberais que participavam do 

grupo. 

Acreditamos que foi dando continuidade ao seu trabalho 

que Angel conseguiu superar a ferida das perdas de Klaus, em 

1992 e do seu filho Rainer, em 1998. 

Angel já tinha uma neta, Tainá que foi morar em S. 

Paulo junto com a mãe Neide Neves e que deu continuidade ao 

trabalho de Klaus. 

Após a morte de Rainer, Angel levou um tombo e é 

operada e foram colocados cinco parafusos em sua perna direita. 

Ela é reabilitada por ela mesmo, por fisioterapeutas e terapeutas 

corporais. 
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Angel fez análise pessoal e todos souberam disso. 

Em 1997, o Prêmio Mambembe promovido pela Funarte 

lhe foi concedido pelo reconhecimento de sua longa trajetória e 

importância no cenário nacional da dança. 

Em 1999, Angel recebeu das mãos do Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso a Medalha da Ordem do 

Mérito Cultural.  

Em 2001  surgiu  a Faculdade Angel Vianna  e ela 

continuou  na sua vocação de Pedagoga do Corpo, como já 

citamos anteriormente.  

A Faculdade gerou   vários cursos de Pós graduação:  A 

Terapia Através do Movimento, a Preparação Corporal para as 

Artes Cênicas, a Metodologia Angel Vianna e outros. 

                       O fato é que as pessoas que passaram pela 

Escola e Faculdade Angel Vianna não tem em sua formação, 

apenas o trabalho de conscientização do movimento  e jogos 

corporais. Angel  sempre procurou inovar colocando no 

currículo desses cursos outras tecnicas além da desenvolvida por 

ela e pelo seu marido, o coreógrafo  Klauss Vianna. Essas são: 

eutonia, tecnica de Alexander, Pilates, Feldenkrais, Contato - 

Improvisação,  Balé, Dança Moderna, Teatro, Laban, Percepção 

Sonora, Técnica do  Passo.  Os alunos passam por intensa 

vivência de experiências corporais que vão se organizando de 

acordo com suas próprias afinidades. A pesquisa do corpo, 

segundo ela é infinita, não acaba nunca e sempre evidenciou que 

os trabalhos corporais são diferentes.  

           A mestra  Angel sempre repete:  
                    ... não decore passos, aprenda um caminho. 

            

A coordenadora da pós graduação em Metodologia 

Angel Vianna, A Profª Letícia Teixeira nomeia o trabalho da 

Pedagoga Angel Vianna de Conscientização Corporal e Jogos 

Corporais em sua dissertação de mestrado Teatro  em  2008: 

Inscrito no Meu Corpo; Uma  Abordagem Reflexiva do 
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Trabalho Corporal proposto por Angel Vianna. Ela  explicita e 

configura em sua investigação que  cada parte do corpo deve ser 

habitada interiormente através dos elementos basicos que são: 

ossos, estrutura, articulações, contato e pele.     

            O Corpo fala, o corpo cria, o corpo pensa. O 

Corpo traz uma história, uma espécie  de memória que está 

impregnada nos músculos, nos tendões,  padrão de respiração.  

Memória afetiva dos tempos de infância, memória muscular do 

desenvolviemnto motor nos primeiros anos de vida, e também 

memória de cada tombo, cada salto, cada cambalhota, cada 

dança. Um instante de prazer, e eis que o corpo é capaz de 

registrá-lo, e revivê-lo muitas vezes, através de sutis 

mecanismos. Uma queda, uma dor aguda, um susto e um pouco 

da nossa respiração podem ficar comprometidos. Assim, o corpo 

fala. Ele fala e traduz toda essa história de vida e, também dos 

desejos e limites atuais. 

               Nenhum corpo é “assim ou assado”, todos 

estão. Estão hoje diferentes de ontem, diferentes do que foram 

na juventude, do que serão na velhice, diferentes nos fins de 

semana, no dia seguinte de uma festa, na época pré- mesntrual, 

em situação de estresse, de romance. 

 

Você sabia  que se apenas se concentrar em “projetar” as 

linhas dos ossos no espaço você cria todo um condicionamento 

muscular diferente? Então...o corpo cria. Cria situações 

expressivas, cria fatos, gera conhecimento, gera emoções, cria 

doenças, cria saúde. 

O Corpo precisa se espreguiçar, deitar no chão e sentar 

em roda com os colegas e amigos. 

O caminho, acreditamos é o da consciência corporal, a 

consciência dos movimentos  e da expressão corporal ( 

VIANNA, 2002 ) 
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Angel Vianna e Jacyan Castilho em 2002 no artigo 

Percebendo o Corpo comenta que educar pela Arte é fortalecer 

a investigação, a experimentação e a transformação do 

individuo. A Consciência  do Movimento  e da Dança fazem 

parte de um processo educacional que desenvolve a criatividade 

, a comunicação e a alegria num percurso dinâmico ao longo da 

vida. Um sonho de longo tempo é reunir experiências vividas 

relacionadas à educação, as artes e ao nosso instumento de vida:  

o Corpo.   

 

                  Angel Vianna narrou  em 2008 no livro 

Dança e Educação em Movimento:  
 

...Deduzimos que o Toque, Apoio e Movimento são as  inovações na 
Pedagogia do Movimento e dos Jogos Corporais que conversam com 
diferentes áreas educacionais  entre elas: as  Artes,  as Humanas e as 
Biológicas... 

  

         Em 17 de julho de 2003, a Universidade Federal da 

Bahia concede a Angel Vianna o título de Doutor Notório Saber 

nas áreas de conscientização do movimento, cinesiologia e 

dança, reconhecendo a relevância de sua obra. 

Ela passou a ser convidada para várias bancas de 

mestrado e doutorado, entre elas, a de Ausônia Bernardes, Joana 

Ribeiro, Marina Martins, Enamar Bento e Neide Neves. 

 

O Ministério de Educação e Cultura finalmente deu o 

parecer favorável à Faculdade Angel Vianna em novembro de 

2004. A primeira turma, que terminou todos os créditos em 

julho desse ano, realizou uma festa de formatura em Dezembro, 

no Centro Coreográfico – que foi inaugurado neste mesmo ano. 

