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Tú que estás ahí,
sirviendo a la muerte,

paseas desinhibido por el inframundo,
por el inconsciente, te atreves a reír tumbado al sol,

siendo arena, siendo el viento.

El amor se extiende en los pasajes de tu memoria
acercándose al fuego,

eres el todo, pero,

¿Quién eres tú?

¿Quién es al que escuchas pensar?
¿Quién sueña tu sueños?

Ahí donde el mar acaba, ahí puedas llorar.

Naces,
del fondo de la tierra,

del centro del espíritu,
del borde del abismo.

¿Sabes respirar?
Observa el viento,

se arena, trae la vida en tus manos, en las manos del eterno,
abre el corazón

y deja,
deja que el sonido de tu alma vibre.

Bárbara Cabezas
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Esta escrita é um relato final do processo de formação em Dançaterapia pelo

método María Fux, amorosamente conduzida e orientada por Pio Campo, fundador do

Centro Internacional de Dançaterapia Maria Fux; escrito por mim, Paula Garcia Desimone.

Conto e compartilho um pouco da minha trajetória com a dançaterapia, dentro de um

caminho de nove anos, e agora me preparando para a nova jornada que se inicia após a

conclusão de tantos ciclos. Aqui, não tenho a intenção de ser técnica ou científica, nem

academicista e muito menos dogmática. Apenas trago como a dança tem me tocado de

forma particular e apoiado perante a vida. Me ensinando o tempo inteiro a uma nova forma

de ser e me descobrir. Para quem já pensou que de mais nada valeria um respiro, talvez

dançar seja uma sábia escolha. Conto assim, como a dança me despertou para um outro

olhar e outro existir.

"Dance, dance, otherwise we are lost"
(Dance, dance, senão estamos perdidos).

Pina Bausch

APRESENTAÇÃO

Sou Paula. Começo afirmando meu nome honrando minha presença na história de

minha própria vida. Tenho 28 anos e iniciei meu processo de formação na Dançaterapia há

quase 10 anos atrás. Este relato final tem como objetivo compartilhar um pouco da minha

trajetória neste caminho escolhido pelo coração. Acredito que ainda não há palavras o

suficiente que possam traduzir verdadeiramente os sentidos e significados desta

caminhada, mas tento com fidelidade demonstrar as riquezas e as transformações que esta

Dança me propõe.

Nasci na cidade de São Paulo, no centro da selva de pedras. Hoje, enquanto

escrevo minha partilha, moro no interior do estado da Bahia, na cidade de Ibicoara, em zona

rural da Chapada Diamantina, cercada por montanhas e cachoeiras. Sinto que de alguma

forma a dança também me trouxe até aqui. Sou professora e trabalho na área da Educação

desde 2012. Estudava o curso de Pedagogia, na Universidade de São Paulo. Em 2013, com

18 anos, conheci a Dançaterapia. Eu já dançava algumas modalidades de dança na época,

mas o que eu encontrei era algo completamente diferente do que já havia conhecido. Hoje

sou formada em Licenciatura em Dança pela Universidade Federal da Bahia, e compartilho

isso com o coração em festa por saber que a dança é o chão da minha caminhada na terra..

Me sinto ligeiramente desafiada a escrever este trabalho, pois foram muitos anos

vividos e caminhos percorridos para estar aqui, agora. Enquanto escrevo, faço uma visita às
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minhas memórias e às "Paulas" que já fui. Meu processo de formação foi um pouco

(bastante) mais longo que o esperado por ter compreendido que não há pressa. Aprendi a

fazer do tempo um aliado. Assim como as montanhas da Chapada me falam sobre sua

grandeza relacionada ao tempo.

Logo no início desta jornada percebia que havia algo a ser descoberto e não seria

forçando o tempo que descobriria este mistério. Assim, me permiti desfrutar do tempo para

que ele pudesse me revelar seu segredo. Já adianto de antemão que este segredo não tem

forma exata, tamanho, nem cor, textura, ou cheiro. Pois como o tempo, ele está em todo o

lugar e sempre se transformando. Mas convido aqui a adentrarmos um pouco neste mistério

da dança a partir da minha história, com a intenção de que ela possa servir à quem buscá-la

como uma possibilidade de outra forma de existir e se relacionar com a vida. Que nossos

corações possam se reconhecer desta forma nas palavras.

