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DANÇATERAPIA - VIDA QUE CHAMA 
 
 

 
Meus olhos marejam neste instante em que sou chamada a 

recordar. 
Re-cordar 

Dar corda novamente ao que ficou por um tempo em suspenso. 
Por que, junto com o recordar tantos momentos gratos, sinto 

invadir meu peito o temor? 
Procurarei dançá-lo para que se transmute em movimento que o 
dissipe e, assim, dê lugar ao amor, ao prazer, ao “sim”, à vida. 

A Dançaterapia é isso: um chamado à vida, ao respiro. 
Neste instante, a gratidão pulsa. 

Pelo Criador, causa primeira de tudo quanto existe e vive e vibra na 
Criação. 

Por aqueles que me deram a vida, permitindo-me experimentar 
essa linda e rica etapa de vida física, por meio da qual meu espírito 

vem herdando muitos frutos. 
Pela família que formei, que sempre foi e continua sendo a grande 

e amorosa incentivadora dos meus ideais. 
Por meu amado esposo, companheiro de todas as horas e de todas 

as lutas. 
Por meus amados filhos, de quem tenho o privilégio de ser mãe. 
Por minha filha que, um dia, me chamou para a dança que me 

permitiu viver lindos momentos. Ela foi a causa primeira da 
presença da Dançaterapia em minha vida.  

Pelas amizades maravilhosas que fiz. 
Por Maria Fux, cuja vida foi, continua e continuará sendo um 

grande ensinamento.  
E por Pio, por tantos motivos! Sou-lhe grata por nunca ter desistido 

de mim.  
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“Quem canta seus males espanta” - Quem dança 
também! 

 
 

 Recordo, como se fosse hoje, o primeiro dia de Dançaterapia com Pio. 
Era o ano de 2007.  
 Numa imensa sala com assoalho de madeira, largas janelas, no Espaço 
Amygo, encontravam-se muitas pessoas (seriam em torno de cinquenta?).  

Eu estava ali pelo chamado da minha filha, que havia lido um livro de 
Maria Fux – Formação em Dançaterapia -, de quem eu já ouvira falar por meio 
de uma amiga que havia feito o curso de Dançaterapia com ela. 

Lembro quando contou que havia conhecido uma senhora que valorizava 
cada traço, cada ruga de seu corpo, porque era parte de sua história, e com que 
delicadeza ela passava a mão sobre sua pele, sentindo amor e gratidão por si. 
E isso me encantou muitíssimo, ainda mais num mundo em que se busca a 
eterna juventude no físico, quando deveria ser conquistada no âmbito interno 
do ser.  

Vi aquele moço alto, magro, muito simpático e com sotaque nos 
convidando ao movimento por meio do plantar, do regar, do colher, do 
debulhar, do preparar a massa, assar o pão... havia uma grande alegria. Iniciava-
se ali uma longa jornada rumo ao movimento. Ainda não sabia o quanto aquele 
ser se tornaria tão especial em minha vida. 

No intervalo, uma surpresa: Fátima Feitosa, com quem eu havia feito aulas 
de canto, veio me cumprimentar. Na dança nossa amizade floresceu. E até hoje 
conto com sua presença em minha vida. Se houvesse fadas madrinhas, eu diria 
que ela é a minha: sempre ao meu lado, oferecendo-me sua amizade, que me é 
tão grata! 

 
 

  
 

 

Em Buenos Aires, dezembro de 2019  Espaço Azul - Pirenópolis, em 2015 

 
 



 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Eu e minha filha Tauana no 

Espaço Cristal – Condução de Cláudia 
29.02.1916 

Nós na Fazenda Forquilha - Intensivo, em 28.07.2017 

 
Minha jornada na Dançaterapia foi de luta entre o sim e o não.  
Isso porque, embora meus membros estivessem livres, eu me sentia 

acorrentada irremediavelmente.  Amo dançar e amo cantar. Porém, algo muito 
profundo me impedia. Sentia-me presa por amarras que estão muito além do 
metal; era algo que acorrentava a alma.  

E Pio, em sua profunda sensibilidade, percebeu e se pôs ao meu lado, 
incentivando-me a cada instante, para que eu fosse me desfazendo dos vários 
nãos.  

No início, era como se as amarras houvessem se habituado à pele, e doía 
retirá-las.  

Algumas vezes, eu me afastei, mas a dança chamava como um canto. 
Outras e muitas vezes, o próprio Pio me chamava. E, mesmo relutando, 

eu ia e amava. 
Com o tempo, a dança foi soltando essas correntes, devagarinho, como 

uma mãe cuida com delicadeza de um machucado do seu filhinho. 
Quanto a dança já me permitiu ser! Quanto a dança já me permitiu dizer 

“sim” a mim mesma!  
Embora ainda haja resquícios das travas que me impedem ser 

plenamente, eu me sinto muito feliz com o que a Dançaterapia, com todo o 
apoio de Pio Campo, da minha família e dos queridos amigos que fiz, 
proporcionou e continua proporcionando a minha vida. 

E que feliz é aprender algo para poder oferecer a tantos outros seres!... 
Movimento é vida! E a Dançaterapia chama à vida. E o faz com grande 

amor e respeito a cada um. 
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Eu quero dançar. Mas o quê? 
 
 

Ainda é viva minha memória de, aos 4 aninhos, estar numa sala com 
espelhos e barras nas quais eu tinha de me apoiar fazendo a primeira posição 
do balé. 

Eu me dispus a isso, mas risos invadiram a sala.  
Os olhares se direcionaram a mim. 
Não sabia o que havia de errado, até que alguém apontou para o meu 

pé. Continuei sem entender. Daí me mostraram: os pés deveriam estar para fora 
e não para dentro como eu havia feito. Eu não me importei com aquele erro, 
até me diverti com ele e aprendi a fazer aquela posição da maneira correta. 

A sala de balé era grande, e eu tinha de fazer piruetas na diagonal, até 
chegar no outro lado. Parecia interminável! 

A professora, uma senhora já bastante avançada em idade, de nome Luísa 
Carbonell, sentada na cadeira, marcava o compasso com seu bastão. Havia sido 
professora do Theatro Municipal do Rio de Janeiro por muitos anos. Para mim, 
no entanto, era apenas uma senhora brava marcando o compasso com seu 
bastão.  

