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Eis que chega o momento. Depois de quase sete anos na formação, adentro 

os campos da fase final, momento de registrar meu percurso de formação, mas 

como fazer? Como escrever sobre uma trajetória que foi 95% vivencial? Como 

conseguir expressar por intermédio das letras, sentimentos, vivências, aprendizados 

e tantas emoções vividas? 

O papel em branco se apresenta como um universo a ser construído, 

totalmente à mercê do desejo. É assim que qualquer obra começa: com o 

reconhecimento do desejo de executá-la. Esse desejo pode expressar um medo 

diante do espaço vazio. Entretanto, o desejo também pode brotar de um enorme 

prazer em juntar pontos e linhas, que lentamente vão se compondo e expressando 

este ou aquele conteúdo. Enfim, seja qual for o desejo, o fato é que o vazio vai 

desaparecendo à medida que formas forem começando a surgir. Aquelas primeiras 

linhas escritas na folha até então em branco, que, minutos antes, continha todas as 

possibilidades, vão ganhando contornos definidos, fruto das opções que o autor/

artista teve que fazer ao se decidir pela linha reta, e não pela linha curva. Essas 

escolhas acarretam redução de amplitude, mas propiciam, como resultado, a 

existência da obra que vai se delineando. 

Outra possibilidade que surge da folha em branco é a paralisação; que brota e 

se assenta sobre o reconhecimento da infinitude de possibilidades que poderiam se 

realizar ali, naquele vazio que espera, que aguarda pujante de formas; que nasce de 

uma recusa do autor/artista de renunciar à multiplicidade intuída naquele espaço. 

Daí, podemos concluir que criar é, antes de tudo, um ato de renúncia. Nada é criado 

se antes não houver renúncia à plenitude, que existe, porém, somente enquanto 

devir. Criar é um ato de escolha. 

Frente a tantas possibilidades que se projetam diante da folha de papel em 

branco, prestes a mergulhar na primeira palavra, reflito e abro mão do controle  

afirmando que este relato será apenas uma parte de toda vivência da minha história 

de vida com a dança, pois, no momento da escrita, muitas coisas ficam para serem 

ditas e outras são impossíveis de dizer, visto que residem no silêncio dos sentidos. 



O começo  

Nasci no norte do Brasil, no coração da Amazônia, em Manaus. Segunda filha 

dos quatro filhos de Geraldo e Maria, sou manauara, "caboquinha" do Norte, gosto 

muito de ser chamada assim. Cresci diante da simplicidade, pois meus pais não 

tinham muitos recursos financeiros. Não nos faltava o básico, mas era tudo muito 

limitado. A nossa riqueza estava na união da nossa família, no cuidado com que 

meus pais tinham em dar base, estrutura e raízes a nós, filhos, para que nossas 

asas pudessem crescer fortalecidas para dar voos altos e seguros. 

Não tinha roupa de marca nem comia frutas de fora da região, como uva ou 

morango – era muito caro –, mas eu lembro da fartura que via quando meu pai 

chegava do interior, daquele cheiro de cupuaçu que tomava conta da casa em 

minutos, cachos de banana pacovã, pupunha, tucumã, um isopor cheio de peixe, 

açaí e quilos de farinha. Isso para mim era a verdadeira riqueza!  

Cresci sentindo a força e a exuberância da floresta. Lá, é tudo muito intenso, 

as chuvas e o calor, é uma sensação inexplicável. Só fui compreender melhor o 

lugar onde nasci quando viajei para outras cidades.  

Acredito que toda essa regionalidade e experiências sensoriais vividas fazem 

parte, de alguma forma, da minha dança, pois o corpo de quem dança é constituído 

e influenciado por fontes culturais, econômicas, sociais, políticas, éticas e ainda 

estéticas, por técnicas corporais e linguagens artísticas distintas. 

Como a Dança chegou na minha vida 

A dança chegou nessa vida quando criança, eu devia ter uns 10 anos. Veio de 

forma lúdica, como uma linda brincadeira. Meu primeiro contato não foi em 

academias nem em estúdios de dança, não tive aulas semanais nem contato com 

técnicas, os encontros eram apenas dois sábados por mês num projeto chamado 

Criar e Recriar, proporcionado para os filhos dos sócios do Centro Espírita do qual 

meus pais faziam parte.  



O projeto tinha como objetivo desenvolver a educação através da arte e do 

contato com a natureza, uma forma de contribuir com a formação de futuros adultos 

mais sensíveis, reflexivos e orientados no caminho do bem.  

Nós (crianças) éramos participantes ativos no processo, protagonistas do 

trabalho, recebendo e criando as vivências e as experiências oferecidas. Quando 

tínhamos apresentações em algumas datas comemorativas, participávamos da 

composição cênica (coreografia, cenário e figurino) num compreender afetivo, 

criativo e estético. 

Lembro que as atividades eram simples e muito vivenciais, se adequavam 

aos espaços que havia, a dança era no piso de cimento queimado ou, às vezes, era 

na terra, entre folhas secas, debaixo de uma árvore.  

Sâmara, uma das monitoras do projeto, foi a mãe dos meus primeiros passos 

na dança. Ela levava a dança para o projeto inspirada no trabalho de Lia Sampaio, 

sua primeira professora e uma de suas mestras. 

Lia desenvolveu uma metodologia chamada Música e Movimento, que 

“propõe uma prática voltada para a livre expressão, cultiva competências e 

habilidades numa verdadeira integração do fazer e sentir.” (SAMPAIO, p. 13) . As 1

atividades visam, de forma mais natural possível, estimular: a criatividade, a 

sensibilidade, a espontaneidade, a concentração, o controle e a disciplina do físico, 

da mente e das emoções. Tem um respeito pela espontaneidade e a individualidade 

de cada um. A ideia não é ensinar arte à criança, e sim fazer arte com ela, levando-a 

a um desenvolvimento do pensamento mágico, estético e científico. 

Lia dedicou boa parte da sua vida desenvolvendo sua metodologia 

diretamente com o(a) professor(a) de educação infantil e educação básica, 

contribuindo com a formação continuada, sensibilizando e instrumentalizando esse 

professor para que ele pudesse ir além das “dancinhas” nas datas comemorativas, já 

que ele seria o grande responsável por introduzir a dança na escola. Esse professor 

faz toda diferença na formação da cultura da dança; contribui para a educação de 

cidadãos autônomos, conscientes de suas emoções, pensamentos e ações no 
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mundo em que vivem; propicia o autoconhecimento e o conhecimento do outro, bem 

como a expressão e a comunicação, através de diálogos verbais e corporais.   

A criança aprende sobre o mundo pelo corpo e o corpo é vivo, então ela 

precisa dessa experiência real, viva e direta com o mundo e a dança é um meio para 

esse contato. Maria Fux diz que “a dança não deve ser privilégio daqueles que se 

dizem dotados, ela deve ser ministrada na educação comum como uma matéria de 

valor estético, de peso formativo, físico e espiritual […]. Dançar não é adorno na 

educação. Integrando-a nas escolas de ensino comum como mais uma matéria 

formativa, reencontraríamos um novo homem como menos medos e com a 

percepção de seu corpo como meio expressivo em relação com a própria vida”. 

(FUX, p. 40)  2

Como criança que vivenciou a dança dentro de uma educação criativa, posso 

dizer o quanto ela moveu mundos dentro de mim. Tenho muitas lembranças daquele 

tempo, até mais do que da escola formal, sinto que veio como um despertar. 

Naquela época, não tinha muita dimensão, mas hoje, vendo o meu percurso de vida, 

percebo que a dança que vivenciei comunicou com a dança que já existia dentro de 

mim, e eu não sabia.  

Perguntei à minha mãe se, antes de participar do projeto, eu demonstrava 

interesse pela dança, se eu já dançava pela casa naturalmente, e ela disse que não. 

Eu tinha uma natureza mais introspectiva, era muito séria, chorava com muita 

facilidade... Minha mãe me disse que sentiu uma mudança em mim depois do 

contato com a dança, pareceu que recebi uma injeção de ânimo, um sopro a mais 

de vida e, aí sim, eu comecei a dançar pela casa, a sorrir mais e a fazer mais 

amigos. 

Eu fui uma criança um pouco tímida (ainda sou), mas a dança auxiliava a me 

expressar, elevava-me, trazia-me alegria, fazia me sentir em comunhão com o 

sagrado. Quando dançava, entrava num estado de completude, não me faltava 

nada. Isso me faz lembrar Ferreira Gullar dizendo: “a arte nasce quando o viver não 

é suficiente para exprimir a vida”. 