O INÍCIO

Acredito que a Dançaterapia talvez já me conhecesse antes de eu conhecê-la. O

mistério já soprava nos ouvidos. Desde muito nova sempre me interessei pelo mundo das

artes e percebia seu potencial transformador. Já tinha ouvido falar sobre musicoterapia,

então pensava que poderia existir algo como dançaterapia também. Mas nunca havia

encontrado nada a respeito. Depois de alguns anos, em 2012 recebi o convite de uma

amiga da minha mãe para irmos a uma vivência de Dançaterapia da Metodologia de María

Fux. O encontro era proporcionado por Thais Alves, formada pelo Centro, e assim fomos

minha mãe, sua amiga e eu. Logo de início me encantei por aquela prática. Era muito

diferente das outras danças que conhecia, me sentia com liberdade para poder criar meus

próprios movimentos. Mas ainda estava apegada às outras formas de dança, e minha

compreensão naquele momento alcançou apenas os aspectos dos processos criativos. Ou

seja, acreditava que se tratava de uma metodologia para criar movimentos de improviso.

Então, me interessei em conhecer mais desta metodologia e ingressar na formação, na

expectativa que o "curso" me traria ferramentas para criar novas estratégias de dança.

Quando fui ao primeiro encontro com Pio, mal sabia que o que me aguardava era

muito maior do que apenas movimentos improvisados e criativos. Lembro-me de chegar na

vivência com o pensamento de que se eu "dançasse bem bonito", Pio poderia me chamar

até para participar de alguma companhia de dança, quem sabe?(é pra rir.).

Não consigo me lembrar exatamente do que aconteceu naquele dia. Lembro dos

olhares que trocamos e como me senti acolhida por estranhos que nem meu nome sabiam.

Me senti reconhecida. Ainda é viva a lembrança de estar sentada na calçada do prédio em

que o encontro aconteceu, soluçando de tanto chorar, emocionada com o que acabara de
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acontecer. Eu não sabia o que era. Não sabia que nome tinha aquilo. Não entendia o que

tanto havia me tocado naquela tarde. Mas sabia que algo precioso tinha acontecido. E

minha sede era a de descobrir o que foi aquilo que me atravessou. Desde então, a dança se

tornou meu caminho.

A ESCUTA

No primeiro ano do processo da formação, escolhemos três pessoas de três

ambientes diferentes que nos desafiam emocionalmente de alguma forma. Passamos um

certo tempo de qualidade e presença ao lado dessas pessoas observando o que se

manifesta dentro de nós. Talvez esta tenha sido uma das partes mais desafiadoras da

jornada, pois levei quatro anos para conseguir entregar meus relatos de escuta.

Mesmo tendo iniciado a formação muito nova, desde cedo a vida me foi muito

intensa. Essa dança que me tocava em pontos desconhecidos, revelava aspectos sombrios

que faziam morada dentro de mim. Digo sombrios no sentido de não estarem claros, ainda

como uma nuvem impregnada que não permite que se olhe através dela. A minha escuta

principal era da minha relação comigo mesma. O que de perverso que me foi dito ou feito

ainda era reproduzido por mim em meu corpo? Por que ainda carregava pesos que me

foram dados e nem de minha responsabilidade eram? Por que havia um muro tão grande

em volta de mim que não me permitia que eu mesma me encontrasse?

A escuta, assim como a dança, me ensinou a ser generosa. Com gentileza e

delicadeza, aprendi a dar ouvidos às minhas próprias palavras para que elas não

precisassem ser gritos de socorro, ansiando que alguém os ouvisse e viesse me salvar.

Meu silenciamento comigo mesma era tanto, que me sentia engasgada. Me ouvir era tão

perturbador, que tantas vezes tentei fugir de mim e abandonar a própria vida. Literalmente,

a dança me salvou de uma escolha sem volta.

O processo de escuta permitiu que eu me acolhesse e validasse minha história e

meus sentimentos. Ali consciente, colocando em palavras tudo o que se manifestava dentro

de mim, aprendi a me escutar.

