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RESUMO 

O corpo tem diversas definições em áreas de conhecimentos diferentes, passando 

pela “prisão da alma” de Platão, mostrando-se de forma mecânica para a medicina, 

e chegando a uma visão fenomenológica de totalidade humana na busca pelo 

equilíbrio. Assim sendo, o corpo tem papel fundamental no processo terapêutico, 

pois este busca a reorganização do sofrimento psíquico, ou seja, de um equilíbrio. O 

Método Angel Vianna de Conscientização do Movimento se compara ao trabalho 

corporal proposto por Reich na Psicanálise e funciona como uma forma de livrar o 

corpo das tensões crônicas que o conceito reichiano considera como a base das 

doenças psíquicas. Angel Vianna propõe um trabalho corporal de busca de si 

mesmo, de reconhecer seu corpo e sua vida, apropriando-se de suas partes e, 

consequentemente, deixando os movimentos mais leves e fluidos, assim como 

Reich aponta que deveria ser o fluxo de energia vital nos corpos. A partir de uma 

pesquisa qualitativa de caráter descritivo, objetiva-se elucidar os pontos aqui 

apresentados para a compreensão de como a expressão corporal se faz presente e 

necessária no processo terapêutico, compreendendo que o livre fluxo de energias no 

organismo favorece a integração mente-corpo e melhora a qualidade de vida do 

indivíduo em psicoterapia. 

Palavras-chave: Angel Vianna, processo terapêutico, expressão corporal, psicologia 

clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The body has several definitions in areas of different knowledge, going through 

Plato's "prison of the soul", showing itself mechanically for medicine, and arriving at a 

phenomenological view of human totality in the quest for balance. Thus, the body 

plays a fundamental role in the therapeutic process, since it seeks the reorganization 

of the psychic suffering, that is, of a balance. The Angel Vianna Motion 

Consciousness Method compares to the bodily work proposed by Reich in 

Psychoanalysis and works as a way of ridding the body of the chronic tensions that 

the Reichian concept regards as the basis of psychic illnesses. Angel Vianna 

proposes a bodily work of searching for oneself, of recognizing his body and his life, 

appropriating his parts and consequently leaving the movements lighter and more 

fluid, just as Reich points out that it should be the flow of vital energy in our bodies. 

From a qualitative research of descriptive character, it is aimed to elucidate the 

points presented here for the understanding of how the corporal expression is made 

present and necessary in the therapeutic process, understanding that the free flow of 

energies in the organism favors the integration mind-body and improves the quality of 

life of the individual in psychotherapy. 

 

Key words: Angel Vianna, therapeutic process, corporal expression, clinical 

psychology. 
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1. Introdução 

 

 É difícil definir o que é um corpo ou corporeidade, visto que não há consenso 

entre áreas de conhecimento que já tenham essa definição. Cada estudo diz uma 

coisa, como a filosofia de Platão diz que é a “prisão da alma” e a medicina considera 

algo mais mecânico, que serve mais para estudos de doenças e disfunções (VIEIRA, 

1997, apud BOLSANELLO, 2005). Para tanto, chega-se ao conhecimento da 

Fenomenologia, que considera o corpo e a experiência corpórea como um fenômeno 

de totalidade humana, no qual se busca equilíbrio físico, psíquico e social 

(BOLSANELLO, 2005) que se conecta com a visão terapêutica que esse trabalho 

traz.  

Assim como a Psicanálise também se faz presente, a partir do trabalho de 

Reich, que acredita que toda neurose tem um núcleo atual que só é dissolvido no 

aqui e agora, de forma física, abrindo espaço para os primeiros trabalhos corporais 

em análise (MENDES, 2010). 

 Quando se compreende o corpo como aquele que se tensiona de forma 

crônica pelas adversidades da vida e da repressão social, começa-se a 

compreender também quão fundamental é sua participação em um processo 

terapêutico. O trabalho para o livre fluxo de energia vital no organismo permite uma 

maior qualidade de vida dos indivíduos que se propõe a essa atividade (MENDES, 

2010). 

 O objetivo do presente trabalho é de, a partir de uma pesquisa qualitativa, 

fazer uma revisão bibliográfica a respeito do Método Angel Vianna de 

Conscientização do Movimento e sua influência em um processo terapêutico, 

buscando as definições de corpo e corporeidade, compreendendo a trajetória de 

Angel Vianna e explanando as implicações clínicas do método. Compreendendo-se 

o método, o psicólogo pode considerá-lo viável em sua forma de atendimento, 

apropriando-se da técnica e colocando em prática nas suas experiências, podendo 

posteriormente relatá-las aos interessados. 
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A relevância dessa pesquisa se justifica pela necessidade de elucidar aos 

profissionais a possibilidade de trabalho corporal através do Método Angel Vianna 

de conscientização do movimento em diversas áreas de conhecimento, inclusive 

clínico, que potencialize a desenvoltura e o prognóstico de um tratamento individual. 

O profissional psicólogo se beneficia do conhecimento prévio de longa discussão na 

psicologia e muito presente nos anos 70 até hoje, podendo conhecer a trajetória e 

sua finalidade na atualidade, promovendo qualidade de vida, saúde e bem-estar 

para a população. 

Na visão de Angel, movimentos repetidos e padronizados eram um problema na 

dança, pois limitavam a livre expressão dos indivíduos. Por isso, ela passa a estudar 

sobre os corpos para compreender o acesso a expressão corporal e suas inúmeras 

possibilidades (RESENDE, 2008). 

 Angel Vianna considera a expressão corporal como uma forma de conectar-

se a si mesmo, buscando seu movimento interior. Utilizando-se de exercícios de 

alongamento e relaxamento chega-se a consciência de seu próprio corpo. E o 

resultado desse trabalho é o de conviver e saber utilizar objetos em seu dia a dia de 

forma menos desgastante, o que auxilia a liberar tensões do cotidiano 

(FERNANDES, 1977). 

 O Método Angel Vianna se formaliza pela percepção do movimento, 

compreendendo em que local do corpo o movimento é mais travado e direcionando-

o para um despertar, assim como que locais são mais livres e relaxados e trazem 

prazer ao serem movimentados livremente (TEIXEIRA, 2008). 

 A pessoa que tem dificuldade de entrar em contato consegue ter 

instabilidades nesse trabalho, pois o corpo causa estranheza. É estranho perceber 

que seu corpo é feito de pele, ossos e outras coisas. Esse processo pode causar até 

mesmo um transe, no qual o indivíduo se depara com dores e incômodos que 

podem ser bastante perturbadores (TEIXEIRA, 2008). 