Lembro que, desde o primeiro contato, a dança era muito natural, eu não 

tinha vergonha nem dificuldade de me movimentar. Algumas pessoas, quando me 

 FUX, Maria. Dança, experiência de vida. 4. ed. São Paulo: Summus, 1983. 2



viam dançar, perguntavam-me se eu fazia dança em outro lugar, diziam que, no 

meio das crianças, a minha dança se destacava. 

Caminhos pela dança  

O projeto era destinado a crianças de até doze anos. Mesmo completando 

essa idade, continuei participando até os quatorze anos. As monitoras viram meu 

interesse e envolvimento com o projeto e me convidaram para ser estagiária, ali 

começou o meu trabalho com crianças. Fiquei como auxiliar na turma das crianças 

menores. Sâmara não estava mais no projeto e, nesse momento, tive uma 

proximidade maior com Sarah, irmã dela, que também fez dança com a Lia e era 

responsável pela turma de quatro a seis anos. 

Como não fazia mais aula de dança pelo projeto, pedi para minha mãe me 

matricular em uma escola de dança e fui fazer aula no Centro de Artes da 

Universidade do Amazonas (CAUA), que naquele momento só tinha aula de Balé.  

Fui para minha primeira aula e achei muito estranho, muito rígido e repetitivo, não 

era divertido nem criativo. Não me identifiquei com as músicas e decidi que não 

queria continuar, não era a dança que eu conhecia, ficando um período sem fazer 

aula de dança.  

Sarah estava dando aula de dança particular para uma menina de nove anos 

e me convidou para fazer aula junto com ela. Ela também dava aula em uma creche-

escola. Um dia, precisou fazer uma viagem e me chamou para substituí-la. Assim, 

aos dezesseis anos, tive minha primeira experiência com dança na escola, eram 

duas turmas com crianças de três a cinco anos e de seis a nove anos. A partir daí, 

sempre que Sarah precisava, eu a substituía.  

Naquele tempo, eu também já havia me tornado monitora do projeto e 

assumiria as aulas de dança com as crianças, fiquei responsável pela dança por 

muitos anos. 

O sentimento que me moveu para ser monitora do projeto foi a gratidão. 

Como o projeto foi tão especial e importante para mim, queria contribuir para que 

mais crianças pudessem ter suas vidas tocadas e transformadas pela arte, pela 

dança, assim como a minha foi.  



Há uns quatro anos atrás, tive a oportunidade de desenvolver um trabalho 

junto com uma jovem que me conheceu no projeto quando ela era criança. Ela se 

aproximou de mim sorrindo, com um brilho no olhar, e me disse: “Minha infância foi 

positivamente marcada pela sua arte e pela sua forma de encantar as crianças 

através dela. Eu te via como uma fada encantada, um ser que eu queria estar perto 

o tempo todo. Uma vez, eu fui chamada para participar de uma atividade com as 

crianças e, com auxílio de outros jovens, fizemos um pequeno teatro para elas. Mas 

o que mais me incentivou foi a vontade de repassar aquilo que recebi durante a 

infância no Criar e Recriar e sua imagem é muito significativa para mim”. 

Eu me vi nas palavras daquela jovem e senti que a arte vive no coração de 

quem se permite ser tocado. A criança está aberta ao campo do sensível, por isso é 

tão fácil encantá-la, ela simplesmente é, não julga. 

 Também refleti que não temos noção da repercussão das nossas palavras, 

gestos e atitudes, não sabemos quem vamos tocar, mas, com esse relato, tive a 

certeza de que o meu propósito com o projeto, de alguma forma, cumpriu-se e hoje 

essa jovem também segue com esse sentimento de gratidão e continuidade. Isso 

traz esperança e fortalecimento para continuar na missão de contribuir com a 

formação de pessoas melhores para o mundo, e não preciso pensar na mudança 

como algo que vá impactar milhões de vidas. Se tocar uma pessoa, transformar uma 

vida, já valeu a pena ter vivido.  

A dança e uma linda amizade 
  

Aos 17 anos, a mãe de uma amiga me falou que havia participado de uma 

oficina de dança no CAUA, que gostou muito do professor, da didática dele e achou 

que eu iria gostar de fazer aula com ele. Waldemir (o nome do professor) estava em 

Manaus aplicando uma pesquisa de Mestrado em Educação e havia passado na 

seleção para professor do centro. 

Fui fazer uma aula experimental e nem tinha ideia de que esse primeiro 

encontro seria o início de uma linda história de amizade, parceria e profissionalismo. 

Matriculei-me na aula de dança contemporânea e as aulas eram muito divertidas, os 



exercícios viravam células coreográficas e nós, alunos, fazíamos parte da criação. 

Foi uma época muito especial na minha vida, porque também pude conviver com 

alunos da faculdade de artes, mestrandos, professores... Era tão legal andar com 

aquelas pessoas, ouvir os diálogos, as inquietações, a vontade de mudar o mundo e 

como aquilo acendia uma chama em mim, de querer fazer a diferença, de ser um 

agente de transformação na vida das pessoas.  

Fiquei um ano fazendo aulas com o Waldemir, pois ele precisou voltar à Rio 

Grande do Sul para finalizar o Mestrado, mas, guiados pelas sincronicidades da 

vida, reencontramo-nos na Universidade. Ele foi meu professor de História da Arte e 

seguimos uma linda parceria: fui monitora do Grupo de Performances Artísticas, 

projeto de extensão que ele coordenava; assistente de tudo quanto era projeto que 

ele desenvolvia; foi meu orientador no bacharelado e licenciatura; depois de 

formada, trabalhamos juntos em uma escola; eu dava algumas aulas na 

Universidade junto com ele e o substituía às vezes.  

Dança como formação profissional  

A fase do vestibular estava chegando e fazer faculdade de dança nunca foi 

meu sonho. Na verdade, nem sabia que existia essa formação, soube por meio de 

uma amiga que fazia dança comigo e estava cursando a faculdade de dança. Ela 

sempre me falava sobre a grade do curso, que era muito legal, que estava gostando, 

que tinha bacharelado e licenciatura, etc. Enfim, plantou uma sementinha dentro de 

mim. 

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) tinha sido inaugurada há 

pouco tempo e o curso superior de Dança fazia parte da grade de cursos ofertados. 

O vestibular era no meio do ano, então resolvi fazer a prova para testar meus 

conhecimentos e, assim, preparar-me para prestar o vestibular para o curso que 

havia escolhido, Biologia, pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), onde a 

prova seria só no final do ano.  

Passei no vestibular, mas, para ingressar no curso, precisava passar pela 

prova de aptidão e fui fazer sem saber ao certo o que me esperava. Chegando lá, vi 



um monte de meninas muito bem-vestidas com suas roupas de balé e coques 

impecáveis. Fiquei meio envergonhada, pois estava com meu colã simples – aquele 

de regata que encontramos em qualquer loja de esporte –, uma calça legging, 

sapatilha, que havia comprado para fazer a prova, e uma trança com uma flor no 

cabelo. 

Primeira prova: Balé Clássico (exercícios na barra). A professora falava os 

nomes dos movimentos e eu não entendia nada, mostrou rapidamente e 

começamos. Essa prova foi pura cópia da menina que estava na minha frente. Eu 

não tinha noção nenhuma de balé, não sabia as contagens, não sabia o nome dos 

movimentos, não fazia ideia do que estava fazendo, foi um verdadeiro fiasco.  

Segunda prova: Dança Contemporânea. As meninas trocavam suas roupas, 

tiravam as saias e colocavam short, tiravam a meia-calça dos pés e colocavam uma 

sapatilha específica para dança contemporânea. Essa cena me marcou, porque, 

naquele momento, eu me comparei e me senti meio inferior, achando que não 

entendia nada do mundo da dança, perguntava-me o que estava fazendo ali e aquilo 

me desconcentrou. Na prova, a professora passou alguns exercícios no chão e uma 

célula coreográfica. Nessa parte, eu fui bem melhor, já tinha uma vivência com 

dança contemporânea e era boa em decorar os movimentos. 

Terceira prova: Improvisação. Colocaram duas músicas e pediram para 

escolhermos qual das duas queríamos dançar. Escolhi uma música que tinha 

tambores, uma pegada mais tribal. Essa fase da prova foi a melhor parte para mim. 

Como era improvisação, a dança era livre, lembro que teve um momento que 

esqueci que estava participando de uma seleção, comecei a sentir um calor e a 

dança tomou conta do meu corpo. Foi lindo! 