OS INTENSIVOS

Nunca houve sequer algum encontro da Dançaterapia em que saíssemos da mesma

forma que chegamos. Mas os intensivos... Ah! Os intensivos... Não houve um em que não

desse um giro de 360 graus na minha vida. Esse mergulho que nos permitimos fazer por

alguns dias em outra atmosfera, desconectados da rotina cotidiana e conectados à
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realidade do Presente, dançando todos juntos, compartilhando os alimentos, louças lavadas

em coletividade, momentos de silêncio, de risadas ou de lágrimas, dormindo e acordando

juntos, noites estreladas, dançando tão intimamente com a natureza. A cada intensivo que

participava, me perguntava "quem eu serei depois disso tudo?". Sempre me senti mais

colorida depois dos intensivos. Com mais vida, disposição e alegria por estar viva. Nos

primeiros, me assustava ao pensar em retornar para o cotidiano, pois a magia presenciada

durante os dias compartilhados era tão intensa e preciosa, que minha vontade era de

permanecer naquela realidade para sempre. Mas lembro bem de uma fala de Pio que nos

disse que a Dança, aquela magia manifestada, estava sempre presente, aonde quer que

estivéssemos. Assim, aprendi a transformar meu olhar para as outras realidades em que

participava. Na verdade, não era apenas meu olhar que se transformava, era minha postura

perante à vida. Acredito que um dos maiores ensinamentos que a dança conduzida por Pio

me trouxe foi ter descoberto a mestra que existe em mim. Tudo o que eu sentia nos nossos

encontros, tudo de mais bonito e potente, era meu, existente em meu ser. Digo isso não no

sentido de atribuir valor de merecimento ou posse de algo. Mas sim na descoberta

presenciada e testemunhada por mim mesma do meu próprio valor e na grandeza da vida,

nas possibilidades das formas de existência com mais fé e presença. Transformando dores

e aflições em aprendizados e crescimento através da dança, ressignificando histórias e

memórias.

Quando estamos nos encontros da Dançaterapia, ou após eles, muitas vezes temos

grandes insights de nós mesmos. Descobrimos através da dança potencialidades muitas

vezes escondidas. Nossa presença é chamada para estarmos inteiros em nossos corpos, e

assim criar novas possibilidades de movimento. Algo que nasce de um núcleo profundo do

corpo e transborda o físico. Nos intensivos sinto adentramos pouco a pouco, dia após dia,

para encontrarmos este lugar que nos habita, até que o ser que neste lugar mora possa se

manifestar e sermos ele.

Como manter esta presença desse ser desperto quando voltamos dos Intensivos?

Não que os Módulos de finais de semana não sejam intensos e não haja mergulhos em

profundidades, muito pelo contrário. Mas experenciar dias após dias a imersão para este

encontro de si possibilita a integração do que se manifesta. Reencontrar a realidade quando

os intensivos se encerram, é como dizer “Olá Mundo! O que temos agora para aprender

com você?”. Talvez justamente por sentir que a cada encontro de dança que experencio

aprendo algo novo de mim. Este olhar para com a vida me conecta com a sabedoria das

crianças que tudo aprende e enfrenta o desconhecido com curiosidade. Talvez este

caminho de resgate se dê pelo resto de nossas vidas…
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OS ESTÍMULOS

As linhas

Um dos maiores aprendizados que María nos oferece com a dança é compreender

que a "A Dança é a própria vida". O que isso realmente significa? Pio sempre nos relembra

disso. Lembro-me de um intensivo, em um momento de silêncio coletivo em que fomos

convidados a fazer nada, e simplesmente estar presente e desfrutar do tempo, tínhamos

acabado de dançar as linhas e os pontos. Eu estava caminhando pelo espaço em que

estávamos hospedados, um lugar grande, havia um lago enorme e lindas paisagens para

contemplar. Todos os dias eu fazia os mesmos caminhos entre

quarto/refeitório/salão/espaços de convivência e até pelos passeios que dava. Naquele dia,

imersa no silêncio, sentindo o que reverberava depois de dançar as linhas, e logo voltando

para o salão, percebi que havia um pequeno trajeto no caminho que todos os dias eu

passava por ele, mas nunca havia o seguido. Naquele momento, eu pensei "por que não

entrar aqui?" Não era um caminho longo, nem nada disso. Apenas um pequeno trecho de

chão de terra que resolvi adentrar. A mata era um pouco mais fechada, como um portal.