 Cita-se para compreensão da experiência com o Método Angel Vianna, três 

trabalhos feitos: a) um grupo de mulheres na terceira idade (MENDES, 2008), b) um 

grupo de pessoas com lesão medular (GONÇALVES, PERES, 2001), e c) um grupo 

de mulheres na dança do ventre (MORO, 2004). Em cada um deles foi possível 
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identificar benefícios tanto físicos quanto psíquicos e sociais consequentes de um 

trabalho corporal, tanto baseado na teoria reichiana quanto no Método Angel Vianna. 

 A vida cotidiana causa uma dessensibilização dos processos internos e das 

relações, o que ocasiona o sofrimento e as doenças psíquicas, pois os indivíduos 

travam seus corpos e o fluxo energético em seus organismos. Sendo o processo 

terapêutico um processo que visa a reorganização do sofrimento psíquico, faz 

sentido trabalhar também o corpo como parte desse processo que precisa fazer fluir 

energia vital novamente. Trabalhar o corpo é trabalhar relações e sensações, 

trabalhar o indivíduo no campo social, transformar o contato com o mundo externo 

de forma a favorecer o sujeito a saber se colocar no mundo (MENDES, 2010). 

 Portanto, o presente trabalho apresentado a seguir sobre  Conscientização do 

Movimento proposto por Angel Vianna tem o objetivo de elucidar sua importância 

para uma psicologia que tenta a todo tempo unir corpo e mente, pensamento e 

imagem corporal, comportamento e desejos reais. 
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2. Metodologia 

 

Foi realizada pesquisa qualitativa de caráter descritivo, objetivando-se revisão 

bibliográfica sobre o tema conscientização corporal e sua significância no processo 

terapêutico a partir do Método Angel Vianna. Os artigos utilizados para esta revisão 

foram escolhidos levando-se em consideração as décadas de 70, 80 e 90 como 

suas bases e trajetória, e de 2001 a 2013 para maior contemplação do tema na 

atualidade, pesquisados nas bases de dados Scielo e Google Scholar, utilizando os 

seguintes descritivos: Angel Vianna, conscientização corporal, corpo e processo 

terapêutico. 
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3. REICH: A BASE PARA UMA TERAPIA DO CORPO 

 

A Psicanálise tem como pilar a sexualidade humana, levando em 

consideração seus impulsos e desejos, principalmente os reprimidos, como 

propulsores das neuroses. Wilhelm Reich foi um seguidor de Freud, porém na época 

os grandes impactos que a Europa sofria fez com que ele criasse constantes 

distanciamentos com a psicanálise até seu completo afastamento. João da Mata cita 

esses processos:  

"A primeira destas fissuras ocorreu em relação à potência orgástica, 

depois com a análise de resistências. Mais adianta, profere críticas ao 

complexo de Édipo e por fim , rejeita a noção de pulsão de morte." Todos 

esses conceitos em psicanalise passam a ficar em segundo plano para 

Reich , uma vez que seu foco passa a ser os mecanismos de poder nas 

interações humanas.”( DA MATA,1997) 

Reich entendia que a psicanálise se fixava apenas numa análise simbólica. 

Para ele, era necessário pensar também em como o sujeito apresentava as 

dificuldades e não somente os porquês. Reich (1998) apud Da Mata (1997)  

 
"Si conceitos da psicologia tradicional e da psicologia do inconsciente estão 

acorrentados a formações de palavras. A vida, contudo, funciona para além 

de todas as ideias e conceitos verbais. A linguagem verbal é uma forma 

biológica de expressão numa fase avançada de desenvolvimento. Não é de 

forma nenhuma um atributo indispensável da vida, porque a vida funciona 

antes de existir a linguagem verbal. A psicologia da inconsciente 

consequência trabalha com uma função de origem recente. Muitos animais 

exprimem-se por sons. Mas a vida funciona antes e para além de qualquer 

formação de sons enquanto forma de expressão” 

 

Ele se identificava e se questiona sobre as sociabilidades, diante disso 

começa a explicar a neurose a partir da perspectiva de onde o indivíduo e a 

sociedade se atingem mutualmente e por isso não é somente a mente que sofre 

consequências, mas todo o corpo que passa por uma desequilíbrio de sua energia 

vital.  (Da Mata,1997) 

 

Dessa forma, Reich passa a organizar as teorias da couraça em sete 
segmentos. O primeiro que corresponderia a parte do anel ocular relativo aos olhos, 
ouvidos, nariz, pele e sistema nervoso. Por exemplo, ao falar sobre os olhos com 
eles é possível ver, porém cada pessoa enxerga o que acontece em sua volta de 
uma forma, e isso ocorre com os ouvidos e o nariz. Esse segmento tem como reflexo 
um comprometimento na parte emocional da boa compreensão dos fatos a sua 
volta, e fisicamente poderá ter astigmatismo, alergias, rinites, distrofia muscular e 
etc.  

O segundo segmento ele chama de oral, ligado a boca, e relativo a 
comunicação. O terceiro segmento ele relaciona ao pescoço que onde diz que é a 
fonte instaladora do narcisismo. Observa-se em Navarro e Volpi (2003): “No pescoço 
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está o self-control e para se ter uma saúde psicológica boa é preciso saber lidar com 
o que eu chamo de 3 H: humildade, humanidade e humor.” O quarto segmento diz 
respeito sobre o tórax, relativo a ambivalência, isso implica nas pessoas que não 
conseguem tomar decisões. O quinto está localizado no diafragma que corresponde 
a ansiedade. Navarro e Volpi (2003) descrevem: 

 
“Ola Raknes disse-me certa vez, que quando Reich entrevistava seus 
pacientes, já na primeira consulta pedia que, sem tomar o ar, expirasse até 
o fim. A maioria não era capaz de expirar e isso mostrava o quanto de ar a 
pessoa colocava para dentro do pulmão no dia a dia. Isso acontece muito 
com a pessoa que é supersticiosa. Quando sai de casa e vê um gato preto 
passar em sua frente, já fica preocupada com o que vai acontecer. 
Permanece, então, diariamente numa condição de ansiedade e 
gradativamente vai bloqueando o diafragma.“ 

 

O sexto segmento trata-se dos esfíncteres, do abdômen e da visceralidade 

ligadas a eles. Pessoas com características de busca por limpeza ou o inverso total, 

uma pessoa suja, é uma pessoa desse segmento. Ou é avarento ou generoso 

demais. E o sétimo e último segmento é o da pelve, da sexualidade genital, 

associada a histeria e a neurose quando há um bloqueio parcial desse segmento 

(NAVARRO, 2002). 

