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DANÇANDO A VIDA 

 MINHA TRAVESSIA NO MÉTODO DE DANÇATERAPIA 
MARIA FUX 

  
 

... E ASSIM SE INICIOU MINHA TRAVESSIA.... 

Minha Dança... Minha Vida... 
 
 

Ilumina 
 

“Ilumina, ilumina, ilumina Senhora Divina, ilumina. 
Eu tenho tanta estrada em meu caminho 

E muitas ilusões pra tropeçar 
Quem segue a tua luz não vai sozinho 

Tem sempre uma estrela pra guiar 
Transforma minha voz na voz do vento 

Que eu levo no meu canto, (dança) 
O sentimento de cantar, (dançar) 

Retira dos olhos de Deus este brilho divino 
Para meu destino iluminar 

Ilumina 
Ilumina a escuridão 

Ilumina 
Ilumina quem trás o perdão 

Ilumina 
Ilumina quem trata da flor 
Ilumina quem me iluminou 

Iluminado seja o amor.” 
Maria Bethânia 
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É mesmo muito interessante como somos surpreendidos 

com os percursos que a vida nos proporciona ao conhecermos 
alguém... 

Em meados de 2010 conheci Pio Campo, Luz do meu 
caminho na Dança, e iniciei uma travessia pela Dançaterapia 
Método Maria Fux, e posso dizer que este encontro foi um 
desafio muito grande na minha vida, pois estava sobrevivendo a 
uma vida em busca de significados, e essa foi a melhor alegria 
e o melhor presente para minha vida. 

“A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas 
faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode 
dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.” Paulo 
Freire. 

Conheci a Dançaterapia através de um convite de uma 
amiga e madrinha Carmen, que iria fazer uma aula com uma 
Professora e Educadora Corporal, Thais Alves. A proposta do 
encontro me chamou muito atenção, pois também, sou 
Educadora Física, e sempre fui muito voltada para Práticas 
Alternativas, e estava numa fase de busca de 
autoconhecimento, mais cheia de “achismos” e, como minha 
vida tinha dado uma reviravolta eu resolvi buscar algo que me 
completasse para novos caminhos de trabalho.  

Fiquei encantada com a maneira com que a Thais conduzia 
aquela aula “vivência”, e logo fui perguntando como poderia 
fazer para aprender a desenvolver aulas vivências como aquela. 
E, após fazer um Encontro de final de semana em São Paulo 
com Pio Campo, fui surpreendida com a possibilidade de fazer 
um INTENSIVO em Pirenópolis numa pousada no alto dos 
Pirineus em Goiás. Foi muito interessante sair do comodismo de 
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aulas na cidade para ir para um espaço de imersão no meio da 
natureza. 

Ainda não tinha a consciência de que esse caminho, 
“travessia” me levaria para um verdadeiro estado de Ser e de 
Presença, de autoconhecimento e autopercepção. 

Sempre fui muito cinestésica, e os meus processos, sempre 
foram mais fáceis através de atividades corporais, nunca fui 
muito boa em expressar em palavras as minhas dificuldades, 
facilidades internas, sei agora que olhar pra mim era  muito 
difícil, e  que sempre foi muito mais fácil lidar com os processos 
dos outros do que comigo mesma, e foi com a Dançaterapia e 
com estes encontros, que eu encontrei um meio de realmente 
me olhar, me conhecer, de voltar para casa, de ser eu mesma. 

Quero dizer que foi muito mobilizador este momento de 
reflexão do meu caminho com a travessia com a Dançaterapia 
repassando minhas experiências pessoais e profissionais, 
encontrando novos recursos e, ao mesmo tempo, reorganizando 
os já existentes. Mas, principalmente, reafirmando que a 
conexão humana, em qualquer contexto relacional, de 
aprendizagem ou terapêutico, faz toda a diferença. Ela nos 
permite encontrar identidades e, ao mesmo tempo construir 
pontes sólidas e flexíveis, pois é um processo sempre vivo e 
muito delicado. 

