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(...) Nós não somos as únicas pessoas interessantes no mundo, somos parte do todo.

Isso talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que nós pensamos ser,

além de diminuir a falta de reverência que temos o tempo todo com as

outras companhias que fazem essa viagem cósmica com a gente.

Ailton Krenak, Ideias para adiar o fim do mundo
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Introdução

Escrever sobre o processo de formação em Dançaterapia, encontrar as palavras, é
reviver de forma mais consciente tudo o que foi experienciado, permitindo experimentar
mais um aspecto dentre todas as nuances que ela toca. Não foi fácil refazer esse percurso e
oscilo entre o que senti e tudo o que foi contado após cada encontro.

Gosto das coisas não ditas, que ficam no ar e não precisamos nomeá-las. Fico com
medo de perder algo, tenho a sensação de que as melhores partes são impossíveis de
explicar. Entretanto, a experiência de escrever cria um distanciamento, tornando possível me
apropriar dessa narrativa inconsciente da formação, de estar pronta e chegar a um ponto para
seguir em direção ao próximo. Lembrar a partir do agora, diante de tudo que já foi
transformado, é uma mudança de fase, um encerramento.

Esse texto é uma forma de reverenciar todos esses momentos e também agradecer ao
Pio Campo, por ter me acompanhado em todo o processo.

Inicialmente, parece que os encontros são momentos separados. Aquele instante em
que a gente volta para si mesmo, através do movimento, e, depois, para todos os desafios da
vida, um pouco mais alegre e nutrida. Com o passar do tempo, essas experiências, que
estavam separadas, passaram a ser: “Tudo é um encontro”.

Busco nas palavras de Ailton Krenak, escritor e líder indígena, encontradas no livro
Ideias para adiar o fim do mundo, a dimensão anímica amplificada de toda experiência em
Dançaterapia:

Nosso tempo é especialista em criar ausências: do sentido de viver em sociedade,

do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande

com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo,

de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente

espalhadas pelo mundo que dança, canta e faz chover. O tipo de humanidade

zumbi que estamos sendo convocados a integrar, não tolera tanto prazer,

tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade

de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação

sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar

mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim.
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Somos partes dessa constelação dançante que sonha e faz chover a cada encontro, a
cada gesto novo que criamos a partir dessa experiência. Significa também sair do
automatismo que nos cerca e estar com o outro de uma forma mais igualitária e menos
estruturada, julgadora ou seletiva. A força que sinto na dança é o lugar do Sonho para fazer
prevalecer o ser criativo e único que somos. Um caminho de fortalecimento para sair da
normose destrutiva que fomos condicionados a viver, condenados a cada dia ser um pouco
menos. A dança desvenda e nutre essa parte nossa que é silenciada no mundo social, onde o
diferente não tem espaço.

Nesse trabalho, mais do que o método, falo das minhas experiências, das mudanças
de compreensão e do suporte que a dança tem me dado todos esses anos. Um depoimento
que não acaba quando termina, sua continuidade se mantém viva a cada dia, quando me
sinto nos momentos cotidianos vividos com consciência.

Início

Para Maria Fux, a dança começou na barriga da sua mãe. Imagino a fusão, a leveza e
o preenchimento daquele meio aquático, os espaços se transformando a cada dia, semana,
mês, os ritmos do coração da sua mãe em harmonia com o seu próprio, a união com o todo
dentro daquele pequeno Universo de água e plenitude, até o dia do fim -  nascer, atravessar,
conhecer o ar, tornar-se corpo – um corpo separado que desperta e afina seus sentidos: os
sons, o cheiro, o gosto, o olhar e o toque que reúne, comunica esse eu separado que vai
criando consciência do outro.

Quando busco na minha memória o que pode ter sido para mim o início, penso na
percepção subjetiva de não fluir, não conseguir me expressar, tímida demais, irmãos demais,
muito barulho. O excesso à minha volta me encolhia. Um movimento para dentro, encolher,
contrair.

Gêmea caçula de uma família de cinco crianças, aprendi a me esconder, observar e
me interessar mais pelos animais - seus gestos, humores e mistérios não verbalizados -
queria ser um deles. Imaginava o cachorro, o lobo, o gato, o tigre, ... Na água éramos todos
peixes ou sereias. Por que não?

Crescer foi aprender a conciliar um mundo interno vivo, impossível de exteriorizar, e
um silêncio externo, a sensação permanente que fora não cabia o que tinha dentro.
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Passava horas dançando no quarto. Imaginava outras pessoas daçando pelo mundo.
Essa conexão abria um espaço dentro que possibilitava continuar no mundo fora.

Foram muitas experiências na adolescência: teatro, flamenco, expressão corporal,
método Isadora Duncan de dança moderna, arquétipos da mitologia grega, capoeira, yoga e
dança do ventre, até que encontrei um círculo de mulheres. Era convidada para dançar na
fogueira, onde buscava comunicar de dentro pra fora. Quando dançava, tocava algo único,
especial. Existia uma força para além das palavras.

Em 1988 - 1999 iniciei um projeto com mulheres que me viram dançar e começaram
a pedir aulas. Eu tinha cerca de 22 anos e não entendia muito bem o que estava acontecendo,
mas sentia a força que compartilhava ao dançar. Participei de vários worshops de diferentes
tipos de dança, pesquisava textos, informações e inspirações para orientar dentro de um
sentido mais lógico. Cheguei a ir para Madrid estudar na escola de um egípcio famoso no
Brasil seus livros vendiam bastante em São Paulo. Chegando lá, percebi que a técnica, a
rigidez e a estrutura do corpo criavam limitações mais do que pontos de encontro. O fora era
mais importante do que o dentro. Experimentei outra escola em Madrid e tive a mesma
impressão.

Tempo fora do tempo

A vida tomou outros rumos, fui morar em Lisboa, casei e tive filhos, percorri outros
países, outras línguas, paisagens, temperaturas e culturas. Estar em casa era estar no corpo,
um corpo que era capaz de acolher e amar quando dançava.

Tive minha primeira filha dançando, diante das primeiras contrações. Tinha acabado
de voltar da médica, que me garantiu que ela não nasceria naquele dia. Dançar era a única
forma de aliviar a dor, de não enrijecer os músculos. Não estava entendendo nada, apenas
escutava o corpo e respeitava seus sinais. Só entendi que ela iria nascer quando a bolsa
estourou e fomos para o hospital.

Foram anos dançando sozinha, construindo esse lugar seguro para existir mesmo no
meio das pressões, tristezas e dúvidas. Como diz Ailton Krenak: “Quando você sentir que o
céu está ficando muito baixo é só empurrá-lo e respirar”. Dançar com certeza é uma forma
de empurrar o céu, criar esses espaços para poder respirar.

O sonho permanecia. Pessoas como eu dançavam pelo mundo, isoladas, meio
perdidas e sem grandes pretensões, mas dançavam para se sentir.

Quanto tempo um sonho te sustenta? E o tamanho da coragem que ele pode te dar? A
oportunidade de sentir a vibração da dança, acolheu meus partos, a amamentação, o ritmo de
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cada filho, mesmo que em muitos momentos existisse uma completa desorientação à minha
volta.