Reich acredita que toda neurose tem um núcleo neurótico atual que não é 

absorvido psiquicamente e nem descarregado sexualmente, tornando-se o 

responsável pelas manifestações de angústia. Para isso se dissolver, faz-se 

necessário uma gratificação corpórea direta, para aliviar as tensões residuais em 

zonas erógenas. Sendo assim, ele observou que pessoas em processo analítico, 

cuja vida sexual começasse a se tornar ativa, apresentavam melhoras significativas 

e um prognóstico duradouro ainda mais favorável (MENDES, 2010). Podemos 

observar quando ele diz que “a dissolução de um espasmo muscular não só libera a 

energia vegetativa, mas, além disso, e principalmente, reproduz a lembrança da 

situação de infância na qual ocorreu a repressão do instinto. Pode-se dizer que toda 

rigidez muscular contém a história e o significado de sua origem”. (REICH, 1984) 

Dessa forma, estabeleceu-se o conceito econômico para a etiologia das 

neuroses, que leva em consideração o conceito reichiano de potência orgástica e a 

incapacidade de resolver a tensão sexual de forma satisfatória de acordo com as 

exigências da libido. Reich nomeou esta base orgânica como núcleo somático da 

neurose, resultante da libido contida. Assim sendo, passa a existir a possibilidade de 
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trabalho psíquico através do corpo, liberando as tensões a partir de possíveis 

exercícios corporais (MENDES, 2010). 

O corpo assume papel importante no processo terapêutico quando é 

compreendido como aquele que retém tensões crônicas e que podem ser 

trabalhadas para favorecer o livre fluxo energético no organismo, permitindo uma 

flexibilidade que coexistisse com a qualidade de vida. Ou seja, doenças psíquicas 

seriam então associadas a fluxos de energia mal distribuídos no corpo, e unindo o 

trabalho psíquico com o trabalho no corpo físico, os corpos passam a ser livres e 

flexíveis para se adaptar, se colocar e se expressar de forma mais potente no 

mundo (MENDES, 2010). 

As terapias corporais têm como ideal três oposições básicas que se recobrem 

e se interpenetram: a primeira sendo entre indivíduo e sociedade, pois a sociedade 

impede o desenvolvimento natural do indivíduo tornando-o doente, trazendo em si a 

segunda oposição, entre o natural e o social, que reduplica e recobre a primeira, 

pois o que a sociedade reprime no indivíduo é o seu “cerne biológico”, no qual se 

localiza seu desenvolvimento natural. E a dualidade entre corpo e mente, em que 

não necessariamente se opõe, pois a fala, por exemplo, que seria considerado algo 

inerente a mente é englobada pelo natural/biológico, assim como o corpo, que tem 

sede de processos naturais como o apetite sexual, também é aquele que abrange a 

sede de afeto, de paixões, que acaba se correlacionando ao natural/biológico e 

também mental (RUSSO, 1994). 

Ainda que Angel Vianna não seja um método reconhecido como uma pratica 

“psi”, dentre os trabalhos corporais efetuados no brasil, ela foi a propulsora. 

Enquanto diversos trabalhos corporais eram desenvolvidos no exterior e eclodia o 

boom desses métodos mundialmente, Angel Vianna os incorporou no Brasil, numa 

mesma época em que as terapias corporais estavam em alta, alcançando resultados 

próximos dos pilares dessas. 
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4. ANGEL VIANNA, CORPO E PROCESSO TERAPÊUTICO 

4.1 Definições : corpo e corporeidade   

O corpo pode ser considerado uma parte importante de um processo terapêutico. 

Para formular esta questão, entra-se no mérito de o que é um corpo e corporeidade, 

o que não é tarefa fácil, pois para as diversas áreas de conhecimento não há 

consenso de uma única definição. 

Para a antropologia, a corporeidade se constitui do eixo ao qual se conectam 

toda e qualquer intervenção feita sobre o corpo, como a terapêutica, estética ou 

educacional. Na filosofia, Platão entende o corpo como “prisão da alma”, já 

Descartes entende como uma entidade separada da mente, porém a medicina, que 

é a maior referência no mundo, faz uma separação bastante enfática da teologia e 

da epistemologia e com essa divisão o corpo é percebido como mero objeto, cuja 

função é de estudar doenças ou disfunções corporais (VIEIRA, 1997, apud 

BOLSANELLO, 2005). 

A mente e o corpo são duas entidades que se comunicam e são constantemente 

modificadas a partir das condições físicas, cognitivas e psicologias pelas quais 

passam. O corpo possui a história de cada sujeito em que cada mudança em que 

ele passa seu corpo também é mudado, isso se observa nas diferentes posturas 

corporais que um sujeito apresenta durante as situações que passa em sua vida 

(VOLPI, 2005). 

A priori, a psicologia ganha força no país na década de 70, com o movimento da 

psicanálise, atingindo principalmente as classes médias e altas da sociedade. Uma 

teoria que busca trabalhar com individualismos, mas que tem como base a 

importância do contexto em que se vive como algo que constitui o sujeito, portanto, o 

processo terapêutico é focado no indivíduo e na sua singularidade, mesmo levando 

em consideração o aspecto social, pois o processo se dá de forma individualizada 

na relação terapêutica (RUSSO, 1993). 

 Uma nova concepção de corpo começa a emergir após o período da Pós-

Revolução Industrial, evidenciando a subjetividade da pessoa em sua experiência 

corpórea. A Fenomenologia começa a enxergar o corpo e a experiência corpórea 

como um fenômeno humano de totalidade, com a capacidade de busca de equilíbrio 
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físico, psíquico e social (BOLSANELLO, 2005). Ou seja, esta é uma concepção de 

corpo que considera de extrema relevância a corporeidade no processo terapêutico. 

As terapias corporais são muitas vezes encaixadas no que Russo (1993) chama 

de “complexo alternativo”. O complexo alternativo é um aglomerado de técnicas, 

práticas e crenças diversas que englobam desde o I-Ching e o Tarôt até a medicina 

homeopática e natural. São práticas naturais, orientais, divinatórias ou esotéricas, 

até mesmo religiosas, que são difíceis de definir critérios, pois não se determina as 

fronteiras de domínios comumente separados, como os conhecimentos científicos 

terapêutico e religiosos. As terapias corporais se encaixam nesse complexo de uma 

certa maneira, pois a prática se entrecruza no complexo e no campo “psi”, no qual 

deixa as fronteiras tradicionais para trás e começa a integrar mente e corpo no 

processo como um só, um ser que não deve ser apenas “racionalizado” ou 

“mentalizado”.  

Russo (1993) considera as terapias e práticas corporais como bastante 

inclusas no mundo “psi”, apesar de sua colocação no meio do complexo alternativo, 

principalmente pelo fato de haver referências em todo trabalho a Reich, mas 

também porque a maioria dos terapeutas corporais serem psicólogos. 