Agradeço aos céus, por ter encontrado Pio Campo na 
travessia desta minha jornada pela dança, e de ele poder ser a 
luz que iluminou o meu caminho, pois foi com seu olhar, com o 
seu respeito, com sua identidade de Dançaterapeuta, com sua 
Inteireza, com suas questões metodológicas, desafios e 
principalmente, com muitas reflexões de práticas e com seus 
conhecimentos, vivencias, dicas, esclarecimentos, que eu me 
encantei com a Dançaterapia. 
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 E com todos esses anos vivenciados nesta Dança de 
vidas, práticas e conhecimentos que começou a nascer em mim, 
a minha identidade como Dançaterapeuta, possibilitando um 
encontro com a minha inteireza, ampliando possibilidades na 
resolução dos desafios da dança da vida: escolhas, relações, 
aprendizagens, conflitos, vida, vida, vida.... 

sempre num continuum... 
Como Maria Fux sempre falou “A Dança é a vida e a Vida 

é a Dança.”  

 

COMO COMEÇAR... QUEM EU SOU?  

 



7 

 
 

Como começar?...todo dia é um convite ao começo. Começar de 
onde eu sou, foi muito importante para mim, pois assim descobri 
“quem eu não sou” e busquei com a dança realmente ser quem 
eu sou. 

 E neste momento do começo o meu desejo da alma estava 
se manifestando com força e esperança. Mais não foi assim tão 
fácil, embora seja muito simples, todo esse processo de dançar 
a vida que se apresentava e que eu vivenciava, mais o que é 
simples quando se diz vida? 

 Começar de onde eu sou, implicava em um compromisso 
comigo mesma. Difícil, pois, mudar hábitos, arrancar certezas, 
desafiar a coragem. Simples porque estava tudo dentro de mim. 

 Hoje sei que ninguém me impedia de vivenciar a Dança 
Vida, a não ser eu mesma. 

Sei que o que sou hoje não é apenas resultado do que eu 
fui, é muito mais, porque incluo tudo aquilo que não está 
manifestado, mas é. 

 Tem muito mais de mim para nascer do que já vive em 
mim. 

 A travessia para o que sou não tem ponto final, apenas 
virgulas e reticências, começar de onde eu sou parece pouco, 
mais é infinito, como o firmamento é infinito, como a vida é 
infinita. Sou todos os caminhos percorridos de aprendizagens, 
sou mulher, filha, pai, mãe, esposa, sou filho. Sou os caminhos 
ainda não percorridos, por timidez, medo ou desconhecimento. 
Sou os passos que já dei, vivencias boas e ruins, as horas que 
eu guardei, o tempo que percorri e não esqueci. Sou tudo e 
nada, sou céu e inferno, sou água, terra, fogo e ar, sou uma 
caixinha de pandora, eu sou Elaine. 

E como Elaine...comecei a Dançaterapia de onde eu sou, 
pois o que sou é a minha alma. Mas a minha alma pedia um 
movimento mais amplo e mais autêntico para o que realmente 
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sou, e como eu estava num momento de urgência de realizar a 
minha existência, Pio Campo, como um farol de luz, me 
apresentou Maria Fux que através do seu método de Dança 
Vida, foi me apresentando uma maneira tão intensa e autêntica 
de Vida que eu fui me entregando a um processo de 
autoconhecimento e autocura, numa caminhada sem volta para 
meu eu real e com a segurança de não me perder no meu eu, 
que tantos anos achei que representava. 

 E hoje, depois de uma longa caminhada, entendo que eu 
fui atravessada intensamente e imensamente pela luz que é o 
Método de Maria Fux, e nesta minha travessia pela Vida Dança 
nesta formação da Dançaterapia entendo que de alguma forma 
estou apenas começando, e quanto mais me aproximo do meu 
coração e da minha alma com a dança da vida, eu tenho a 
sensação de estar na presença do meu eu sagrado... 

 
 

 
 

 

O INÍCIO... MINHA FORMAÇÃO COM A DANÇATERAPIA 
MÉTODOMARIA FUX: 

Desde o início do meu primeiro encontro com a 
Dançaterapia sempre tive no meu coração que eu iria me formar 
e ser Dançaterapeuta, mais no decorrer do meu processo eu 
percebi que, o que eu estava vivenciando, era muito mais 
profundo e forte que uma simples formatura e mais um diploma 
para minha vida.  

É muito difícil para mim apresentar ou reunir em palavras 
os momentos tão fortes e transformadores, vivenciados na 
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prática em todos estes anos dedicados a Dançaterapia e ao meu 
processo de formação. 

Na dança em que a Vida foi se apresentando, em todos 
estes anos, eu fui dançando emoções, reflexões, e pensamentos 
e o caminho foi se fazendo, entre inspirações e expirações, nos 
intervalos de silêncio e quietude e total agitação, de sanidade e 
de loucura, de voltar e distanciar de casa, sempre dançando a 
Vida que se apresentava. 

