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RESUMO: Este artigo se refere ao primeiro capítulo de minha 
dissertação de Mestrado em Teatro pela UNIRIO intitulada: Inscrito em 
meu corpo: uma abordagem reflexiva do trabalho corporal de Angel 
Vianna, onde abordei o Corpo filosófico apresentando o pensamento de 
Angel enquanto pensamento aberto, singular, contraditório, inquieto e, 
afastado de certezas e imposições. É nesta reflexão articulada com 
minhas vivências enquanto discípula, que apresentarei as seguintes 
noções de corpo: o corpo do discurso e das nomeações (corpo 
representado); o corpo percebido pelo seu ponto de vista, como ponto 
de referência no espaço (aqui) e no tempo (agora), relacionado com a 
consciência enquanto sujeito intencional no mundo (modo de ver) e o 
corpo devir enquanto potência (modo de ser) por meio de fragmentos do 
pensamento de Angel: Não somos apenas um monte de ossos, músculos 
e órgãos; Perceber o corpo é ver a vida de outra maneira;  Gente é como 
nuvem, sempre se transforma.  
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No primeiro capítulo de minha dissertação de Mestrado (UNIRIO) 

abordei, na perspectiva de discípula de Angel Vianna, algumas questões 

desenvolvidas acerca do entendimento de sua abordagem corporal, 

articulado por fragmentos de seu pensamento com três noções de corpo: 

corpo do discurso, corpo-próprio e corpo-devir. 

A primeira noção se refere ao corpo do discurso e das nomeações. 

Trata do corpo representado articulado ao fragmento “não somos apenas 

um monte de ossos, músculos e órgãos” 1, ou seja, não somos apenas a 

representação clássica do corpo-morto forjada pelo pensamento 

idealista. Segundo Michel Foucault “a partir do século XVII perguntar-se-

á como um signo pode estar ligado ao que significa. A tal pergunta a 

idade clássica responderá pela análise da representação”. (1980:67). 

Cada coisa estará indicada pela sua função e nada mais, assim sendo, 

“o olho será destinado a ver e a ver, apenas; o ouvido, apenas a ouvir” 

(1980:68); a redução torna o olho coisa/signo e o ver palavra/significado . 

Estágio que ainda estamos impregnados, pois objetivou a cultura da 

representação na arte da nomeação e do discurso. “O discurso terá 

então por objetivo dizer o que é, mas já não será coisa alguma do que 

diz” (1980:68), pois ele representa o dito, a idéia da coisa/objeto de 

análise. O pensamento clássico que sistematizou e classificou o corpo 

trata-o como idéia, ou melhor, como uma representação universal. 

O discurso teórico do corpo anatômico e fisiológico não nos 

                                                 
1
 Pensamento de Angel Vianna, extraído dos periódicos organizados por Juliana Polo. 

Ver: Polo (2005:359). 
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capacita a reconhecermos como pertencentes a uma morfologia oriunda 

das condições materiais (contexto histórico, social e cultural) e 

fenomenológicas (experiências cotidianas que vão moldando cada 

pessoa, principalmente com relação ao fato ou fenômeno acontecido e 

acontecendo na constante formação física, afetiva e intelectual como 

sujeito no mundo). 

 O reconhecimento da constituição física indica para cada um a 

existência própria de algumas particularidades, potencialidades, 

facilidades e dificuldades. Processa-se na descoberta do que cada um 

tem de peculiar, como: traços (fino, grosso, marcado etc.); dimensões 

(estrutura larga ou pequena, membros superiores e inferiores 

desproporcionais ao tronco/quadril etc.); tipos (biótipos relacionados 

com a cultura, raça e gênero) e outros detalhes corporais diferenciados.  

A busca de Angel pelo conhecimento formal do corpo, em um 

primeiro momento, não veio pela via intelectual e nem acadêmica, ou 

seja, pelo ambiente das áreas que abrangem o conhecimento 

categorizado para a compreensão do corpo. A via curiosa que a levou à 

necessidade de entendê-lo, apreendê-lo e trazê-lo para seu mundo foi a 

artística, tanto da dança quanto da escultura2. 

O universo do movimento foi uma das diretrizes que a impulsionou 

para a compreensão do mecanismo das ações realizadas na técnica de  

                                                 
2
 Angel estudou dança clássica (Carlos Leite), gravura (Misabel Pedrosa), desenho 

(Sansão Castelo Branco), escultura (Frans Weissman) e pintura (Guignard) na Escola 
de Belas Artes, no ano de 1948. Ver: Acervo Angel Vianna: www.angelvianna.art.br . 
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dança a partir do balé clássico e, depois, em toda a sua trajetória 

voltada para a expressão do mover-se. 

A observação das formas dos corpos das colegas bailarinas levou-

a ao encontro das particularidades do humano. Esta primeira revelação 

conduziu-a ao encontro teórico com as estruturas corporais, vinda da 

escultura, para o desempenho da dança. Trata-se de uma abordagem 

visionária que afasta a padronização através da compreensão do corpo 

próprio, sabendo como experimentá-lo, assim como sustentá-lo e 

reconhecê-lo como aparato da percepção de si no mundo. 

A segundo noção refere-se ao corpo percebido a partir do seu 

próprio ponto de vista. O seu próprio ponto de referência no espaço e no 

tempo - o aqui e o agora – que ao sentir permite “perceber o corpo, ver a 

vida de outra maneira” 3. Este corpo-próprio nos foi apresentado 

enquanto consciência e sujeito no mundo por Maurice Merleau Ponty e, 

aponta para o mesmo paradigma usado por Angel para o corpo, sendo 

esta percepção de um corpo para si que lhe permitiu capacitar a 

singularidade e o reconhecimento do que cada corpo possui de próprio. 