Ailton Krenak fala desse sonho e sua dimensão para além da realidade concreta de
todos os dias. Reconheço essa dimensão dentro do meu processo de sustentação diante dos
desafios do desconhecido:

De que lugar se projeta o paraquedas? Do lugar onde são possíveis

as visões e o sonho. Um outro lugar que a gente pode habitar além dessa

terra dura: o lugar do sonho. Não o sonho comumente referenciado de quando estamos

cochilando ou que a gente banaliza “estou sonhando com o meu próximo emprego,

com o próximo carro”, mas que é uma experiência transcendente na qual o

casulo do humano implode, se abrindo para outras visões da vida não limitada.

Talvez seja outra palavra para o que costumamos chamar de natureza.

Não é nomeada porque só conseguimos nomear o que experimentamos.

O sonho como experiência de pessoas iniciadas numa tradição para sonhar.

Assim como quem vai para uma escola aprender uma prática,

um conteúdo, uma meditação, uma dança, pode ser iniciado nessa

instituição para seguir, avançar num lugar do sonho. Alguns xamãs ou

mágicos habitam esses lugares ou têm passagem por eles.

São lugares com conexão com o mundo que partilhamos;

não é um mundo paralelo, mas que tem uma potência diferente.

Esse sonho que toca algo além da matéria e da organização social é uma bússola que
te orienta a seguir os dias e também te dá coragem quando é necessário mover montanhas
ou projetar um paraquedas.

Em 2007, me separei, morava em Cabo Verde e voltei para o Brasil com quatro filhos
pequenos, três malas e sem ter ideia de qual seriam os próximos passos. O divórcio se
tornou um litígio internacional que durou sete anos. Fomos um dos primeiros casos de
guarda compartilhada no Brasil, um verdadeiro desastre para as crianças já os pais não se
entendiam. Um caos cheio de vazios e silêncios quando meus filhos não estavam comigo.
Parei de dançar e já não sabia mais como recomeçar uma vida despedaçada.
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Após diferentes tentativas fracassadas de trabalhos e estudos para viabilizar a vida
com meus filhos, uma antiga aluna de dança daqueles grupos de mulheres me levou ao
parque, olhou nos meus olhos e disse. “Mariana está na hora de você voltar a dançar. Tenho
umas amigas interessadas, uma delas tem uma sala grande. Pode ser na casa dela. Quando
começamos?”.

Foi a partir desse encontro que pude projetar novamente a possibilidade de voltar a
me mover e a partir daí, quem sabe, mover as pessoas. Fui reconhecendo meu corpo,
religando as partes, mas eu já não era mais a mesma. Aos poucos, do mesmo jeito que anos
atrás, sentia que faltava uma peça para encaixar todas as outras. Foi assim que encontrei a
Dançaterapia.

O encontro

Quando se está pronta para realizar o sonho, ele volta a te habitar, mas antes disso a
vida vira você do avesso, chacoalha, tira o eixo, desestrutura, bagunça tudo e se você
continuar sonhando, o vazio ensurdecedor grita para que saia desse lugar e busque alguma
coisa. E mesmo que ainda não tenha nome, ideia ou direção, algo acontece. Você volta a
buscar, mesmo sem saber o quê. Os motivos podem ser corriqueiros. No meu caso, estava
retomando meu trabalho com consciência corporal e buscava novos conhecimentos para
melhorar os estímulos nas improvisações e diminuir a influência da dança do ventre na
minha formação, para possibilitar movimentos mais desprendidos e autênticos.

Todos chegam aqui e têm uma história para contar ou uma curiosidade que os
trouxeram até a Dançaterapia. Digo isso por conta de tantos depoimentos que já ouvi e pelo
meu próprio, que me parece tão comum e ao mesmo tempo transformador.

Cheguei pela Internet, fiz a inscrição, paguei e depois me perguntei: “Será mesmo
que existe essa escola?”. Um dia antes, participei de um encontro pequeno de dança. Uma
das pessoas conhecia o método e disse que era incrível. Ganhei uma noite de sono com a
certeza de que não tinha caído em um golpe.

Naquela época, não havia Facebook nem instagram e todas essas coisas que podem
criar uma imagem antes da experiência. Era ir e experimentar.

Limites

Primeiro estímulo, escolher uma parte do corpo e imobilizá - la  , enquanto todas as
outras partes buscavam o movimento na música. Gradativamente, íamos nos conectando
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com a imobilidade dessa parte escolhida, vivenciando tudo o que era possível mesmo com a
aparente imobilidade. Íamos acolhendo no movimento, reconhecendo, pouco a pouco, as
nuances da música que se repetia, trazendo movimento para essa parte, acolhendo a rigidez.
Eu dançava com ela, estimulada por toda a mobilidade do meu corpo, lidando com o que em
mim estava cristalizado e imóvel.

Essa experiência mudou toda a minha percepção. Todo o meu corpo, minha alma e
meu espirito pareciam se reunir como há muitos anos não sentia. Podia reconhecer e tocar
cada palavra, olhos fechados, olhos abertos, criando todo momento um novo percurso, um
novo movimento, uma nova vida, um novo sonho. Sim, eu posso, sim, existia um espaço de
acolhimento para minha expressão sem repressão, que dentro de um direcionamento e
acompanhamento atentivo, a liberdade poderia ser experimentada, mesmo que na
experiência efêmera da dança que toca, transforma e não se agarra.

Na época desse primeiro encontro, estava divorciada havia quatro anos e a briga na
justiça pela guarda das crianças continuava. O pai das crianças iria morar novamente fora do
Brasil. Estava sozinha com meus filhos dentro de uma ação de divórcio interminável,
assumindo tudo o que envolve essa responsabilidade, reprimindo minhas fraquezas e
tristezas pois o mais importante era dar conta, assumir, resistir, ser forte e cuidar deles.

A dança naqueles primeiros dez minutos, me colocou em contato, da forma mais
doce, amorosa e poderosa, com todas as limitações que estava sentindo naquele exato
momento, possibilitando acolher emoções que não cabiam mais dentro em mim. É assim até
hoje. (Ainda me emociono ao descrever com palavras esse momento.)

Sonho compartilhado

Encontrar Pio Campo foi reencontrar um ponto de partida para estar de novo comigo
mesma, forte profundo e verdadeiro, que estava desorganizado até então. Após a condução
dos limites, ele deu um rugido de leão, tigre ou uma fera enorme e absoluta e olhou para
mim, desafiador e amoroso. Dei meu melhor rugido e todos começamos a nos transformar
em feras corajosas e absolutas que rugem, se expressam, mostram e compactuam sua força.
Não estava mais sozinha, encontrei aqueles seres dançantes que chamei tantas vezes em
sonho em diferentes momentos da minha vida. Éramos muitos, vivendo o mesmo Sonho.

Volto mais uma vez a Ailton Krenak para falar de Sonho:

“(...) reconhecer essa instituição do sonho, não como experiência cotidiana

de dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no sonho
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as orientações para nossas escolhas do dia a dia... O sonho como caminho de

aprendizado, de autoconhecimento sobre a vida, e a aplicação desse

conhecimento na sua interação com o mundo e com as outras pessoas.”

Essa percepção de um mundo paralelo ao cotidiano permite sustentar um centro
fortalecido e pronto para os encontros transformadores que chegam na hora certa, no
momento certo, porque o tempo da vida não era o meu tempo, a minha urgência. Existiu
uma conexão invisível que me sustentou por anos, mesmo que não tivesse acontecido o
encontro, o que duvido, aconteceu e transforma minha vida até hoje.