Atualmente temos o Teatro Angel Vianna no Centro 

Coreográfico. 
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      CUIDAR, CURAR: ALIVAR, SALVAR   E REABILITAR.  

                        

Cuidar vem do latim cogitare que significa tratar de, 

assistir, ter cuidado. O cuidado é aquela condição prévia que 

permite o eclodir da amorosidade. É gesto amoroso para com a 

realidade, gesto que protege e traz serenidade e paz. Sem 

cuidado, nada que é vivo, sobrevive. O cuidado é tão ancestral 

quanto o universo. É mais do que um ato, é uma atitude, 

representando mais que um momento de atenção; representa 

zelo e desvelo. 

                      Aliviar significa diminuir os pesos e as 

aflições, suavizar, minorar e desobrigar.  

                  Salvar é tirar da morte, tirar de perigo e 

preservar de dano.  

                 Reabilitar é restabelecer no seu estado 

anterior, nos seus direitos, recuperar a estima publica e 

particular.  

                  O  território  de conhecimento da   Pedagoga 

Angel Vianna  (a dança) se encontra com os do médico e 

psicanalista D.Winicott   ( a psicologia ) , sendo que o segundo 

relata em seu no artigo A Cura( 1970 ) no livro Tudo Começa 

em Casa:  
“ ... cura  , em suas raizes etmológicas significa  cuidado e assinala um 
denominador comum entre a pratica médica e religiosa. Em 1700, a cura  
começa a degenerar , passando a designar um tratamanto médico. O século 
seguinte acrescentou-lhe implicação do desfecho bem sucedido. A saude se 
restaura no paciente, a doença é destruida, exorciza-se o espírito mau. A cura 
no sentido de tratamento, tende hoje a a se sobrepor ao cuidado.O ato de 
cuidado também pertence a pratica médica. O médico é um assistente social e 
um ministro religioso. Somos pensadores de uma abordagem holística pois o 
importante é a nossa atitude...”  ( WINNICOTT, 1979: A CURA  ) 

 

Essa atitude é um dos elementos no toque, apoio e 

movimento na terapia através do movimento no  processo do 

paradigma Angel Vianna.  

Achamos que a pratica do movimento de Angel Vianna é 

uma pratica corporal equivalente ao Jogo do Rabisco e a  
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Consulta Terapeutica de Donald Winnicott na  atitude do 

Brincar a  Realidade.    

 
O TRAJETO DA NOSSA EXPERIÊNCIA CORPORAL  DO CURSO LIVRE DA ESCOLA 

ANGEL VIANNA ( 1980 ) ATÉ  A PÓS GRADUAÇÃO EM METODOLOGIA ANGEL 

VIANNA NA FACULDADE ANGEL VIANNA ( 2011 ).  

 

                          A nossa curiosidade pelo corpo é 

despertado na infância no aprendizado de ballet clássico. Isso 

continuou na formação técnica no segundo grau na nossa 

capacitação para ser professor de ensino fundamental na década 

de sessenta. A questão da pesquisa do corpo se concretiza ao 

sermos considerados aptos para cursar a graduação em 

Medicina, nos anos setenta.  

                       Os corpos dos sujeitos na clínica em 

medicina na década de 1980 traziam um problema: o Corpo e as 

suas subjetividades. Em 2012, uma das etapas dessa indagação 

finalizou quando conseguimos narrar sobre O Paradigma Angel 

Vianna.  

                        Essa trajetória de busca não foi linear. Ela 

teve impasses pela proibição ambiental cultural na construção da 

identidade corporal e profissional através da dança feminina na 

década de 1950. Mas, paralelamente um coletivo com figuras 

artísticas revolucionárias como Elvis Presley, os Beatles, Anaïs 

Ninn, Marina Colasanti, Leila Diniz, Elis Regina, Francisco 

Buarque de Holanda permitiram a continuidade.  

   A ambivalência nesse período era predominante na 

construção da identidade de vários sujeitos. Alguns 

transpuseram essas proibições, alguns ficaram congelados e 

outros morreram. O elemento vital era mais importante do que 

qualquer sistema ditatorial. O paradoxo: O ambiente coibia ao 

mesmo tempo em que liberava. Era o caos consentido. Fomos 

apresentados às novas tecnologias de imagem e da arte que se 
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sofisticavam cada vez mais a cada ano que se passava e 

atualmente a cada minuto na mídia. 

Os educadores da época usavam durante esse roteiro, 

duas formas de comunicação: uma restritiva e outra permissiva e 

assim fomos estimulados dentro de sala de aula pelos 

historiadores declamando os versos de Camões e as obras de 

Shakespeare; pelos professores de geografia em visitas dirigidas 

às reservas biológicas e ecológicas de nossa cidade; pelo 

professores de Literatura às exposições da Bienal, etc.  

Assistíamos perplexos a teatralidade em Macunaíma, aos 

festivais da canção e a musicais como Hair. O nu era exibido 

sem constrangimento nessa mudança de paradigma como um 

orientador do impacto das mudanças da cultura vigente e a 

expressão do que não era falado da situação política mundial e 

do país.    

                Os professores da época eram rígidos e 

calados, mas estimulavam no silêncio a sermos revolucionários.  

               Aprendíamos na década de 60, no Instituto de 

Educação do Rio de Janeiro as técnicas da ginástica olímpica e 

da dança moderna. Isso se dava para aprimorar as metodologias 

pedagógicas para o ensino no corpo a corpo no ensino 

fundamental.  Éramos habilitados no sentido do convívio numa 

sala de aula com crianças de diversas faixas etárias, sociais e 

econômicos.  A questão do estigma corporal já era um tema para 

o que atualmente chamamos de diferença e exclusão social.  

O currículo explícito desse curso técnico eram as 

técnicas pedagógicas e implicitamente aprendíamos a cuidar.  

Uma disciplina da história da pedagogia e de seus 

pensadores não fazia parte dessa metodologia. A Psicologia e a 

Sociologia não eram estudos para serem aprofundados.      
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 Além disso, precisávamos representar o poder da 

identidade de excelência dessa instituição formadora de opinião, 

a nível regional e nacional. Isso acontecia nos Jogos da 

Primavera. Os professores cooperavam mais com os alunos que 

se enfeitiçavam pela área das Artes e pela Literatura.  