4.2. Angel Viana: trajetória  

A bailarina Angel Vianna considerava um problema para a livre expressão que a 

dança fosse aprendida com a repetição de movimentos pré-concebidos, pois limitava 

a forma expressiva individual. Assim, ela passa a buscar estudar e compreender 

mais sobre os corpos, sobre o acesso a expressão corporal e de que forma poderia 

transformá-lo em suas inúmeras possibilidades (RESENDE, 2008). 

Nascida em Belo Horizonte, Angel Vianna estudou piano desde nova e na 

adolescência entrou no balé clássico, cuja atuação não foi bem recebida pelo pai, 

mas incentivada pela mãe. Formou-se em Belas Artes, recebeu prêmios nos 

festivais universitários de arte, fez aulas de pintura e de escultura, e afirma que a 

escultura, junto da dança e da música, formam uma tríade que resultou em seu 

trabalho corporal (MILLER, 2005). 

 Para melhor compreender os movimentos de balé, Angel frequentou 

informalmente o curso de anatomia da Escola de Odontologia e Farmácia da UFMG 
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em 1952. Esses estudos a auxiliaram em suas esculturas e no entendimento do seu 

instrumento de trabalho: o corpo (ACERVO ANGEL VIANNA). 

No período de 1966 e 1975, abriu uma turma para adultos que gostariam de 

estudar expressão corporal, posteriormente abrindo o Centro de Pesquisa Corporal 

Arte e Educação, ao lado do marido Klauss Viana e de Tereza D’Aquino. Já em 

1983, abriu o Centro de Estudo do Movimento e Artes – Espaço Novo, junto com o 

filho e a nora, destinado a formação profissional em dança, hoje Escola Angel 

Vianna. Em 2001, recebeu autorização do MEC, abrindo assim a Faculdade Angel 

Vianna, com duas formações de nível superior: docente e dançarino (MILLER, 

2005). 

 Angel trabalha numa atuação interdisciplinar, passando para os profissionais 

formados em sua escola uma visão global da dança que permite trabalhar nas áreas 

de artes, saúde e educação (MILLER, 2005). 

O trabalho com expressão corporal tomou forma nos anos 70, assumindo “a 

moda da vez” em todo o mundo (O GLOBO, 1973). Angel Vianna foi considerada 

pioneira do método no Brasil e considerava de grande importância trabalhar o corpo 

tanto para a dança quanto para a atuação e em outros âmbitos da vida (JORNAL 

DO BRASIL, 1976). 

A prática teve seu início no Teatro pelos atores, mas com o decorrer do tempo, 

passou a ser uma prática utilizada até mesmo para crianças. Os praticantes diziam 

que era uma “limpeza de cuca”. O movimento teve início pela necessidade de 

ensinar atores iniciantes a trabalhar a noção de espaço, ritmo e movimentação do 

corpo (O GLOBO, 1973). 

Ausônia, colega de trabalho de Angel, considerava a prática da expressão 

corporal vital para os atores. Para outras pessoas, era um meio de sentir-se melhor 

e descobrir o próprio corpo. O lúdico associado ao movimento da expressão corporal 

proporciona relaxamento ao indivíduo, como uma válvula de escape (O GLOBO, 

1973). 

Angel considera a expressão corporal como uma atividade vital, baseada no 

relaxamento e cujo objetivo é a conscientização do corpo. Acredita que a expressão 

corporal é: 
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“Uma busca do seu movimento interior, de você mesma. É se conhecer e 

saber que pode se tocar, ver, sentir e ouvir. É a tentativa de encontrar um 

paralelo que equilibre o eixo corporal e emocional. O encontro dos dois é a 

totalidade do corpo e da mente. O eixo emocional tem muita influência no 

eixo corporal e vice-versa. Se os dois andarem mais ou menos juntos as 

coisas se equilibram. Por exemplo: uma má postura pode acarretar tensões, 

e tensões acarretam uma má postura.” (VIANNA apud FERNANDES, 1977) 

 Os resultados esperados da expressão corporal consistem em conviver e 

saber usar os objetos no dia a dia, pois as pessoas fazem grandes esforços 

gastando muita energia de forma desnecessária. A expressão corporal favorece a 

utilização do corpo de forma menos desgastante, ajudando a liberar tensões 

cotidianas. Fazendo um bom trabalho de conscientização, Angel dizia ser possível 

alcançar um bom nível de relaxamento e, consequentemente, tomar consciência de 

si mesmo e de suas tensões, liberando-as com o tempo (FERNANDES, 1977). 

Foi na experiência de interligar sua experiência com a modelagem do corpo 

de colegas bailarinas que levou Angel ao encontro com as particularidades do 

humano. A abordagem corporal tem uma visão morfológica de compreender a 

apresentação do corpo no mundo em diversos fatores, como o meio, a 

hereditariedade, genética e os ambientes familiar, social, ecológico e cultural 

(TEIXEIRA, 2008). 

 Angel acredita que o nome “expressão corporal” era mal compreendido pelas 

pessoas. Diz que expressar é um ato natural do movimento dos indivíduos, então o 

nome pode ser usado de forma inadequada. Desta forma, passou a chamar seu 

método de “Conscientização Corporal”, que traduz-se como a busca pela 

consciência do equilíbrio e das tensões, sendo este renovado pelo contato com o 

próprio corpo, consigo mesmo e com o ambiente, levando ao amadurecimento do 

indivíduo. É a forma de encontrar o lugar do corpo dentro da pele (O ESTADO, 

1987). 

 A abordagem corporal de Angel Vianna faz uma observação direta de cada 

parte do corpo, dirigindo a atenção ao corpo em movimento ou não que sinaliza essa 

parte do corpo no cérebro, proporcionando um reconhecimento das áreas corporais, 

fazendo o indivíduo captar detalhes de seu corpo que o fazem diferenciá-lo em meio 

de outros desenhos, por exemplo. Dessa forma, interioriza a dimensão dessa parte 
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do corpo e adquire uma condução leve e suave de seu movimento (TEIXEIRA, 

2008). 

 Repetir movimentos padronizados mais serve para enrijecer o corpo do que 

para liberá-lo das tensões. É o que acontece no dia a dia do cotidiano, em que os 

indivíduos usam seus corpos de forma padronizada e automática, perdendo o 

contato consigo mesmos. A experiência da abordagem corporal favorece o 

reencontro dessa percepção, nas possibilidades de absorver as sutilezas e os 

detalhes que vem dos movimentos internos (TEIXEIRA, 2008). 

Uma performance desvinculada do sentido antecipatório gera movimentos e 

ritmos infinitos, que desconstroem gestos e intensificam o espaço de afetação 

estética. Os gestos desaparecem no momento em que surgem, e entram nesse 

mesmo ciclo todo o tempo, garantindo assim, que aquilo que é ilimitado surja na 

limitação do corpo, capacitado de arte. A arte toma forma imediata da percepção, 

mas faz com que ela vá além de si mesma (BORGES, 2013). 