Assim que passei por esse portal, uma borboleta cruzou meu caminho de forma tão

delicada, tão leve... e quando me deparei em minha frente havia um grande Bambuzal. Os

bambus com seus caules longos e rígidos, porém que se flexibilizavam lentamente com o

vento e emitiam seu som como uma canção. Fiquei ali por um tempo. Algo estava

acontecendo dentro de mim e tudo aquilo fez sentido. Se eu não tivesse escolhido o

caminho diferente, não teria encontrado este novo lugar, não teria me deparado com aquela

borboleta com sua leveza, não teria me deparado com os bambus, que apesar de rígidos,

se inclinavam com o vento e cantavam sua canção. Ali, naquele momento, entendi a dança.

Tudo estava conectado e haveria sentido. Quantos caminhos pela vida eu poderia

seguir, se apenas adentrasse a um pequeno trajeto ainda desconhecido? Quantas outras

borboletas poderia encontrar, ou lugares especiais se simplesmente eu tomasse outros

rumos? Ou até mesmo dentro de mim, quantas escolhas e decisões são tomadas sempre

se baseando nas mesmas lógicas e que não me levam a novas descobertas… apenas

repetições de ciclos… Talvez novas escolhas para a vida poderia me trazer mais belezas!

Os nós

Dançamos com duas mãos fechadas que se enrolam uma na outra formam-se os

nós. Ali fui sentindo tudo o que me aprisionava internamente. Tanta coisa que muitas vezes

não soube nomear. /-na dançaterapia nos entregamos para este lugar do perceber os

sentires muitas vezes inomináveis, apenas manifestados./
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Depois soltamos estes nós, libertando tudo o que estava aprisionado. Comecei a

transbordar, me emocionava, até que meu choro voltou a ser um sofrimento. Pio se

aproximou e disse "os nós já foram desatados, por que ainda está chorando?". Percebi o

quanto eu continuava me segurando a coisas do passado que já não faziam mais parte de

mim. Soltar o que já não precisava mais estar comigo, sentimentos de dores, ou mágoas

cristalizadas. Quantas vezes nos apegamos às emoções, mesmo que difíceis, mas nos

agarramos a elas, e às vezes até nos tornamos ela, simplesmente por ser um lugar já

conhecido? Às vezes até mesmo o sofrimento se torna convidativo por ser o lugar mais

familiar, mas isso apenas me envenenava.

Dançar os nós foi transformá-los em liberdade. No movimento de desatar nós,

nossas mãos também se fecham, e depois se abrem. Nossos dedos antes flexionados e

tensos podem então relaxar e se estender, abrindo as mãos… Soltar o que está capturado.

Como isso pode ser libertador. O alívio da tensão…e assim, deixar ir para que o novo

chegue.

A pena

Para mim, desde o primeiro encontro com a pena fiquei completamente emocionada.

Eu a sentia como um lugar de pureza e inocência, como um pequeno pássaro. Porém com

seu coração pulsante em vida. Esta presença tão leve e encantadora. Tão doce flutuar...

Como um respiro da alma. Dançar com a pena me trouxe o alívio da existência. Certa vez,

quando estava montando um encontro para o estágio da dançaterapia, encontrei um poema

de Charles Bukowski que conta a história do Pássaro Azul.

Este pássaro que vivia preso em uma gaiola, ansiava pela sua liberdade. Morava

dentro do peito. Mas era calado por inúmeros gestos opressivos pelo próprio dono da

gaiola. Quantas vezes calamos o que há de mais genuíno e puro do nosso ser pois

achamos que não há espaço para este pássaro interno ser livre? Por que calamos nossas

vozes que cantam a própria vida? Dançar com a pena me permite libertar meu pássaro.

Doce e livre. Leve, e com coragem de se permitir ser vulnerável. Apenas sendo pássaro,

posso encontrar outros pássaros e para alçarmos vôos e mergulhos juntos. Permitir-se ser

pássaro, ser pena, para poder ser leve e com o vento voar. A pena me traz a leveza que

tantas vezes me falta quando sou tomada pelas angústias. Ela me lembra da delicadeza e

da efemeridade da vida. Tantas vezes que precisei ser pedra, ou quando sou rígida comigo

mesma, ela me convida para ser o respiro.