Resultado, não passei! Minha pontuação no balé foi insuficiente, mas a 

história não terminou por aí. Uma semana depois, ligaram da universidade me 

chamando para fazer uma prova de repescagem. Como já tinha uma noção do que 

me esperava, preparei-me psicologicamente e pedi à minha amiga umas dicas de 

balé. Naquela época, não tinha a facilidade que temos hoje de assistir aulas pelo 

YouTube.  

Fiz a prova e passei. Entrei na terceira turma do Curso Superior de Dança e 

comecei a cursar a faculdade sem planejar muito a minha carreira profissional, sem 



me importar se essa profissão daria dinheiro, entrei aberta para ver o que iria se 

apresentar. Continuei estudando para o vestibular do final do ano e, quando 

chegasse lá, eu decidiria o que fazer.  

Não passei para Biologia e escolhi seguir com a Dança. Estava gostando 

muito do curso, de pensar, de conhecer sobre o corpo, a dança e a arte. Tive a sorte 

de ter pais que apoiaram a minha escolha.  

Logo no início do curso, tive a honra de conhecer e ser aluna de Lia Sampaio. 

Fiz quatro disciplinas com ela, duas de consciência corporal e duas de improvisação. 

Já a admirava, mesmo antes de conhecê-la pessoalmente, pois, sem ela saber, já 

fazia parte da minha história na dança e poder beber diretamente da fonte foi um 

presente da vida. 

Ela chamou a minha atenção desde o primeiro momento, uma mulher alegre, 

acessível, chegava com suas roupas leves, sempre usando um xale, seu corpo fugia 

dos padrões “bailarinísticos”, usava colares volumosos que chamavam atenção para 

seu colo, brincos de pena, anéis grandes… Todas aquelas informações já 

comunicavam que ela era uma mulher diferenciada, criativa e autêntica.  

As aulas dela não eram aulas, hoje eu vejo que eram vivências. Ela buscava 

despertar a sensibilidade, principalmente dos corpos que já tinham um estereótipo 

de movimento, convidava a sair do externo e mergulhar para descobrir o caminho 

natural da essência do movimento. Ela via cada aluno como um ser individual e sua 

maior motivação era dar elementos para que pudéssemos acessar uma dança mais 

criativa.  

Alguns alunos sentiam muita dificuldade em sair dos “padrões de movimento”, 

achavam a aula chata, estranha, mas para mim aquela linguagem de movimento 

comunicava muito com algo dentro de mim, principalmente quando ela falava que a 

dança deveria ser acessível a todos, que todos os corpos podiam dançar, que ela 

não via cor, idioma, religião ou qualquer deficiência.  

As palavras de Lia me fazem lembrar Maria Fux. Hoje, percebo que a vida já 

vinha me preparando para o encontro com a Dançaterapia e o quanto a minha 

passagem pela faculdade foi importante para ampliar minha visão de mundo, meu 

olhar sensível, estético e reflexivo, além de conhecer mais a respeito dos campos de 

atuação do profissional da dança e seus desafios.  



No processo de formação, eu me permiti viver tudo que a faculdade poderia 

me oferecer. Além das disciplinas obrigatórias, fiz todas as de licenciatura, participei 

de projetos de extensão, projetos de pesquisa, minicursos, oficinas, etc. Acordava e 

dormia vivendo a dança, estava aberta e totalmente entregue. O contato com 

algumas disciplinas transformou minha vida, despertou ou comunicou com algo 

maior dentro de mim. Vou citar aqui algumas delas.  

Tópicos de Educação Especial


Nessa disciplina, nasceu em mim a vontade de trabalhar com a dança 

inclusiva, de levar a dança para aqueles corpos, que muitas vezes não são vistos 

pela sociedade como corpos capazes de dançar. 

Ao ver alguns vídeos de apresentações de dança com cegos e cadeirantes, 

meu olhar foi um pouco além, não queria desenvolver a dança com essas pessoas 

adaptando técnicas, preparando-os para apresentações. Eu pensava no poder que a 

dança tem, que poderia trazer mais vida e mais saúde para aqueles corpos 

ampliando a autoestima e o prazer diante da vida, pois a redescoberta do corpo já é 

o espetáculo da vida. 

O que mais gostei dessa disciplina foram as aulas extraclasse. Lembro que 

visitamos uma ala do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro que guardava a memória 

do antigo hospício e atualmente é uma espécie de asilo para doentes mentais, que, 

após a reforma psiquiátrica, os internos não tiveram para onde ir e permaneceram 

morando lá.  

O Centro Psiquiátrico é de responsabilidade do governo, mas infelizmente 

não é visto por ele. Sofre consequências do abandono, as paredes tomadas por 

infiltração, leitos enferrujados, era um verdadeiro depósito de pessoas. 

Passamos um dia desenvolvendo trabalho voluntário com alguns dos 

internos, auxiliamos a dar comida, levamos para pegar sol no pátio, conversamos e, 

no final da tarde, tivemos um momento de confraternização, onde fizemos uma 

apresentação de dança e no final dançamos forró junto com eles.  

Aquela visita me tocou. Foi forte olhar nos olhos daquelas pessoas e não as 

ver ali, vi um olhar vazio, distante, vi corpos marcados pelo abandono e isolamento 



da família, da sociedade e de si, corpos oprimidos, violentados, corpos apenas 

sobrevivendo. Saí de lá pensando na história de vida daquelas pessoas, refletindo e 

me perguntando sobre qual trauma haviam passado para estarem ali, se nasceram 

assim ou se aquele lugar as fez piorar. 

A outra visita foi na escola de surdos e mudos. Foi uma vivência mais leve e 

rápida, conhecemos o quadro de professores, as dependências da escola e, na hora 

do intervalo, ficamos junto com os alunos na quadra. Fiquei observando como eles 

se comunicavam, através da língua de sinais, como o corpo deles falava junto com a 

expressão facial e pensando como seria desenvolver um trabalho de dança com 

eles, como fazer os corpos dançarem sem música, como que eu iria me comunicar... 

Na época, não conhecia Maria Fux, nem seu lindo trabalho com esse público. 

A professora dessa disciplina estava querendo montar um projeto de extensão 

de dança inclusiva. Eu já havia me voluntariado, mas infelizmente o projeto não 

pôde seguir adiante, ela passou em um concurso e precisou se desligar da UEA, 

mas deixou plantada uma semente. Ainda quero ter a experiência de levar a dança 

para surdos. 

Através dessa disciplina, despertou em mim uma vontade de unir a dança 

com a saúde. Sentia que a dança tinha um poder curativo, que poderia ajudar na 

recuperação de pessoas adoecidas e considerei fazer uma faculdade na área da 

saúde para facilitar minha entrada em hospitais ou instituições para levar a dança 

como um recurso de tratamento. Pensei também em fazer Fisioterapia, uma área da 

saúde que, ao meu ver, tinha um diálogo com a dança, mas era um sonho meio 

distante para mim na época, pois a graduação em Fisioterapia só tinha em 

faculdades particulares e eu não tinha recurso financeiro.  

Processos Criativos e Composição coreográfica


Essas disciplinas abriram um portal da criatividade. Não queria ser coreógrafa 

porque que achava que não sabia criar, mas descobri que a criatividade sempre fez 

parte da minha dança e que ela não é um dom, e sim uma habilidade que vamos 

desenvolvendo à medida que nos permitimos entrar em contato com elementos que 

fazem despertar nosso mestre criativo. 



As aulas eram compostas por experiências criativas, que visavam instigar a 

compreensão da criação como um lugar de descoberta, um campo de infinitas 

possibilidades. O estudo de elementos como corpo, tempo, espaço, fluência, 

dinâmicas de movimentos, obras de arte, poesia etc., contribuíram para ampliação 

do nosso repertório de movimento.  

O meu interesse em estudar mais a respeito da criatividade e dos processos 

criativos continuou me acompanhando. Quando estávamos nos preparando para 

iniciar o projeto de pesquisa para concluir a faculdade, uma das professoras passou 

um questionário com o intuito de nos ajudar a descobrir qual nossa área de interesse 

e, a partir dali, definir a pesquisa e escolher o orientador. As minhas respostas 

apontavam estudos sobre criatividade e o processo criativo. Como eu participava de 

um projeto de extensão que se chamava “Grupo de Performances Artísticas” e, 

nesse período, era auxiliar direta do professor que coordenava o projeto, estava bem 

atuante nas criações coreográficas e performáticas. Então, surgiu meu interesse em 

querer pesquisar: quais as transmutações ocorridas no processo de transição de 

intérprete para coreógrafa?  

