
UM BESOURO CONTRA VIDRAÇA...uma memória revisitada através da 

dançaterapia. 

Maria Helena Nascimento 

 

Li esse livro há muitos anos, não me recordo o nome do autor, tão pouco sua 

história, mas o título nunca esqueci... Em muitos momentos de minha vida me 

visitava a imagem do tal besouro e, com muita tristeza, sentia o quanto também 

estava me debatendo, vendo o mundo lá fora, através de uma vidraça... 

Quem me aprisionava? Assim a vida ia passando e eu vivendo várias vidas, 

menos a minha. Eu não tinha muito tempo para pensar, mas agora me indago: 

Se nunca estive amarrada, presa, por quê? Medos? Sim, muito medo.  

Através do   vidro eu via a vida, suas possibilidades e o quanto estava só. Embora 

isso seja bem patético eu vivia só o tempo todo. Uma solidão povoada com 

muitos risos, projetos... não os meus, mas que me alimentavam de 

aprendizados, sempre tive muita sede de aprender!  

Acompanhei as crianças desde os primeiros passos na escola até as faculdades 

de cada um, com isso eu ia me aculturando. Passaram os anos, as 

responsabilidades cada vez maiores, e eu olhava através da bendita vidraça. 

Filhos, não meus, mas que criei e vi casando-se, saindo de casa, tendo seus 

filhos e eu em casa participando de tudo sempre presente, tendo tudo sem nada 

realmente meu. Minha vida, meus sonhos... eram se sobrasse tempo. E mesmo 

assim essa situação era burlada por mim e pelos meus irmãos (considerados e 

eu considerada como tal). Estudar a noite, tentar faculdades... talvez sonho. 

Esqueci de falar:  Quando minha vida familiar desmoronou eu vim parar na casa 

de um casal de médicos. De repente fiquei sem minha família, sem meus irmãos, 



numa cidade longe do meu lugar... Durante muito tempo eu dizia ter morrido aos 

treze anos. Sim, pois tudo ficou para trás, não me perguntaram nada. 

Simplesmente foi assim. Talvez seja a fonte dos medos, das inseguranças que, 

por mais que a vida tenha mudado, é assim. Hoje já com bastante idade, ou 

numa idade em que a maioria das pessoas estão recolhidas em casa, eu ainda 

labore com alegria por fazer tantas coisas.  

Nestes últimos vinte e dois anos muitas coisas mudaram... Ah o tempo, a vida, 

eu! A vidraça foi rompida e agora lá fora, a liberdade..., mas o que fazer com ela? 

Tinha que começar do zero! Tentei voltar para escola, foi divertido. Tentei 

aprender inglês, um fracasso. Eu, com idade, numa classe de jovens aloprados! 

E tinha um curso livre de massagem: Tentei... Daí a primeira mudança, amigos 

que foram me incentivando, fiz o curso técnico, também colecionando amigos, 

companheiros, em casa o estímulo para continuar me ajustando nas dificuldades 

do aprendizado e a partir daí fiz muitas coisas na área da saúde, na minha vida.   

Embora tudo tenha mudado, a princípio se não fosse o amor e a dedicação dos 

meus irmãos, filhos dos meus pais/patrões, eu não sei o que teria sido de mim, 

pois a vida passou e eu sem ter tempo de pensar no amanhã. Nesses vinte anos 

fiz muitas coisas, estudei e estudo assuntos da minha atividade, viajei algumas 

vezes, cuido da minha vida, ainda dou suporte à família ajudando naquilo que 

posso e sendo muito ajudada por eles e pelos amigos que sempre estiveram 

presentes. Mas, por mais que tenha mudado a vida, as cicatrizes ficaram e 

muitas não desapareceram. A insegurança, medo, ansiedade e agitação interna 

de uma constante cobrança aqui dentro... E nada de encontrar respostas para 

meu alívio. 



