
Primeira parte 

 

Um resgate. 

 

 Aos 19 anos pesava 104 quilos, meço 1,60. Nunca pensei que algum 

dia iria dançar ou que trabalharia com dança. Era quase inimaginável para 

mim, não me lembro quando se tornou uma possibilidade. Agora estou 

aqui! Entendo que o movimento sempre acompanhou minha vida e que é 

tão inerente que sei que é algo que carrego comigo para sempre. 

 

 Aos 23 anos, quando fiz os votos de monge, não tinha muita clareza 

sobre o que procurava. Fui morar em um templo pois me parecia uma 

maneira coerente de passar a experiência da vida. Sempre gostei da ideia 

de servir a Deus. Eu estava olhando pela janela como as coisas estavam 

acontecendo fora do ashram na chamada “vida mundana” e minha vida 

girava 100% em torno do templo e dos devotos, pois ao longo do tempo eu 

assumi muitas responsabilidades. Naquela época, poucas coisas me faziam 

sair do templo. Eu me acomodei a um sistema, aceitei os profetas, os rituais 

e as vestimentas. Uma amiga freira me convidou para um encontro de 

dançaterapia no templo de São Paulo, foi uma grande oportunidade, pois 

juntaram-se duas das minhas coisas favoritas: a dança e o ashram. Embora, 

naquela época, minha forma de entender a dança fosse diferente, quase 

teórica. 

 

 Eu tinha 26 anos quando conheci o Pio. Minha primeira dança foi 

cheia de cores, com cheiro de incenso e sabores de doces indianos na boca, 

quase irreal, como um sonho. Foi um chamado do coração do universo para 

o meu coração, um chamado que ressoou e vibrou até hoje. Despertou algo 

dentro, bem no fundo. Foram os primeiros sinais do que seria um grande 

resgate. 

 

Primeiro foi um ponto, veio como se nada tivesse acontecido, 

inesperadamente fortuito e inegavelmente transformador. 

 



Segunda parte 

 

A dança está cheia de confirmações do invisível. 

 

 Conhecer a dançaterapia de María Fux e o Pio foi o presente mais 

inesperado que a vida poderia ter me dado naquele momento. Eu não 

estava procurando por nada, tentava me ocupar com várias obrigações. 

Depois do primeiro fim de semana tive um sonho muito real: muitas 

pessoas dançavam em um grande espaço, com uma luz amarela, bem 

suave. Embora cada um fizesse sua própria dança, parecia que havia uma 

conexão entre todos nós que estávamos dançando. Em um momento, nos 

encontramos todos no centro da sala e todos nos movemos como um 

grande fogo que ardia e ardia, como se fosse uma inteligência coletiva que 

dançasse em todos os corpos. A sensação de ter feito parte dessa dança foi 

muito real e me ajudou a entender coisas muito profundas que eram 

invisíveis até então. 

 

 Logo fiz grandes mudanças, voltei ao meu país de nascimento, o 
Chile. Para continuar com os encontros tive que dançar entre faculdade, 
trabalho e muitas viagens ao Brasil que duravam apenas um final de 
semana. O Pio me cedeu uma bolsa para fazer a formação, então me 
esforcei muito para conseguir arcar com as passagens das viagens. Cada 
encontro era uma transformação, uma renovação e uma prece.  
Os primeiros sintomas foram um pouco caóticos, com desejos acumulados 
e vorazes. A dança foi companheira dessas aventuras e desventuras. Em 
um desses encontros, senti a dança dentro de mim de uma forma 
diferente, ela dançou para mim e não eu para ela. Algo emocionante na 
dançaterapia é que com o tempo ela se mostra cada vez mais, é como 
uma amiga que se entrega quando confia em você, realmente um diálogo 
com as forças da vida. Cada encontro com Pio é uma conversa com o 
infinito. Tenho muita sorte de poder presenciar o que acontece nesses 
encontros, eles estão cheios de uma mística simples e cotidiana. Para mim 
é um caminho sem volta e sem fim. Às vezes é difícil saber se o que está 
acontecendo comigo é benéfico ou não para minha vida, mas com a 
dançaterapia não houve esse momento de dúvida. 
 



 Há 6 anos quando aprendi sobre a dançaterapia através do Pio 

nunca pensei que uma linha, pontos, a voz, um tecido, se tornariam esses 

parceiros e professores. O movimento tem sido um grande mestre capaz de 

harmonizar os anseios mais viscerais. 

 

E havia uma lógica na dissociação, o básico era não ser. 

Pois bem aquele ponto virou uma linha, uma linha que foi traçada da 

ponta do meu dedo e que percorria todo o meu corpo me mostrando 

lugares desconhecidos de mim mesmo, aquela linha era minha história, 

minha vida foi traçada de um lado para o outro, para cima e para baixo, 

dentro e fora. 

Essa linha uniu mais do que pontos no ar, também costurou os pedaços 

espalhados do eu mesmo. 

Ele me armou e me chamou de corpo 

Tudo me mostrou quem sou, minha mão, as paredes, o corpo dos outros, 

os olhares. Igual e diferente, eles me refletiam e eu refletia eles. 

Foi revelado, o invisível foi revelado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terceira parte 
 

O mago. 

 
 Não acho que a dançaterapia me “tornou” uma “pessoa melhor”, 

mas me tornou mais inteiro, mais vivo.  Sinto-me cada dia mais habitando 

esse corpo nessa experiência humana. Há uma liberdade na dançaterapia 

que não é fácil de encontrar em outras práticas, estar em ação, estar em 

movimento, como se o infinito tivesse um lugar neste mundo finito.  

 

 Lembro que quando conheci a etimologia da palavra religião, me 

pareceu magnifica. Do latim re-ligare, voltar a unir, conectar. Apesar da 

palavra religião ser usada geralmente para referir-se a instituições e 

dogmas, me atreveria a dizer que, para mim, a dança é na essência da 

palavra, um ritual religioso, que dá a possibilidade de sentir-se parte de algo 

maior, reconectado. 

 

 Hoje, aos quase 33 anos, sigo com minhas praticas espirituais e a 

dança é uma parte importante do entendimento que tenho da 

espiritualidade. Uma chave de acesso a algo maior que nós mesmo, onde 

se consagra o ser. É uma meditação, um registro do divino em mim.  

 

 Devo confessar que primeiro segui o Pio, depois segui o método. 

Aquele furacão que passou pela minha vida como o anjo do mistério, com 

tanta presença e tanto silêncio. Um mágico veio me mostrar a dança que 

ordena a desordem. Sinto muita sorte pela oportunidade, agradeço ao 

destino, ao mistério, a María Fux e principalmente ao Pio Campo, esse mago 

e professor. Obrigado pela confiança e carinho. Obrigado também por ser 

paciente comigo, por olhar com amor para minhas fraquezas e por me dar 

a oportunidade de crescer com você. Muito do que sou hoje é porque 

conheci o Pio, esse grande guia e inspiração. Espero poder continuar a 

apreciar a dança desse mágico. 

 



 Quão profundos foram esses anos na companhia da dança. Cheios 

de milagre, magia e presença. Este presente é algo que carrego comigo 

como parte dos meus tesouros. 

 

 Obrigado também a todas as pessoas que colaboraram e colaboram 

com a Escola e que tornam possível que tudo aconteça. 

 

Muito obrigado 

 

Tornou-se minha companheira, me acompanha aonde quer que eu vá, é 

como o ar que está dentro e fora de mim. 

 

Esteban Ibarra “Tota”. 

 