Intérprete é um sujeito que dança e que se propõe a uma alteração de 

condição, almejando atingir a possibilidade (habilidades e competências) de criar 

num caminho de interfaces onde interpretar o percurso torna-se essencial para a 

compreensão do “vivido”.  

A pesquisa foi baseada no meu processo, pois estava diante de realidades 

internas que impulsionavam meu corpo para a construção de uma linguagem própria 

e, por isso, fui meu próprio objeto de pesquisa.  

O momento pediu uma entrega por inteiro, para viver a experiência em toda 

sua plenitude. Foi um período maravilhoso na minha vida, mergulhei fundo no 

processo criativo através de leituras, diálogos com teóricos, pesquisadores de dança 

e artes, além da prática em si. Dormia, acordava, pensava e falava sobre a 

pesquisa. 

Identifico, hoje, que essa busca por uma linguagem própria já era um 

indicativo da busca pela minha dança, mas, como estava no meio acadêmico, segui 

nessa busca de forma teórico-prática.  



 Atuação profissional 

Finalizei a pesquisa, me formei e, no ano seguinte, escrevi a segunda 

monografia para concluir a Licenciatura. Assim que saí da universidade, comecei a 

dar aula de artes para alunos do 6º ao 9º ano e do ensino médio. Com o mercado de 

trabalho escasso para um recém-formado em dança, devido a falta de investimento 

na cultura, a educação é um dos meios mais garantidos de retorno financeiro. Como 

também quase não há concurso ou seleção para professores que contemplem a 

dança, ser professora de artes me exigiu ter que dar conta das quatro áreas (dança, 

música, teatro e artes visuais). Em contrapartida, continuei com produções 

independentes junto com um grupo de dança contemporânea. 

No mesmo ano, abriu o edital do Rumos Dança, programa de fomento gerido 

pelo Itaú Cultural. Os editais anteriores financiaram produções artísticas em dança 

contemporânea, e essa quarta edição veio com uma proposta diferenciada, de 

evidenciar a pesquisa dentro do processo criativo de dança contemporânea. 

Para o programa, criação é sempre um processo. Com base nisso, ele 

buscou privilegiar, mostrar e discutir o que movia essas investigações e como elas 

se desenvolviam. Com essa perspectiva, a comissão de seleção buscou, entre os 

506 projetos inscritos, questões com potencial de serem desenvolvidas no campo da 

pesquisa em dança contemporânea.  

O meu projeto foi um dos 21 selecionados e tinha como objetivo buscar uma 

singularidade coreográfica, uma assinatura a partir do próprio corpo, num processo 

autoinvestigativo. Os fatores que determinaram a escolha do tema surgiram das 

seguintes perguntas: "Em meio a tantas influências, tantos referenciais que ficam 

impregnados no corpo, como que o criador reconhece aquilo que é próprio dele?”, 

”Como que ele se apropria desses referenciais a serviço de uma nova estética?” 

O corpo de quem dança é constituído por diversas correntes, influenciadas 

por fontes culturais, econômicas, sociais, políticas, éticas e ainda estéticas, por 

técnicas corporais e linguagens artísticas distintas. 

No entanto, dentro deste contexto atual, onde várias transformações culturais 

ocorreram durante o século, o dançarino contemporâneo se vê no lugar de afirmar 

sua singularidade. É necessário colocar-se em seu lugar numa proposta de 



(re)conhecer sua forma de criação singular, ter uma escrita coreográfica onde quem 

veja (re)conheça não somente as influências, mas sim a afirmação própria do 

dançarino. 

Hoje, eu resumo essa pesquisa dizendo que o que eu queria mesmo era 
encontrar a minha dança. 

 A mostra dos resultados Rumos Dança aconteceu em março de 2010 em São 

Paulo e durou dezesseis dias. Essa viagem foi um divisor de águas na minha 

carreira artística. Havia criado muita expectativa, estava feliz com a possibilidade de 

conhecer e conviver com alguns artistas que admirava, viajei com olhar romântico e 

ingênuo.  

Assistindo algumas produções, confesso que a maioria não fazia sentido, não 

me emocionava. Às vezes, eu me questionava e me achava ignorante por não 

compreender o que muitas vezes é feito para ser incompreendido, não conseguia 

dialogar com os artistas. Eles vinham com uma linguagem rebuscada, com muitos 

referenciais e, por mais que explicassem, não fazia sentido. 

Participava como ouvinte dos diálogos abertos sobre as obras e alguns eram 

meio desrespeitosos com o trabalho do outro, desvalorizava, falava mal e comecei a 

me sentir deslocada. No final da temporada, estávamos em um coquetel e fiquei 

observando os artistas naquele espaço. Comecei a ver muito egocentrismo, fiquei 

me perguntando onde estava a dança na vida daquelas pessoas, o que 

verdadeiramente as motivava. Com a minha arte, eu queria acessar as pessoas num 

lugar um pouco mais profundo. Comecei a achar aquilo muito superficial, o 

vislumbre, o palco e os aplausos já não faziam mais sentido para mim e fiquei me 

questionando se existia uma dança que pudesse tocar as pessoas, que pudesse 

despertar e trazer sentido de viver. 

Ali, afirmei para mim que eu queria acessar uma dança que fosse além da 

técnica, da repetição de movimento, das apresentações, de querer chocar ou 

incomodar o expectador. Acreditava que a dança tinha uma potência, que era uma 

manifestação divina, que ela poderia curar, transformar, e segui na busca de querer 

compreender o que move o ser humano. 



Voltei a Manaus e nunca apresentei a pesquisa e o resultado lá, não via mais 

sentido naquilo que estava fazendo e fui deixando a dança de lado. Depois da 

apresentação em São Paulo, fiquei três anos sem dançar.  

Recalculando a rota 

Minha vida mudou de rumo. Estava vivendo um relacionamento a distância e, 

juntos, decidimos morar na mesma cidade para conviver e facilitar a organização 

para o futuro casamento. Achamos que o melhor seria eu me mudar para Fortaleza 

e, assim, fui morar com meu namorado e a família dele. Morar junto com a família 

dele seria até o final daquele ano, mas a realidade foi outra. Na busca de construir 

uma história na nova cidade e conhecer pessoas, resolvi fazer faculdade de 

fisioterapia, resgatando o antigo sonho de unir a dança com a saúde.  

Dois anos depois, o relacionamento ficou insustentável e chegou ao seu fim. 

Foi um fechamento de ciclo muito doloroso. Distanciei-me de mim, fiquei bastante 

abalada emocionalmente, quase entrei em depressão e precisei trancar a faculdade, 

voltando à Manaus, meu lugar de origem, para me reconectar com minhas raízes, 

receber colo, calor e amor da família para me curar. Hoje, posso dizer que o 

processo de restabelecimento foi uma das travessias mais lindas que já vivi. Foi 

muito doloroso, mas pude sentir o Divino pertinho de mim. Vieram muitos 

aprendizados, recebia orientações muito claras do que fazer e a arte veio me 

resgatando e me fortalecendo em forma de desenhos. Nunca me achei boa em 

desenho, mas sentia necessidade de expressar meu sentimento no papel em forma 

de linhas, cores, texturas…  

Assim que voltei a Manaus, reencontrei o Waldemir, contei tudo que havia 

acontecido e, como um grande amigo que estende a mão e busca uma forma de 

ajudar, convidou-me para trabalhar com ele numa escola como assistente do projeto 

que ele coordenava. Era um projeto de atividades artísticas.  

Em contato com esse trabalho, senti muito forte o poder da arte como forma 

de terapia. Via o quanto eu conseguia me expressar, dar vazão aos sentimentos. 

Com o tempo, foi despertando em mim a vontade de auxiliar outras pessoas a se 



reconectarem consigo, com a beleza e com a criatividade fazendo uso da arte e 

comecei a pesquisar uma formação em arte-terapia. 

Naquele período de busca, reencontrei com a Sâmara e, em uma das nossas 

conversas, falei sobre a arte-terapia e o que me motivava a fazer a formação. Ela 

me ouviu, depois começou a me falar sobre a dançaterapia e me convidou para 

fazer um módulo sem compromisso, sem pensar na formação, disse que eu 

precisava conhecer o Pio. Ouvi com atenção, mas, como estava distante da dança, 

não vi muita possibilidade de fazer. Aquela não era a primeira vez que Sâmara me 

falava da dançaterapia. Quando eu ainda estava na faculdade, soube que estava 

fazendo a formação com o Pio e, sempre que me encontrava, lançava uma 

sementinha, vinha falando aos poucos da dançaterapia.  