Voltando ao tema “O besouro contra a vidraça” onde eu me via. Eu participava 

de tudo externo, lá no mundo eu acontecia, eu via acontecer... E sonhava, criava 

histórias sobre meus sonhos mais secretos, como as nuvens que se 

movimentam com os ventos, caminhos me levaram a novas jornadas 

reconhecidas nos meus desejos, buscas... Encontrei a dançaterapia, que mesmo 

sem conhecer já desejava pela proposta, pois dançar com movimentos 

codificados nunca! Não tenho jeito ou por falta de prática ou por falta 

oportunidade de ter aprendido não sei, mas ficava fascinada de pensar em 

fazer... Passei a ler tudo a respeito, ler sobre a mestra, sua vida e obra, 

entrevistas, tudo que caia em minhas mãos. Mas como fazer? Sempre a questão 

financeira! Até que um dia, como nas histórias, li um chamado de uma vivência 

por uma profissional formada no Método Maria Fux, com um valor que eu podia 

pagar. Comprei o convite, esperei o dia, mas perdi o comprovante... Chorei muito 

e não fui...   

Mas acreditem, a terapeuta fez uma segunda vivência, comprei e lá fui eu: bem 

ansiosa, com medo, vergonha, pensando em minha idade. Todos os meus 

fantasmas me faziam quase nem respirar. 

Me apresentei para a terapeuta que surpresa, mas muito carinhosa, me conduziu 

num encontro para mim e uma certeza: que queria fazer isso mais vezes! Fui 

convidada por ela para participar de suas aulas. Não dormi nesta noite pensando 

na primeira experiência com algo nunca vivido por mim e que causou um bem 

muito grande... E minha mente viajava: o convite, como iria fazer para pagar, 

falar para as pessoas que iria fazer dançaterapia, um Universo desconhecido 

para o meio em que vivo. Mesmo sem saber responder as indagações de minha 

mente, na semana seguinte estava eu lá para minha primeira aula regular! Me 



surpreendi com o ambiente acolhedor! Até hoje me lembro de como me senti 

acolhida e do quanto fiquei feliz e grata, a mim mesma, por ter ido.  

Não parei mais e quando esse novo caminho apontou faltavam poucos meses 

para eu completar oitenta anos, fato que me deixava mais envergonhada mas 

mesmo assim estava nas aulas, mastigava a vergonha e recebia um novo mundo 

e em cada dia mais empolgada, buscando entender uma nova maneira de 

dançar... Um dia a professora mostrou nossa aula, por vídeo, ao seu  mestre que 

estava na Índia, algo ali dizia que havia uma caminho maior a se tentar e que 

estava próximo... 

E não é que tempos depois o encontro aconteceu! Um Vivência com o Mestre 

Pio Campo Diretor na empresa Centro Internacional Dançaterapia Maria Fux e 

formador oficial do método que ela desenvolveu.  Fui apresentada e naquele 

momento travei, o já conhecido triângulo dramático da vergonha, insegurança e 

ansiedade surgem e de repente um sentimento de tristeza me remete à imagem 

do besouro ali querendo sair sem saber por onde, diante daquela figura. 

Persisti, pois, queria aquela formação, aprender aquela linguagem. Busquei 

leituras, vivências e me lembro do momento que o mestre disse o quanto estava 

melhorando “vamos trabalhar” me chamando para a proposta; eu gelei! A figura 

dele me inspira respeito, confiança, entrega e uma conexão inexplicável criada 

sem palavras, sem promessas, simplesmente pela admiração de uma aluna só 

um pouco (muito) mais velha. Infelizmente tive minha jornada interrompida por 

um ano em decorrência de motivos sérios de saúde... Venci e voltei! E 

novamente recebi o acolhimento de almas, amizades que eu faço pelo caminho.  



A formação inclui um programa que começa com a escuta; um ano de escuta 

dividido em três etapas. Parei para pensar: O que escutar? Me escutar? Soava 

estranho me escutar... Pouco a pouco foi caindo o véu e eu voltei para olhar 

Maria Helena, o besouro na vidraça, presa e vivendo histórias que não eram 

suas. Minha história estava lá atrás. E eu não vivi. Como demorou! Uma vida... 

Paro às vezes para revisitar os caminhos e agora tenho certeza de que sempre 

procurei. Antes da pandemia os encontros eram uma festa... Eu, encantada, 

buscava não perder nada, o acolhimento dos colegas bem mais jovens com os 

corpos flexíveis, bonitos e nesse contexto eu por vezes buscava ficar atrás para 

não ser vista e jamais perto do mestre, mas certo momento ele acabou 

percebendo minha intenção e atento não me deixava escapar incentivando, 

corrigindo e querendo descobrir onde eu me escondia.  