 Acho que precisei me distanciar para voltar, me perder 
para me achar. 

 Mais hoje se faz necessário registrar a minha trajetória 
para ancorar toda parte vivenciada. 

 Estes são registros de um tempo sem fim, que vive na 
presença daqui e agora, perpetuando o sopro de vida que pulsa 
na minha vida e nos momentos de encontros com minha família 
da Dançaterapia. 

A minha família da Dançaterapia, foi se formando com cada 
pessoa que dançava comigo, em cada troca, em cada diálogo, 
no percurso do dia a dia dançante. Vivenciando com pessoas do 
mundo inteiro, vi que não era do grupo de São Paulo e sim eu 
era da família da Dançaterapia. 

A dança me ensinou a partilha, e mais que partilhar, que o 
que levamos do outro e entregamos ao outro é o saber partilhar. 

Cada gesto, cada atitude, cada ensinamento, ser um e ser 
todos, ser um com o todo.  
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               O APRENDIZADO DO MÉTODO MARIA FUX 

A Dançaterapia foi criada há mais de cinquenta anos por 
Maria Fux, bailarina e coreografa argentina, que criou o Método 
a partir de suas experiências pessoais, e que vê a dança como 
um caminho de transformação disponível a todos, e um 
patrimônio da humanidade.  Sua metodologia não contempla a 
interpretação. 

 "O corpo, quando se expressa no espaço, realiza sequencias 
que são seu universo. O homem é um Universo em miniatura. 
Através daquilo que sente e vive, transforma seu ritmo interno 
em sons - que podem ser palavras -, e se o desenvolve no 
espaço, com seu corpo, pode expressar aquilo que é: seus 
medos, suas angústias, suas alegrias. (...) porque o corpo, 
quando se expressa e abre seus canais de comunicação, não 
pode mentir." (FUX, 1988, p.95). 

Os meus encontros de Dançaterapia vivenciais foram todos 
muito reveladores, e o aprendizado infinito. Dedicar esse tempo 
de estar juntos no encontro e deixar de lado o celular e se 
entregar a esse tempo dedicado a você mesma com uma dança 
que respeita o corpo, abre novos caminhos, da liberdade, que 
oferece propostas claras, simples, com uma música 
mobilizadora. Cada vivência, cada estímulo do Método Maria 
Fux, foram de um aprendizado profundo para mim.  

Encontros mensais e vários intensivos, e foram muitos, que até 
perdi a conta. Tudo isto foi uma revolução em mim, sentir o meu 
corpo, minhas possibilidades expressivas, o fato de a cada 
instante poder abandonar uma técnica e buscar em mim, sem 
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nenhum preconceito, e entregar-me a dança, sentir de outra 
maneira o corpo, através do movimento, foi muito especial. 
Cada encontro eu me transformava e sem dúvida, cada estímulo 
ajudou neste processo. 

Os estímulos e os recursos motivadores em Dançaterapia 
são os estímulos criativos e as palavras mães, palavras 
universais, nascidas do próprio corpo, que não se modificam ao 
longo do tempo e que mobilizam o trabalho como ternura, limites, 
raízes, espaço, posso, não posso, pontos, linhas, energia, 
sombra, luz, amanhecer etc., os estímulos são variados, mais o 
importante é encontrar a música adequada, ou realizá-la unida 
aos diferentes sons que podemos tirar do corpo ou mesmo do 
silencio. 

 Quando lhe perguntam sobre música Maria Fux responde: 
... "O caminho verdadeiro para fazer com que a música fale ao 
corpo e possa mobilizá-lo é escutar através da pele e escolhê-la 
de forma individual, de acordo com o que é cada um de nós. 
Essa entrega tem que ser investigativa, com a sensibilidade 
aberta para a percepção musical, que não se realiza unicamente 
pelo ouvido, embora ele seja uma primeira ponte para penetrar 
o corpo. O corpo sente a força da música, e a escolha do 
material musical deve realizar-se de acordo com a percepção de 
cada um." (FUX, 1996, p66). 

Para Maria Fux, "A imagem é muito importante. Mas não se 
trata apenas de imaginação: isso que vou explorando está 
dentro de mim. Eu sou esta arvore que carrego dentro de mim e 
fala comigo, através do sol e da arvore que eu sou e serei." 
(FUX,2011 p.67).  Seu mestre é a vida, onde ela encontrou 
ideias, sem jamais saber que com este material faria um método. 