Eu era uma criança alegre e queria brincar. A Sra. Carbonel, no entanto, 
não ficava muito feliz com isso. Já adulta eu soube que tinha vontade de me 
bater, mas uma das mães, também bailarina, pedia para que não o fizesse. Não 
tenho memória de que tenha me feito mal algum, mas provavelmente não havia 
muitos estímulos positivos. Fiquei até os oito anos de idade.  

Somente 5 anos depois, já adolescente, quis voltar a fazer balé, mas, 
dessa vez, moderno. 
 Eu amava teatro, canto, dança e tudo mais que se relacionava às artes. 
 Mas algo ocorreu que fez com que eu não quisesse ser percebida nem 
tampouco ficar em evidência. Mais do que isso, passou a me invadir uma espécie 
de pavor. 
 No balé, toda vez que a professora me colocava na frente, eu dava um 
jeito de ir para o fundo. 
 Um adulto que tivesse um olhar mais atento teria visto surgir ali uma forte 
inibição e, quem sabe, trabalhado no sentido de amenizá-la. 
 Eu gostava muito daquele movimento de ensaios para as apresentações 
no teatro. Aliás, só de estar nesse ambiente, eu me sentia feliz.  
 Mas houve uma sucessão de nãos que acabaram por ser incorporados e, 
diante de tais restrições, dali a três anos, desisti de continuar. 

Apesar disso, nessa época, eu me dava algo que me fazia feliz: todos os 
dias, na sala de casa, eu colocava um disco e dançava por horas! E era quando 
eu me sentia totalmente livre para me mover do jeito que eu queria, criando, 
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girando, respirando a dança! Ali, naqueles instantes, eu realmente me sentia 
plena. 
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O pêndulo 
 
 

Esta semana foi bastante tumultuada. Dentre as várias 
atividades que tive, precisei despedir um caseiro que trabalhou 
para nós por sete anos, e essa necessidade tomou muito 
espaço mental. De bom, neste sábado, aniversário do Cauê, 
que completou 22 anos. Os amigos fizeram uma festa para ele. 
Foi lindo! Ele e todos nós ficamos muito emocionados. 
Também tive, de sexta até hoje, o segundo encontro de um 
curso que estou fazendo com Tauana. São cinco encontros por 
ano. 

18 de maio de 2008 
 

“A Dançaterapia está na vida. Não se separa dela.”  
Pio Campo  

 
 
 

SIM 
        
  NÃO 
SIM     
       
  NÃO 
    
    SIM... 
 
 
 
 
 
 Como eu disse anteriormente, minha caminhada tem sido determinada 
por duas forças antagônicas: o sim e o não.  

É certo que, para algumas coisas, há que se dizer não. Mas não quando 
o sim é o melhor para si. Nesse caso, enquanto o sim tem correspondência 
positiva com os passos que eu dou na vida por ser o melhor para mim, o não 
traz como consequência a frustração, a falta de realização e até infelicidade. 
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Cada passo que dou em direção ao sim - que significa vida, liberdade, 
movimento, alegria, realização -, o não chama de volta, dizendo: “você não 
pode”.  

Eu me pergunto: “Eu posso?”. Sim, eu posso! Hoje eu sei, mas passaram-
se muitos anos para eu saber e me permitir. 
 Até então, senti-me como num cabo de guerra, sendo puxada ora para o 
lado do meu querer, ora para o lado do “não poder”.  
 Daí o motivo de tantas idas e vindas... 
 Mas, ao estar na Dançaterapia, quantos “sins”!  Mesmo que fosse 
dançando o não. 
 
 

 
 

 
Neste final de semana, dias 4 e 5 de agosto, fiz 

Dançaterapia com Pio Campo. O poder de cura é realmente 
imenso. Houve uma atividade em círculo (...). Fomos as duas 
partes: aquele que passa pelo grupo e grupo. É uma 
atividade de dar e receber amor. Toquei e fui tocada por 
corpos e mãos que eram só carinho. Senti uma felicidade 
tão grande! Em nenhum momento houve receio; no seu 
lugar, confiança. 

07 de agosto de 2007 
 
 
 
 
20 de março de 2010 
 
Dançaterapia com Maria Fux em São Paulo 
 

Dançamos o sim e o não de acordo com que sua sonoridade e seu sentido 
nos revelam ou nos sugerem. Sim, aberto, para o alto e para fora... Não fechado, 
para baixo e para dentro... 

E dançamos muitas coisas mais.  
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Lembro que nos foi mostrado que o movimento pode ter vários sentidos 
e direções. Pode ser reto, curvo, em ondas, cortante, suave, brusco, lento, 
rápido, para cima, para baixo, para os lados, para as laterais, para trás, para a 
frente, para dentro, para fora... 

Também me recordo de Maria Fux dizer que estamos dançando para nós 
mesmos e não para o outro, e eu me vejo no outro e me reconheço a partir da 
observação do outro. Não estamos nos vendo para nos criticar, para o outro 
dizer se está bom ou não. Estamos ali dançando o que escutamos. 

Existe um espaço à minha volta, e, quando eu me movo, eu modifico esse 
espaço. Devo senti-lo ao dançar.  

Senti que entreguei meu corpo à música, o que me causou grande 
emoção. Foi a beleza que me fez chorar. Foi impossível segurar o choro. Eu até 
tentei, mas não consegui parar. Perguntei-me por que, mas não consegui 
escutar outra resposta, a não ser a beleza e o bem. Lembrei-me de Platão. O 
belo tem a virtude do bem. Mas o que é o belo? Provavelmente é algo que se 
distingue para cada um. Para mim, é tudo aquilo que atrai o espírito em sua 
essência estética. 
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Nossos queridos mestres: 
 
 
 

 
Eu e Tauana com Maria Fux no Seminário em São Paulo, em 2010. 

 
 

 
Eu e Tauana com Pio Campo no Seminário em São Paulo, em 2010. 

 
 Sempre que falamos ao nosso querido mestre Pio Campo da gratidão 
que sentimos por ele e por Maria Fux, ele nos faz recordar que cada um tem, 
dentro de si, seu próprio mestre.  
 Porém, precisamos de mestres que nos ensinem a encontrar dentro de 
nós esse nosso mestre. 