A busca

Encontrei o que buscava desde os meus 19 anos. Tinha caído de paraquedas no lugar
certo, no momento que mais precisava reencontrar algo que tinha se perdido. À medida que
as pessoas se acalmavam, a música ocupava todo o espaço vazio da sala. Percebia de olhos
fechados, mergulhada em mim como não acontecia havia muito tempo, quando
compartilhava a dança com outras pessoas ou sozinha nos diferentes lugares em que
dançava para me conectar.

Voltei a sentir, sonhar com um mundo que podia tocar e compartilhar quando
dançava. Uma compreensão ilimitada de algo que eu não sabia explicar, esse movimento de
libertar algo fechado por dentro.

Aconteceu primeiro no corpo experenciando movimentos, ritmos e estímulos. A
sensação do corpo amplificada, que reconhece novas formas de estar no mundo, se torna
capaz de estar com o outro a partir da sua individualidade, provocando a troca, o encontro, o
aprendizado, o diferente torna-se interessante, ensina e, assim, me transforma.

Ailton Krenak em seu livro Como adiar o fim do mundo exprime aqui também em
palavras muito bem o que sinto:

“Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu

é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte;

não o horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer nossas

subjetividades que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir.

Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir

subjetividades – as nossas subjetividades. Então vamos vivê-las com a liberdade
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que formos capazes de inventar, não botar ela no mercado. Já que a natureza

está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos pelo

menos ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões,

nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente não somos iguais,

e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro,

como constelações. O fato de podermos compartilhar este espaço, de estarmos

juntos viajando não significa que somos iguais; significa que somos capazes

de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar

nosso roteiro de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o

mesmo protocolo. Porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar

e tirar nossa alegria de estar vivos.”

Pensar nas constelações de diferentes estrelas brilhantes no Universo junto com toda
a experiência que tenho no método de Maria Fux, materializa a visão cósmica de onde
tocamos quando dançamos, a imagem das pessoas que dançam espalhadas pelo mundo,
como pontos brilhantes no espaço e aumentam sua luz cada vez que dançam sua
individualidade e subjetividade. Assim levantam o céu, ampliando a perspectiva de si
mesmo, do outro e do mundo. Não só os povos originários com a sua cultura da dança, mas
também pessoas como eu que de alguma forma foram isoladas da sua natureza criativa por
escolas rígidas, inseguranças ou sistemas familiares, pessoas isoladas que dançam em seus
pequenos espaços.

A Dançaterapia cria esse espaço do sonho subjetivo que se transforma em dança e
passa por uma experiência real através do movimento experenciado e sentido. Uma história
contada com o corpo pelos gestos e pela presença lúdica de uma narrativa concreta ou
subjetiva experimentada e transformada a todo instante.

Assim, percebo as infinitas possibilidades do método. Quanto mais simples nos seus
estímulos, mais profunda em sua experiência, oferecendo sempre uma nova oportunidade de
compreensão e transformação.

Todas as minhas experiências anteriores, tanto corporais como psíquicas, foram
acolhidas apagando a aparente separação entre a experiência do método e a vida em geral. A
dança é a vida como diz Maria Fux, uma é a continuidade da outra, até que ambas se
fundem e deixam de coexistir, para se integrarem completamente, abraçando as limitações,
medos, vitórias, conquistas e mudanças, o fluxo como um todo.
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A Dançaterapia chegou no momento mais desafiador da minha vida e me acompanha
desde então para sempre, cada vez mais nas minhas rotinas do dia a dia e nas minhas
relações. Ela me reconectou com um sentir abafado que reconheço quando leio trechos do
livro do Krenak. Algo perdido, esquecido e que muitas vezes não sabia mais como
exteriorizar – primeiro no corpo, na pele, por dentro e então para todas as minhas relações.

Quando voltei a dançar era porque não aguentava mais falar. Fazia terapia havia
alguns anos e sentia que minhas palavras e todo o processo não estavam mais alcançando
certas partes que necessitavam serem tocadas com carinho, respeito, sem julgamento ou
racionalidade. Eram partes que pareciam querer apenas existir, desaparecer para se tornarem
outras coisas, outras emoções e sensações e foi exatamente isso que encontrei e encontro a
todo momento na dança e estudo contínuo da Dançaterapia.

Tempo e formação

A presença, a técnica, o domínio dos estímulos, as escolhas musicais fazem com que
o método possa ser vivenciado a cada instante de uma forma diferente e completamente
nova. Nos primeiros anos, minha única vontade era me entregar ao método e ao mestre.

A cada encontro, a magia do processo era apresentado de uma forma diferente.
Mesmo querendo capturar todas as experiências e descrever as conduções, resistia,
confiando que essas experiências propiciavam mudanças irreversíveis dentro de mim e que
caso as capturasse, elas se dissolveriam à medida que chegassem no meu consciente mental
racional, pronto para esquematizar, organizar e julgar tudo. Sentia que enquanto
permanecessem no campo do não falado elas se apresentariam na minha dança, no corpo e
na vida, ao mesmo tempo reforçariam a minha possibilidade de criar a todo instante.

Dançar um mesmo estímulo de várias formas diferentes, mais do que dominá-lo, me
faz reconhecer sua profundidade. Todos esses anos, além de reestruturar meu conhecimento
e percepção da dança ou qualquer prática corporal, a Daçaterapia e seus estímulos mudou
minha visão de vida e de todas as minhas experiências. O ato da presença e da possibilidade
de mudar de direção, continuar, sair, tirar, colocar, acelerar, rápido, devagar...  atua em todo
o momento no meu dia a dia em todas as áreas. O aprofundamento é conquistado com as
percepções do tempo.

Linhas, passado, presente, futuro
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Na sala do Salesianos com Pio Campo, a menina que se escondia para dançar no
quarto, a mulher que dançou na floresta, a mãe que dançou para receber seus filhos, para
amamentar e aninhá-los já não estava sozinha. Senti  uma comunhão acolhendo cada pedaço
da minha existência.

Reconhecia a experiência com o grupo mesmo sem nunca tê-la vivido. Esse ponto
que dá início a tudo, sucedendo outros pontos, criando as linhas da vida que vão compondo
a minha história e a nossa. O presente se unindo ao passado, criando novas possibilidades
para o futuro, um sonho possível, estar de forma mais livre mesmo com todo o peso,
sobrecarga e responsabilidade que a vida pode representar.

Naquele espaço de tempo em que nada pode ser agarrado, a experiência acontece e
transforma algo muitas vezes impossível de descrever - imagens, sensações, flutuações que
ampliam algo dentro e fora, um novo espaço no tempo. Tocamos no Sonho dançando. A
linha que une a vida e seus tempos se amplia e cria possibilidades no que parece invisível,
mas é perceptível ao observar os outros e também a nós mesmos, durante os encontros.

O espaço

Tocar o que não se vê, aguçar a percepção e entregar-se à experiência, esse espaço ao
meu redor, longe, perto ou muito muito longe, existe e eu posso alcança-lo com o
movimento, com o que sinto quando me movo. Nem tudo que existe é visível, algumas
camadas são mais sensíveis e delicadas. Ao sentir outros espaços, posso expandir para além
de mim, matéria-corpo. Com minhas intenções, posso ir além.

Eu percebia algo parecido, quando meus filhos ainda pequenos passavam uma
semana com o pai e sem poder vê-los buscava tocá-los a distância, enviando meu amor na
esperança de que sentissem algo.

É comum nos encontros observamos a sala, suas formas e desenhos e trazermos isso
para o movimento do corpo. Quando estamos já familiarizados, expandimos para as
imagens além da sala, a vista da janela, o que vemos, o que nos atrai, as cores e nesses
momentos a imagem fora torna-se a mesma imagem dentro, não existe separação entre as
folhas, as árvores, o céu, as nuvens e eu. Mais uma vez a comunhão é alcançada.