O tecido

Dançar com o tecido já me trouxe diversos sentidos, uma lembrança, alguém, algum

lugar, algum momento, ou algo próprio. O tecido em contato com a pele traz a sensibilidade
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da delicadeza. Sentido o tecido em meu corpo também me sinto acolhida pelo teu toque.

Me lembro como é bom ser tocada com gentileza. O toque já me foi algo perturbador. Tinha

medo de ser tocada e tocar o outro. Através do tecido pude ser acarinhada e lembrar que o

carinho é seguro.

Vestindo os tecidos e ficando por debaixo deles, somos a própria pele, que enxerga

além de um véu. Assim sentia o tecido por cima de meu rosto, ombros, braços e costas, e

observava os outros cobertos também. Debaixo dele, eu via ancestralidades se

manifestarem. Depois que o tiramos nos vemos como somos agora. Nos olhando sem véus,

no tempo presente, no corpo que somos hoje. Aquela ancestralidade manifestada debaixo

dos tecidos se mantinha presente em todos nós, mesmo depois dos véus caídos. Isso me

conecta com nossas histórias. Quantos estiveram antes de nós para que hoje chegássemos

aqui? O tecido me conectou com passados distantes.

Também dançando o tecido aprendi a ter coragem de me despedir de coisas que já

fizeram parte de mim e hoje não me cabem mais. Deixar ir com fluidez agradecendo toda a

história que dançamos juntos... ali experimentei o desapego com gentileza e cuidado.

Talvez a despedida seja também outro reencontro de si. Ninguém chega sozinho, nem vai

embora sozinho. Fica um pouco do outro, e o outro leva um pouco de nós. O tecido nos

deixa lembranças sobre a pele. Depois que ele vai embora… a memória de seu toque se

torna parte de mim.

O vazio e a semente

Talvez, o maior presente de todos é aquele que não há tamanho. Portanto, infinito.

Quando dancei o Vazio me deparei que ele habitava em mim. Ele parecia tão obscuro e

assustador. Desconhecido. Encontrei algo sem nome. Este lugar silencioso em que nada

parece acontecer me pareceu mórbido. Senti que já estive ali durante muitos momentos da

vida e me desesperei. Nem alegria, nem tristeza, nem raiva. Nada. Ora.. porém se nada me

acontece, então nada de fato acontece! Talvez aqui seja um convite para descansar e

apenas estar. Aceitei o vazio. Aceitei essa assombrosa escuridão. Parei de me debater em

meu desespero. Ali, neste lugar silencioso, comecei a encontrar conforto. Pois mesmo

aparentemente nada acontecendo, algo ainda se movia dentro de mim, afinal estou viva. O

vazio também tem a sua generosidade, pois para com ele estar nada se faz necessário.

Apenas habitá-lo. Sem negá-lo ou tentar compreendê-lo.

Se tornou um lar. Descobri o que era um “início”, onde você pode apenas estar sem

mais nada e com tudo ao mesmo tempo. De onde nasce a vida? É daí que podemos criar.

Assim como a  semente, que é protegida por uma casca. Algo dentro ali acontece.

Descobri que é neste lugar que podemos começar a movimentar algo, também

aparentemente do que chamamos de vazio. Começa tímido, pequeno, talvez imperceptível.
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Começa a se movimentar lentamente, expandindo, até que se prepara para romper a casca

e se libertar de algo que já não servia mais. É rompida a proteção e a semente começa a

germinar e se transformar. Cada etapa dessa semente transmuta-se em algo inesperado,

isso me parece crescer.

Dançar me ensinou a olhar para a vida de uma forma mais amorosa. Mesmo com as

dores de romper as cascas do crescimento e das transformações, a semente germina para

tantas possibilidades de sermos árvores com raízes fortes fincadas ao solo, troncos fortes e

galhos longos, com folhas verdes vivas, flores desabrochando e frutos oferecendo.

A dança é a vida. Maria diz.

De que mais é a vida se não movimento? Se constantemente há movimento até na

menor partícula de um átomo. Tudo está a se mover e transformar... dançar. CRESCER.