É o que Pio faz. Com todo amor, com toda entrega e com um profundo 
querer. 

Por meio desses dois mestres, a dança ganhou outro significado  
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A Dançaterapia favorece as diversas áreas da 
vida 

 
Na atividade do final de semana, em Pirenópolis 

[Dançaterapia], eu me senti toda quebrada fisicamente: 
meu corpo todo doía. Mas quando ofereci meu corpo para 
receber a noite [dançando], eu senti um enorme bem-
estar. Eu pensei em que meu querer é ter sempre um dia 
pleno de atividade, para chegar ao final do dia sendo 
merecedora daquela noite. É isso que quero todos os dias 
da minha vida. Não quero me ausentar de mim mesma. 
Quero estar conscientemente presente em cada instante, 
sendo capaz de viver plenamente.  

06 de setembro de 2011 

 
 
Anotações do dia 10 de agosto de 2007: 

 
Como foi importante ouvir de Pio que cada um tem seu espaço e é 

preciso estabelecer limites. Sentados, dançamos esse espaço a nossa volta. 
Como foi forte! Nunca havia pensado no “meu espaço” que fora invadido tantas 
vezes. Precisei afirmar repetidamente para mim mesma: “O meu espaço. Esse 
espaço é só meu! Tenho de proteger esse espaço que me pertence e não 
permitir que qualquer um entre nele. Eu tenho de impor o limite”. 
 Percebi, ao levar isso à prática, que as pessoas passaram a me respeitar 
muito mais.  
 
 
Anotações do dia 06 de setembro de 2011: 
 

Estou muito contente com as conquistas que obtive nas últimas semanas 
frente ao temor ao ridículo e o medo do “que dirão”, ao participar de uma 
atividade para diretores de teatro e ao me inscrever numa matéria com uma 
professora que trabalha a partir das propostas oferecidas pelos alunos. 

Ontem, na aula, eu me deixei levar pela entrega ao trabalho. E, pela 
primeira vez, nesse ambiente do teatro, o temor não conteve meus movimentos. 
Eu me permiti participar das atividades, sem a preocupação do que iriam pensar: 
se estaria certo ou errado, feio ou bonito... Foi uma superação muito grande. 

Não tenho dúvida de que a Dançaterapia me ajudou a ser eu mesma nas 
atividades teatrais e a soltar o meu corpo. E eu já havia feito um trabalho de 
enfrentamento dos pensamentos do “que dirão”, o que foi fundamental para 
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eu dar conta de enfrentar essa professora que é para mim um grande desafio, 
do qual não quero fugir. Houve momentos em que eu não soube o que fazer, 
mas isso não me angustiou como antes. 

Sonhei algo que me recordou Pio.  
Num dos encontros em Pirenópolis, algumas de suas palavras 

despertaram grande vontade de dançar diariamente.  
Junto a essa vontade, refleti no bem que a Dançaterapia me proporciona: 

sinto a energia voltar, as dores no corpo passam, e eu me sinto viva, porquanto 
a dança gera uma energia que costuma faltar ao corpo quando este não se 
movimenta. 
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2012 – Reflexos e reflexões 
 
 
Anotação feita em 26 de março de 2012: 
 

Participar da Dançaterapia neste final de semana foi para mim muito 
importante. Eu me senti mais amadurecida. 

Deverei aguçar minha escuta em relação a uma pessoa da família, uma 
pessoa do trabalho e uma pessoa externa. 
 
 
 

O QUE SIGNIFICOU PARTICIPAR DO INTENSIVO – 2012 
 

Alguns dias antes do encontro em Pirenópolis, meu filho adoeceu, 
necessitando internar-se na UTI para o tratamento imediato de uma pneumonia 
dupla, que fazia com que a saturação do sangue chegasse a oitenta. Como 
poderia viajar com ele nesse estado? Não poderia. Recordando de outros 
impedimentos exatamente nas datas de outros encontros de Dançaterapia, eu 
me perguntei por que motivo isso estaria ocorrendo exatamente agora, quando 
eu tinha algo marcado e que eu anelava tanto realizar.  

Quando meu filho voltou para casa, seis dias após sua internação, 
começou a se delinear em minha mente a possibilidade de eu ir ao intensivo. 
Contrapunha-se a esse pensamento a dificuldade de desfrutar do que me dá 
prazer e me faz bem, como resultado da educação recebida. 

Novamente, contando com o apoio da minha família, consegui participar, 
o que significou para mim um ato de libertação de várias amarras. 

Embora o choro tenha sido uma frequente presença ao longo dos anos 
em que participo da Dançaterapia, nesse intensivo, o choro não foi de tristeza, 
mas de alegria por vencer, um pouco que seja, algumas das minhas limitações. 
Senti-me experimentando, talvez pela primeira vez, uma liberdade cujo sabor 
ainda desconhecia.  

Liberdade de dançar o horizonte, que agora eu trago para perto de mim, 
tornando-me ele. Não existe entre nós dois nenhuma janela, nada que me 
impeça desfrutá-lo.  

Senti também a liberdade de ser pedra, de ser folha, de ser terra, e me 
encontrei no desejo profundo de ser raiz. Experimentar a força, a firmeza de 
estar em pé e de me erguer em direção ao sol, absorvendo sua luz intensa em 
todo o meu corpo, com o que me transmutei em planta, em árvore que finca 
suas raízes no solo, impedindo que um vento a derrube. Senti profundamente o 
prazer de ser e de estar exatamente onde gostaria de estar naquele instante. Eu 
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experimentei plenitude e principalmente muita gratidão a mim mesma por ter-
me permitido estar ali.  

Embora eu tenha amigas desde o tempo de infância, sempre fiquei muito 
só com meus pensamentos e sentimentos. Sempre me percebi isolando-me 
quando num grande grupo. A solidão nunca me abandonou, mesmo em 
atividades com muitas pessoas.  

Nos primeiros encontros de Dançaterapia, foi muito difícil estar com o 
grupo. Preferia dançar só. Sofria dançando com o outro. Vinha uma imensa dor. 
Talvez por achar que eu não tinha nada a oferecer, a não ser tristeza. Ia logo 
embora quando as atividades terminavam. Chorar na frente dos outros era difícil 
também.  