Na sala da minha casa, a vista da janela foi se transformando. A árvore centenária
que ocupava toda a vista, trazia diferentes espécies de besouros e insetos para dentro de
casa. Um dia, quando meus filhos iam voltar das férias com o pai, começaram a cortá-la.
Enquanto esperava eles chegarem, aquele barulho de serra elétrica cortando o espaço foi um
misto de revolta, impotência e dor, sentia algo sendo cortado em mim.
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Minhas filhas sentaram tantas vezes naquela janela tomando café da manhã,
observando a árvore, que agora estava morta e destruída. Olhar adiante é necessário e
comecei a perceber novos tons de verde. A perda trouxe uma mudança nem melhor nem
pior, mas diferente. Com o tempo, percebi que no verão tinha mais luz entrando, o céu e os
pássaros passaram a ser mais visíveis e as mudanças de estação com o florescimento das
árvores era mais nítido. Essa ampliação de percepção acontece quando sinto a
transformação da Dançaterapia na minha vida.

Meu espaço interno e externo passou a ter outra estrutura, alcançar as árvores, falar
com os pássaros e as nuvens. Através da dimensão da dança, esse diálogo acontece pelo
movimento, pela presença e consciência.

Continuidade

Não parei mais de improvisar. Senti que um portal se abria a cada módulo.
Vivenciado as experiências do passado, elas foram se transformando internamente. Fui
substituindo o “não posso” por “sim, eu posso”. Fui aprendendo a vivenciar o limite do
outro e o meu com paciência e respeito, compreendendo que é a partir do limite que
experimentamos novos caminhos.

Confiar no movimento sem agarrar, prender, suspender por mais tempo que o
necessário. A cada fluir de algo diferente, uma nova perspectiva surgia, após momentos
difíceis, momentos mágicos se seguiam, encontros, desencontros, conexão, distração, um
sentir procedia o seguinte.

Percebi na dança/movimento/vida que tudo se move como um sistema maior e para
além de mim. Todos nos movimentamos, até quando aparentamos estagnação. Passei, então,
a ter muito mais respeito e tolerância para com os outros e comigo mesma.

Nesse percurso ilimitado, são nove anos de vivências. Tive momentos de dúvida,
resistências, efeitos adversos, falta de dinheiro, problemas familiares. Tudo conversa com a
dança, com os encontros, as trocas, os estímulos. Todos os recantos da minha vida são
tocados, sinto-me cada vez mais consciente e capaz.

Mergulhar na experiência transformou minha forma de lidar com as coisas muito
além do meu corpo, ampliou minha percepção de mundo, minha conexão com o espaço e a
forma de olhar as pessoas, de perceber que a separação é criada e imposta por nós, por
medos, limites, hábitos e está tudo bem, pois em alguns momentos acessamos esse nós.

A continuidade no movimento traz a percepção de poder ir além, seguir um ponto
adiante, dentro de uma música ou de uma escuta interna, algo que não se interrompe, um
movimento contínuo para além de uma estrutura pré-estabelecida é onde nosso movimento
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se transforma, na prática e continuidade do método, quanto mais entrega, mais
aprofundamento, criação, continuidade e rompimento. A mão que vai longe, junto com um
braço que acompanha e se estende levando em seguida o ombro a tal ponto que o
movimento pode fazer reagir até os seus pés, ou mudar a direção dessa mão acompanhada
pelos braços e ombro, que voltam na mesma direção, chegando aos quadris, coxas pernas e
pés. Todo corpo integra uma cadeia aparentemente anárquica, mas completamente
harmônica de movimentos que são criados a todo momento, entregues no espaço do tempo,
que nasce na presença, vira passado, traz uma emoção e permanece numa sensação. Manter
essa sensação nutridora de si, ficar no sentir, esse corpo que transcende a energia, sem a
necessidade de passar pelo mental para compreender, porque tudo já está, já é.

Formação

Assimilar com profundidade todo processo da dança, transforma cada cantinho
perdido e esquecido da minha vida e traz a consciência, a presença e o movimento. Para isso
não existe um tempo cronológico, mas sim uma predisposição, uma abertura e uma vontade
de escuta constante minha e do outro.

Primeiro, foi a vontade de vivenciar, se apropriar e mergulhar no método e depois a
vontade de ir além, já reconhecendo os estímulos no meu corpo, suas facetas e capacidades
infinitas de aprofundamento de cada um deles, independente da quantidade de vezes que
experimento. Foi um processo natural, quando decidi pela formação e querer oferecer tudo o
que estava recebendo.

Percebi que a formação poderia ser muito longa, pois mais do que compreender os
estímulos existe o tempo de incorporar também na forma de viver, com o tempo subjetivo
das coisas - a transformação do corpo, da dança e o tempo de mudanças concretas na minha
vida e nas minhas relações.

Para lidar sem muita ansiedade com o processo, comecei a trabalhar com massagem
para permitir experenciar a dança no tempo em que ela se apresentasse. Com a possibilidade
de manter a escuta, o toque e a sensibilidade dentro das minhas rotinas.

Escutas
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A primeira coisa foi me disponibilizar para as conversas. Numa vida tão maluca e
atarefada, foi nítido o quanto deixava de conversar com meus filhos, por exemplo.
Conversar com o outro passou a ser um recurso quase cotidiano, mais uma porta de
possibilidades se abriu.

A escuta mais transformadora foi com meu filho. Sentia que suas questões também
eram minhas e não conseguia separar as coisas para ajudá-lo por não perceber o limite que
separava as experiências dele e as minhas questões que estavam tão latentes na época. A
escuta permitiu criar um limite tênue que nos separava e pude escutá-lo de uma forma
menos reativa e mais ativa, sem sentir-me responsável por todas as suas questões, tornando
muito mais eficiente nossas conversas e os processos que cada um passou em seguida.
Percebi o quanto era reativa a tudo o que ele dizia ou fazia e reconhecer o que me
perturbava em tudo aquilo, ajudou a conduzir e cuidar de todas as questões que estavam
surgindo nas nossas vidas.

Escutar a mim mesma através do outro, perceber como me sinto diante do que o
outro me diz. Várias vezes o Pio sinalizou a importância desse processo na formação, pois
tem a ver com não ser reativo, respeitar o outro como ele é ou está. A escuta não acaba
nunca, ela se inicia nas pessoas que escolhi para o processo e se expande para todas as
minhas relações e torna-se fundamental no momento dos estágios, onde começamos a testar
nossas habilidades com a Dançaterapia.

Estar inteiro e íntegro, não permite que o outro nos desestabilize, claro que tem dias
mais sensíveis do que outros, mas lembrar da escuta sempre coloca as coisas no seu devido
lugar.

Estágios: impressões, lembranças e experiências

(Depois de praticar, entrega, escuta, aprofundamento, compartilhar.)

Muitas dúvidas chegaram nesse momento e elas são respondidas com pratica,
tentativa e erro e experiência. Nesse momento, ficou claro que nenhuma receita rígida
funcionária.