Dançando recebi o presente que é a vida. Descobrir a preciosidade e delicadeza e ao

mesmo tempo a força que mora no vazio, ou no centro de uma semente para romper com

as cascas. Dançar é afirmar,criar e transformar a própria existência. E este é o valor maior

de se viver.

OS ESTÁGIOS

Iniciar os estágios também me foi desafiador. Oferecer a própria dança. Se conectar

com o outro e se doar através do movimento. O que posso oferecer ao mundo? O que eu

aprendo também neste outro lugar? Estar no lugar de conduzir um encontro da

dançaterapia nos pede uma grande escuta interna de nós mesmos e do outro - do grupo

que nos dispusemos a compartilhar nossa dança. Lembro-me sempre de Pio nos dizer que

somos grandes bruxos e bruxas. A dançaterapia nos ensina a despertar e acordar nosso

mestre e mestra interior. Assim, nas conduções de Pio me sinto ingrediente de suas poções

mágicas que é a dança.

Conduzir um encontro de dançaterapia é mais do nunca, assumir seu lugar

magístico no mundo. É disponibilizar sua magia aos outros, para que eles possam

encontrá-la em si mesmos. Pois ora, se "a dança é a Vida", como seríamos bruxas e magos

apenas enquanto conduzimos uma vivência? Este estado de presença que encontramos

dançando a dança de María pode ser cultivado dentro de nós quando buscamos nossa

essência existencial no dia a dia. Podemos aprender a nos posicionar no mundo de uma

nova maneira, mais consciente de nós mesmos, integrados, e ainda assim sensíveis e

abertos às transformações de um constante movimento que gera a vida.
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Grupo Protegido

Chamamos de Grupo Protegido os encontros de estágio da dançaterapia que

realizamos com pessoas próximas, conhecidas, amigos ou familiares. Durante meu

processo de formação estive com alguns diferentes grupos. Confiar nestas pessoas o

despir-se. E assim mostrar a elas que também podem desnudar-se, que podemos ser quem

somos com segurança. Me sentia lisonjeada de poder presenciar meus amigos e amigas se

descobrindo enquanto dançavam. Muitos encontros foram tomados por emoções que

transbordavam lágrimas de alívio, que corriam pelo rosto dos que ali estavam. Em outros,

saímos em silêncio e resguardo, respeitando o que havia se manifestado. Adentramos em

portais dimensionais.

Estávamos dançando na Cachoeira das Raízes, num encontro em Ibicoara.

Levamos uma grande bacia com barro para nos banharmos nele. Nos integramos com a

terra, viramos pedra, rocha, tempo. Acessamos a ancestralidade da natureza, aqui onde há

mais de 600 milhões de anos era tudo mar. Hoje é terra das cachoeiras e das montanhas.

"Tempo faz jus ao seu passado milenar". Tempo é história. E fazemos parte disso. Somos

parte da Terra. Nossos corpos possuem todos os elementos da natureza. "Minha

ancestralidade é força, movimento, coragem e beleza".

Depois, entramos nas águas escuras da Cachoeira das Raízes. A água tão

gentilmente nos lavou e renascemos. Deitamos nas pedras em silêncio. Contemplando o

presente. Era possível escutar todas as canções do tempo, do vento e das águas.

Compartilho com vocês o que minha amada amiga Giovanna criou com as palavras

a partir do encontro com as rochas:

Me deito sobre ela: A Pedra.
Sinto a pedra, forte, dura,

Contando a história do tempo
Sinto sua superfície, lisa, áspera

Curva de muitas vidas que a tocaram
Ela se moldando em fendas e frestas

Que se formaram ao longo
Desse período incontável

De corpos tocando-se
Sinto ela mais para dentro
Um pouco mais profundo

Um pouco mais sutil
Ela Vibra

Vibra pequeno
Vibra grande

Vibra profundo
Sua vibração responde aos

Milhares de milhões de seres
Que a tocam agora
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A Pedra é a Rocha
A Rocha é a pele da Terra

A pele recebe e reage,
Vibra cada vez mais

Eu então, sinto-a por dentro
Bem dentro, bem lá no fundo

Chego ao coração
O interior dessa Mãe é

Sangrento e quente
É fogo líquido

Pulsa o coração nos aquecendo
Incansavelmente continua

Batendo e vivendo
O coração é Força

Vou ainda mais longe
Ainda mais dentro

Um cristal rosa e frio
Que não se derrete

Em meio ao sangue quente
Desse coração
O cristal existe
O cristal é vivo

O cristal é Alma

É o frasco de pura essência da Terra

É Amor
É onde o medo não existe

Quanto mais profundo navego a Terra
Mais profundo me alcanço

Também possuo um coração sangrento
E dentro dele encontro a Essência

Me encontro com a palavra
Que uma Mulher dá de si

Ao que vem adiante:

Cuidar das próximas gerações.