Para Merleau-Ponty, “O corpo é o veículo do ser no mundo, e ter 

um corpo é, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, confundir-se 

com certos projetos e empenhar-se continuamente neles” (1994:122). 

Exatamente porque o corpo é um veículo de comunicação com o mundo  

                                                 
3
 Pensamento de Angel Vianna, extraído dos periódicos organizados por Juliana Polo. 

Ver: Polo (2005:384). 
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é que Merleau-Ponty irá considerá-lo como próprio. O corpo-próprio é 

um conceito que o diferencia de um corpo objetivo ou objeto.  

A visão morfológica do trabalho corporal de Angel compreende 

que a apresentação do corpo no mundo depende de vários fatores 

influenciados pelo meio, tais como a genética, a hereditariedade e os 

ambientes: familiar, social, ecológico e cultural, que moldam e formatam 

estruturas. Ninguém jamais é igual ao outro, porque cada pessoa é única 

provinda de um par biológico, portanto, possui um “corpo-próprio” que 

emerge do meio. 

Em detrimento deste sentido fenomenológico, pode se afirmar que 

Angel vem se deslocando de vários “pontos de vista”, pois a sua maneira 

de relacionar-se com o mundo ultrapassa o paradigma clássico. 

E, por fim, a terceira noção, constitui o corpo devir como corpo – 

potência – vivo, tal como ele foi pensado por Gilles Deleuze pelo 

fragmento que se equipara ao “gente é como nuvem, sempre se 

transforma” 4, o que significa empossar um corpo enquanto um lugar que 

transforma e, sendo transformador, é capaz de propiciar ao sensório um 

abrir-se a múltiplas percepções. 

O corpo, primeiramente, é um veículo de experiências possíveis 

de serem manifestadas e relacionado consigo próprio e com o meio.  

Contudo, junto com essa aparência surgem marcas, sinais, memórias,  

                                                 
4
 Pensamento de Angel Vianna, extraído dos periódicos organizados por Juliana Polo. 

Ver: Polo (2005:601). 
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habilidades, dificuldades – sentidos múltiplos. Segundo Deleuze: “Não 

existe sequer um acontecimento, um fenômeno, uma palavra, nem um 

pensamento cujo sentido não seja múltiplo” (1976:3).  O conceito 

específico de múltiplo, aqui, relaciona-se com o devir, com o vir a ser, 

porém, segundo Friedrich Nietzsche, ponderando que “o sentido de vir a 

ser precisa ser a cada momento completado, alcançado, aperfeiçoado” 

(2002:74). Isto é, a própria condição da vida como um processo que está 

sempre sendo e sempre para acontecer com suas múltiplas 

possibilidades. 

A abordagem do corpo, priorizado na sua singularidade, conduz 

para a conduta de aceitação de todos (aberto a vários corpos), no 

ambiente pedagógico construído pela professora Angel, 

intercomunicando com as questões da atualidade, que valorizam a 

diversidade humana, as diferenças e garante a não-exclusão como base 

para uma questão ética de respeito mútuo, afastado da noção de que 

alguns podem ou pertencem e outros não. Sendo assim, o sentido de 

múltiplo é referenciado ao agrupamento de diferenças dentro de um 

mesmo ambiente ou em uma mesma pessoa, que permite o aprendizado 

corporal de si mesmo sem que se estabeleçam juízos de valor.  

Numa sociedade padronizada predomina a identidade de 

superioridade que incentiva tornarmos “o mesmo” sobrepondo no “outro” 

as diferenças. O lugar do “outro” situa-se sempre à margem da ordem 

orgânica funcional: o feio, o problemático, o indevido, o louco, o 

defeituoso, enfim, o que não se enquadra no “mesmo”.  
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Através do corpo é possível mobilizar sensação, emoção, afeto, 

conexões múltiplas que extrapolam o convencional, o esperado, 

situando-se no desterritorializado, que Deleuze e Guattari apresentam 

como o lugar para a manifestação do “corpo sem órgãos”  5. É aí que é 

possível experimentar certa dose de liberdade, de deixar-se levar, ou 

seja, motivar-se através da energia, do volume, da presença e do 

movimento. O corpo, nesta perspectiva, deve ser afetado, pois, segundo 

Deleuze: “quanto maior o número de maneiras pelas quais um corpo 

pudesse ser afetado tanto mais força ele teria” (1976:51).  

 A experimentação da abordagem corporal estimula a 

sensibilidade, a afetividade e a sensação através do movimento, que é 

geradora de forças e fluxos de energias, capaz da entrada no nosso 

interior; onde não há fronteiras entre pensamento e corpo, inconsciente 

e consciente, dentro e fora.  Enfim, como salienta José Gil o corpo é: 

“feixe de forças e transformador de espaço e de tempo (...), 

comportando um interior ao mesmo tempo orgânico e pronto a dissolver-

se ao subir à superfície” (2001:68) capacitando-nos a constante 

transformação do devir-corpo. 

 

 

 

 

                                                 
5
 Conceito desenvolvido a partir do manifesto de Antonin Artaud: Para acabar com o 

juízo de Deus. (Deleuze e Guattari: 1996, vol 3).  
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