 Atualmente existe a compreensão de que a questão 

política, interditada nas salas de aula e conversas de corredores 

encontrava, no incentivo do desenvolvimento das 

potencialidades do corpo, uma forma de expressão da 

transgressão ao autoritarismo ditatorial vigente na época.  

Esse item já foi um dos focos, da questão caleidoscópica, 

inscrito nesse corpo textual, imaginando uma figura geométrica 

com vários vértices e focos para configurar a compreensão do 

mosaico do tema o Paradigma Angel Vianna.    

A nossa pesquisa pelo corpo não estacionou aí. Ela 

caminhou nas experiências em dança: ginástica rítmica, dança 

moderna, jazz, dança do ventre, etc. e encontra nas disciplinas 

de anatomia, histologia, embriologia e fisiologia no curso de 

Medicina a partir de 1970, o questionamento do corpo – objeto 

ao corpo – pessoa, assunto da Psicologia Médica, Medicina da 

Pessoa e Medicina Psicossomática na Educação Médica.  

 Aprendemos na pratica do laboratório patológico de 

uma Escola de Medicina, que a falta de expressão corporal do 

sujeito modificado pelo formol e a deformação da morfologia 

corporal na doença, era um toque de movimento vital que nos 

remete ao estudo do Corpo Vivo.  

Afinal a nossa Escola de Medicina tinha na sua 

genealogia uma Fundação numa Escola Vitalista: A Escola 

Homeopática  
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 O interesse pela humanização em saúde encontrou na 

Medicina Psicossomática, o instrumento para o estudo do 

vinculo de saúde – doença. 

 Procurávamos sem saber o movimento e expressão 

corporal de uma pessoa. Acreditávamos desde então no processo 

de inclusão social, pois experimentávamos na construção da 

nossa identidade no nosso corpo de adultos jovens a questão da 

finitude humana e das transformações corporais com o processo 

do ciclo vital. 

           Já tínhamos aprendido desde o curso técnico no 

Instituto de Educação que cada criança tinha um ritmo de 

aprendizado e diferenças individuais. Então, a saga pela 

medicina do sujeito já estava inscrita desde essa época no desejo 

da relação corpo a corpo no ensino, na pesquisa, na extensão e 

na terapêutica (década de 70).  

A pratica da escuta no corpo a corpo com quem me 

procurava na clínica da saúde me trazia a história daquela 

pessoa. 

 Nessa indagação encontramos o Espaço do Corpo do 

Movimento e das Artes, atual Escola e Faculdade Angel Vianna 

na década de oitenta e começamos a perguntar o que era imagem 

corporal, esquema corporal e autoimagem, pois a investigação 

em clínica médica provocava questões relacionadas à Medicina 

Estética e Reparadora. O que era aliviar e reabilitar?  

     Nesse espaço de aprendizado da pedagogia do corpo 

através da pesquisa em consciência corporal, jogos corporais e 

dança livre (década de 80) convivemos em grupo com o 

movimento de expressões corporais das mais variadas 

morfologias, aptidões e formações intelectuais humanas e 
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entendemos que existia um ponto de encontro entre a Arte e a 

Medicina.  

        E assim chegamos ao I Congresso Internacional 

sobre o Corpo em maio de 1985 na cidade do Rio de Janeiro e à 

dança moderna. Vivenciamos aí, as especulações das diferentes 

terapias corporais. Nesse evento aconteceu o diálogo de saberes 

de diferentes áreas do conhecimento humano e fomos 

apresentadas ao conhecimento da Psicomotricidade.  

         Essa experiência de autoconhecimento corporal nos 

conduziu a observação no campo da clínica em medicina da 

endocrinologia e do metabolismo dos seres humanos. As 

pessoas estavam e ainda estão sempre insatisfeitas e em conflito 

com os seus contornos corporais. O sofrimento é reconhecer em 

si uma imagem diferente do que era e é propagado pela mídia. 

Elas não se admiravam almejando habitar outro self corporal ou 

ser outro indivíduo, pois havia uma imposição de um ideal de eu 

através dos veículos de comunicação. 

          O corpo a corpo na relação médico com o 

paciente, com o magro, o gordo, o baixo, o alto, o 

acromegálico, o portador das doenças tireoidianas, das 

suprarrenais, os diabéticos, àqueles com disfunções sexuais e 

com as síndromes genéticas, na clínica diária em Endocrinologia 

nos levava a indagações cada vez mais estruturadas em relação 

ao nosso próprio corpo.  

Ao cuidarmos desses indivíduos e ao tentar curá-los com 

os fármacos e psicofármacos, um fenômeno nos chamava a 

atenção: quando o sintoma do soma entrava em equilíbrio, o 

indivíduo narrava a sua história e o conflito psíquico 

desencadeador do seu sofrimento.  Aqui já tínhamos elementos 

para o estudo das terapias. Fomos então orientados pelos 

estudiosos na área de saúde em direção ao mental, pois os 
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estudiosos da subjetividade humana acreditavam que apenas 

pela psique modificaríamos a angustia existencial desse sujeito. 

O estudo da Psicanálise começa na década de 90 e da Psiquiatria 

em 1997. 

Encontramos nos estudos sobre os distúrbios narcísicos 

de personalidade, os vértices terapêuticos na interface com a 

Psicanálise, na escuta do pathos de quem acolhíamos. Usamos o 

vínculo, na pratica da psicoterapia médica, um fármaco prescrito 

no livro “Medicina da Pessoa” do professor, psiquiatra e 

psicanalista Danilo Perestrello. 

Mas o Corpo continuava sendo a paixão de indagações e 

de desejo de um estudo mais aprofundado. 

Descobrimos desde essa época que esses sintomas 

corporais, faziam parte de síndromes clínicas médicas mentais 

de ansiedade e/ou depressão e que incluíam parte da 

psicopatologia das emoções e traduziam a dor apresentada pelo 

indivíduo naquela situação.  