A Dançaterapia através do movimento e da integração 
corpo-mente é uma abordagem corporal de expressão criativa, 
que é voltada para o desenvolvimento dos potenciais humanos. 
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Para Maria Fux a dança é uma filosofia de vida. Para viver tem 
que dançar. "Sempre digo que abro uma janela que possibilite 
encontrar uma linguagem que me pertence, que pertence aos 
grupos e a cada um individualmente, onde podem encontrar, 
pelo movimento, a alegria de se conectar com as coisas não 
nomeadas, mas emergem por meio da dança, patrimônio de 
todos. (Fux,2007, p.79)  

Como diz Thérèse Bertherat e Carol Bernstein, "Nosso 
corpo somos nós. É nossa única realidade perceptível. Não se 
opõe à nossa inteligência, sentimentos, alma. Ele os inclui dá-
lhes abrigo. Por isso tomar consciência do próprio corpo é ter 
acesso ao ser inteiro... pois o corpo e espírito, psíquico e físico, 
e até força e fraqueza, representam não a dualidade do ser, mas 
sua unidade." (Bertherat, e Bernstein,1987, p.14), e sabendo 
que nossa condição humana é corporal e que o campo da 
subjetividade (emoções, gestos, intuição...) também fazem parte 
de nós, a Dançaterapia é um caminho para que através da 
criatividade, leveza, empatia, amorosidade, gratidão, todos 
estes aspectos sejam estimulados, para que possamos viver de 
maneira plena e saudável e ir em direção a nós mesmos. 

Segundo Maria Fux, "quando somos crianças 
necessitamos mover-nos porque movendo-nos expressamos 
nossa vontade de rir, de chorar ou de brincar. A medida que 
crescemos, nosso corpo, pelos tabus de uma civilização que 
corrompe nossa necessidade de expressão, perde cada vez 
mais o desejo de mobilização. (...) Mas que maravilha seria se 
soubéssemos comunicar-nos com nosso corpo, estimulados 
pelo desejo de expressar-nos com a música, ou sem ela, mas 
fazendo do corpo um instrumento de comunicação entre o que 
queremos fazer, entre o que podemos fazer e o que vamos 
descarregando para podermos nos expressar." (FUX,1983, 
p.67).  



13 

 
 

 E sobre os encontros de dança, Maria Fux diz " ... em meus 
encontros com o corpo, não há repetições; há um retorno às 
imagens aprendidas, que vamos recordando quando regressam 
a nós corporalmente, e que sempre se adequam ao estado 
presente, em que o corpo adquiriu, lentamente, de acordo com 
seu ritmo, com seus limites e com suas possibilidades, um 
estado de alegria e reconhecimento; porque ao fazê-lo sem 
imposição, vendo como nosso corpo vai abrindo-se e 
conectando-se sensivelmente, adquire-se uma liberdade 
expressiva, em que os estímulos que foram dados já não me 
pertencem, mais pertencem a cada um, individualmente, e ao 
grupo em sua totalidade... Repito algo que é permanente em  
minha forma de encontros com o outro: NÃO FAÇO NENHUM 
TIPO DE INTERPRETAÇÃO; tampouco utilizo palavras como 
"bem feito", "não está bom", "é preciso fazer", "tenho que 
conseguir", pois aceitando os limites dos outros aceito os meus 
próprios limites e vou chegando por meio deles, às minhas 
próprias transformações." (FUX, 1996, p.83).  

  Para Maria Fux ser um Dançaterapeuta, "é integrar o outro 
através do movimento criador, aquele que está limitado, tratando 
de dar-lhe confiança em seu corpo limitado: e resgatar por meio 
de estímulos com palavras que fazem corpo, imagens que 
ajudam, música, linhas, cor e forma; impulsiona-los por meio 
disso, deixando de lado os "não posso", avaliando com enorme 
paciência o tempo do outro para esse encontro seja permanente 
estado de AMOR, diante do outro, acreditando nele e servindo 
de ponte até o infinito, para recuperá-lo e dar-lhe a extraordinária 
alegria de realizar-se com o movimento."(FUX,1996,p.93). 