Nesse encontro, eu me percebi extremamente necessitada do grupo. 
Inclusive, na noite em que fomos à cidade, quando fui comer em outro 
restaurante devido às limitações alimentares, senti muita vontade de estar com 
o grupo. Nunca havia experimentado de maneira tão intensa essa necessidade. 
Fiquei muito contente em observar essa mudança, que significa, refletindo 
agora, que estou conseguindo, aos poucos, me livrar do que me impedia 
desfrutar do prazer da troca e do contato mais aproximado com outros.  

O contato que a Dançaterapia estabelece é profundo e envolve, além de 
tudo e especialmente, o corpo. Esse contato vem-me permitindo confiar no 
outro.  Entendo que ser profundo requer ser verdadeiro, e o temor que isso gera 
surge pelo fato de já se ter machucado. Isso me faz lembrar que, em 
Dançaterapia, mesmo com essa entrega de si, há um espaço que é meu, que 
me pertence. Eu estabeleço esse espaço e permito que o outro entre ou não 
pela necessidade de me preservar, manter-me íntegra, inteira. Mas, quando 
ambos se permitem entrar no espaço um do outro, ocorre a troca e a soma de 
energias, uma comunhão do amor.  

Venho me conhecendo aos poucos e tenho me sentido cada dia mais 
confiante e mais capaz. 

Vejo a Dançaterapia como um resgate gradual de mim mesma, daquilo 
que realmente sou. E isso, por vezes, dói, talvez por ser uma parte desconhecida 
que, por isso mesmo, assusta. O que será que eu sou? O que surgirá por trás da 
couraça aparente de meu ser? Darei conta dessa transformação? Serei capaz de 
encarar-me? Serei capaz de ser eu mesma? Deveria ser simples. Deveria ser fácil. 
Afinal, é a libertação de si mesmo. Talvez esta seja a necessidade de se trabalhar 
em grupo: enfrentar o temor de ser plenamente para o outro, com o que me 
torno plenamente para mim mesma. Mas o que a Dançaterapia tem revelado é 
a beleza do que é verdadeiro em cada um de nós.  

Eu AMO a Dançaterapia! Eu AMO as pessoas que me impulsionam a me 
superar. A imagem que faço para mim é de uma baleia que, embora nade em 
águas profundas, surge na superfície para colher mais ar e sentir o sol. Sinto-me 
rompendo geleiras e me lançando no espaço para além desse mar de histórias 
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do passado. Sinto-me como um novo ser, capaz de experimentar o prazer de 
ser e realizar.  

Vi nesse encontro quanto necessito pisar no chão e me perceber firme e 
forte. Ficou claro para mim que ser forte não significa ser agressiva, mas firme 
na minha defesa, na minha presença diante das situações, sabendo-me capaz 
de enfrentá-las. Não consegui gritar “Ei”, mas eu me percebi querendo parar 
de chorar e ser capaz de fazê-lo.  

Saí convicta de que quero tornar-me dançaterapeuta. Ainda não havia 
firmado dentro de mim esse querer que, embora presente, não estava 
fortalecido pela convicção e pela certeza da possibilidade de se concretizar.   
 
 
 
02 de dezembro de 2012 
 

Voltando do encontro da Dançaterapia em Pirenópolis, recordei dos 
vários momentos em que me senti muito contente por estar lá, por ter ido ao 
encontro, já que, a princípio, eu não iria por falta de pensar numa solução sobre 
com quem deixar meu filho, que, após a insistência do Pio, surgiu em minha 
mente: meu sobrinho poderia ficar com ele. Os dois disseram que foi muito 
bom. Mostrei para Cauê como foi bom experimentar algo novo, como ter o Kiki 
lhe fazendo companhia na minha ausência, do Zé e da Tata.  

Algo que ficou vibrando, junto com a alegria de estar lá, foi a recordação 
de que eu nunca consigo manter o estímulo do que vivencio nos encontros após 
voltar para casa, no sentido de pôr em prática a dança na minha vida, seja 
dançando, seja preparando e dando início ao estágio de Dançaterapia.  E surgiu 
a vontade de realizar essa dança diária, como eu fazia quando eu era 
adolescente.  

Veio-me a recordação de que sempre gostei de cantar e dança e, ainda 
adolescente, eu cantava e dançava todos os dias na sala, onde ficava o som; 
dançava uma dança que era um misto do que eu aprendia no curso de dança 
moderna com passos que eu criava. Eu soltava o meu corpo, e isso me fazia 
muito bem.  

Essas recordações foram importantes, porque me encaminharam para 
uma constatação: o desestímulo constante com que me deparei acabou por ser 
incorporado por mim mesma. Penso que isso criou sinapses muito fortes, 
porque são anos atuando dessa mesma forma. Para eu enfraquecer essas 
sinapses, preciso fazer o caminho inverso do que vim fazendo comigo ao longo 
dos anos. 

As palavras de Pio calaram fundo em mim, quando ele disse que estamos 
no mundo para amar e para sermos instrumentos do amor por meio da dança, 
como uma maneira de levar os demais a se soltarem e encontrarem um 
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movimento próprio de liberdade, um movimento que traduz o que há no interior 
de cada um. 

 Pensei na faculdade, na qual ingressei para ter mais conhecimento ao 
atuar na direção teatral junto a adolescentes e jovens.  

Passei a olhar minha presença ali de outra maneira, na medida em que a 
convivência com pessoas de diferentes realidades amplia as experiencias de 
vida. Isso me deu força e confiança para terminar meu curso com o queixo 
erguido, sentindo-me com o direito de estar ali e aproveitando ao máximo essa 
oportunidade.  
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Os estágios 
 

Conformarmo-nos com pequenas esperanças, enquanto nos capacitamos para 

semear de estímulos positivos a área de nossa vida, é conhecer o segredo para que 

frutifiquem, numa sucessão feliz, esperanças e entusiasmos maiores.  