Atualmente os trabalhos do neurologista António 

Damásio, 2003 e as pesquisas em Corpo e Psicanálise dão um 

novo enfoque aos estudos da Subjetividade Humana como nos 

apresentou Felix Guattari, 1993 no seu livro: As Três Ecologias.      

 Nesse caos encontramos a eterna discussão: corpo mente 

e alma, ou seja, emoção, sentimento e organização psíquica. As 

paixões e as doenças, a etiologia específica e a doença, a 

emoção e a lesão, o sujeito e o objeto, o unidisciplinar, o 

multidisciplinar, o interdisciplinar e o ecobiopsicosocial.  O 

aliviar, o curar e o cuidar além do reabilitar. A Arte da Dança 

como elemento no processo de Humanização em Saúde. 



 
 

71 

Assim iniciamos uma viagem em buscas de respostas e 

chegamos à cosmogonia com os seus mitos, que é um recurso 

que a humanidade usa: uma aldeia com tábuas, um envoltório, 

para explicar a origem do universo numa época em que as 

famílias estão fragmentadas e o ser humano se perpetua e as 

compulsões se eternizam. Estamos num momento paradigmático 

de interpretação do nosso vazio existencial, buscando elementos 

para um novo sentido planetário e cosmológico. Vivemos na era 

das patologias do ato: da dor sem nomeação da angustia e sem 

subjetivação. O momento do que é apelidado nos códigos 

internacionais de doenças de Transtornos de Estresse Pós 

Traumático e Transtornos Dissociativos.      

Encontramos em todo percurso que fizemos da infância 

até a atualidade, material para as especulações sobre a 

genealogia das psicopatologias corporais, mas não 

conseguíamos organizar um estudo sobre o tema. 

Aqui, no início do século XXI, em 2002, ao estudarmos a 

Psicanálise do Sensível, começamos a querer entender o que era 

Body Talk.  

Fomos procurar na cidade de Montevidéu (Uruguai) no 

Congresso de Corpo e Psicanálise o diálogo entre a Biologia e 

Cultura.   

  A observação do nosso corpo exposto às projeções 

emocionais no encontro terapêutico, corpo a corpo, corpo com 

afetos e sendo afetado na transferência, em sala de aula, nos 

ambulatórios, na clínica particular e na vida privada cotidiana 

nos leva a questionar os nossos gestos repetitivos desse corpo 

máquina da sociedade do espetáculo. 

Ao procurar em metodologias corporais, alívios para a 

intensa tensão dessa carga de conteúdo de afetos a que somos 
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submetidos diariamente nesses atendimentos, valorizamos as 

pequenas percepções que já nos acompanha há algum tempo. 

Estamos conseguindo lidar com a contratransferência da 

expressão corporal numa clínica psicanalítica atual em que 

pacientes não sabem nomear uma angustia de uma neurastenia?   

Observamos que ao praticarmos diariamente outros 

gestos e movimentos como o simples andar, dançar e outras 

modalidades corporais com consciência, identificam mais rápido 

o motivo do sofrimento de quem nos procura para tratamento. 

A leitura interna da nossa mímica corporal (a 

identificação dos nossos corpos sutis) nos permite gestos mais 

espontâneos na clínica médica psiquiátrica e psicanalítica. Isso 

revela aos nossos pacientes o desconforto dos seus corpos 

possibilitando naqueles que tem a perspectiva da proximidade 

da morte, buscar mais rapidamente recursos para dar um sentido 

a sua existência.  

Atreveríamos a nomear isso de autosupervisão? 

  Schuler Reis, 2004 comenta em seu livro de Corpos e 

Afetos que a transferência em psicanálise é um espaço no quais 

os corpos multiplicam a alma.  A cura nesse tipo de tratamento é 

a produção de um novo modo de subjetivação.  

 Isso nos fez buscar uma pesquisa em pedagogia corporal 

como pratica de saúde. 

  Lembramos dos textos nos trabalhos do psicoterapeuta 

bioenergético (de corpo e mente) Alexander Lowen (1911- 

2008), discípulo de Wilhelm Reich nos anos 1940 a 1950, em 

Nova York. E nos ensinou  que para conhecer o corpo do outro 

precisamos conhecer o nosso próprio corpo. Angel Vianna 

sempre comentou em sala de aula, que o que está gravado no seu 
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corpo sempre ressurge. A memória corporal do trabalho de 

Angel Vianna nos faz retornar a Escola e Faculdade Angel 

Vianna, em 2005.  

O Paradigma Angel Vianna já estava inscrito em frases 

somatopsíquicas dissociadas no nosso corpo desde a década de 

80 esperando apenas uma metodologia de sistematização para 

que pudéssemos redigir a nossa história corporal após o vinculo 

com essa Pedagoga do Corpo. 

O PARADIGMA ANGEL VIANNA INSCRITO NO MEU CORPO: TOQUE APOIO E 

MOVIMENTO. 

As minhas memórias da Metodologia Angel Vianna me 

reportam a década de 80, quando conheci esse trabalho numa 

busca desenfreada pela questão da beleza. 

 Humberto Eco ainda não tinha editado a Historia da 

Beleza e da Feiúra e isso nos facilitou a pesquisa em direção ao 

Corpo Vivo, a Psicossomática e a Educação e a Saúde Inclusiva. 

 Estávamos nessa época numa Pos Graduação Strictu 

Senso para Mestrado e as inquietações de leituras de livros 

como Alem das Balas Mágicas, O Segredo dos Médicos 

Antigos, O Normal e o Patológico, O Nascimento da Clinica e O 

Corpo tem as suas Razões. 

Uma experiência angustiante com a técnica da 

Antiginástica e uma psicoterapia rogeriana nos conduziu a 

impulsão para desvendar um mistério: o que estava errado com 

o nosso dançar.  

O contato com a expressão corporal de Angel Vianna nos 

dá as respostas em relação aos micro movimentos e aos macro 

movimentos, a integração dos sentidos e a ousar descobrir o 

espaço interno e externo do corpo na nossa individualidade e 

com a do outro. 