A dança veio me resgatar  

Um dia, eu estava no meu quarto dobrando algumas roupas e – meu irmão 

tem um hábito de ouvir música instrumental – uma das músicas que estava tocando 

chamou a minha atenção. Fiquei ouvindo e, aos poucos, a música foi tocando o meu 

corpo, movimentando-o lentamente, foi me envolvendo de tal forma que me fez 

dançar. Foi uma dança diferente, uma dança mais interna, o movimento vinha de 

dentro, lembro que movimentava meu tronco e meu quadril. De olhos fechados, via 

meus órgãos se movimentando trazendo um impulso de dentro para fora; em 

seguida, minhas mãos tocaram minha pele. Fazia tempo que não tinha um contato 

tão íntimo comigo mesma e comecei a chorar por me sentir bem em minha própria 

companhia e por receber a visita da dança, uma dança diferente que comunicou 

com a minha alma. 

A partir dali, fui voltando a dançar. Lembro do dia que fiz as pazes com a 

minha imagem refletida no espelho. Por conta da situação emocional que estava 

atravessando, emagreci muito, estava com olheiras profundas e semblante 

entristecido, não conseguia me olhar no espelho e me achava muito feia. 

Novamente, estava em meu quarto e meu irmão ouvindo música. Uma das músicas 

me fez começar a dançar e me levou até a frente do espelho, sentei, mas não me 

olhava. Veio uma música meio tribal, com sons da natureza e começou a vir 



movimentos mais selvagens, de bicho, meio onça, olhei-me no espelho e a imagem 

que eu via era de uma mulher selvagem, forte, de olhar profundo. Fiquei um tempo 

dançando e me olhando, até que parei, olhei bem no fundo dos meus olhos e vi uma 

mulher linda e forte renascendo. E, assim, comecei a me olhar com mais gentileza 

no espelho. Quando sinto que estou me distanciando de mim, lembro desse dia, 

busco me olhar nos olhos e chamar meu nome, como forma de chamar a mulher 

selvagem que habita em mim, pois é ela quem me dá força para seguir quando 

preciso atravessar algum desafio. 

Dessa forma, a dança veio me resgatando, apresentando-se novamente na 

minha vida e eu voltei a dançar com mais frequência, mas ainda não ultrapassava o 

limite do meu quarto. Era uma dança mais intimista, só eu comigo mesma. 

O chamado 

Depois da travessia, comecei a sentir um chamado. No segundo semestre de 

2015, vinha buscando algo que desse um sentido maior à minha vida, que trouxesse 

um direcionamento, que me capacitasse para auxiliar pessoas nos momentos de 

travessia. Estava acompanhando uma coaching de alta performance que faria um 

treinamento em novembro e fiquei com vontade de fazer, mas continuei pesquisando 

algum curso, ou viagem. Ficava navegando pela internet, pesquisando e não decidia 

nada, até que lembrei da conversa com a Sâmara sobre a dançaterapia e, pela 

primeira vez, fui pesquisar sobre. 

 Acessei o site da dançaterapia e vi que teria um módulo em novembro, em 

Pirenópolis e em São Paulo. Li as informações que tinham no site e, em seguida, 

pesquisei alguns vídeos no Youtube. Acessei primeiro uma entrevista antiga do Pio 

para um programa de TV. Ouvi com atenção o que ele falava e cada palavra vinha 

como um convite de que, realmente, eu precisava conhece-lo. Depois, assisti a um 

vídeo chamado “caminhos para ser”. Quando vi Pio e o grupo dançar, comecei a 

chorar. Não sabia de onde vinha tanta emoção, mas o que tinha naquele vídeo me 

tocou profundamente. Passei a noite assistindo outros vídeos e chorando, depois 

pesquisei sobre Maria Fux e fiquei encantada com aquela senhora. Naquela noite, 

decidi ir para o módulo de novembro em Pirenópolis. 



Meu encontro com a Dançaterapia  

Quando cheguei no Espaço Azul, local onde aconteciam os módulos em 

Pirenópolis, as pessoas estavam tomando café da manhã e Pio veio me 

cumprimentar e dar boas-vindas. Deu-me um abraço, convidou-me para tomar café 

junto com o pessoal e fiquei à espera para começar a dança admirando aquele lugar 

rústico, aconchegante e cheio de plantas. As pessoas estavam vestidas com calças 

largas, roupas coloridas, vinham falar comigo com um sorriso e me abraçavam, fui 

me sentindo super acolhida.  

Minha primeira vivência começou na cozinha. Começamos a nos conectar 

com a respiração; depois, a nos movimentar junto com a respiração. Eu prestava 

atenção nas palavras do Pio, na forma como conduzia a dança e me encantei logo 

de primeira com o método, pois o movimento vinha a partir de um comando, uma 

palavra, ele ia contando uma história e o movimento ia progredindo. Depois, 

descobri que o que eu chamava de comandos são os estímulos. 

Já no espaço da vivência, depois de um tempo dançando, Pio dividiu o grupo 

em dois e fiquei no grupo que primeiro olhava a dança do outro. A música começou 

a tocar e aquelas pessoas, sem precisar de ensaio, movimentavam-se com uma 

sintonia tão linda que fui me encantando a tal ponto que eu não via mais as pessoas, 

eu via a energia que se movimentava, parecia que estava vendo Deus, era algo 

divino. Aquela energia começou chegar a mim e me senti sendo atravessada, meu 

coração pulsava, meu corpo tremia, senti uma emoção tomar conta de mim e, 

naquele momento, ouvi uma voz dizendo: "Essa é a dança que você buscava!" 

Comecei a chorar e passou um filme da minha vida, lembrando de tudo que vivi, os 

caminhos que percorri, a busca pela minha dança e, naquele momento, senti que 

tudo aquilo me preparou para estar ali, para o encontro com a dançaterapia. 

Escrevo essa parte com lágrimas dançando em meu rosto, pois me emociono 

toda vez que lembro ou falo desse momento.  

Foi um final de semana inesquecível e transformador, palavras não 

descrevem a plenitude do meu sentir. Fazia muito tempo que não dançava para 

além do meu quarto e senti muita gratidão ao universo por aquele (re)encontro onde 



pude silenciar e olhar para dentro sem julgamento, sem pensar em querer agradar e 

se os movimentos estavam certos ou errados, apenas deixar fluir e ser, mergulhar 

na minha essência e sentir a manifestação do amor, o contato e a conexão com a 

natureza me (re)conectar com o sagrado, com o Mestre que habita em mim, voltar 

para casa.  

Nunca vou esquecer o olhar do Pio, um olhar que dava a sensação que 

enxergava dentro de mim, forte, generoso, presente e acolhedor. No final do módulo, 

compartilhei meu sentimento e Pio me falou: “Rosa, eu ia te falar, mas vou aproveitar 

sua fala para lhe dizer agora. Você já começou a sua formação, a dançaterapia é o 

seu caminho, para poucas pessoas eu digo isso. Eu ousei uma vez falar para uma 

pessoa que a dançaterapia não era pra ela. Não sei quanto tempo vai levar, mas vou 

te esperar. Você pode fazer a formação com outra pessoa, participar de outros 

grupos, não importa, mas você deve fazer. Ou pode fazer comigo e eu te espero. Eu 

não tenho dúvida, ela é o seu caminho”. 

Prestei bastante atenção no que ele falava e essas palavras vieram 

direcionando meu caminho, chegaram como uma resposta para o que vinha 

buscando. 

Para encerrar o modulo e nos despedir, a proposta era abraçar uma pessoa, 

que, assim, estaríamos abraçando o mundo. Pio veio ao meu encontro com os 

braços abertos, eu abri os meus e fiquei olhando nos olhos dele por um tempo, 

depois o abracei. Quando meu peito encostou no dele, meu corpo tremeu e juntos 

começamos a chorar. Senti que aquele abraço selava um grande reencontro e o 

início de uma linda jornada juntos. Depois, ele se curvou diante de mim e eu me 

curvei diante dele em gratidão honrando sua dança, sua presença e sua história.  

Voltei para casa sentindo paz e uma alegria no meu coração como há muito 

tempo não sentia. Queria sorrir para todas as pessoas que via na minha frente, meu 

corpo pulsava, sentia-o vivo, vibrante, meus cinco sentidos estavam mais aguçados 

e me sentia em presença, habitando meu corpo. 

Apesar de todo encantamento com a dançaterapia, a formação era algo 

quase impossível para mim naquele momento, pois não tinha condição financeira 

para viajar cinco vezes ao ano, saindo de Manaus para Pirenópolis ou para São 



Paulo. Além dos gastos com bilhete aéreo, tinham os módulos, a hospedagem e a 

alimentação. 