● Estágio em família

Iniciei em casa com minhas filhas, um lugar comum, fácil, mas de resistência. Tive
curiosidade de saber como seria encontra outra forma de comunicação com elas. Fazíamos
na sala de casa, empurrávamos o sofá e começávamos. Tivemos momentos muito
divertidos. Era lindo ver os movimentos nascendo quando por alguns instantes elas se
soltavam com movimentos naturais e espontâneos, ao mesmo tempo, perdia muito tempo
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fazendo com que me ouvissem e logo voltava a relação mãe, filha e irmãs desgastando a
condução. Foram momentos muito gostosos, mas parecia não sair do lugar.

Portanto, foi natural o Pio rapidamente me direcionar para o estágio com idosos.

● Centro Recreativo de Idosos Vila Mariana

Inicialmente pensei em casas de repouso com pessoas de pouca mobilidade, mas fui
parar num centro recreativo cheio de atividades. Os grupos eram bem heterogêneos, de
diferentes idades, idosos de todas as faixas etárias com mais e menos mobilidade. A energia
do grupo era animada e extrovertida, com pouca disposição para a introspecção, tinha uma
vontade enorme de se mexer, mas pouca disposição de sentir.

Alguns encontros deram mais certo do que outros. Procurava ser o mais concisa
possível com as palavras ao dar os exemplos e prestava atenção para não repetir os
movimentos.

A primeira música que escolhi foi um samba da Maria Bethânia. Iniciei com o ritmo
nos pés, chamei a atenção para as variações da música, inicialmente pontos no chão e depois
as linhas e a música foram subindo por todo o corpo, até chegar aos braços, mãos e cabeça.
Depois, eles deslizavam no espaço.

Tive dificuldade de fazer com que eles não repetissem meus movimentos e conforme
ia sugerindo que sentassem, apoiassem na parede ou qualquer outra variação. Eles se
confundiam, os corpos estavam rígidos, cheios de memória e condicionamento e a maioria
queria celebrar, rir e se divertir com exceção de três pessoas, que percebiam a proposta
interna e, no final, vieram falar comigo de um lugar muito emotivo.

Nos encontros seguintes pensei em levar “ajudantes” para usar como intermediários
dessa conexão com a dança.

● O cordão

Gostaria de ter levado um elástico, mas como não tinha, peguei minhas linhas de
crochê, juntei três e trancei com a intenção de alma, corpo e espírito e fiz os pontos de
crochê. Foram vários até achar que teria um tamanho suficiente para o grupo.

Cheguei falando que havia trazido um convidado especial que queria participar da
aula, coloquei o no chão. Naturalmente, criou-se uma forma no chão, como tantas vezes
tinha encontrado nas vivências do Pio, parecia que descia uma entidade. Coloquei uma
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música lenta e pedi que acompanhassem com os olhos enquanto a música tocava. Depois
sem tocar com as mãos e com outras partes do corpo, sugeri que fossem se movimentando e
mudando a perspectiva do cordão. A seguir, eles interferiam na forma, esticando,
encurtando, interagindo no desenho, até que todos pegassem o cordão e dançassem como
um único corpo. Percebi que colocar um terceiro elemento mudava completamente a
interação com o grupo e conseguia captá-los de uma forma mais indireta.

● O tecido

O grupo variava bastante. Lembro de um senhor dançando com o tecido. Portava um
olhar sério ali no meio de vários tecidos coloridos. Conforme a experiência foi acontecendo,
seu rosto foi se abrindo e, no final do encontro, ele sorriu e comentou: “Não vejo a hora de
dançar com a minha neta”. Pensar nesse senhor brincando com a neta na sala em pleno
domingo me encheu de alegria e mostrou o significado cada vez maior da dança.

O tecido tem uma potencialidade enorme. Ele tem várias energias diferentes, pode ser
uma segunda pele, algo que abraça e acolhe, protege e cobre, um véu entre mundos, a vida e
a morte, um espaço seguro de contato. Não existe uma narrativa única. É um elemento que
se transforma em muitos outros.

Tive outras experiências lindas com tecido, no Centro Recreativo dos Paraplégicos
Manuel Garrincha. A partir de seu movimento e alegria ao sentir o ar, não arrumaríamos a
cama como antes, afinal também poderíamos fazer o lençol da cama dançar.

Centro Recreativo dos Paraplégicos Manuel Garrincha e
Clube Ipê

Meu maior tempo de estágio (dois anos se não me engano). Não pensava em parar,
mas a pandemia paralisou a possibilidade de continuarmos.

Guardo um carinho especial por esse estágio e pelas pessoas que encontrei. A
primeira música que levei era de um filme, com várias nuances de ritmo. Queria sentir o
grupo e ver como era a escuta de cada um, mesmo que tudo pudesse se tornar um caos
absoluto. Estávamos numa sala enorme, logo no início um dos homens foi até o banheiro e
quando voltou a água lentamente veio com ele e começou a inundar toda a sala. Ele estava
sem graça. Era um homem enorme, talvez com algum tipo de autismo. O movimento da
água invadindo a sala, se esparramando, fui trazendo as qualidades da água, sua
transparência se expandindo, ocupando o espaço da sala. Só que ela não parava e foi
invadindo o local, começamos a recuar. Fui atrás de rodos e alguém para cuidar do assunto.
Um verdadeiro caos. Continuamos a dança no corredor, num espaço reduzido e nossos
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movimentos foram diminuindo até entrar em contato com esse fluir interno. Aquela água
também pertencia ao nosso corpo. Eles pareceram contentes e eu rindo de mim mesma
pensei que com certeza havia sido batizada.

Fui me apegando a alguns sorrisos, olhares e histórias. Tinha dias que um ou outro
não estava bem e ficava feliz de poder com a dança traçar um sorriso ou um alívio em seus
olhos, às vezes era necessária uma hora e meia para só no final algo acontecer.

Conduzir pessoas com corpos tão diferentes e limitações desconhecidas foi um
trabalho que ganhou corpo dia a dia, entre acertos e erros, um afeto mútuo e uma
curiosidade que tornaram as conduções possíveis.

Compreender dentro de um processo tudo o que acontece antes de uma mão que
aparentemente estática ou com um aparente movimento repetitivo, que se move ou muda
seu percurso, um olhar anestesiado que se torna vivo, presente. Houve dias mais difíceis do
que outros, as turmas no segundo ano variavam bastante, não sabia qual seria a reação ou a
compreensão deles dentro de cada estímulo proposto.

Reconhecia neles minhas partes cristalizadas. Devo até ter projetado isso para me
comunicar. Seus olhares às vezes dormentes eram sempre receptivos e, aos poucos, eles me
ensinaram como lidar com as limitações, como manter-me aberta a experiência, às vezes
sendo mais enérgica para que fossem além, me senti aprendendo mais do que ensinando.

Desde o início tive a ajuda da Claudia e da Karina, duas cadeirantes que sabiam tudo
de todo mundo. Quando havia alguma dúvida quanto aos nomes ou algum detalhe
importante sobre alguém como um dos meninos que não escutava direito ou um aluno novo
com alguma atitude diferente ou meio obsessiva que atrapalhava o grupo.

No nosso primeiro encontro a Claudia me disse que queria ser bailarina, o que ela já
era, mesmo com tanta limitação aparente tinha uma escuta perfeita da música, seus gestos
respondiam rapidamente aos estímulos e experimentava suas possibilidades dentro das
propostas. Teve momentos que me pedia uma coreografia. Eu insistia para que dentro das
propostas ela criasse seus movimentos, seu percurso, pois sabia que essa experiência
ninguém tiraria dela. O maior desafio era mantê-la interessada, pois a diferença de
compreensão do grupo era enorme, e fazê-la entender o caminho da liberdade contida do
método era sempre um desafio que às vezes a interessava e outras não.