 Em um dia de 1983, um grupo de pessoas se espreguiçavam 

no chão, sem tapetinhos, na sala do segundo andar da edificação do 
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Espaço Novo: Espaço do Movimento e das Artes na minha primeira 

aula com Angel.   

A única certeza que tínhamos naquele espaço aonde 

chegávamos: lá não existiriam espelhos, pois isso já era comentado 

nos trabalhos de pesquisa corporal daquela época.  

A voz dela era suave, rítmica, acolhedora, contínua e firme 

além de se perceber que havia uma constância na pesquisa que ela 

fazia de si e do outro. Ela ia observando o movimento do corpo de 

cada um no grupo e ao tocar o sujeito em sua estrutura corporal 

buscava legar a ele a sua consciência daquele sitio. Isso nos levava a 

experiência de transformação do corpo em busca da direção dada 

pelo nosso “sagrado interior” na constituição do psicosoma.  

Esse estado de meditação do corpo nos trazia a mente 

lembranças remotas: o pensamento ficava em movimento.  

O inicio da aula era sempre buscar um lugar na sala que mais 

lhe era convidativo naquele dia e um espreguiçar do corpo em todas 

as direções.  

A seguir acontecia um relaxamento para a consciência de 

partes e da totalidade do corpo: seus contornos, volume, temperatura, 

estado de humor naquele dia, etc. Essa percepção caminhava dos pés 

até a cabeça e nesse trajeto, Angel Vianna nos ajudava a percorrer 

todos os espaços côncavos e convexos desse corpo. Assim acontecia a 

identificação do nosso esquema corporal.  

Imagens eram usadas como “um franguinho cozido se 

desprendendo dos ossos para auxiliar nesse relaxamento”. 

Ao final de cada aula que eram duas a três vezes por semana 

e cada uma durava uma hora e meia, a descoberta era sempre a 

mesma: algo que até então estava bloqueado no meu esquema 

corporal iria se desbloquear e se conectar com a experiência do 

vivido na aula anterior e assim vida tinha um novo sentido. Era um 

trabalho associativo corporal.   Aprendíamos que uma pequena dança 

existia dentro de cada um de nós: do bailarino ao não bailarino.  

Todos tinham uma beleza em gestos, pois cada um tinha o seu 

gesto e descobrir isso era falar em educação inclusiva e de satisfação 

corporal. 
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Ali começou a nossa saga pelo aprendizado de aliviar em 

saúde. Desejávamos aprender a reabilitar em medicina.  

A ética dessa profissional era perfeita, pois ela sempre 

comentava que o que o corpo despertava de sensações e emoções 

eram para ser levados para a Psicanálise de cada um. Ela era apenas 

uma professora de dança.   

 Ah... Existiam as aulas dos micros movimentos: As aulas de 

sensibilização do osso sacro: A imagem que ela usava para a 

conscientização do osso sacro, era a de um relógio.  

 
...pensem no osso sacro como um relógio e divida esse osso em quatro partes 
e façam micro movimentos no sentido anti-horário com ele, congelando a 
imagem em movimento a cada 15 minutos. Relacione esse osso com os outros 
ossos do corpo e com o corpo como um todo. Após essa etapa da aula, 
precisávamos usar os três planos do espaço para levantar e conversar 
dançando com o osso sacro do colega em todas as direções (VIANNA, 
1985)... 

 

Aqui na rememorizacão corporal desse processo que foi 

vivido na década de 80 numa dança livre e sem preocupação teórica, 

acontece um processo de continuidade e associativo.  

       A consciência óssea é cada vez mais presente e concreta 

e uma coreografia somatopsíquica está pronta em 2011: A nossa 

identidade corporal inclui os gostos amargos e azedos que não faziam 

parte da nossa existência.   A nossa cognição está cada vez mais 

apurada.  O tempo lento está desabrochando de forma menos 

dolorida. O motivo? Precisamos dele no cotidiano. Reconhecemos 

que necessitamos de algo mais ativo depois de horas sentada, 

escutando o sofrimento corporal do outro. Começamos a brincar fora 

do ambiente da Faculdade Angel Vianna. O lúdico apareceu. 

Descobrimos o que podemos fazer além das paredes mágicas 

da escola. A máscara representa o teatro fora do palco.                

Finalmente executamos pela primeira vez na vida, um 

movimento sem a preocupação com o olhar alheio e ao 

perceber o movimento do outro: o desejo de interagir. 

A Consciência do Corpo e Jogos Corporais é uma cura 

xamânica?  
... “Ser escolhido pelos espíritos, ensinado por estes a entrar em transe e a 
voar com as almas das pessoas até outros mundos, no céu, ou a descer 
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através de enormes fendas nos gelos até os terríveis mundos sob a terra; ser 
despido da própria carne e reduzido ao esqueleto (para as sociedades de 
caçadores, os ossos representam a própria essência da vida) e em seguida 
reconstituído e de novo ressuscitado; adquirir o poder de combater os 
espíritos e curar as suas vítimas, de matar o inimigo e o povo da doença e da 
fome – são aspectos das religiões xamãnicas que ocorrem em muitas partes 
do mundo...”. (VITEBSSKY, P. 1995: O XAMÃ). 

         

Aprendemos em outras técnicas corporais em outras pós-

graduações na Faculdade Angel Vianna, já em 2005, em outras 

disciplinas como a de Anatomia Emocional e na Fasciaterapia, as 

imagens das fascias e dos músculos e as integramos melhor com o 

esqueleto. As frases somatopsíquicas estão nos conduzindo a uma 

nova coreografia e reencontro o meu esquema corporal, vinte cinco 

anos depois dando continuidade a referencia anterior do que nele 

estava inscrito. 

  

  Em 2011, nos perguntamos: em qual aula de pratica 

corporal começou a descoberta da nossa consciência interna 

corporal na Pós Graduação da Metodologia Angel Vianna? 

Letícia? Márcia?  Ilka? Marisa?Rita? Angel? Não consigo 

individualizar cada aula, pois Maria Tereza ensinou a integrar as 

experiências vividas. Acreditamos que as informações prévias 

que tínhamos sobre o interior do corpo nos ajudaram. 