Entretanto, janeiro seguinte, haveria um outro módulo e resolvi ir. Gastei as 

últimas economias que tinha com o bilhete aéreo e o pagamento do módulo, mas 

não sabia como nem onde iria me hospedar. Foi, então, que pensei em falar com a 

Sâmara para saber se ela tinha alguma amiga da dançaterapia que poderia me 

acolher. Sâmara pensou na Andreia Lis, entrou em contato com ela e a mesma se 

dispôs a me receber. Na hora que cheguei, Andreia estava no trabalho, deixou a 

chave na portaria e me disse para ficar à vontade. Fiquei impressionada com a 

confiança que ela teve. Sem me conhecer, abriu a porta da sua casa para me 

receber e só fomos nos conhecer pessoalmente na manhã do dia seguinte. Com 

essa atitude, fiquei pensando na família que a dançaterapia formava e que aquela 

formação tinha algo diferenciado. 

Fui com Andreia para o espaço da dançaterapia em São Paulo. Pio começou 

o módulo falando do poema Prece, de Fernando Pessoa, que traz um pensar que, 

independente de crenças, existe um ser que habita em nós e rege tudo. Ao longo da 

vivência, falou sobre a fé, a fé que ele tem na dança, sobre saber entregar, confiar e 

o quanto a dança transformou a vida dele, que, hoje, pode dizer que é 

profundamente feliz pela sua existência.  

Nesse módulo, senti a dança da vida me convidando a estabelecer um 

contato maior com o mistério. Cada palavra dita por Pio e cada movimento dançado 

conectava com algo maior que eu, meu corpo e o "eu" que habita em mim pedia 

para trilhar nesse caminho e finalizei o módulo determinada a fazer a formação. 

Como faria eu não sabia, mas eu tive fé, acreditei e confiei que se fosse meu 

caminho, se fosse para ser dançaterapeuta, o universo conspiraria a meu favor. 

Falei com Pio sobre a minha decisão e entreguei. 

A partir dessa decisão minha vida foi se transformando. Não foi nada mágico, 

apesar de ter muita magia. A formação trouxe um novo significado ao que, até então, 

compreendia ser o viver. A cada passo que eu dava, o universo vinha e me 

sustentava. 

 Quando retornei de São Paulo, eu estava sem emprego e minha renda, 

naquele momento, era por meio do artesanato. Como fazia alguns anos que não 



dava aula, senti que precisava voltar a dar aula de dança para criança, mas não 

estava disposta a ir a academias ou estúdios, queria um espaço diferenciado, e 

encontrei a Yupi, uma "casa de brincar" onde ofereciam aulas de musicalização 

infantil, oficinas sensoriais. Eu vi ali um espaço que poderia acolher o meu trabalho 

com a dança da forma como eu acreditava. Enviei uma mensagem diretamente para 

as sócias do espaço falando sobre o meu trabalho e perguntei se elas tinham 

interesse em acolher a dança. No dia seguinte, estava em reunião com elas e, um 

mês depois, abria a turma de dança criativa para crianças de três a cinco anos. 

Sou eternamente grata a Yupi, guardo com muito carinho tudo o que vivi 

naquele espaço, pois foi meu laboratório. Eu tinha a liberdade para fazer o que eu 

quisesse. Pude experimentar, criar, ver o que dava certo, o que não dava, sem 

cobrança e assim fui me firmando e me afirmando na minha metodologia, 

redescobrindo meu potencial e reconhecendo que minhas aulas de dança para 

crianças são diferenciadas.  

Vejo que quanto mais eu trazia a dançaterapia para minha vida, mais ela 

conspirava para que eu pudesse seguir nesse caminho. Quando chegava próximo 

de algum módulo, recebia encomendas dos artesanatos, abria inscrição para 

participar de feira criativa – uma oportunidade de expor e vender meus produtos –, 

substituía professora na Yupi, meu pai me auxiliava com algum dinheiro... Tudo que 

recebia era destinado para dançaterapia. Não era muito, ficava no limite, mas 

sempre tinha o suficiente para consegui participar dos módulos. E, quando não 

tinha, apareciam anjos em forma de pessoa que me auxiliavam. 

Tiveram dois módulos que não conseguiria ir pelo valor do bilhete aéreo. Uma 

pessoa que participava dos encontros de dançaterapia em São Paulo me auxiliou 

nessas duas vezes doando milhas. Quero deixar aqui registrado o meu 

reconhecimento e gratidão ao João por esse gesto de generosidade e gentileza; o 

bem, só sabe quem recebe.  

O tempo foi passando e fui me fortalecendo no meu trabalho, acreditando 

mais no meu potencial, ao ponto de conseguir entrar em duas escolas levando a 

dança criativa. E, assim, minha renda foi aumentando. 

Nas idas a Brasília, reencontrei um amigo que, com o tempo, virou meu 

namorado. Motivado pelos nossos reencontros, ele se ofereceu a me auxiliar com 



bilhete aéreo e o valor dos módulos. Sou muito grata ao Raul, hoje meu marido, pelo 

apoio financeiro para que eu pudesse seguir e concluir minha formação, grata por 

compreender, respeitar e incentivar a dança na minha vida. 

Assim, consegui concluir a formação, vivendo na prática que o caminho se faz 

caminhando. O importante é dar o primeiro passo e confiar, e não esperar as 

circunstâncias certas, o momento perfeito, para começar. Se eu fosse esperar ter 

dinheiro para iniciar a formação, talvez eu nunca fizesse.   

Formação em Dançaterapia 

A cultura do capitalismo está levando as pessoas à superficialidade, ao 

imediatismo, incentivando o “ter” como fonte de prazer. Sentir prazer é uma 

necessidade básica, vital, mas precisamos ter cuidado para não se deixar levar por 

fontes instantânea de prazer que, ao invés de regenerar, acaba destruindo. Tenho 

visto muitas pessoas correndo em busca do sucesso para conquistar a felicidade. 

Com isso, acabam se distanciando de si, ficando com corpos dessensibilizados e, ao 

sentir alguma dor, anestesiam para não atrapalhar a produção. 

A dançaterapia vem fazendo uma revolução silenciosa, atuando na cultura do 

ser. O formato da formação já nos convida a desacelerar, pois, para ser 

dançaterapeuta, precisa no mínimo de três anos de dedicação, mostrando que a 

vida precisa de tempo para maturar, para ampliar a escuta de si e para sensibilizar o 

corpo.  

A dançaterapia é mais que uma formação profissional, é uma jornada ao 

autoconhecimento, é um estilo de vida, é um caminho que mostra o sentido da 

existência, que desperta nossa humanidade, que desperta o ser humano que habita 

em todos nós. Amplia nosso olhar diante da vida, trazendo a compreensão de que 

tudo é movimento, de que somos natureza, de que somos um.  

Trilhar nesse caminho é autorresponsabilizar-se pela própria jornada, que, 

antes de querer transformar a vida do outro, eu preciso primeiro transformar a minha 

vida, tudo começa por mim. No momento do estágio, eu senti que precisava me 

entregar mais, precisava vivenciar no meu corpo toda a vivência antes de levar para 



o grupo, porque, assim, eu me aproprio daquilo que vivenciei e levo uma experiência 

viva, não uma cópia ou uma aula qualquer. Isso me faz lembrar Maria Fux, quando 

ela fala que não ensina, mas entrega o que vai descobrindo a partir de seus próprios 

limites e possibilidades, e que tenta ser uma ponte de comunicação com sua própria 

experiência, onde ela dá essa experiência de maneira viva e sempre encontra 

receptividade nas pessoas.  

Quanto mais eu trilho o caminho da dançaterapia, mais eu me encanto e 

admiro a Maria Fux. Sou muito grata pela entrega, a dedicação, a humildade e o 

amor dela pela dança, pois trouxe um método que não ensina a dançar, e sim 

desbloqueia o que impede as pessoas de dançarem, removendo o que desconecta 

delas mesmo, transformando os "não posso" em “sim, eu posso" e, a cada 

movimento que a pessoa se permite fazer, reverbera na vida, mostrando o quanto 

ela é capaz de renovar, de criar e de ser protagonista da própria vida. 

Etapas da formação 

1. Ampliar a escuta 


Essa fase da formação solicitava que eu me permitisse estar na companhia 

de três pessoas que me desafiavam e, em vez de focar nos defeitos da pessoa e no 

quanto ela me irritava, o exercício era voltar o olhar para mim, colocar-me no lugar 

de observadora, pois o que vejo nos outros revela informações valiosas sobre mim. 