A Karina chegava triste alguns dias por conta da relação com mãe, mas estava
sempre disposta a ajudar. Como o grupo não podia ficar sozinho caso eu tivesse que resolver
algo, ela tomava conta para mim. Um dia, estava meio desanimada, a condução não parecia
fluir e comecei a ter. De repente, ela parou ao meu lado e disse o quanto fazia bem aqueles
encontros, que ela só continuava indo por minha causa e que tudo aquilo lhe fazia muito
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bem. Naquele dia estávamos com tecidos e, no final, trouxe a ideia dos lençóis, de quando
arrumávamos a cama eles dançavam, flutuavam, protegiam nossos sonhos e nós rimos
juntas e depois todos brincamos com essa ideia.

A Carol parecia muito jovem, nunca soube sua idade, não sabia o quanto ela me
entendia, mas sempre me olhava atentamente. Um dia fizemos uma condução com as sílabas
dos nomes, letras para todos os lados, dançamos os nomes de cada um. Ela sorria e se
movimentava animadamente, abria os braços e todo o seu corpo parecia um sorriso. A
primeira vez quase gritei de alegria, não imaginava que ela podia se esticar tanto, foi lindo,
passei a sentir essas alegrias em vários momentos da dança e em muitos momentos ela me
entusiasmava.

Augusto era um menino que chegava na cadeira com seu corpo enrijecido, a boca
retraída, um olhar que inicialmente não sabia se ele me entendia, mas ele compreendia todas
as minhas indicações e sempre respondia rápido aos estímulos. O momento mais lindo foi
com o balão. Após todos dançarmos com o balão, recolhi, deixando apenas um. Nos
aproximamos e trouxe a ideia de sermos um só corpo. Na sua vez, o balão que passeava pelo
seu corpo, longe, perto em todas as direções com uma leveza, uma energia, era uma poesia
em movimento. Todos sentiram. Procurei essa imagem na gravação dos estágios, mas nesse
momento a máquina já tinha parado de gravar.

André parecia mal encarado, sério, desconfiado, até tirar seu primeiro sorriso.
Sempre trazia uma piada para o grupo e ríamos juntos. Quando era possível, trazia alguns
dos seus assuntos ou de alguém que parecia incomodado para juntos transformarmos
alguma situação desagradável da semana.

Quando alguma dificuldade física ou de compreensão se apresentava, emprestava
meu corpo, meus apoios, tornando seus movimentos possíveis e nessa costura muitos
momentos do cotidiano foram sendo experimentados enquanto dança.

Tive momentos que me achei incapaz e impotente, não sabendo se estava realmente
fazendo alguma diferença, até que alguém dizia algo que me fazia perceber que mesmo com
entendimentos tão diferentes dos caminhos óbvios, cada um era tocado de alguma forma. E
agora trazendo alguma dessas memórias, percebo que era a ligação através do afeto mútuo
sem prisão que tornou possível essa experiência e recordações tão boas.

A conexão acontecia nos momentos mais genuínos e ali estava a transformação, a
presença, o ponto (de partida) para um novo ponto, transformando se em uma linha,
trajetória paralela, perpendicular ou contínua ao fato antes do encontro.
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Intensivo, mergulhar e se permitir

Sair e deixar meus filhos sempre foi difícil, pois nunca tive estrutura de ajuda para
finais de semana, ainda menos para viagens de vários dias. Organizar a viagem era também
organizar a rotina deles e conseguir me desligar um pouco. A primeira vez que viajei sem as
crianças por um longo período foi no meu primeiro intensivo. Meu corpo gritou, tive várias
crises inflamatórias a ponto de me perguntar se era mesmo para ir. Lembro de passar mal até
a véspera. Tinha organizado tudo e queria muito viajar, mas sabia que se continuasse
daquele jeito teria que mudar de ideia. Resolvi permitir sentir todo o caos do corpo e seus
incômodos. Tomei remédios, chás e tudo que pudesse ajudar e disse para mim mesma que
estava tudo certo, tudo seria como deveria ser, meu corpo poderia ficar tranquilo que tanto a
mente como o coração e o corpo teriam que estar de acordo nessa viagem.

Acordei melhor, preparei minhas folhas de chá e fui. Tive algumas crises leves junto
com todo o processo dos encontros, me movimentava de acordo com as minhas
possibilidades, se sentia dores diminuía a intensidade e   o ritmo, mas procurava não parar
de me mover, acolher o mal-estar e beber o chá que preparava toda manhã no chalé.

Nunca soube lidar com dores ou doenças no meu corpo. A saúde sempre foi um lugar
de rigidez, não lidava bem com a vulnerabilidade da dor.

Sentir a dor, respeitá-la, aceitar o que acontecia sem deixar de participar do grupo, me
dava muito mais força para dançar e com o passar dos dias a dor foi acalmando. Não curou,
mas passei a ter outra relação com as dores em geral, a escutá-las sem ter medo de não
retornar desse lugar, pois fui percebendo que ao acolher a dor, ela se acalmava.

Quase não fui no ultimo intensivo antes da pandemia, mas teve uma desistência e
consegui me inscrever. Hoje penso nesse encontro, que aconteceu em 2019, como o antes da
mudança, não externa porque a pandemia atingiu cada um de forma muito individual para
melhor e para pior. Já existia uma intensidade no ar, uma tensão que antecede uma quebra
ou uma expansão.

Os dias foram se passando de forma muito intensa e dessa vez me sentia muito forte e
ao mesmo tempo distante do grupo, o que me permitiu estar atenta a mim, como se eu
estivesse lá e também um Eu maior que estava conectado. Acho que ajudou estar num
quarto sozinha, pois minha companheira teve que ir embora mais cedo.

No último dia, tinha uma conjunção astral, junto com a Lua cheia. Nos encontramos
no salão após um pequeno descanso depois do almoço e o Pio começou a trazer os estímulos
cada vez mais ligados aos sons da natureza até chegar em alguns animais. Parece que
ficamos horas dançando de olhos fechados e quando abrimos era o final do dia. Na sala era
possível ver o pôr do sol de um lado, que ainda iluminava levemente a sala, e do outro o
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nascer da Lua. Olhávamos nos olhos um dos outros mergulhados em nossa continuidade.
Voltei a fechar os olhos.

Eram gerações e gerações representadas por corpos iluminados por uma luz na região
do coração que se ligava a um corpo e outro e outro, assim sucessivamente, a vida era
transpassada por essa luz. Quando olho em volta vejo um círculo enorme, todos os corpos
vivendo a mesma experiência. No centro do círculo, bebês, atrás crianças, adolescentes,
jovens, adultos, velhos...

O coração desses bebês (que traziam a luz dos seus antepassados) se uniam no centro
formando uma luz única, impulsionada para o alto até chegar num planeta e caía na terra em
forma de semente que crescia e desabrochava lentamente, transformando-se numa árvore. A
medida que saía da terra e alargava o seu tronco era possível perceber as águas sob a terra.
A árvore cresceu até dar frutos e esses frutos caíam no chão e mergulhavam para debaixo da
terra. Uma semente cai próxima a mim, olho para baixo, vejo nascer uma flor de luz
especial como todas as sementes que caem. Ao observar, vejo os meus próprios pés ao lado
da flor com a água correndo em volta, a visão se fecha nos meus próprios olhos,
mergulhando nas minhas pupilas que parecem o Universo. Meus olhos transbordam e choro.
Sinto o choro deslizando no rosto, algumas gotas caem no meu corpo, respiro e então vejo a
noite, a Lua, as pessoas caminhando.