       Criamos uma performance com um objeto: o 

esqueleto.  Como será dançar com o esqueleto? A observação 

dos colegas de turma admirando o esqueleto nos deu essa idéia 

para criarmos uma pequena dança.  

A consciência do nosso quadril foi o toque final. 

Descobrimos o movimento que os ossos dão aos músculos na 

direção da coluna vertebral: da periferia para o centro. Aí 

entendemos o valor das psicoterapias corporais. Existem 

mecanismos de defesa corporais. Percebemos o conflito de 

nosso quadril com o nosso tórax e eles deveriam se articular. 

Entendemos o diálogo corpo mente e integramos o 

conhecimento. 
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 Faltam aqui falar das nossas experiências com as Profªs. 

Marcia Feijó, Profª. Helia Borges, Profª. Jacyan Castillo, Prof. 

Mauro Costa, Profª. Enamar Ramos, Profª. Juliana Polo, etc. 

Isso não é necessário, pois em cada parágrafo estão os 

ensinamentos de cada um.  

A conclusão é que se não encontrássemos Angel Vianna, 

a Psicanálise nunca teria acontecido na nossa história e 

identidade profissional. 

A Metodologia Angel Vianna nos dá instrumentos 

pedagógicos para o ensino do Corpo Vivo em Saúde  

.  
O MEDICO E PSICANALISTA COMO PEDAGOGO CORPORAL: CUIDANDO DOS 

CUIDADORES:  AÇÃO UTILIZANDO A METODOLOGIA ANGEL VIANNA EM 

COMUNIDADE ATINGIDA PELAS CHUVAS DE JANEIRO DE 2011 EM NOVA 

FRIBURGO. 

UMA EXPERIÊNCIA CORPORAL PARA REVIVER UM DRAMA 

Esse relato narra a nossa experiência corporal ao 

atendermos o convite da ONG Viva Rio com um encontro 

apresentando o tema transtornos de humor e ansiedade em 

situações pós-traumáticas. A população alvo eram brigadistas e 

funcionários da instituição. Eles representam os cuidadores dos 

moradores vitimados pelas enchentes e desabamentos pelas 

fortes chuvas de verão que atingiram a região serrana do Estado 

do Rio de Janeiro. Elas levaram à maior catástrofe climática da 

história do Brasil em 2011.  

O preparo para essa experiência começou quando 

escutamos com o corpo, o convite da ONG Viva Rio. O 

instrumento para realizar a ação precisava ser um objeto que 

ajudasse o publico alvo a falar sem constrangimento sobre a 

tragédia. A atitude terapêutica deu-se desde o momento que 

pegamos o veículo e ouvimos dos representantes da ONG, a 

tragédia. Subimos a serra, visitamos a cidade, observamos os 
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estragos remanescentes do sinistro e nos dirigimos ao sítio 

aonde encontramos o grupo responsável por cadastrar as 

famílias de três comunidades da cidade, a saber:                                                                              

Floresta, Alto do Floresta e Três Irmãos, que foram escolhidos 

para serem assistidos por representarem os locais de                                                                             

menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade. 

Reconhecemos que além dos danos no meio ambiente, 

nas edificações e moradias das cidades tocadas e uma crise 

econômica da população, a tragédia deixou cicatrizes na psique 

da população vitimada. 

O público-alvo da nossa visita era a equipe da base da 

ONG: um grupo de onze brigadistas, os quais eram moradores 

dos bairros, um motorista, uma secretária, uma auxiliar 

administrativa e a coordenadora. Os brigadistas eram moradores 

dos bairros assistidos, selecionados por concurso e treinados, 

responsáveis por cadastrar todas as famílias da área demarcada e 

anotar as necessidades, demandas e localizar áreas e situações 

de risco. Esses dados eram em seguida avaliados, na medida do 

possível solucionados e catalogados, para serem úteis em uma 

situação de emergência futura. 

Nosso encontro se iniciou às 13h do dia 22 de agosto de 

2011 em uma sala de reuniões da base da ONG.  

O encontro aconteceu com uma conversa informal em 

que pudemos ouvir os participantes, suas sugestões, queixas e 

duvidas, Entre os assuntos levantados destacamos:  

 - Sinais e sintomas do sofrimento psíquico das crianças - 

Alterações na qualidade do sono como um sinalizador de 

estresse emocional - O que são doenças psicossomáticas? - 

Experiências dolorosas: como lidar com elas?   - Como saber se 

estou com depressão? - A ansiedade e as suas conseqüências. 
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Nesse universo de idéias, debatemos questões relevantes 

no aspecto psicológico de situações pós-traumáticas. 

Comentamos que um sofrimento psíquico pode se expressar no 

somático e vice – versa. Ouvimos depoimentos sobre a tragédia 

com uma carga emocional ainda viva e descobrimos que grandes 

partes daqueles agentes sofriam de transtornos mentais 

decorrentes do sofrimento experimentado ainda não 

conscientizado.  

     Após um pequeno intervalo, prosseguimos com uma 

dinâmica de vivência de consciência corporal, em que 

mostramos a importância de                         observar o corpo 

para prontamente identificar as pequenas mensagens de que ele 

vai ou não vai bem. O material usado nessa metodologia foram 

bolas de aniversário para observação do padrão respiratório e 

possível tensão emocional. Em seguida elas eram amarradas em 

pequeno volume para que experimentássemos o nosso próprio 

corpo ao nos massagearmos com esse objeto e assim aprender a 

diminuir o estresse.  Logo após (e ainda com as bolinhas), 

assistimos ao filme “Além da Vida” do diretor Clint Eastwood, 

que mostra a maneira como três personagens distintos são 

tocados pelas situações de morte ou quase morte e de que forma 

eles conseguiram superar seus medos. Depois do filme, 

concluímos com uma reflexão sobre o seu conteúdo que 

englobou os                                              assuntos expostos 

anteriormente. A palestra foi encerrada por volta das 18h. 

Concluímos com a convicção de que as pessoas que 

estiveram presentes puderam adquirir instrumentos internos para 

lidar melhor com os seus afetos                                                                          

e por extensão com o sofrimento de quem eles atendem como 

brigadistas.  Os participantes da organização do evento 

aprenderam que ao entender as suas próprias relações 

interpessoais ao ouvir as                                                           
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experiências dos outros, aprendia a refletir sobre as próprias 

angústias. 