Ser consciente daquilo que projetamos nos outros permite-nos descobrir 

como somos de verdade. Quando adquirimos o conhecimento desse mecanismo 

mental, é fácil recuperar o controle sobre o que está acontecendo em nosso 

interior para que possamos fazer uso disso e trabalhar os aspectos que estão 

presentes em nós, mas que não desejamos manter ou que queremos transformar 

de algum modo. 

Exercitar a escuta vem sendo um mergulho constante para dentro de mim, um 

processo de autoconhecimento. A dançaterapia vem me ensinando a olhar para 

meus defeitos com mais generosidade. Eu tenho uma tendência a ser rígida comigo 



e venho aprendendo a ser mais flexível, a acolher meus sentimentos, a me julgar 

menos e a me amar. 

Com esse exercício da escuta, minha relação com meu irmão mais velho 

melhorou. Desde pequenos, a gente se estranhava, eu só olhava os defeitos dele, 

julgava, achava que ele tinha muito que melhorar, mas essa mudança que buscava 

nele começava em mim e busquei focar nas virtudes que ele tem, a tratá-lo com 

mais gentileza, amorosidade e assim fui abrindo espaço para nossa relação se 

transformar. De vez em quando, entro no lugar de juiz e de vítima, mas, com o 

fortalecimento da prática, eu vou tendo mais consciência desses momentos, já 

consigo perceber quando estou dentro e é mais fácil sair.   

No meu casamento, eu pratico diariamente a escuta. Nem sempre sou bem-

sucedida, mas o importante é que, nos momentos desafiadores, eu lembro da 

dançaterapia e busco praticar seus ensinamentos. No período da pandemia, por 

muito pouco não me separei do meu marido, atravessamos um período turbulento, 

não conseguíamos nos entender. Na travessia do mar revolto, chamava a 

dançaterapia e ela me lembrava de respirar, pois é no respiro que relembro quem eu 

sou; é no respiro que encontro espaço mesmo diante dos apertos; é no respiro que 

habito meu corpo; é no respiro que me centro, que chego na presença, que elevo 

minha consciência e consigo estabelecer uma relação maior com o divino; é no 

respiro que solto os pesos, entrego e peço amparo da vida; é no respiro que 

compreendo onde está o movimento em mim, o que me anima, o que faz me sentir 

viva, o que me nutre, me motiva; é no respiro que encontro o tempo e o silêncio. 

Praticar a dançaterapia não significa que eu precise estar movimentando meu 

corpo diariamente, a dançaterapia é uma maneira de existir, o sentido da dança é a 

própria existência humana. Por isso, só é possível compreender este sentido nas 

experiências, sejam elas pessoais, profissionais, educacionais, estéticas, 

ritualísticas... E essas experiências podem se transformar em vivências. 

Dependendo do que eu quero levar para o grupo, eu escolho um estímulo que 

comunique com a história que eu quero contar. Assim, quando eu movimentar o meu 

corpo, é minha história que se movimenta junto e, se faz sentido para mim, com 

certeza o grupo vai sentir.  



2.  Estágio 1 


Nessa fase, iniciava-se as conduções com um grupo chamado de “grupo 

protegido”, formado por amigos e familiares dispostos a estarem com você nesse 

processo. Quando cheguei nessa fase, em vez de montar um grupo protegido, Pio 

me sugeriu já começar numa instituição com um público que não me trouxesse tanto 

desafio.  

O meu critério de escolha da instituição foi um lugar que fosse mais próximo 

da minha casa, para facilitar e me ajudar a manter a regularidade. Na busca, 

encontrei o Lar das Marias, só que não me dei conta do desafio que seria estar 

nesse lugar. 

O Lar das Marias é uma casa que acolhe mulheres que vem do interior do 

amazonas fazer tratamento de câncer na capital. A casa fica bem próxima ao 

hospital do câncer. 

Fiquei um ano com elas. Assim, pude acompanhar a transformação de seus 

corpos, a perda de cabelo, o emagrecimento, a retirada do seio e a morte de duas 

mulheres. Foi uma experiência forte, que me trouxe muitos aprendizados, ampliou 

meu olhar diante da vida, diante do ser humano. Toda vez que saia de lá, saia 

reflexiva e grata pela oportunidade de dançar e aprender muito com elas. 

Não eram todas que participavam. Uma parte ficava no quarto, por não ter 

força de levantar da cama, e outras tinham vergonha de dançar, mas sempre 

estavam na sala para ver. A rotatividade era grande e participavam também as 

acompanhantes, que muitas vezes eram filhas, irmãs e noras. 

Comecei as conduções e enviei o primeiro vídeo para o Pio, foi a gravação da 

minha terceira condução, onde eu lembro que utilizei o balão e a proposta era 

dançar a leveza. Tinha me inspirado em um livro da Maria Fux e achei que estava 

“arrasando” na condução. Pio assistiu e, na partilha amorosa, ele foi realmente muito 

amoroso, foi preciso nas palavras pontuando o que eu precisava melhorar e chamou 

minha atenção para um jeito meu de ser, que até então eu não percebia: com o 

grupo, eu estava sendo muito rígida e, às vezes, autoritária. Quando ele falou isso, 

eu me assustei, porque achava que estava sendo amorosa, mas aceitei numa boa 

as orientações dele e, então, fui assistir o vídeo para ver o que ainda não tinha visto. 



Quando assisti, fiquei envergonhada pela minha atitude com elas e, assim, iniciei a 

minha busca para transformar a rigidez e o autoritarismo.  

Eu levava as coisas muito a sério, era direta e dura nas palavras. Minhas 

atitudes eram um reflexo da minha insegurança e de como eu me tratava. Com isso, 

exigia do grupo um nível de envolvimento e de respeito ao meu trabalho, não 

gostava de ouvir conversas aleatórias, brincadeirinhas, na hora da vivência. 

Com o tempo, fui aprendendo a rir de mim mesma, a brincar mais e fui 

compreendendo que, nos encontros, eu estou ali para dar o meu melhor sem cobrar 

nada, estou para servir através do que pulsa em mim e, assim, fui encontrando uma 

forma mais amorosa de ser e de me comunicar. 

Ao longo das conduções, fui superando outros desafios. Eu falava muito e 

demonstrava pouco, sentia vergonha de dançar sozinha na frente delas. Com o 

tempo, fui dançando mais. A minha fala no início era um pouco técnica, e Pio foi me 

falando que um dançaterapeuta é um contador de história, que os encontros são 

mágicos. Então, sugeriu que eu transformasse a minha fala em histórias, pois a 

história cria um envolvimento criativo com o estímulo e com quem está dançando. 

A escolha da música foi um outro desafio. Às vezes, escolhia o estímulo e 

ficava procurando uma música que pudesse se adequar à proposta. Outro momento, 

escolhia a música e ficava buscando encaixar um estímulo. Sem contar que, quando 

chegava no encontro, via que elas não respondiam corporalmente a ideia e saia 

mudando de música. Na prática das conduções e participando dos módulos com o 

Pio, a dançaterapia foi sensibilizando minha audição, ensinando-me a escutar uma 

música de verdade, a sentir a energia da música, dos instrumentos, do tempo, do 

ritmo, da melodia e a perceber qual estímulo ela pode trazer.  

Foi emocionante, ao longo dos meses, ver a dança transformar os corpos 

adoecidos em corpos mais criativos e expressivos. A dança levava alegria, 

movimento, esperança e saúde.   

Testemunhos 

“Senti vontade de voar, fui para outros lugares. Dançar está 

sendo uma oportunidade de viver outras coisas, já que aqui na casa 



estamos falando o tempo todo sobre doença... Foi muito bom o 

momento do abraço. Estamos juntas todos os dias, e não nos 

abraçamos. A dança foi uma forma de me sentir diferente.”  

“Senti vontade de chorar, queria colorir o mundo todo!” 

“Hoje, eu não estava com vontade de dançar, estava triste, 

porque perdemos uma companheira da casa para a doença e isso me 

fez ficar com medo, mas a dança me fez ficar mais leve e voltar meu 

olhar para a vida, para fé e esperança.” 

“Hoje, foi muito divertido. Fazia tempo que eu não ria tanto. Foi 

bom relembrar minha infância, brincar de tomar banho no rio, brincar 

de ser rio.” 

“Hoje, eu tive coragem de dançar. Eu dançava quando era mais 

nova. Depois que casei e fiquei mais gordinha, eu não dancei mais, 

não acho meu corpo mais bonito, mas, na hora de dançar sozinha no 

centro, eu relembrei como gosto de dançar. 'Tô' me sentindo tão leve.” 