Se já vimos, em muitas circunstâncias da vida, que a vontade atua por pressão 

da necessidade, por que não exercitá-la por meio de incentivos que substituam esse 

imperativo e a obriguem a nos servir docilmente e com toda a eficiência? Dar-nos-á 

alento, por um lado, saber que podemos fazê-lo e, por outro, pensar na satisfação que 

haveremos de sentir no momento do triunfo, ao colhermos os frutos do esforço.1 

 
 Com o coração acelerado, decidi, finalmente, dar início aos estágios. 
Minha primeira condução foi na minha casa, na varanda. Escolhi mais de uma 
música, sendo as primeiras bastante alegres e acaloradas, de um grupo 
chamado “Piano´s Guys”. Mas escolhi também, desse mesmo grupo, uma mais 
suave, para que pudéssemos, ao serenar, experimentar aquele contato mais 
íntimo com o próprio sentir, como resultado dos movimentos realizados.  
 Anotei o que explicaria sobre a Dançaterapia, para que minhas amigas se 
sentissem à vontade. 
 Disse-lhes que o corpo se expressa por meio de estímulos e que o 
movimento é próprio, de cada um. 
 Não há certo nem errado e tampouco uma preocupação estética. O que 
se busca é o movimento verdadeiro, ou seja, aquele que o corpo quer executar 
diante dos estímulos recebidos. 
 Cada um tem seu tempo, sua criação, sua maneira de se expressar. E 
nosso corpo tem sua inteligência.  
 Eu as convidei a se deixarem levar pela música e pelas propostas de 
movimento, sem racionalizar, sem pensar se está bom ou ruim. Sem julgamento; 
somente entrega. 
 Ao som de Arwen´s Vigil, propus que iniciássemos desenhando a música 
no espaço.  

Conforme a condução ia se desenvolvendo, o coração ia se aquietando, 
dando lugar a uma grande alegria. 

Ao final, separando o grupo em dois, expliquei que olhamos os demais 
dançando para nos reconhecermos no outro, recebendo e acolhendo a dança 
que nos é ofertada. 

 
1 PECOTCHE, Carlos Bernardo González. Deficiências e propensões do ser humano, p. 39. 11ª. impressão. São Paulo: Ed. 

Logosófica, 2007. P.39. 
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Minhas amigas gostaram bastante. Saíram animadas para um segundo 
encontro. 

Contei com a participação e a colaboração da minha filha Tauana 
Parreiras e das amigas Fátima Feitosa e Fernanda Bucci, que me apoiaram nessa 
minha estreia. 
 As conduções seguintes passaram a ocorrer no Espaço Cristal criado por 
Fátima Feitosa. 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Espaço Cristal – novembro de 2015 
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Quanto cuidado e afeto vi por parte do método ao nos orientar a começar 
os nossos estágios com amigos e conhecidos, porque há neles o total apoio 
para nossos erros, dúvidas que surgem naturalmente, quando estão sendo 
dados os primeiros passos na formação.  
 Recordo que, numa das primeiras conduções, houve um momento em 
que, tendo feito uma proposta de movimento, alguém me fez uma pergunta, ao 
que eu respondi: “Não sei”. E ri muito. E todos rimos. Não me incomodei por 
não saber naquele instante, nem mesmo em outros. Porque minha dificuldade 
maior estava em montar a condução, escolher as músicas, pensar os 
movimentos, para que nascessem naturalmente dos estímulos dados. Era aí que 
surgia a luta contra o não ser que sugeria não saber e não ser capaz. Porém, 
transposto esse obstáculo e já de posse de uma proposta, ao estar ali com 
minhas amigas, algo me preenchia de profunda confiança e alegria. Uma 
verdadeira magia, a magia da Arte.  
 Nas conduções que se seguiram, eu fui vendo em que precisaria corrigir 
seu desenvolvimento. Por exemplo, na 9ª. condução, em que o estímulo foi o 
ponto, identifiquei um certo ir e vir nas propostas, em vez de buscar um 
desdobramento natural e lógico que favorecesse o movimento. Foi como se eu 
pulasse etapas. Usei duas músicas que se alternaram o tempo todo:  Baião 
Destemperado e Do Mangue à Manga, ambos do grupo Barbatuques.  

Com a orientação de Pio, comecei a experimentar o uso de apenas uma 
música, para que ocorresse o amadurecimento no próprio corpo. E 
naturalmente isso também favoreceu o desenvolvimento das conduções 
seguintes. 

Houve uma, mais especificamente a 13ª. (27.09.2015), que ocorreu após 
um dia difícil, no qual eu precisei provar minha têmpera. Embora eu já tivesse 
pensado a condução, eu não a havia escrito - fiz as anotações posteriormente. 
Fui para o Espaço Cristal sem ter claro o que faria. As palavras de incentivo 
somadas à inteireza de ânimo promovida pela luta do dia anterior - entenda-se 
luta ocorrida no interior da mente para enfrentar as circunstâncias adversas que 
se apresentaram - proveram-me de uma grande confiança. E eu experimentei 
profundamente tudo o que propunha.  

A força da batida da música Vientos del Alma, na voz de Mercedes Sosa 
nos chamava para receber a energia do sol, primeiramente, e depois colocá-la 
no nosso corpo. E, do nosso corpo, a energia foi posta em todo o espaço a 
nossa volta. 

Liberamos a energia negativa, limpando o nosso corpo e eliminando-a 
também pelos pés. Com eles, fomos varrendo para fora daquele ambiente os 
escombros de tudo aquilo que não nos servia e havíamos eliminado. 

Já libertos de tudo que não faz bem, experimentando leveza, 
caminhamos nos encontrando e nos olhando. 
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Como culminação, dançamos lá fora, sentindo o anoitecer que se 
aproximava. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 de novembro de 2015 – condução no Espaço Cristal 
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No dia 10 de junho de 2016, iniciei minha 1ª. Condução na Casa do Vovô. 
 

 Escolhi a música Apanhei-te, Cavaquinho, lindamente interpretada pela 
Orquestra de Violões de Brasília. Escolhi-a por ser alegre e provavelmente 
familiar aos vovôs.  

Participaram, neste primeiro dia, seis senhoras, sendo que apenas uma 
não ficava na cadeira de rodas. Houve um momento em que ela se levantou e 
dançou comigo. Ficou muito feliz, quando lhe mostrei que podia dançar.  

Ao serem postas em duplas, apenas duas conseguiram realizar o que lhes 
foi sugerido.  