 A vivência possibilitou entender que ao                                                     

fazer essa tarefa existiu a possibilidade de cuidar das novas 

gerações em ações de prevenção de risco no modo vivendis do 

ser                                                                             humano que 

não inclui as adversidades e o diálogo da natureza no seu 

cotidiano. 

O CORPO A CORPO COM PACIENTES COM SOBREPESO E OBESIDADE.  

...  tirei a bomba, pois ao ser internada entrei em contato com a morte e resolvi 

fazer dieta: a bomba eram as medicações para emagrecer e a minha droga é a minha 

história de vida... 

Rosa não tem fotos nem da infância, nem da adolescência, mas narra que sempre 

foi gordinha. Apresenta história familiar de diabetes e obesidade. Família pobre e aos 5 

anos de idade foi viver com os avós, pois sua mãe trabalhava fora. Casou aos 20 anos de 

idade. Começa a engordar após tentar engravidar e não conseguir. Adota um menino aos 

29 anos de idade. Aumentou de peso após uma tragédia acontecida na família.  Perdeu 

pai, mãe e irmão há 2 anos. Rosa traz a questão da amargura e relata que tudo que 

começa não termina. Rosa é a componente mais gorda do grupo, mas o alívio de sua 

tensão interna durante os encontros terapêuticos acontece e as suas crises hipertensão 

arterial e qualidade de vida substitui a quantidade de medicações que usava. Atualmente 

está decidindo como programar a sua vida: melhorei e muito, continuo gorda, preciso 

resolver isso, mas com calma....  
 

Quando ao cuidarmos do corpos humanos com sobrepeso 

e obesidade na sociedade atual conseguimos a adesão 

terapêutica à prescrição da equipe multiprofissional e o peso 

corporal fica do lado de fora da pessoa (reduzindo o índice de 

massa corporal, a medida da circunferência da cintura e da razão 

cintura quadril): a narrativa do sujeito aparece. 

Isso demonstra como deve funcionar o corpo a corpo na 

técnica de uma relação terapêutica numa equipe de saúde em 
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que só o curar tecnológico sem cuidar, aliviar e reabilitar não 

encontra um sentido.  

Considera-se nos estudos psicossomáticos que os 

chamados afetos de vitalidade investigados e estudados pelo 

psicanalista Daniel Stern não foram considerados e valorizados 

na construção do esquema corporal de uma pessoa e 

consequentemente a imagem corporal dessas pessoas desde os 

primórdios de sua existência além das questões biológicas e 

culturais estarão comprometidos na adolescência e vida adulta. 

O bloqueio funcional do desenvolvimento da psicomotricidade 

desses sujeitos necessitará ser tratadas pela metodologia 

corporal além de outros enfoques interdisciplinares. 

Esse nosso corpo que nos é desconhecido mesmo se 

falando tanto nele.    

O Corpo do psicanalista nesse contínuo movimento de 

organização e desorganização na transferência e na 

contratransferência no processo de encontro com o corpo do 

paciente denuncia a necessidade do aprofundamento do 

conhecimento dos mestres sobre a sua própria corporeidade para 

poder ajudar os seres humanos. 

O teatro do corpo e o teatro da mente de terapeutas e 

pacientes dialogam. Esse fluxo contínuo de emoção e 

sentimento interage e a construção do psíquico orgânico 

acontece num processo de continuidade.  

O corpo humano muda durante o ciclo vital humano e não 

temos nenhuma pedagogia corporal que dê conta disso além da 

do Toque, Apoio e Movimento: o Paradigma Angel Vianna.  

   O vazio existencial, a melancolia, encontrado no campo 

de pesquisa desses pacientes obesos nos leva a pensar no saber 

da Bioenergética e o estudo do caráter oral.  

António Damásio nos mostra que o corpo representado no 

cérebro constitui-se um quadro de referência indispensável para 
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os processos neurais que nós experenciamos como sendo a 

mente. 

 

 
DISCUSSÃO 

  

 Muitos estudiosos do Corpo são os pensadores da arte, 

da filosofia, da educação, da saúde, da psicanálise e outros. 

Podemos citar os nomes de Charles Chaplin, Marcel Marceau, 

Michel Foucault, Georges Canguilhein, José Hermógenes de 

Andrade Filho, Roger Garaudy, Hubert Godard, Paulo Freire, 

Henri Ellenberger, Sigmund Freud, Georg Groddeck, Renné 

Spitz, Michael Balint, Donald Winnicott, Daniel Stern, Franz 

Alexander, Joyce Mc Dougall, Cristophe Dejours, Frances 

Tustin, etc.  

Eles apontam que a genealogia do saber é um 

pensamento em movimento. Isso acontece pelas rupturas e 

descontinuidades no embalo corpo a corpo teórico e prático 

disciplinar e interdisciplinar. O aparecimento de um gesto nessa 

dança com propulsão, pulso, ritmo, tempo, espaço e nos buracos 

negros ou falhas ambientais nessa essência da trama humana é 

organizadora da expressão estética na continuidade do jogo dos 

ritos e mitos na arqueologia da nossa ancestralidade até os dias 

atuais. Isso é o fundamento das investigações entre o ambiente e 

a criança durante o seu processo vivencial e existencial que se 

configura e desconfigura do nascimento até a morte. É assim 

que o sujeito se torna um objeto da cultura.   

Existe uma hipótese teórica do físico alemão W. O. 

Schumann (1952) que a Terra é cercada por um campo 

eletromagnético poderoso formado entre o solo e a parte inferior 

da ionosfera – que fica cerca de 100 km acima de nós. Esse 

campo possui uma ressonância (ressonância de Schumann) mais 
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ou menos constante de 7,83 pulsações por segundo. Atualmente, 

a partir dos anos 80 e 90 ela está em 11 a 13 hertz por segundo. 