Mudanças esperadas e inesperada 

O ano 2019 foi marcante para mim, seria o ano em que me formaria, mas a 

vida me convidou para dançar sem me dar tempo de recusar o convite, trouxe 

mudanças significativas. Em menos de um mês, meu pai desencarnou, casei e 

mudei de cidade. Foram muitos movimentos para processar ao mesmo tempo. 

Dentro de mim, era uma mistura de sentimentos, convivia com a alegria do início de 

uma vida a dois junto com o luto e a mudança de cidade.  

Com doze dias que meu pai havia desencarnado, eu fui para um módulo de 

dançaterapia em Brasília e lá pude respirar. Pio fez uma vivência com as linhas e, 

em um momento, ele pediu para que eu entrasse no centro da roda e dancei com a 

linha da existência do meu pai. Em seguida, Pio pediu que eu me despedisse da 

linha e entregasse para o mistério. Despedi-me do meu pai e deixei ele ir.  



Nosso corpo é um livro de registros, nele ficam impressas nossas emoções e 

sentimentos. Poder expressar com o corpo o que muitas vezes não conseguimos 

dizer é uma graça. É uma benção ter a dança em minha vida, pois, sempre que 

estou me distanciando de mim, ela vem para me resgatar. 

3. Estagio 2 


Retomei os estágios em Brasília, a cidade onde moro hoje. Estava querendo 

levar a dançaterapia para idosos e encontrei a Casa do Vovô, uma casa de repouso, 

um asilo particular. 

Encontrei pessoas com patologias diversas, a maioria cadeirantes e poucos 

deles eram lúcidos. Vi corpos marcados pelo tempo e fiquei refletindo sobre a 

história de vida deles, o que esperavam da vida, ou se ainda esperavam algo. 

Tive apoio da terapeuta ocupacional que mobilizava os técnicos de 

enfermagem para levar os idosos para o pátio. Levei comigo todos os aprendizados 

que tive no primeiro estágio, cheguei disponível para eles e busquei a simplicidade, 

falava pouco e dançava mais. Os técnicos me deram mais trabalho que os idosos, 

pegavam no braço dos idosos e ficavam fazendo balancinho, como se estivesse 

ajudando-o a dançar; outros ficavam falando "vamos fulano, bora dançar". 

Na primeira vivência, teve um senhor que quis levantar. No momento que 

estava ajudando a levantar, percebi no olhar dos técnicos uma apreensão. Deixei ele 

pouco tempo em pé dançando comigo porque não sabia o que estava acontecendo, 

se ele não podia fazer esforço. Depois, a Terapeuta Ocupacional me contou que ele 

é agressivo e, às vezes, bate nas pessoas, eles ficaram com medo de ele me bater. 

Mas senti que ele queria dançar comigo, ele estava gostando e interagindo na 

vivência. No final, ele ficou batendo palmas, apertou minha mão e disse que gostou. 

Senti que a dança veio trazendo um movimento novo para eles. A terapeuta 

ocupacional conhecia a rotina deles e sempre me dava um feedback. Uma senhora 

cadeirante que nunca se envolve com as atividades na área externa – pede logo 

para voltar para o quarto –, nesse dia, ficou até o final, interagiu com o papel crepom 

e, no final, não quis me devolver, disse que gostou dele.  



Nunca vou esquecer da Maria Fernanda. Teve uma vivência onde dançamos 

as linhas, e, num determinado momento, a Berenice fez um "B" e me chamou para 

ver o desenho dela no espaço. Ela falava: “Olha! "B" de Berenice”. Achei uma boa 

ideia e pedi aos outros participantes que escrevessem também seu nome no 

espaço. 

Maria Fernanda nem sempre estava lúcida. Nas vezes que falava, não falava 

coisa com coisa. Nesse momento da vivência, ela começou a falar o nome dela: 

"Maria Fernandes de Souza, Maria Fernandes de Souza". Cheguei perto dela e 

perguntei qual o seu nome? Ela me respondeu: "Maria Fernandes de Souza”, e 

sorriu. Olhei nos olhos dela e vi que ela estava ali presente. Arrepiei-me ao ver o 

poder da dança de trazer um sopro de vida, de trazer de volta pessoas, de 

habitarem seus corpos, nem que seja por alguns minutos ou segundos.  

A terapeuta ocupacional me olhou com olhar de surpresa e falou que estava 

trabalhando lá há mais de dois anos, e nunca tinha ouvido ela falar o nome dela.  

Um senhor que estava fazendo a vivência pela primeira vez tinha muita 

dificuldade de se movimentar. No final da vivência, ele pegou minha mão e quis me 

abraçar. Vi que ele estava emocionado e queria me falar algo. Ficou um pouco 

frustrado por não conseguir verbalizar, mas não precisou falar, o olhar dele me dizia 

tudo. Abraçou-me duas vezes. 

Esse estágio foi uma aula de humanidade, de compaixão e de magia. Sou 

muito grata por ter tido o merecimento de ver o poder da dança atuando, de ver o 

sopro de vida tomar conta de corpos esquecidos trazendo a pessoa para a 

presença, para o aqui e agora, e de ver a emoção de se sentirem vivos. 

Aprendi muito nesse estágio. Infelizmente, não pude ficar por mais tempo, 

pois, no dia 12 de março de 2020, iniciou a quarentena e não pude mais voltar.  

Convite da vida para um respiro 

O processo do estágio foi interrompido, uma pandemia de corona vírus se 

instalava e, consequentemente, teve o cancelamento do intensivo. Com isso minha 



formatura estava adiada. Confesso que recebi essa notícia com tranquilidade, não 

fiquei frustrada e segui esperando o tempo certo. 

O período de recolhimento foi um grande presente que recebemos para 

desacelerar, fortalecer nossa fé, confiar no tempo e ampliar o contato consigo 

mesmo. Sei que muitas pessoas não receberam como um bom presente. 

Tudo passa, tudo se transforma. Foram dias e dias que pediram muito respiro, 

escuta, acolhimento, compaixão e escolhas. Mesmo diante do caos, eu poderia ficar 

no emaranhado de pensamentos que faziam mal ou poderia me conectar com a 

beleza, fosse um pôr do sol, o florescer do ipê ou uma chuva que caísse. Digo que a 

beleza me salvou. Segui nesses tempos acompanhada de uma frase de Ana 

Jácomo que diz assim: "Que as dificuldades que eu experimentar ao longo da 

jornada não me roubem a capacidade do encanto". 

 O formato da formação mudou, migramos para o online e foi muito bonito ver 

o Pio redescobrindo uma nova forma de manifestar a magia através dos encontros 

online. Bendita internet que nos reaproximou! Uma tela pode parecer fria, sem 

conexão pessoal, sem calor humano, mas, na hora das vivências, a magia 

acontecia, conectava-nos, sentia atravessar a tela e sentia a energia do grupo 

chegando até mim. Era um outro formato, mas a magia da dança era a mesma, 

nutria e emocionava-me. 

Agora, encontro-me no tempo de preparação para encontrar pessoalmente o 

Pio, as pessoas e sentir toda magia que é dançar juntos num mesmo espaço, poder 

ouvir o respiro, sentir o cheiro, olhar nos olhos, ouvir a voz e poder abraçar. 

Despedida para começar  

Como diz Maria Fux: "Nada termina. Tudo é um começo".  

Finalizo essa escrita amorosa com o sentimento de gratidão. A escrita me fez 

relembrar e reviver a minha história de vida. Hoje, posso dizer que escolher a dança 

foi, para mim, não ter escolha. Senti esse encontro nascendo desde um primeiro 

olhar, que desencadeou uma escolha mútua, um enamoramento. Dançar é 



expressar este querer, este constante apaixonar-se e admirar-se diante da essência 

das coisas, das pessoas e do mundo.  

Finalizo esse ciclo de formação e me preparo para trilhar o caminho como 

dançaterapeuta, consciente de que a formação não terminou, pois estarei sempre 

em processo, aprendendo a dar e o que vai me tornar realmente uma 

dançaterapeuta serão as pessoas que atravessarão meu caminho.  

A cada encontro que tiver, levarei comigo uma frase do Pio: “antes de ser um 

dançaterapeuta, o que vem é a nossa humanidade”. 

Grata, Pio, por me conduzir de forma clara e amorosa nesse caminho, por ser 

quem você é, por amar a dança e por ser um guardião do método Maria Fux.  

Ccomo os mestres de verdade, Maria e Pio te mostram o caminho para si. 