Cuidar das próximas gerações
Nada tem há ver com procriar

E educar bem suas proles
Cuidar das próximas gerações

Significa:
Saber fazer Amor.

Buscar as curvas do tempo
E tocá-las

Buscar as curvas do tempo
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E reconhecê-las
Buscá-las no seu corpo

Essa é a minha ancestralidade
Aqui está minha ancestralidade

E aqui
Deixo uma curva para o que virá…

Giovanna Reis Carmesini

Partilhar a minha dança com meus amigos íntimos e poder presenciá-los dançando

nos trouxe mais união e confiança para sermos quem somos. Eu os vi felizes em seus

próprios corpos, os via felizes de estarmos ali juntos nos descobrindo. Estar também no

lugar de observadora durante as conduções me permitiu olhar a humanidade e a

sacralidade de cada ser que ali chegava e se dispunha a partilhar um pouco de si.

Abrigo São Gabriel para Idosos - Salvador, Bahia

Quando estive no Abrigo São Gabriel para Idosos, situado em Salvador, pude

dançar com pessoas muito mais velhas que eu, em sua maioria usava cadeira de rodas.

Quando dancei com elas pude compreender muito sobre o tempo e sua passagem, a

diferença de nossos corpos e nossas complementaridades. Algo neles representava a mim,

assim como eu para eles também. Juntos poderíamos ser e encontrar o que há de mim no

outro, e do outro em mim. O que seria a idade se não tempo? Respeitar o tempo é respeitar

a história.

Tão curiosa foi nossa dança que neste lar de idosos encontrei uma mulher que tinha

aproximadamente 90 anos, já em cadeira de rodas. Seu nome era Paula e fazia aniversário

no mesmo dia que eu, 26 de junho. Era uma senhora da pele preta, com cabelos curtos e

crespos, de olhos pequenos e muito azuis, assim como o céu. Carrego seu olhar doce e

profundo em minha lembrança. Ela me disse que tinha uma irmã gêmea que já havia

falecido.

Me perguntei como a vida poderia ser tão misteriosa e milagrosa de conceder nosso

encontro. Éramos contrastes uma da outra. Espelhos invertidos. "Apenas" nome e data de

nascimento iguais. A dança nos proporcionou a nos reconhecermos uma na outra.

As pessoas que se encontravam na cadeira de rodas também se comunicavam

comigo. Elas representavam minhas partes imobilizadas, outros, meus aspectos mais

frágeis. E eu, com minhas pernas poderia ser a parte que se mobiliza dentro delas. Não

precisamos ter os mesmos corpos, nem as mesmas idades, nem nada parecido para nos

conectarmos e estar com o outro. Precisamos apenas de nossa presença e entrega.
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Centro de Atenção Psicossocial/Governo Federal (CAPS) - Ibicoara, Bahia

Os encontros de dançaterapia no CAPS da cidade de Ibicoara atende em serviço

público pessoas que estão em vulnerabilidade social e possuem alguma neuro divergência.

Estar com os usuários do CAPS foi uma experiência muito importante para minha trajetória.

Algo ali com aquelas pessoas que possuem diferentes realidades cognitivas me fazia sentir

algum tipo de conforto. Estar com eles era também me sentir livre para ser quem sou. Este

grupo de pessoas ressoava com minha história, pois eu também já fui

carimbada/diagnosticada como alguém com "transtorno mental".

Sempre gostei de estar próxima de pessoas que diferem da norma. Os rebeldes, os

loucos, os que tem fome de alimento e de vida. Estas pessoas me encantam por trazerem

suas verdades manifestadas em si. A sinceridade e honestidade de serem quem são e

podem ser naquele momento. Se entregam cada um de sua forma.