 O método de Angel Vianna se formaliza não só pelo movimento, mas pela 

percepção do movimento. Ou seja, a concentração direcionada ao movimento e a 

parte do corpo com uma orientação externa que sinaliza a distância ao redor, depois 

a percepção dos ossos para provocar a orientação interna mobilizando as 

articulações em pequenas direções. Essa interiorização possibilita enxergar as 

tensões nos músculos, a rigidez e a imobilidade ou mobilidade restrita em alguns 

pontos, assim como pontos livres e móveis, que traz como consequência o prazer 

pela liberdade do movimento (TEIXEIRA, 2008). 

 O movimento não é algo que se pode ser ensinado. Angel diz que todas as 

pessoas nascem sabendo se movimentar, mas sabendo o que fazer no dia a dia, 

como levantar, andar, sentar, é algo que basta obedecer, ou seja, movimentos 

automáticos. O método de Angel Vianna visa estabelecer conexões, e não objetivar 

resultados com os movimentos, o trabalho é validado pelo que ocorre no percurso 

que faça com que o indivíduo perceba seu corpo, não apenas faça (TEIXEIRA, 

2008). 

 O processo de trabalho do método de Angel Vianna começa, quando em 

grupo, com um indivíduo que seja convidado a se deitar de costas. Ela inicia pedindo 
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ao indivíduo que deslize seu pé até que sua perna esteja esticada enquanto ela 

direciona com sua mão que relaxa os locais tensos ou acorda a musculatura que 

deveria estar desperta naquele movimento. Enquanto essa atividade é feita, ela 

explica aos outros indivíduos do grupo todo o movimento e onde há força ou 

relaxamento. Este procedimento é o início do contato de um indivíduo com seu 

corpo e das outras pessoas do grupo umas com as outras e é repetido por todos. A 

continuidade do trabalho se dá pelos relatos verbais das sensações vivenciadas, 

registros reais, físicos e momentâneos da vivência corporal (TEIXEIRA, 2008). 

 A tomada de consciência faz o aluno entrar em contato com o corpo, 

percebendo como está, qual sua posição, em que espaço se encontra na sala, o que 

seu corpo deseja. A condução do processo deixa implícito estes questionamentos, 

abordando o corpo, o meio e o momento. Aqueles que não conseguem entrar em 

contato com facilidade podem passar por instabilidades (TEIXEIRA, 2008). 

 O contato com o corpo causa estranheza, por isso a instabilidade supracitada. 

Existe o estranhamento ao corpo, aos ossos, a percepção de que o ser humano é 

feito de pele e osso também. Dessa forma, ocasiona-se a integração da mente e do 

corpo, exatamente porque as defesas do inconsciente e do consciente se 

amenizam. Este momento pode ser considerado até mesmo um transe, no qual 

também deparam-se com dores e incômodos que despertam sensações 

perturbadoras e inquietas (TEIXEIRA, 2008). 

 Entrar em contato com as percepções sutis e deixando a energia do 

movimento fluir é a consciência corporal acontecendo, é a intenção do trabalho 

corporal de Angel (TEIXEIRA, 2008). 
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5. EXPERIÊNCIAS COM  O MÉTODO ANGEL VIANNA 

 

Um grupo de idosos na Cidade de Deus, localizada no Rio de Janeiro, teve como 

orientação o Método Angel Vianna de Conscientização do Movimento. O grupo 

contava com indivíduos com idade entre 60 e 78 anos, frequentado quase que 

exclusivamente por mulheres, que praticavam atividades de expressão e 

consciência corporal. Estas aulas eram chamadas de Movimento Anti-Estresse, em 

que se trabalhavam o objetivo de reconhecer e eliminar tensões existentes no 

organismo, possibilitando a recuperação física, mental e emocional através do 

movimento (MENDES, 2008). 

O trabalho é desenvolvido a partir de atividades de alongamento e relaxamento 

que podem ser feitas tanto de pé quanto com corpos ao chão, sendo permitido 

apenas as idosas que tem maior comprometimento que permaneçam sentadas. A 

finalização da aula deixa em aberto para comentarem e conversarem sobre o que 

quiser, que normalmente gira em torno de dúvidas ou comentários sobre as 

atividades, mas também passam por comentários sobre seus dias, considerado o 

momento de elaboração. O ambiente incentivado é o de escuta, no qual as senhoras 

se reconhecem, se descobrem e se respeitam, como orientado. O relato de bem 

estar e tranquilidade é bastante comum (MENDES, 2008). 

Esta consciência corporal as auxilia no contato com outras pessoas, assim como 

os profissionais de saúde que as atendem, possibilitando maior facilidade de 

compreender e comunicar o que se passa em seus corpos. O estresse como 

resposta fisiológica do organismo passa a ser trabalhado com uma nova forma de 

expressão, despertando novas formas de funcionamento para os sistemas internos, 

gerando uma maior qualidade de vida para estas mulheres na terceira idade 

(MENDES, 2008). 

 Outra experiência interessante de ser mencionada foi vivenciada por 

indivíduos com lesão medular. Uma professora de dança em reabilitação promoveu 

um programa em que pessoas com lesão medular pudessem dançar com cadeiras 

de rodas para que obtivessem benefícios através da dança. 
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A professora relata que a dança é intimamente ligada a fisioterapia e ao 

trabalho de equipes de reabilitação, pois trabalha com os mesmos objetivos, sendo: 

ganhos motores, psicológicos, educativos e de independência, obtendo-se maior 

qualidade de vida. Apesar de o trabalho não descrever com detalhes como foram as 

aulas, cita-se os benefícios observados nessa experiência de: prevenção de rigidez 

articular, estimulação da musculatura, da coordenação e resistência física e 

diminuição de contraturas. A dança também age sobre a circulação, o que gera um 

aumento no fluxo arterial, venoso e linfático, favorecendo a nutrição dos tecidos, 

assim como a melhoria da função cardiorrespiratória e de equilíbrio do tronco, e 

ganhos de velocidade no manejo da cadeira de rodas (GONÇALVES, PERES, 

2001). 

 A ideia é que esse indivíduo possa integrar os movimentos adquiridos na 

dança ao seu dia a dia, aplicando as conquistas alcançadas no seu cotidiano. É 

imprescindível que, após a fase aguda de fisioterapia intensiva nesses casos, o 

indivíduo escolha uma atividade física para dar continuidade. A dança, além de uma 

atividade física, auxilia na obtenção de movimentos que auxiliem no seu dia a dia 

com a vantagem de se aprender de forma lúdica, o que diminui a ansiedade de se 

alcançar determinados objetivos. A intenção é que seja despretensioso, assim o 

indivíduo elabora um novo “vocabulário” de movimentos que serão completamente 

integrados no seu dia a dia sem a frustração dos momentos difíceis (GONÇALVES, 

PERES, 2001). 