Uma delas reclamou por ser sempre a mesma música. Ao final, coloquei 
outra, do conhecimento delas, e sugeri que dançassem com os pés, o que 
algumas fizeram. Nem todas dançaram, mas foi gratificante. 
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17 de junho de 2016 
 
 
Música escolhida: Steve Wonder (Todo o CD) 
 

Comecei perguntando de que frutas eles gostavam. Foram citadas várias. 
Começaram a me dizer as frutas que comeram no café da manhã e quantas frutas 
comem por dia etc. 

Propus, então, que dançássemos essas frutas, mas que, para isso, 
teríamos de plantá-las.  

Pensando bem agora, como é que se dança uma fruta? Talvez seu sabor 
doce? Suas curvas (pensando numa pêra), sua textura…uma proposta difícil para 
quem está começando a ouvir falar em dançar a natureza.  

Começaríamos cavando a terra, jogando-a de um lado para o outro. 
Propus essa dança e mostrei. Comecei dançando, mas ninguém se moveu. E 
agora? 

Mudei o movimento: propus que jogassem a terra para o alto. Aí, sim, 
começaram a mover os braços para cima. Senti alívio. 

Agora iríamos plantar as mudas das árvores frutíferas. Juntamos a terra 
com as mãos, apertamos com as mãos e com os pés para fixar bem a planta e a 
regamos.  

Mostrei-lhes, então, que eram muitas as mudas plantadas. Havia plantas 
em todos os lados. Até atrás de nós, na frente... Também podíamos dar banho 
de mangueira em nós e nos amigos do lado, nos enfermeiros... nos cuidadores… 

Cuidamos muito bem das nossas mudas de frutas, disse-lhes. Vamos 
ajudá-las a crescer com a nossa dança. E dançamos o seu crescimento. 

Agora somos essa planta que cresceu. Vamos sentir como o vento nos faz 
balançar. 

Começam a despontar os primeiros frutos. Dançamos os primeiros frutos 
(foi como pontinhos). 

Vamos pegar esses frutos e experimentá-lo? 
Vamos oferecê-los para as pessoas que estão à nossa volta?  
Estiveram presentes nesse dia 15 vovôs, todos eles em cadeiras de rodas. 
 
Algo que me marcou foi um senhor que tem os braços travados, mas que 

aceitou dançar quando eu peguei em sua mão. Ele a segurou com firmeza e 
aceitou ser guiado por ela, conforme eu ia conduzindo. Foi muito belo.  

Vejo que eles ficam esperando que eu chegue até eles e dance com eles. 
Percebi que precisava envolver os cuidadores para que eles também 
participassem e que deveria pensar em conduções em que eles possam usar 
mais os membros superiores.  
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19 de agosto de 2016 - anotações que fiz pela manhã  

 
Ao ler o trecho da bibliografia logosófica - que abre este capítulo -, eu 

me recordei do contato com os vovôs da Casa do Vovô, que me foi muito grato. 
Senti oferecer o amor que há dentro de mim e a satisfação de fazer o bem 
àqueles senhores e àquelas senhoras que, apesar de estarem na cadeira de 
rodas, puderam dançar, expressar-se de uma maneira nova que a Dançaterapia 
possibilita. 

Essa recordação é o que deve me mover, impelir-me a seguir, superando 
essa barreira que, de fato, a imaginação torna maior do que é. Trata-se, na 
verdade, da realidade me convidando a me impor, a ser valente, a dizer não ao 
que me impede seguir. 

. 
 
 
19 de agosto de 2016 - anotações que fiz à noite: 
 
 

Consegui superar a barreira psicológica que me impedia continuar o que 
iniciara e ir hoje à condução na Casa do Vovô.  

Acompanharam-me as palavras do Pio como um mantra, dando-me o 
apoio de que necessitava: "Você está ali oferecendo a sua dança".  

Embora eu esteja tateando a melhor maneira de criar conduções que 
atendam à realidade da Casa do Vovô - a maioria em cadeira de rodas, sem se 
mover e sem olhar para mim ou mesmo enxergar - vivi hoje algo belo. Uma das 
vovós me olhou nos olhos e se emocionou quando eu lhe ofereci o que eu tinha 
de melhor de dentro de mim, algo que retirei do meu coração. E ela estendeu 
os braços e colocou em seu coração. E ali ocorreu uma conexão especial, que 
eu jamais esperaria.  

 
São muitos os momentos que tocam a nossa sensibilidade, quando 

oferecemos a dança. 
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Certa vez, a condução ocorreu numa das salas da Casa do Vovô com a 

música Arwen´s Vigil, do grupo Pianos´s Guy, em que se destacam um piano e 
um violoncelo. Em determinado momento, sugeri-lhes que tocassem o piano; 
em outros, o violoncelo.  

Finalizada a condução, eu me despedi e fui juntar minhas coisas para ir 
embora. Ao passar pela varanda, qual não foi minha surpresa ao ver uma das 
vovós tocando piano com seus dedos movendo o ar. Ainda é difícil recordar sem 
me emocionar. De alguma maneira, eu havia tocado algo de sua memória, algo 
que vive dentro daquela senhora, que tem uma longa história, como todos os 
demais. 

  
Sinto gratidão aos vovôs, que me deram a oportunidade de vivenciar 

lindos momentos e vencer pensamentos negativos que visam minar nossas 
forças e nossa confiança. 

 
Quando assisti ao filme feito por Pio com Maria Fux, uma frase reverberou 

em mim: “Dar é aprender”. Não preciso me preocupar em já saber para fazer, 
porque, ao dar, eu estarei aprendendo. Fazer de cada condução, além de um 
convite ao movimento que desperta, um aprendizado. 
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Imagens “alecionadoras” 2 
 
 

“Não se pode viver sem estímulos.” (FUX, 2005)3  

“A Criação, sábia e perfeita, é a fonte suprema de todas as inspirações humanas. Ela 

mostra ao homem o poder dos estímulos, para que os use em benefício de sua própria 

evolução…”. (PECOTCHE, 2005)4 
 
 Se pensamos que movimento é vida e que nossa vida se compõe de 
várias vidas, é natural pensar que a Dançaterapia, que chama à vida porque 
chama ao movimento, reverbere em todos os aspectos que a constituem. 
 Os estímulos, parte fundamental do método, além de despertarem o 
nosso corpo, também fazem despertar nossa alma. 
 Num dos nossos encontros com Pio no Espaço Azul, em Pirenópolis, 
fomos convidados a dançar pedra e rio. Começamos por sentir nossa ligação 
com as pedras, nossa unidade com elas. A semelhança das pedras conosco: 
todos fruto do átomo. 