Acredito que a dança nos faz sentir confortável com o próprio corpo e com quem

somos. Eu não sei o que cada um ali sentiu quando dançamos juntos. Mas sei que

pudemos rir juntos, brincar, se encantar um com os outros. Pudemos ser nós mesmos e nos

aprovar da forma que somos. Sem nos apegar ou nos encaixar ao que outros disseram que

somos.

Nossos encontros no CAPS foram interrompidos por forças maiores, mas até hoje

recebo mensagens de uma frequentadora do espaço me perguntando quando vamos

dançar juntas novamente. Saber que a dança a alcançou e a tocou me confirmou o

propósito de levá-la a frente como forma de encontros que potencializam nossa

humanidade. Dançar é ser humano vivo e afirmar a vida existente em nós. “Dançar é fazer

a morte de boba com a nossa beleza.”

AGORA
A dança nos dá a permissão de olhar para si mesmo com gentileza, afeto,

compreensão. Dá espaço ao que precisa se expandir. Transforma o que precisa ser

transformado. Dá voz ao que não tem nome. Cria. Liberta. Solta. Como camadas a se

despir, ou diamante a se lapidar. Sinto um compromisso a se afirmar perante a vida. Aprendi

com a dançaterapia, e mais especificamente com Pio, a honrar nossa trajetória e nossas

raízes. Dez anos se passaram e sinto que acabei de chegar. Eu voltei pra ficar bem mais

perto de mim, e assim continuar contando histórias para manter a chama da vida acesa.

Talvez este mistério, esta magia que encontrei dançando seja a de aceitar quem sou

no momento que estou. A dançaterapia me ensinou a me amar como posso ser. Quando

me sinto perdida, me pergunto como a dança pode me mostrar o caminho, e entre altos e

baixos da vida há sempre um caminho para se seguir, precisamos apenas nos reconectar

com o pulsa dentro.
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Me sinto completamente diferente de quando comecei esta jornada. Talvez, a Paula

de 9 anos atrás não acreditaria em quem a Paula de hoje é e onde ela chegou. Não que eu

tenha chegado em algum lugar específico na vida, como na sociedade nos é imposto, mas

no lugar dentro de mim que encontrei. Sei que há muito para se descobrir ainda e isso me

instiga. Dançando redescobri o prazer de viver, e isso me vale muito.

Acredito que algo se inicia agora. Sempre é um novo início como todas as

transformações de uma semente. Me emociono ao pensar o quanto há para se viver. Onde

nossos caminhos podem nos levar. Quantas belezas a semear. Danças a se descobrir.

Aprendi a confiar no movimento, mesmo quando desconhecido e escuro. Acreditar não é

mais uma opção, é a única possibilidade. Oferecer o que há de melhor em si para si mesmo

e poder assim compartilhar o que transborda. Criar novas formas de existência. Resistir às

dificuldades com coragem e gentileza, semeando o que queremos ver crescer de beleza no

mundo. Dançar para reafirmar nossa própria existência!

Amor, não perca seu tempo
procurando as justificativas que lhe trouxeram para o meio deste labirinto.

Feche os olhos onde você está,
perceba tua respiração meio ofegante

Calma
Coloca o pé na terra e deixa enraizar

Deixa os poros da pele respirar
Abaixa um pouco a cabeça pra ouvir melhor teu silêncio.

Na escuridão dessa caverna
não importa se teus olhos estão abertos ou fechados

se você  não pode ver o que está por dentro.
Sente você no corpo e pára de se debater no teu desespero

Calma
deixa o ar aliviar por dentro

Aos poucos tuas mãos tocam o solo e tateiam a terra buscando o caminho
Agora, tu percebes que se fechar os olhos talvez fique mais claro

Fareja. Rasteja.
Não importa onde exatamente vai dar, segue a travessia

Se o desespero chega: Pára.
Sente a pele. Sente o pulso.

Deixa o ar que te entra mover o que tá dentro.
Solta. Deixa o ar que te sai levar embora.

Usa dos elementos ao teu favor. Encontra eles em ti. Dentro.
Alimenta tua coragem com o fogo. Tua firmeza com a terra. Teu fluxo com a água.

Teu movimento com o ar. Deixa teus segredos com o éter.
O caminho é você mesmo.

Paula Desimone
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