 Lembrando também que esses indivíduos sofreram uma ruptura em sua 

percepção corporal, por conta da lesão grave que sofreram fazendo-os perder a 

motricidade voluntária e a sensibilidade. A Conscientização do Movimento os auxilia 

também nessa reconexão com o corpo, trazendo-lhes a sensação de pertencimento 

ao próprio corpo novamente. Consequentemente, integra-se corpo e mente, neste 

caso, integra-se a cadeira de rodas como locomoção e a sua imagem corporal 

(GONÇALVES, PERES, 2001). 

 Outro grupo que se beneficiou da terapia corporal a partir da dança foram 

mulheres na dança do ventre. Moro (2004) afirma que a ondulação do abdômen é 

feita a partir da respiração, o que faz fluir a energia vital por todo o corpo. O 

processo de psicoterapia corporal e o processo da dança não são citados no texto 
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propositadamente, porém Moro cita a bioenergética, uma das correntes da 

psicoterapia corporal, como base para seu trabalho, levando em consideração o 

corpo como aquele que releva a história de um indivíduo e sua personalidade. As 

dificuldades são ultrapassadas em busca de perfeição, o que eleva a autoestima por 

reconhecerem suas capacidades. E para isso ocorrer, também foi necessário a 

integração corpo-mente, experimentando e sentindo as emoções em seu próprio 

corpo. 
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6. IMPLICAÇÕES CLINICAS 

Como visto anteriormente, a conscientização do movimento proporciona uma 

vivência de integração mente-corpo, na qual o indivíduo reconhece a si mesmo em 

seu corpo, em sua pele e seus ossos, e em toda a sua extensão. Com este caminho, 

compreende-se que uma pessoa se apropria de si, de sua vida e compreende o 

mundo de outra forma, pois consegue enxergá-lo em sua totalidade. 

A psicologia clínica busca a reorganização do sofrimento psíquico que pode ter 

como base essa desconexão, fazendo-se necessário um trabalho de reintegração do 

corpo e da mente. Como Reich concluiu, existe uma parte da neurose, do sofrimento 

psíquico, que é atual e que precisa ser direcionado no aqui e agora. Essa questão 

foi percebida pela melhora de pacientes quando se encontravam com uma vida 

sexual ativa, ou seja, sua potência orgástica de reorganização. Mas foi com essa 

conclusão que abriu-se o caminho para o trabalho corporal. 

Para Russo (1994), as terapias corporais e seus ideais tem sintonia. Através dos 

movimentos do corpo, com práticas e técnicas, o indivíduo constrói um corpo para si, 

que perderá marcas de pertencimento a grupos, classes sociais e de sua origem na 

medida em que se encontra com seu estado natural. Com essa reconstrução, ganha 

sentido a “mudança de mundos” que o indivíduo busca, levando-o a ser diferente e a 

ser igual, sem a necessidade de mostrar-se diferente, encontrando-se somente com 

o seu natural, sem a interferência de qualquer contingência social. 

Para Oliveira (2002), as terapias corporais valorizam “a vivência experiencial na 

constituição dos alicerces para uma nova perspectiva da inter-relação entre corpos e 

mentes, permeados de afeto”. 

O corpo reflete todos os conflitos emocionais da mente, refletindo na qualidade 

do tônus muscular, nas expressões faciais, na forma de andar, no tom de voz etc. 

Então nosso corpo é o fruto das nossas vivencias e de como a elas respondemos 

(VOLPI, 2005). 

Almeida (sem data) explica a forma como são feitas as intervenções nas 

couraças com o que chamam de “massagens reichianas”. Após intervenções verbais 
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e o estabelecimento da relação terapêutica, o terapeuta se aproxima do paciente 

para tratá-lo a nível corporal, físico, identificando a partir dos 7 segmentos citados 

anteriormente quais são os pontos de couraça que necessitam ser trabalhados. 

Diferente das demais massagens, a “massagem reichiana” tem como objetivo 

aproximar-se das emoções do indivíduo. 

Durante o trabalho, o terapeuta explora a musculatura ao redor dos anéis e 

trabalha as tensões. Pode-se intervir com movimentos bruscos, como um tapar a 

boca quando o paciente está em verborragia, ou até mesmo as cócegas, para 

desorganizar padrões de funcionamento. A possibilidade de pedir que o paciente 

faça determinados movimentos também acontece, como alongamentos e 

respirações. (ALMEIDA, sem data) 

Angel Vianna diz que a consciência corporal nos traz a consciência da vida. A 

construção do corpo se relaciona a construção da pluralidade da consciência da 

linguagem, no âmbito mais pessoal, respeitando os limites do corpo. Tanto Angel 

Vianna quanto Reich entendem que o homem pode perder a conexão com sua 

expressão e criatividade durante sua vida e também a compreensão da 

transformação de padrões fixos através do restabelecimento de fluxos corporais pelo 

próprio corpo (MENDES, 2010). 

Como Mendes (2008) concluiu, esse método auxilia na diminuição do estresse e 

o aumento da qualidade de vida e de prazer em população idosa. Como Gonçalves 

e Peres (2011) observaram, o método também auxilia na recuperação e na 

integração da imagem corporal em pessoas com lesão na medula. Estas afirmações 

corroboram com o que Angel Vianna propõe em seu método, de torná-lo uma 

potente terapia corporal para quem deseja resgatar o prazer em viver (MENDES, 

2010). 

Pensando no corpo como aquele que retém as tensões crônicas no físico que 

são advindas da dessensibilização decorrente de uma vida corrida e estressante, 

Reich acreditava ser necessário trabalhar em análise a fluidez dessas tensões no 

corpo físico para não haver acúmulos ou uma má distribuição dessas energias, que 

seriam as causas do sofrimento e das doenças psíquicas (MENDES, 2010). 
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Para Moro (2004), a psicoterapia corporal procura descobrir como entrar em 

contato direto com a energia vital e como fazer com que ela circule mesmo com a 

existência do corpo físico tensionado que precisa ser flexibilizado para uma melhor 

interação com o seu meio. Acredita-se que dançar e se movimentar poderá se tornar 

uma forma prazerosa de busca de desenvolvimento pessoal e o contato com suas 

dificuldades, desenvolvendo a beleza, a sensualidade e a vaidade que potencializam 

sua autoestima e, consequentemente, sua qualidade de vida. 

Assim, o método de Angel Vianna traz consigo a possibilidade do individualismo 

e confronta as proposições restritivas de dança e de intervenções corporais 

existentes a época. O método trabalha a apropriação do corpo e de si, corpo esse 

em condição de transformação e implicado nas diversas possibilidades do existir 

(BORGES, 2013). 