Eu me sentia cada vez mais pertencente naquele grupo e assim vivenciando os 

estímulos, a música e tudo era fonte de aprendizado em como já mencionei era 

o próprio revisitar dos ensinamentos da mestra, pois o método é baseado na vida 

em nós e no ruído da natureza – escutar, sentir, olhar- simples e profundo.  

Para formação básica conta-se o tempo de três anos que são divididos em quatro 

encontros presenciais de dois dias e um intensivo de sete dias consecutivos 

onde numa imersão total do método deixamos o “eu” e passamos a ser nós em 

uma dança para a vida pois em cada manhã nos conectamos com cores novas.  

Meu primeiro estágio avançado já foi um vislumbre da libertação daquele 

besouro na vidraça pois viajar sozinha, estar longe da minha zona de conforto, 

conhecendo a Chapada dos Veadeiros em Goiás e vivenciado a pureza da 

natureza naquela paisagem ... Que lugar! A princípio não reconheci a vegetação, 

mas eu a conhecia... o cerrado! Era bom estar voltando às origens.   



Fui chegando em mim mesma, experienciando cada dança, cada encontro 

interior no dançar ao ar livre, no entardecer, no céu maravilhoso avermelhado 

derramando seus últimos raios do dia num silêncio tão vivo com os sons da 

natureza em cada estalar de gravetos, pássaros buscando seus lugares nas 

árvores, o som distante de cachoeiras.  

Novas descobertas da natureza na sua essência como dançar enlameados, nas 

pedras, nas águas e sentir a leveza do corpo com o olhar respeitoso e curioso 

de visitantes que por ali passavam. A sensação da parada no tempo, e realidade 

surreal o olhar atento e silencioso do Mestre foi mágico. Ali descobri que tudo 

estava em mim. Que minha vida foi muito rica e me apropriei das experiências 

dessa jornada. Me recordo de uma passagem engraçada na cachoeira quando 

um colega em dúvida se pulava ou não, quando me viu entrar pensou: Agora 

não tem jeito! Tenho que entrar! (Contado por ele) Rimos muito e ali fiz mais um 

amigo.  

Finalizando a imersão, superando todos os desafios da viagem, cheguei em São 

Paulo cumprindo toda a burocracia do aeroporto e recebida pela minha irmã que 

com olhos ansiosos sorriu aliviada quando me viu e quando nos abraçamos eu 

disse: Agora posso alçar novos voos! Próxima parada Londres! E rimos.  

Até hoje continuo com minha escuta, me descobrindo, me entendendo e através 

do método encontrando respostas sobre meu comportamento, libertando da 

necessidade de fazer e fazer - e de segurar - para não perder a segurança 

encontrada... 



Fiquei impressionada com o exercício do me escutar, já melhorei muito na 

libertação do ter que fazer, do não poder errar e cada dia mais me entrego ao 

respirar, ao olhar e à percepção da vida   através da própria vida. 

 A proposta do método tão buscada por mim nos livros, trabalhos e análises da 

Maria Fux tem como base uma escuta, a observação de tudo que nos rodeia, 

uma atenção silenciosa, porém ativa, onde o movimento, o silêncio, a ação e a 

quietude caminham juntos. Se pararmos podemos perceber o que está em nossa 

essência, portanto pode ser desenvolvido por todos, sem limitações. E vou me 

beneficiando do respirar, do olhar e poder sentir e dizer: Eu Posso!  

Integração é a palavra! Compreender e integrar o outro que dança em nós. E 

tem sido essa dança, essa busca pela escuta de fora para dentro, a descoberta 

de que passei minha vida sem me ouvir, sem me ver, pois, era sempre o outro, 

era sempre para o outro. E essa mudança de foco vai acontecendo, vai 

reverberando, como aconteceu nessas linhas, minha mais recente escuta. E 

escutando eu começo a ouvir a vidraça se abrindo e finalmente sinto o besouro 

voar.  
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