Nas vivencias de Dançaterapia existem sempre a 
criatividade em prol do movimento e ele é um componente 
visível. Não existe distinção dos praticantes em virtude de 
diversidade, ou dificuldades e as diferenças são respeitadas, 
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mas nunca discriminadas. Suas vivencias em aula contêm um 
alto referencial de improvisação, e cada participante realiza 
movimentos conforme suas aptidões. Para Maria Fux, a vida é 
feita permanentemente de perguntas, e ela não transforma o 
movimento da dança em um espaço psicanalítico, ... "Vejo sim, 
claramente, as mudanças que se produzem nos grupos por meio 
de uma linguagem muito simples, direta e, neste caso, visual." 
(FUX, 2011, p.41). 

Parafraseando, Thais Alves a "Dançaterapia nasceu na 
busca de Maria por movimentos que pudessem ser vivenciados 
por qualquer pessoa, independente de condições físicas ou 
psíquicas, e servissem de ponte para uma conexão consigo 
mesmo, com o outro e com o ambiente. 

 
 
Em lugar de aprender a teoria da Dançaterapia, abstrata, 

decorada sem interesse e depressa esquecida, muito mais 
proveitoso foi, e de real valor para o resto da minha vida, iniciar 
as práticas da Dançaterapia, apreciação livre, espontânea, 
realizada debaixo de real interesse, percorrendo caminhos 
lúdicos, mágicos simples e complexos. 

Os encontros, dedicar o tempo espaço para estar juntos 
num encontro, um tempo dedicado a mim mesma e a estar na 
presença. Cada proposta, cada estímulo vivenciado me trouxe a 
compreensão de onde eu estava naquele momento e que tinha 
medos, muitos medos. Durantes todos estes anos estar no grupo 
de Dançaterapia, me fez entender cada vez mais o meu 
caminho, e realmente estar na presença. 
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AS ESCUTAS... 

... É FACÍL TROCAR AS PALAVRAS...  

 
“É fácil trocar as palavras, 

Difícil é interpretar os silêncios! 
É fácil caminhar lado a lado, 
Difícil é saber se encontrar! 

É fácil beijar o rosto, 
Difícil é chegar ao coração! 

É fácil apertar as mãos, 
Difícil é reter o calor! 
É fácil sentir o amor, 

Difícil é conter sua torrente! 
Como é por dentro outra pessoa? 

Quem é que o saberá sonhar? 
A alma de outrem é outro universo 

Com que não há comunicação possível, 
Com que não há verdadeiro entendimento. 

Nada sabemos da alma 
Senão da nossa; 

As dos outros são olhares, 
São gestos, são palavras, 

Com a suposição 
De qualquer semelhança no fundo.” 

 
Fernando Pessoa 

 
 

 
Apesar de vivenciar intensamente da Prática da 

Dançaterapia, eu não tinha coragem de apresentar as minhas 
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escutas, estava num processo tão forte comigo mesma que fui 
fazendo as escutas e guardando para mim. Tantas vezes eu fiz 
as escutas que no final acho que o aprendizado foi que hoje eu 
vivo para me escutar, escutar a mim mesma tem sido um 
propósito de vida. E isto eu só consegui entender com as 
escutas da formação.  

Na formação as escutas têm como objetivo aprender a ter 
um momento de pausa, de respiro para compreender a si 
mesmo e o outro através do outro, e quando fazemos  a  escolha 
de três  pessoas ou situações  que nos  representam um desafio, 
buscamos pessoas em que temos relações difíceis e que nos 
desafiam e  que entram em determinados vícios, (que todos 
temos) a escuta entra como um se aquietar, um respiro diante 
destas dinâmicas que se repetem, e passamos a compreender 
que o vício através daquele indivíduo que me tiram do meu eixo, 
é algo muito mais profundo que está dentro de mim mesmo. 

 Esta escuta é necessária pois quando passamos a 
conduzir um grupo temos sempre que compreender o motivo 
dentro de nós, que faz com que eu me agite com determinadas 
pessoas, e passar a entender que aquela pessoa a vida me 
presenteou e que eu estou lá para servir.  

O meu trabalho de escuta foi verdadeiro e profundo, e 
assim eu consegui com as escutas descortinar algo em mim que 
não eram transparentes e estavam escondidos e assim acessar 
claramente o meu universo mais humano, onde eu pude dar 
espaço ao que eu realmente sou, sem máscaras, querendo 
agradar todos e tudo e sempre parecendo perfeita, cobradora de 
mim mesma e sempre favorável ao outro. 