Portanto, o Método Angel Vianna de conscientização do movimento pode ser 

considerado uma alternativa saudável para a liberação de energias e de fluxos, pois 

um corpo livre das tensões crônicas é um corpo fluido, que sabe se expressar e se 

colocar no mundo de forma positiva. Dessa forma, trabalhar o corpo é trabalhar 

conexões e possibilitar transformações sociais profundas, pois um indivíduo que 

conhece seu corpo é um indivíduo que compreende melhor suas limitações e 

vivencia de forma autêntica suas sensações e relações. Trabalhar o corpo significa, 

em um mundo de desconexões, enfrentar a distância e aproximar-se de encontros 

verdadeiros com o outro, nos quais estarão presentes a confiança e a expressão 

(MENDES, 2010). 

O encontro dos corpos manifesta a potência expansiva da vida. Por isso, 

considera-se que o ato performático em que o corpo se encontra é aquele que 

permite a abertura necessária aos acontecimentos, à fluidez necessária para que a 

vida valha a pena ser vivida. O trabalho de Angel trabalha justamente essa 

potencialidade de desconstruir um corpo rígido pela sociedade, abrindo caminhos 

para as múltiplas experimentações que constituem a vida (BORGES, 2013). 

Para Mendes (2010) e Almeida (ano), é importante inclusive que o profissional 

psi trabalhe também sua expressão corporal e conscientização do movimento para 

que seus encontros com os indivíduos que sejam por ele atendidos estejam em 

sintonia com seu ser. Levando em consideração a relação transferencial que se 



26 

 

estabelece na clínica, o profissional que esteja apropriado de si e de seu corpo terá 

maior capacidade de estabelecer vínculos e relações autênticas com os indivíduos 

atendidos. 
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7. Considerações finais 

 

Considerando as teorias e experiências apresentadas, acredita-se que o Método 

Angel Vianna de Conscientização do Movimento mostra-se suficientemente 

significante nos processos terapêuticos, sejam eles processos dentro da atuação 

clínica da psicologia, sejam processos que ocorrem em grupos, em encontros e 

contatos na própria arte. 

A biografia de Angel Vianna foi apresentada para a compreensão de que a arte 

possibilita a atuação em diversos campos, como a educação e a saúde, e uma 

profissional não psicóloga trouxe resultados excelentes para uma terapia corporal 

que hoje pode ser usada na psicologia clínica. 

Os poucos relatos a respeito do Método Angel Vianna encontrados fazem 

referências a resultados satisfatórios em relação aos objetivos buscados ao ser 

escolhido esse método para trabalho. É importante coloca-los em trabalhos, mesmo 

com a necessidade de mais relatos a serem feitos, pois com essa base consegue-se 

compreender como o método pode ser eficaz. 

A significância do método se faz percebida quando exibe aumento de prazer e 

bem-estar do indivíduo que a experimenta. Ao conhecer seu corpo, apropriar-se de 

sua individualidade e deixar fluir livremente seus movimentos, o indivíduo se liberta 

de tensões, de aprisionamentos que talvez nem soubesse que existiam. Essas 

tensões podem ser vindas tanto de uma sociedade repressora quanto do estresse 

do dia a dia, causados por uma vida cheia de cobranças, correrias e pouco contato 

nas relações sociais. 

O Método Angel Vianna se correlaciona com as teorias de Reich na Psicanálise, 

mesmo que sejam utilizados palavras e termos diferentes. A necessidade de tanto 

analista quanto paciente terem este contato direto com seus corpos se faz pelo 

canal transferencial que seria potencializado por essa relação eu-corpo e eu-outro. 

Na abordagem reichiana, utiliza-se movimentos corporais para desfazer-se das 

tensões, eliminando-as durante o trabalho de toque do terapeuta e/ou durante 

movimentos pedidos ao paciente que faça que o liberte de suas repressões. O 
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Método Angel Vianna de Conscientização Corporal traz esse mesmo objetivo, 

trabalhando a partir de movimentos ensinados que possam liberar as tensões 

corporais, as quais Reich chamava de couraças. 

Para Moro (2004), Mendes (2010) e Borges (2013), o método de Angel Vianna e 

a terapia corporal visam o mesmo objetivo, sendo esse de tornar o indivíduo livre, 

mais leve, fluído e capaz de adaptar-se e integrar-se tanto em si mesmo quanto ao 

mundo ao seu redor. 

Portanto, conclui-se que, apesar de ainda haver a necessidade de mais 

pesquisas e relatos de experiências descritas na área correlacionando o Método de 

Conscientização do Movimento com atendimentos clínicos na prática, a 

possibilidade de potencializar o processo terapêutico de forma a alcançar resultados 

positivos com maior rapidez e de maior duração é bastante provável. Porém se faz 

necessário perceber que os efeitos terapêuticos apesar de visíveis ainda sim são de 

um território diferente de um processo terapêutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

8. Referências bibliográficas 

ACERVO ANGEL VIANNA. Primeiras investigações de anatomia. Disponível em: < 

http://www.angelvianna.art.br/>. Acesso em: 15/10/2017. 

ALBUQUERQUE, F. Expressão corporal não é tratamento de beleza. Jornal do 

Brasil, Rio de Janeiro, Jan/1976. Disponível em: <http://www.angelvianna.art.br/vida-

e-obra/teatro-e-a-preparacao-corporal/expressao-corporal/>. Acesso em: 

20/10/2017. 

ALMEIDA, D. D. Consideração sobre a técnica de intervenção na couraça muscular. 

Sem data. Disponível em: 

<http://www.rubenskignel.com.br/saberemmovimento/htm/corpo/a201c.htm>. Acesso 

em 28/12/2017. 

A linguagem do corpo. Jornal O Estado, São Paulo, Fev/1987. Disponível em: < 

http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/consolidacao-da-escola-angel-

vianna/conscientizacao-do-movimento-/>. Acesso em: 20/10/2017. 

BOLSANELLO, D. Educação somática: o corpo enquanto experiência. Motriz, Rio 

Claro, v. 11, n. 2 p.99-106, mai./ago. 2005. Disponível em: < 

https://www.rc.unesp.br/ib/efisica/motriz/11n2/11n2_08DBB.pdf> Acesso em: 

10/10/2017. 

BORGES, H. A poética do corpo: uma leitura do trabalho de Angel Vianna. eRevista 

Performatus, Inhumas, ano 2, n.7, nov. 2013. Disponível em: < 

https://performatus.net/estudos/angel-vianna/>. Acesso em: 15/11/2017. 