Esse estímulo em particular promoveu algumas reflexões. Na natureza, 
há uma composição muito frequente: a pedra e a água. Tão interessante, porque 
uma é parada, fixa, e a outra é fluida, tem movimento. Não que a pedra não 
tenha movimento, porque os átomos que a formam estão ativos, mas é um 
movimento imperceptível. O que será que o Criador quer-nos ensinar ao juntar 
pedra e água? Talvez mostrar-nos a necessidade da firmeza presente na pedra 
e a fluidez presente na água. Parecem-se como opostos que se atraem. 

Ao ouvir a música da água, eu me perguntei: quem é mais forte? A pedra 
ou a água? A água tem a força da constância. Com seu movimento, vai 
modelando as pedras. Será que a água, em seu eterno movimento, está nos 
ensinando sobre como devemos atuar na docência: com firmeza e constância, 
sendo, ao mesmo tempo, doce e suave?  

A água, em seu correr pelos rios, moldando as rochas pelas quais passa, 
faz-me pensar na força do amor. 

Poder-se-ia pensar que a rocha é mais forte. No entanto, se pensarmos 
em duas rochas se chocando uma contra a outra, teremos chispas. Essa imagem 
me remete à violência, enquanto a água, à doçura, ao amor. 

Como é fácil verificar que a educação pela violência gera mais violência, 
enquanto a educação pelo amor molda o caráter.  

 
2 instrutivas 
3 FUX, Maria. Depois da queda… Dançaterapia! [Tradução Ruth Rejtman] São Paulo: Summus, 2005, 
p.24. 
4 PECOTCHE, Carlos Bernardo González. Coletânea da Revista Logosofia, Tomo 2.  São Paulo: 
Logosófica, 2005. P. 21) 
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O amor é uma força quando é inteligente e conscientemente empregada 
para encaminhar os seres. O amor é o grande elemento com que Deus criou 
tudo e é indispensável para a realização de qualquer obra de bem. 

Portanto, não devemos ser duros como as rochas, mas nos deixarmos 
moldar pela fluidez do amor, que nos permite também amar.  

Experimento sempre esse amor nas conduções do Pio. Sempre. Pio 
ensina a amar. A amar sem restrições.   
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Uma grande e grata oportunidade 
 

Por duas vezes, viajei com Fátima Feitosa para Buenos Aires, para 
participar de seminários com Pio Campo no estúdio de Dançaterapia de Maria 
Fux. Isso ocorreu nos anos de 2017 e 2019. 

Devo dizer que, todos os dias em que fui ao estúdio, senti a forte emoção 
de estar naquele ambiente em que pulsa sua história, construída ao longo de 
toda uma vida de dedicação, grandes lutas e empenhos, formando um legado 
de amor e beleza a ser conhecido e desfrutado por toda a humanidade. 

Após dois dias intensos de dança, recebemos um presente 
especialíssimo: a presença de Maria Fux. O que experimentei fica difícil de 
descrever em palavras. Alegria e gratidão são dois sentimentos que se fizeram 
muito presentes. 

E algo que ela nos ensinou naquele dia foi: “La música, hay que 
comerla!”. E, ao dizer isso, ela recolhia na palma de sua mão a música e a levava 
para dentro de si. Pensei: “É claro! Faz todo sentido! A música penetra meu ser 
físico e me satura de prazer, e meu corpo responde solicito ao seu chamado e 
dança!”. 

E ali, com meu coração pleno de gratidão, dancei o que ela acabara de 
nos ensinar. 

Ainda não sabia que, dali a dois anos, teria mais uma linda e grata 
oportunidade como essa. 

 
 

  
Entrando, pela primeira vez, no Estudio de Danzaterapia  

Maria Fux  
30.11.2017 
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A alegria de encontrar nossos queridos amigos em  
Buenos Aires - 01.12.2017 

 

 
Passeando por Buenos Aires – 01.12.2017 - 

instalação em defesa dos professores numa universidade  
 

 
 

Primeira vez no Estúdio de Dançaterapia Maria Fux – Buenos Aires – 
03.12.2017 

 
 

 

 

Estúdio de Dançaterapia Maria Fux – Buenos Aires – 30.11.2019 
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Um momento a ser eternizado em nossos corações: 
 
 

  
 

 
Estúdio de Dançaterapia Maria Fux – Buenos Aires – 01.12.2019 

Suavidade, delicadeza e muito amor. 
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A Dançaterapia em sonhos 
 

“Os sonhos são, pois, resultados da intervenção direta do espírito 

individual, produzida enquanto o ser dorme.” (PECOTCHE, 2008)5  
 
 

Essa história ocorreu nos últimos dias de junho e início de julho de 2020 
envolvendo a mim e a meu pai. Conto-a aqui, porque ela me mostra a 
importância da Dançaterapia na minha vida, inclusive em momentos álgidos.  

 
Meu pai morava só por opção. Desde que começou a pandemia, eu 

passei a levar comidas para ele, para que não saísse de casa. Mas, de vez em 
quando, ele se esquecia e, quando eu ligava, ele já havia saído para comprar 
comida em algum restaurante. 

Passei a ligar mais cedo todos os dias, lembrando-o de comer e de beber 
água. As tentativas de que ele fosse morar com um dos filhos eram todas em 
vão.  

Numa quinta-feira, eu estava ao telefone com ele, orientando-o como 
esquentar no micro-ondas a comida (ele estava com 90 anos), quando o telefone 
dele ficou mudo. Fui a sua casa, mas não escutou a campainha nem o interfone. 
Como ele sempre dorme após o almoço, meu irmão achou melhor eu tentar 
mais tarde.  

Fui para casa preocupada. Mais tarde, tendo telefonado várias vezes sem 
sucesso, fui até lá. Bati na porta do apartamento, chamando bem alto seu nome, 
e nada. O porteiro do bloco chamou um chaveiro, e eu chamei a UTI Vida. Nessa 
hora, inevitavelmente veio à minha mente uma possibilidade que era 
assustadora. 