No dia seguinte, voltamos para casa.

Encontro com Maria Fux

Não viajava de avião havia doze anos. O Pio estava organizando um encontro na
Argentina e era o momento de aproveitar essa oportunidade e dar o próximo passo. Cheguei
com minha amiga uma semana antes para conhecer o estúdio e experimentar outras
conduções de Dançaterapia.

Chegamos na rua Callao 289 em Buenos Aires e vimos a placa do estúdio. Ao subir
as escadas já era possível sentir o cheiro de incenso. Fomos acolhidas pela sua neta Irene e
ficamos um tempo ali naquela mistura familiar e ao mesmo tempo observando a história
contada nas paredes com recortes de jornais, fotos e os livros de Maria Fux organizados em
uma mesa. Atravessamos a porta, de um lado a sala com grandes janelas e do outro o
corredor com mais fotos e imagens que davam para o vestiário. Eu não precisava me trocar,
mas quis ver tudo, observar em silêncio tudo o que pode representar estar no espaço onde
tudo começou e se desenvolveu e que existe há tanto tempo.
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Em São Paulo, os encontros são em lugares variados e a sensação de luz, textura,
formas e até espacial pode variar muito de um encontro para outro, não existe melhor ou
pior só é diferente e nesse sentido o condutor tem uma “encarnação” do método ainda
maior. Ali no estúdio, a sensação era mais diluída, tudo parecia ser Maria Fux, tudo era o
método, tudo era Dançaterapia e, claro, a sala central do espaço com suas colunas, as portas
para uma pequena varanda e no outro canto uma porta que era a conexão com a casa de
Maria.

Sensibilizar-se nessa situação depois de tantos anos imersa na dança, foi um presente
e a oportunidade de reconhecer algo muito profundo do tempo, da prática, do espaço e o
quanto tudo se transforma e pode ser recriado quantas vezes forem possíveis, mesmo que
haja uma aparente imobilidade na medida que descrevo em dois parágrafos todos esses
espaços, mas que dentro de mim me conectaram com a essência e ao mesmo tempo com
todas as mudanças que o tempo impõe. Das pessoas que trabalharam lá, que dançaram mais
de uma geração, que compartilham a dança e até os condutores que passaram por lá e o que
fica é a origem, a essência, é o Centro, a base, o alicerce. Ter isso materializado num espaço
dá quase a impressão de se poder tocar em algo que é intocável.

O primeiro encontro foi com a Maria José. Cheguei aos poucos e me deixei conduzir
a partir de uma compreensão amplificada entre as pessoas e a história que ia sendo contada
sobre diferentes partes do corpo. Não entendia todas as palavras em espanhol, mas meu
corpo foi se encontrando com os movimentos e fui me deixando levar pela dança. Não
queria ir demais, não queria dançar tudo, estava sentindo uma emoção diferente dentro de
mim, uma presença e um vazio, uma frustração por tudo o que não foi minha vida. Lembrei
de ter sonhado em me formar em Dança, em sonhar ir para Nova York estudar Isadora
Duncan e toda essa parte da minha vida que não foi, não fiz, não aconteceu. Pensei na sorte
daquelas pessoas. Ainda introspectiva, fui deixando a dança diluir essa tristeza e me senti
melhor no final.

À tarde, o encontro foi com a Carmem, que nos ofereceu uma música forte, presente,
e para acompanhar tínhamos que encontrar essa força, esse ânimo em nós. Um ânimo que
não tinha, busquei nas entranhas e não encontrei, então, fui pelo corpo trazendo a força, o
ânimo e o entusiasmo enquanto a música sustentava a energia. Terminei me sentindo leve,
rindo fora de onde tinha estado no começo da manhã. A semana passou depressa e as
experiências se intensificaram. Observar o grupo, se fundir a eles, trocar olhares entre
desconhecidos enquanto tínhamos a busca do movimento em comum.

Estava curiosa para ver o Pio naquela sala com todo o Universo que ele representa,
reunindo dois mundos que se uniam dentro de uma mesma narrativa de história do
movimento. No dia do encontro, além das pessoas do estúdio tinham muitos brasileiros e
alguns italianos. Existia um burburinho no ambiente, pessoas por todos os lados: no
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vestiário se trocando, nos corredores observando as fotos, na entrada conversando com a
Irene e comprando os livros. Existia uma excitação no ar que se manteve até o momento que
o Pio apareceu em silêncio. Aos poucos, criou-se uma unicidade entre nós. Não igual, mas
parecida ao meu primeiro encontro de Dançaterapia nos Salesianos em São Paulo, em
novembro de 2013. Dançar lá era como poder captar algo do não falado da existência de
todos que ali passaram e também de todo o processo da Maria Fux.

No final do encontro, Maria aparece no canto da porta, caminhou devagar e sentou se
sorrindo, observava enquanto dançávamos. Era possível tocar o respeito, a admiração e a
gratidão que todos sentíamos dançando naquela sala naquele momento. Então, ela
respondeu em dança, nos ensinando ainda mais sobre a vida, a fragilidade, o tempo, o limite
e o sonho dentro da dimensão da força de cada movimento, do amor que transbordava dos
seus gestos, da luz de quem vive a sua própria verdade, com seus altos e baixos, na sua
humanidade plena, o que ela sempre deixou muito claro em seus livros. Toda a construção
do método e o encontro com o não saber e ainda assim seguir e experimentar como potência
máxima da experiência. Quantos anos de dança são necessários para aprender a dançar com
tanto amor e entrega? Uma vida inteira com certeza.

Voltei da Argentina tendo tocado mais uma camada viva de aprofundamento, a
experiência não tem limites, sempre é possível experienciar. A consciência amplifica o
método mesmo que tenha sido vivenciado muitas outras vezes. O aqui e agora muda sempre
de acordo com o nosso momento e de como andam as coisas na vida em geral. Não tem
separação.

Pandemia, natureza (tempo e confinamento)

Em março de 2020 foi declarado estado de pandemia no Brasil. Após a disseminação
na Europa, o covid estava aqui e fechou a todos dentro de casa. O que era para durar até três
meses, permaneceu por quase dois anos.

A pressão no trabalho diminuiu, ao mesmo tempo em que aumentou a
responsabilidade com meus filhos e a saúde física e mental. Enquanto muitas pessoas se
sentiram sozinhas, eu estava o tempo inteiro lidando com alguma coisa da casa e com
funções domésticas intermináveis.

Após um tempo de sobrecarga absoluta, decidi ir com minha irmã para o sítio da
família, próximo a São Paulo. Eu, meus quatro filhos, ela com dois mais dois sobrinhos. A
casa, que acomodava todo mundo, era cercada por uma grande área verde, própria para
caminhar e, em alguns momentos, não sentir tanto o confinamento. Estar ao ar livre e em
segurança.
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Dançar para aguentar...

O tempo das coisas mudou completamente. Sempre passei muito tempo no carro,
atendendo na casa das pessoas e, de repente, não podia mais trabalhar e estava o tempo todo
com meus quatro filhos adolescentes estudando online, com todas as questões que isso
representou para mim e para outras mães.

O confinamento transformou a perspectiva de estar fora e dentro, agora dentro mais
do que nunca eram os momentos comigo mesma no quarto. Foi um tempo curto de pânico
até me acostumar com a nova realidade e reencontrar a força e me ajustar frente a tanta
vulnerabilidade. Tentei não pensar demais, aproveitava os intervalos para estudar diferentes
assuntos que me interessavam. Ir para o corpo e ajudava a assimilar tudo isso.