Considerações sobre a teoria de Wilhelm Reich. Disponiel em:  

<https://psicorporal.emnuvens.com.br/rlapc/article/view/16/41> Acesso em : 

27/12/2017 

FERNANDES, V. Angel Vianna: “as pessoas precisam amar o seu corpo”. Jornal 

Ipanema, Rio de Janeiro, Dez/1977-Jan/1978. Disponível em: < 

http://www.angelvianna.art.br/#vida-e-obra/teatro-e-a-preparacao-

corporal/expressao-corporal/393/>. Acesso em: 20/10/2017. 

http://www.angelvianna.art.br/
http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/teatro-e-a-preparacao-corporal/expressao-corporal/
http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/teatro-e-a-preparacao-corporal/expressao-corporal/
http://www.rubenskignel.com.br/saberemmovimento/htm/corpo/a201c.htm
http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/consolidacao-da-escola-angel-vianna/conscientizacao-do-movimento-/
http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/consolidacao-da-escola-angel-vianna/conscientizacao-do-movimento-/
https://www.rc.unesp.br/ib/efisica/motriz/11n2/11n2_08DBB.pdf
https://performatus.net/estudos/angel-vianna/
https://psicorporal.emnuvens.com.br/rlapc/article/view/16/41
http://www.angelvianna.art.br/#vida-e-obra/teatro-e-a-preparacao-corporal/expressao-corporal/393/
http://www.angelvianna.art.br/#vida-e-obra/teatro-e-a-preparacao-corporal/expressao-corporal/393/


30 

 

GONÇALVES, C. A., PERES, M. Dança para pessoas com lesão medular: uma 

experiência de abordagem terapêutica. Revista Conexões, Brasília, v. 6, p. 54-60, 

2001. Disponível em: <http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-

content/uploads/2010/06/danca-em-cadeira-de-rodas.pdf>. Acesso em: 21/10/2017. 

HILÁRIO, L. C., PIOVESAN, A. F., LAGO, M. P. Como escrever um estudo de caso: 

reflexões sugestivas sobre o que é, para que serve e qual a relevância do estudo de 

caso na prática clínica de base psicanalítica. Cadernos de Gradução - Ciências 

Biológicas e da Saúde, Sergipe, v. 11, n. 11, 2010. 

MENDES, M. F. O corpo no processo terapêutico. Physys. Revista de Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, 21 [4]: 1355-1367, 2011. Disponível em: < 

http://www.redalyc.org/html/4008/400838235011/> Acesso em: 20/10/2017. 

MENDES, M. F. Movimentos Anti-Estresse: A vida na Terceira Idade. In: 

ENCONTRO PARANAENSE, CONGRESSO BRASILEIRO, CONVENÇÃO 

BRASIL/LATINO-AMÉRICA, XIII, VIII, II, 2008. Anais. Curitiba/PR: Centro Reichiano, 

2008. 

MORO, E. A dança do ventre como instrumento na psicoterapia corporal para 

mulheres. In: CONVENÇÃO BRASIL LATINO AMÉRICA, CONGRESSO 

BRASILEIRO E ENCONTRO PARANAENSE DE PSICOTERAPIAS CORPORAIS. 

Foz do Iguaçu/PR: Centro Reichiano, 2004. 

NAVARRO, F. O bloqueio nos 7 segmentos de couraça e seus comprometimentos 

energéticos. Curitiba: Centro Reichiano, 2002. 

NAVARRO, F; VOLPI, J. H. A utilização dos actigns  

da vegetoterapia e as terapias verbais. Curitiba: Centro Reichiano, 2003.  

Disponível em: <http://www.centroreichiano.com.br/artigos_livres.htm>. Acesso em 

27/12/2017. 

 

OLIVEIRA, C. E. M. Em busca da palavra conectada, in-corporada: a inserção da 

psicoterapia corporal no campo psicológico dos anos 80. Revis Psi, UERJ, Rio de 

Janeiro, 2002. Disponível em: < 

http://www.revispsi.uerj.br/v2n2/artigos/Artigo%202%20-%20V2N2.pdf>. Acesso em: 

15/11/2017. 

http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2010/06/danca-em-cadeira-de-rodas.pdf
http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2010/06/danca-em-cadeira-de-rodas.pdf
http://www.redalyc.org/html/4008/400838235011/
http://www.centroreichiano.com.br/artigos_livres.htm
http://www.revispsi.uerj.br/v2n2/artigos/Artigo%202%20-%20V2N2.pdf


31 

 

REICH, W. (1995). Análise do caráter (2a ed.). São Paulo: Martins Fontes 

RESENDE, C. O que pode um corpo? O método Angel Vianna de conscientização 

do movimento como um instrumento terapêutico. Physys. Revista de Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, 18 [3]: 563-574, 2008. Disponível em: < 

http://www.redalyc.org/html/4008/400838218011/> Acesso em: 20/10/2017. 

RUSSO, J. A. O corpo contra a palavra: as terapias corporais no campo psicológico 

dos anos 80. UFRJ, Rio de Janeiro, 1993. 

RUSSO, J. A. Terapeutas corporais no Rio de Janeiro: relações entre trajetória 

social e ideário terapêutico. Saúde e doença: um olhar antropológico. Rio de Janeiro: 

Editora FIOCRUZ, 1994. 

TEIXEIRA, L. P. Inscrito em meu corpo: uma abordagem reflexiva do trabalho 

corporal proposto por Angel Vianna. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: < 

http://www.angelvianna.art.br/arquivos/9/164/2008XXXX-RJ-ACA-DIS-

LTeixeira.pdf>. Acesso em: 15/10/2017. 

Um retorno ao corpo e aos gestos. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, Mai/1973. 

Disponível em: <http://www.angelvianna.art.br/vida-e-obra/teatro-e-a-preparacao-

corporal/expressao-corporal/>. Acesso em: 20/10/2017. 

VOLPI, José Henrique.Quando o corpo somatiza os conflitos da mente. Disponível 

em:    

<http://www.centroreichiano.com.br/intranetcr/especializacao/2009/M2/Aula1/Quando

%20o%20corpo%20somatiza%20os%20conflitos%20da%20mente.pdf/> Acesso em 

: 27/12/2017. 

http://www.redalyc.org/html/4008/400838218011/
http://www.angelvianna.art.br/arquivos/9/164/2008XXXX-RJ-ACA-DIS-LTeixeira.pdf
http://www.angelvianna.art.br/arquivos/9/164/2008XXXX-RJ-ACA-DIS-LTeixeira.pdf
http://www.centroreichiano.com.br/intranetcr/especializacao/2009/M2/Aula1/Quando%20o%20corpo%20somatiza%20os%20conflitos%20da%20mente.pdf/
http://www.centroreichiano.com.br/intranetcr/especializacao/2009/M2/Aula1/Quando%20o%20corpo%20somatiza%20os%20conflitos%20da%20mente.pdf/