Os tempos de escuta para formação com seus desafios me 
fez compreender que a outra pessoa que me desafia é um 
verdadeiro professor que me mostra onde eu estou dentro de 
mim e me faz buscar o meu senso de criação, o senso de 
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compreensão ao ponto que acolher aquela pessoa e 
compreender que ela está realmente me ajudando a ampliar as 
minhas visões. 

 
 

OS ENCONTROS DE ESTÁGIO E SUPERVISÕES... 

Eu perdi a conta de quantos encontros eu conduzi neste 
meu processo de formação.  

O estágio protegido, dançar com família, amigos e pessoas 
mais próximas foi um desafio pois exigiram muito mais do que 
eu sabia naquele momento. 

Os estágios em instituições foram fluidos e mais fortes, pois 
fui descobrindo cada vez mais a magia da Dançaterapia e sua 
força de mostrar como eu estava no mundo e me expressava 
naquele momento, compreender o que dá sentido à minha 
existência e que tudo estava no encontro e que eu tinha a força 
de poder honrar o ensinamento de Pio Campo com o Método 
Maria Fux. 

Em todo esse processo eu senti muita dificuldade em 
gravar os estágios, e a dimensão tecnológica. Ficou um 
aprendizado para mim. Falta de organização tecnológica. 

Nas supervisões o olhar amoroso do Mestre, a Partilha 
Amorosa, me auxiliando muito na compreensão dos aspectos 
que envolvem um encontro de Dançaterapia, e são de suma 
importância, dando uma avaliação da maneira como conduzia o 
grupo, a música que escolhi, a coerência da proposta e os 
percursos organizados, e para esclarecer dúvidas e incertezas. 

No início os meus encontros eram muito técnicos, eram 
uma série de exercícios, e como o Pio falava nas supervisões 
que não há mau nisso, mais existia uma prática das coisas, e  
era o que existia naquele momento, mais que eu deveria 
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despertar uma compreensão mais ampla, e com o tempo fui 
entendendo e compreendendo que existe uma dimensão 
mágica, e que tem um mundo que habita, dentro de cada 
proposta, que o exercício não pode abrigar, e que devemos 
realmente, despertar uma compreensão mais ampla. O que me 
anima? O que me deixa viva, consciente, lucida? 

Esta experiencia de estágio foi para mim uma 
ressignificação de uma prática, dentro das práticas corporais, 
pois tudo que vivenciei nos estágios não passa por um exercício 
e sim, de uma prática contínua deste mistério que a 
Dançaterapia evoca. 

Compreender que a escuta do grupo vem antes de 
apresentar qualquer estímulo e pegar todos estes elementos 
que a Dançaterapia me apresentou em todos estes anos e 
mergulhar dentro daquilo que eles trazem como compreensão. 

 Dançaterapia é aquela hora onde a proposta que 
escolhemos faz sentido, porque toda a carga simbólica que ela 
carrega está clara para nós.  

A dança tem a ver com todo este percurso que Maria Fux 
propõe desenvolvida ao longo de um século de existência. É 
uma maneira de estar no mundo com o movimento e esse 
movimento é a expressão daqui e agora, como Maria nos ensina. 

Eu penso que todos estes encontros que tive nos estágios, 
me trouxeram para esta compreensão de que eu devo sempre 
mergulhar neste meu universo interno e buscar a dança que me 
habita, que realmente me sustenta, me alimenta e me conduz, e 
que faz com que eu consiga encontrar o grupo numa dimensão 
outra que não meramente física.  

Aprendi que usamos um estímulo, um objeto, seja ele qual 
for, como ponte de comunicação e como meio de despertar a 
criatividade e que pode ser vivenciado dentro de infinitas 
possibilidades, que o nosso senso de criação pode torná-lo uma 
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fonte inesgotável de inspiração. O que estou evocando com a 
minha condução de Dançaterapia? 

Entendi que o senso de criação nasce a partir de um 
mergulho mais profundo, de uma respiração mais consciente, e 
se existe essa respiração mais consciente, temos mais 
consciência do corpo e que ele pode se movimentar a partir de 
um respiro que passa a me habitar.  

A Dançaterapia se tornou para mim uma forma de estar no 
aqui e agora, de viver o dia a dia pois este é o espaço que a vida 
me deu neste momento e escutar e compreender é ser 
agradecida pelo momento presente. 
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