Enquanto aguardava que arrombassem a porta, eu me voltei para o meu 
interno e pedi força ao meu espírito e a Deus, força para o que eu fosse 
encontrar. Sabia que, se eu estava passando por aquilo, é porque havia uma 
causa. 

Quando entraram no apartamento, após arrombar a porta, meu pai 
apareceu cambaleando. Eu comecei a chorar, extravasando aqueles minutos de 
tensão que haviam oprimido o meu peito e experimentando um grande alívio.  

Sentindo gratidão a Deus por ele estar vivo, esperei que os paramédicos 
o avaliassem. Sugeriram não o levar para o hospital, devido à Covid. 

Fiquei com ele. 
Ao me deitar na sala, eu me recordei imediatamente do meu espírito e 

de como favorecer sua presença e seu auxílio.  
 

 

 
5 PECOTCHE, Carlos Bernardo González. O espírito. São Paulo: Logosófica, 2008, p. 170. 
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Pela manhã, servi café a meu pai e chamei uma pneumologista, que o 
atendeu e viu que ele deveria ser internado imediatamente. Estava com 
pneumonia e provavelmente com Covid (que depois se confirmou). 

Eu me vi, pela primeira vez, tendo de entrar numa ambulância. Mas ali, 
ao lado do meu pai, eu pensava: tudo isso ocorreu para que agora ele nos deixe 
ajudar. E vi também a oportunidade de estar perto dele. Ele pediu a minha mão 
para segurar e seguimos assim juntos. E eu o fui tranquilizando. 

Enquanto estava na ambulância e no balcão do hospital, eu também me 
observava. Nunca achei que daria conta de resolver essas coisas e, no entanto, 
eu estava ali resolvendo e tendo dentro de mim total serenidade e confiança. 

À noite, já em casa, comecei a sentir os sintomas do Covid. Ao receber o 
resultado positivo, passaram pela minha mente os seguintes interrogantes: e 
agora? Como será para mim o Covid? Será que eu terei de ser entubada? Será 
que eu ficarei bem?  

Nessa hora, eu me recordei de um sonho que havia tido cerca de dois 
dias atrás: 

 
Estava num intensivo de Dançaterapia, numa cidade bem 

pequeninha, diferente. Ainda não havia começado. Eu me via 
assistindo ao Pio falando. Lembro-me de estarmos no chão e de haver 
peles de animais e almofadas.  

Num determinado momento, resolvi pegar o carro e atravessar 
para o outro lado da cidade. Havia algumas pessoas comigo. 

Na volta, aquele lugar por onde eu havia passado, uma estrada 
de terra, já não existia mais. Em vez disso, havia um abismo, embaixo 
do qual passava água.  E havia duas cordas atravessadas de uma 
ponta a outra desse abismo. Não havia jeito: eu teria de passar por 
ali para voltar à Dançaterapia. 

Fui atravessando de carro por essas duas cordas bambas que, 
conforme iam se aproximando da outra beirada, pareciam juntar-se.  

Havia ursos lá embaixo tentando acertar o carro com suas 
patas gigantes. Eu senti medo de cair, mas me mantive firme sobre 
as cordas, atenta para não despencar. Eu estava preocupada não 
apenas comigo, mas também com as pessoas dentro do carro. 

Ao conseguir chegar do outro lado, experimentei um grande 
alívio.  

 
Pensei: vai ficar tudo bem. Fiquei completamente confiante de que não 

teria maiores problemas com o Covid. E assim foi. Meu pai, após 18 dias no 
hospital, veio para minha casa sem andar e sem levantar a cabeça. Com dois 
meses de tratamento, ficou ótimo, e hoje, aos 92 anos, quase 93, caminha e faz 
exercícios físicos e tem um ótimo astral.  
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Entendi, de toda essa experiência, que meu espírito buscou me conectar 
com algo que me é caro para eu sentir tudo o que senti e para me mostrar que 
eu ficaria bem, tanto que retornaria à dança. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 34 

A Dançaterapia nos conecta mesmo à distância 
 
 
 
Dançaterapia com Pio – 04.04.2020 
 

Vejo com maior clareza hoje que a Dançaterapia está mais no âmbito do 
sentir do que no do pensar.  

No dia 04 de abril de 2022, tivemos um encontro virtual de Dançaterapia 
com Pio. 

O que se passou? 
Só de vê-lo com a mão no coração, trazendo-nos para nós mesmos, eu já 

me emocionei profundamente.  
Perguntei-me o que é isso que nos liga de uma maneira tão especial e 

profunda e vejo que é o que de mais especial vibra dentro de nós, que está 
vinculado à nossa parte divina, espiritual. 

Sinto que, embora estejamos fisicamente distantes, o ambiente próprio 
da Dançaterapia nos une indelevelmente. E entendo que isso ocorre porque Pio 
nos encaminha para dentro de nós mesmos, para esse encontro por meio do 
olhar do outro também e por meio da escuta de si mesmo. Voltar-se para si é o 
que a dança faz.  
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E ela continua... 

 
29 de março de 2022 

  
Ouço a música Blackbird e, imediatamente, meu corpo quer-se mover. Sinto 

prazer, e recordo do nosso encontro com Maria Fux, em que ela nos dizia “La 
música, hay que comerla!” 

 
Depois, ouço Better Together – Jack Jonhson – linda letra – chama o quadril 

para o movimento.  
 

Em seguida, Reserva para dois – Branko – não conheço a letra nem a cantora. 
Que delícia! Outro convite para dançar.  

 
Eu me vejo no meu espelho-mão e me amo! Eu me amo! 

 
A Dançaterapia está-me ensinando isso: a me amar. E, ao dizer isto, recordo 

com gratidão nosso mui querido Pio Campo.  
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Alguns momentos no Espaço Cristal – 2015 e 
2016 
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Outros momentos 
 

Com Fátima Feitosa, participando da Condução  de Débora Amorim – outubro de 2019 
 

 

 
Parque Olhos D’Água, em Brasília, com Giovanna em Condução de Daniela. 

 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
          Espaço Azul – Pirenópolis - 2017 

 
                                 Fazenda Forquilha – 21.07.2017 
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Espaço Azul – Pirenópolis – 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazenda Forquilha – 2015 
 
 
 

 
Espaço Cristal – 2018 