Verificou-se que todos os vertebrados e o nosso cérebro são 

dotados dessa mesma freqüência. Os astronautas precisavam ser 

submetidos a um simulador Schumann, ao adoecerem por terem 

saído fora dessa ressonância. Essa é uma das explicações dos 

desastres ecológicos e de focos de surtos de violência global e 

do aumento das pessoas expressando as suas dores em 

somatizações ou doenças psicossomáticas.  

A dança de Xiva que fazemos com o coração de Gaia (a 

mãe Terra) para pensarmos e amarmos está alterado e 

necessitamos encontrar trajetórias para que o nosso organismo 

singular, grupal e cósmico volte ao seu equilíbrio 

psicossomático.   

A Mestra da dança contemporânea no Brasil, Angel 

Vianna, utiliza em seu trabalho revolucionário em expressão 

corporal a metodologia do toque, apoio e movimento cujo 

objetivo é perceber o corpo desde a pele do esqueleto humano 

(periósteo) até a pele externa que o envolve (derme e epiderme) 

através das dobras do sensível e da locomoção.   

Isso é utilizado na pesquisa do movimento dos que 

sofrem e não sofrem de bullying dentro da sociedade do 

espetáculo.  Ela elege o estudo do esqueleto como o instrumento 

e objeto transicional para construir a sua clinica pedagógica e 

terapêutica na terapia através do movimento: o contato de cada 

ser humano com a sua interioridade e por extensão a 

exterioridade.  

Os conhecimentos e conceitos sobre objeto e fenômeno 

transicional são de autoria do psicanalista Donald Winnicott que 

os usa para construir a técnica do jogo do rabisco e o brincar no 

seu entendimento de pedagogia psicanalítica. O jogo do rabisco 
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e o brincar servem como artefato para o diálogo da Medicina e 

da Psicanálise com outros saberes nas consultas terapêuticas. Ele 

especifica a atitude terapêutica como um produto da 

aprendizagem da metodologia psicanalítica para intervir na dor 

expressa pelo corpo humano na cultura contemporânea.  

O psicosoma é o elemento fundamental para ser estudado 

para que um terapeuta entenda os elementos de aliviar, cuidar, 

curar, salvar e reabilitar a identidade das pessoas que o procura.  

Usando essa linha de raciocínio podemos compreender a 

importância no diálogo da biologia e cultura, ou seja, do corpo e 

a sua subjetividade com Sigmund Freud. Ele comenta que o 

sonho é um filme condensado metafórico do diálogo do id - ego 

e superego que revela o desejo da psique infantil e que ao 

decodificar as tramas desse ego corporal encontraremos o drama 

de um indivíduo.  

O descobridor da Psicanálise, Sigmund Freud já nos 

apresenta a teoria de Paulo Freire (1970) nos seus estudos em 

identificações, pois a relação transformadora do educador – 

aluno é a relação sujeito – objeto ou o jogo da dança para um 

vínculo de sentido da existência do ser humano. O psicosoma é 

o self da trama do psicodrama da natureza humana.  

A experiência corporal de um bebê em um ambiente 

sadio, o conduz durante o seu ciclo vital a eixos corporais 

internos organizadores e desorganizadores de seus gestos 

espontâneos e a resiliência ou não de recuperação frente a um 

trauma. Isso produz uma narrativa que dependendo do 

instrumento do saber utilizado se torna uma potência para 

auxiliar a globalidade.  

A psicanálise das paradas do desenvolvimento de Robert 

D. Storolow e a experiência Balint demonstram que a coesão de 
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uma equipe de saúde e educação é o esqueleto organizador de 

um corpo e de sua subjetividade desde o individual ao grupal. 

Os pesquisadores da subjetividade humana na 

contemporaneidade sustentam a sua prática no diálogo com 

esses investigadores da corporeidade para criar um setting 

terapêutico para conversar com o drama da linguagem corporal 

da atual estética ecobiopsicosocial: a inclusão do sujeito na 

cultura.  

Estaremos todos falando do mesmo psicosoma na 

pesquisa da genealogia do corpo humano? 

A Metodologia Angel Vianna é um processo de 

consciência de si através da consciência corporal utilizando 

várias técnicas de expressão corporal após a inscrição no seu 

corpo de uma atitude terapêutica.  

 Isso é um instrumento Pedagógico Corporal na Saúde 

que busca o sentido da humanização. A nossa experiência desde 

o Curso Livre até a conclusão da pós-graduação é a verificação 

que a nossa mudança corporal interna e externa é um 

acontecimento ininterrupto e que uma vez iniciado não tem 

volta, pois, igual à psicanálise é um processo de vida.  

A variedade e saberes heterogêneos de educadores que 

fazem parte da rede de transmissão da corporeidade humana no 

Espaço Angel Vianna: Escola e Faculdade nos permitem uma 

reflexão cada vez maior da Natureza Humana como afirma 

Donald Winnicott. O brincar, essa etapa esquecida do nosso 

desenvolvimento na contemporaneidade, precisa ser reavivado, 

pois isso quando travado inibe a qualidade da nossa existência.   

Estamos vivendo uma época do corpo desabitado, sem 

arquivo ou com um arquivo não constituído ou reprimido. Essa 

tecnica traz a consciência dessa habitação e contribui com a 

Psicanálise para a existência de um ser humano. 
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  As pessoas precisam ser tocadas para diminuir as suas 

angustias impensáveis.   

 
CONCLUSÃO. 

 

O Corpo no Paradigma Angel Vianna é uma coreografia, 

uma metodologia pedagógica do toque, apoio e movimento na 

construção e reconstrução das frases coreográficas 

somatopsíquicas inscritas no corpo do sujeito no mal estar de 

uma sociedade em transição de risco, do giro e acrobática.  

Ele é um produto multidisciplinar, interdisciplinar 

buscando um movimento transdisciplinar como define Hilton 

Japiassu em Interdisciplinaridade e Patologia do Saber (1975).   

Ele é uma uma automodelação profissional dessa artista 

e bailarina em seu processo de autoconhecimento e construção 

de uma metodologia corporal que cria ambiente e soluções nas 

praticas do cuidar e curar o descuido do corpo emocional nas 

áreas de saude. 

O cuidador em saude precisa ser cuidado corporalmente 

e ter consciência da sua expressão corporal para cuidar de quem 

cuida.   
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