Dançar começou a ser imprescindível para assimilar e suportar a aparente prisão e
medo que tudo havia se transformado e a possibilidade de estar mais atenta às coisas que
realmente importavam cada vez que perdia o chão. No corpo podia ser livre, era um respiro
como aquele que o Krenak fala para levantar o céu.

Não gostava de conversas online e tive que me adaptar. Percebi que estava mais
conectada com pessoas do que antes e as preocupações com o outro passaram a ser mais
profundas. A ideia do tempo e a presença mudaram completamente à medida que tinha esse
novo tempo online nos intervalos das funções para comunicar com a família, amigos e
também estudar a Dançaterapia.

Minha nova casa era bem maior, mas era um desafio conviver com
crianças/adolescentes com outros hábitos e manias, mesmo que fossem da mesma família.

Observava o tempo, o céu azul, as nuvens, os pássaros que voavam antes das
tempestades, o pôr do sol, o vento, tudo parecia ter uma textura diferente e a vontade de
dançar e expressar a dimensão dessas mudanças me alinhava com tudo o que existia. Criar
novas formas a partir do que reconhecia dentro e fora de mim.

Os encontros online começaram a se firmar como uma solução para o
distanciamento. Estar com todo mundo online, com esses novos tempos e espaços para estar
comigo mesma e agora poder expandir, comunicar com pessoas que antigamente seria
impossível. As fronteiras desabaram, podíamos falar e estar com pessoas do mundo inteiro.

Foram muitas conversas sobre o caminho da Dançaterapia, que trouxeram para uma
estrutura consciente a experiência. Também pude me aperfeiçoar em outras áreas, descobrir
outras formas de fortalecer o corpo e o espírito. A meditação voltou a fazer parte da minha
vida.
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Comecei a me gravar dançando sem me preocupar com a câmera. Registrar o tempo
que passava e lidar com a vontade de me expressar. Observando os vídeos, reconhecia certa
naturalidade, lembrava o que sentia enquanto dançava e revivia de alguma forma ao assistir.
Fui acolhendo o que surgia tanto na improvisação como no resultado cada vez com menos
julgamento.

Quando soube dos encontros com a Anabel na Argentina sobre performances em
vídeo, pareceu natural experimentar. Nos encontros existia uma parte teórica comentada e
depois partíamos para a prática com algum estímulo. No final existia a possibilidade de
fazer um vídeo gravado dentro da proposta. Aprendi a enquadrar a imagem enquanto criava
intimidade com o olhar da câmera, de espectador. Repetia o estímulo várias vezes,
experimentando os ângulos e aprofundando a experiência. As imagens subjetivas surgiam
dentro dos movimentos, refinava essas imagens internamente ao mesmo tempo em que
deixava que se transformassem, filmava o processo até chegar no que sentia ser o ponto de
encontro e entrega entre eu e a proposta.

Experienciar o método a partir da consciência constante de um olhar externo,
inicialmente me desconectou com o método, mas conforme sustentava a experiência e a
vontade de entrega, fui me familiarizando com a “performance” que tem um resultado fora,
mas que se sustenta porque existe o trabalho interno. Era possível notar nos vídeos a energia
que transcendiam a tela. Claro que não é a mesma coisa que os encontros presenciais,
mesmo sendo outra linguagem o método estava presente. Existia algo captável, essa
possibilidade de expansão para dentro do limite da câmera e comunicar.

Grupo de estudos

De volta a São Paulo, entre a retomada e a volta das paralisações da escola das
crianças, me organizei para participar de diferentes grupos de estudo de Dançaterapia
online. Foram experiências únicas com cada condutor, um pouco do que senti na Argentina.
É nítido como o método te abraça naquilo que você tem de único, a boa condução é
compartilhar a sua expressão na dança. A cópia e a superficialidade não se sustentam, mas a
verdade e a busca constante pela integridade do movimento sim.

Dançar em casa amplificou o espaço interno que levamos para o encontro presencial
onde ativamos internamente e voltamos para casa, rotina e todas as outras referências de
antes. Não sair, dançar exatamente onde se está, no escritório junto com os boletos ou na
sala, em cada pedacinho do meu cotidiano representado pelos móveis, livros, quadros, fotos
da família, plantas, piso, a vista da janela e todas as nuances de luzes, com o vento, ruídos,
filhos e até o gato que aparecia para dançar junto. Experienciar no corpo, na vida, na relação
com o mundo e as pessoas, e agora em todos os cantos do meu lar foi o presente da
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pandemia. Minha casa corpo dentro, fora para lembrar quem eu sou, acolher onde estou e
dialogar com os limites do momento, ao mesmo tempo que movimenta as histórias do
passado.

Eu jamais teria imaginado ou previsto naquele quarto de menina, o sonho de tantas
pessoas que poderiam sentir como eu, que essa egrégora dançante poderia ser real. Ela
acontecia e acontece nos encontros que hoje são online. Essa máquina maluca chamado
computador com Internet nos permite visualizar algo que antes parecia separado. Seres
dançantes, constelações luminosas que sonham um sonho compartilhado de uma vida mais
verdadeira e justa no ato contínuo da buscar, criar e recriar movimentos autênticos dentro do
método de Dançaterapia de Maria Fux.

Conclusão

Depois de todas essas experiências, acredito que a formação é uma perspectiva mais
ampla da vida. Está tudo completamente misturado e mesmo que num primeiro momento a
magia aconteça no instante do encontro, com o tempo o que foi despertado é amplificado.
Deixei de me sentir chacoalhada para suavemente estar em contato.

O legado é passado pela prática, experiência, constância e respeito absoluto à origem,
até que algo subjetivo e potente passa a atuar na sua dança e na vida, pouco a pouco nasce a
sua forma de sentir, vivenciar e transmitir.

Escolher um mestre é admirar alguém com sua arte e escolhê-lo para te guiar a
encontrar a sua própria. Alguém que acompanha a sua trajetória e a leva mais longe e
aprofunda, trazendo a dimensão de ser você mesma.

O método de Maria Fux permite essa coisa única que cada um trás para a dança, que
reverbera a partir de si mesmo para chegar ao outro, oferecendo um novo caminho ou
possibilidade de movimento só possível quando o condutor que oferece essa viagem está
totalmente alinhado com a experiência vivida tantas e tantas vezes que está impressa na sua
fala, no gesto e na forma de ser.

A dança de Maria é um ato revolucionário que não quer se escravizar no ato de ser
analisado, que se mantém livre para ser transformador.

E quando você acha que está terminam, na verdade é mais um início. Eu aqui hoje
realizo um sonho.

Sobre ser uma dançaterapeuta, essa foi a resposta de Maria Fux que me acompanhou
durante toda essa dissertação e continuará me acompanhando.
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Viver compreendendo que devemos conhecer nossos limites para ir deslocando-os, para que
se organizem. E que o “não posso ir ao encontro” muda para “sim eu posso” quando
enfrentamos alguém que necessita de nossa experiencia no movimento. Convenço-me que
ao nosso redor existe um fluxo de vida a espera de que o compreendamos para poder
compreender. Devemos ouvi-lo com o ouvido esparramado por todo o nosso corpo, com
todos os nossos ritmos, para que possamos nos aproximar da comunicação com o outro. Não
há fórmulas que possam criar um dançaterapeuta.

27


