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"A Dançaterapia segundo o Método Maria Fux® é um caminho artistico
que favorece o auto conhecimento, a comunicação com o outro e com a
realidade ao redor, através do movimento.
É a possibilidade de aceitação dos limites e da transcendência ao
mesmo tempo; uma linguagem do corpo que se manifesta e se afirma
seguindo um itinerário artistico de consciência, presença, liberdade,
afetividade.
Por ser fundamentada na criatividade através da expressão corporal,
pode ser utilizada como uma ferramenta enriquecedora em outros
percursos como a da medicina tradicional ou da psicologia, mas no
processo de formação não necessita de outros complementos, pois
baseia-se na sua própria linguagem peculiar , seguindo assim a intuição
da própria criadora da Metodologia, Maria Fux."

FONTE: https://www.dancaterapia.org/
 
RESPONSÁVEL PELA FORMAÇÃO: PIO CAMPO

Este texto faz parte da formatura em dançaterapia pelo Centro
Internacional de Dançaterapia Maria Fux de Ísis Santana Passos
Mendes, em julho de 2022.
 

 
o caminho até aqui
o caminho que há de vir
o caminho no aqui e agora

dançaterapia 



SOBRE MIM

Em constante dança.
Arquiteta e Urbanista, que se
encantou pela dança  e, nos
últimos anos vem se
aprofundando nas leituras e
possibilidades que o corpo
apresenta. Encontrou na
dançaterapia uma motivação
constante para estar em
contato consigo, com os
outros e com os mistérios da
vida. 

+55 71  991828585
isis.spm@gmail.com

CONTATOS

SOBRE ESTA ESCRITA

Esta escrita chega a partir da conclusão de um ciclo - uma
semente que foi plantada em julho de 2017. Uma sementinha que
estava tão seca que precisou encontrar um terreno tão fértil e
tão cheio de água para relembrar que poderia germinar.
Hoje, já é uma plantinha firme, forte, com raízes já seguras e
que continuará necessitando de água, de adubo, de cuidado - já
agora se mostrando fora da terra - compartilhando a beleza que
colheu nesta terra. Buscando sempre ser presença - em si - para
outros reconhecerem o terreno fértil que há em si.
 



o reconhecimento

O parar para olhar pra história da sua vida - fazer um recorte de um
pequeno fragmento, um momento, algo que você viveu - se torna
sempre um lugar de surpresas, né?! Parece que a gente se depara
com algo novo a cada vez que contamos, lembramos, revisitamos. E
assim é no início desta escrita. Só de pensar em escrever sobre meu
percurso na dançaterapia, eu já tenho uma percepção nova do
porquê escolhi ser dançaterapeuta.

Algo que me reencontrou de forma tão verdadeira, tão vívida e que
reconheci imediatamente como algo que pode ser para todos - eu
fiquei com sede de mais, de ter isso presente em mim sempre, de

poder levar pro outro um reencontro consigo de forma simples. 
De forma simples, direta, humana, sem misticismos, sem a elevação

de um outro ser humano que apresenta caminhos para tal a um lugar
de "deus", sem ser algo exclusivo para um pequeno grupo, sem ser

algo exclusivo a um determinado tipo de corpo... apenas sendo.
Apenas estando. Apenas relembrando de si. Apenas se

reencontrando.

...pequena pausa para minha percepção de agora

voltando a pensar no "início" do meu percurso na
dançaterapia:
Não deve ser bem início né? Eu sinto que fui levada por algo até a
dançaterapia - pode chamar esse algo de mistério, de forças
superiores, de inconsciente - o que for. Porém, não foi uma escolha
como outras na minha vida. Eu apenas fui. Fui ao encontro de algo
completamente desconhecido.
Quem convive comigo sabe o quanto eu me reconhecia como uma
pessoa bem racional para tomar decisões, como essa de decidir ir
para um curso. Mas, com a dançaterapia não foi assim...
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primeiro encontro

... era julho de 2017 e, o meu contexto de vida era: assumido vaga de
arquiteta em um concurso na minha cidade de nascimento em janeiro
do mesmo ano. Eu me sentia presa: morando novamente no meio
urbano, em um trabalho que não gostava, de um ambiente hostil, e,
meio que sem saber se eu lidaria com isso por muito tempo. Resolvi
dar um jeito de conseguir antecipar parte das férias e viajar. A escolha?
Um intensivo de dançaterapia no interior de São Paulo. Porquê? Até
hoje não sei. 
Uma amiga havia comentado da dançaterapia rapidamente alguns
meses antes. Me pareceu uma boa decisão, me inscrevi e comprei as
passagens. 
Quando encontrei o grupo que pegaria o transporte para o local do
encontro, conheci a Marisa (uma linda) que me perguntou como eu
tinha conhecido a dançaterapia, onde eu havia experimentado... Eu
não soube o que responder a ela. Eu não sabia o que responder a mim
mesma. Na minha mente surgiu o questionamento imediatamente: "O
que é que você tá fazendo aqui, menina? Vai pra um lugar aleatório,
com monte de gente que você não conhece, fazer algo que não sabe
nem o que é."
Eu não havia pesquisado nada, não li sobre, não vi nenhum vídeo. Eu
apenas estava ali. 

1º intensivo da dançaterapia - julho de 2017
 ok, eu já estava... Então, participei. Acredito que fiquei uns 4 dias

achando a experiência muito boa - era delicioso o dançar de forma
mais livre e ver os demais fazendo isso também. Não sentia que

havia julgamento dos movimentos de cada um, me sentia livre para
me movimentar também, do jeito que fosse, mesmo com toda
minha timidez e o não gostar de me expor. Todos os estímulos

passados eram claros, pareciam tão simples, tão "que todo mundo
pode fazer".  Até que nesse 4º dia  algo começou  a mudar... 
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encontro com o mistério

... tinha algo a mais se movendo ali, além do meu corpo. O tecido me
levou a re-conhecer o mistério. 

¹ transcrito exatamente como escrevi na época.

"até hoje eu tava me sentindo bem no processo da dança. Minha
cabeça tá pesada, doendo... teve um exercício¹ do mistério com o

tecido. O mistério que em tudo há, está. O Deus, o universo, confiar
que ele existe, está aí. Não sei exatamente porque tá pesado. Após o
intervalo, a dança era o mistério da voz que fala e eu chorava muito.

O Pio me chamou para dançar com ele, senti a transmutação aí.
Dançar com todos vendo, minha vergonha em me mostrar, me expor

indo embora. Ah! Antes disso, me colocou duas vezes no "mistério" de
cor vermelha, raiz, estar aqui."

fui ler meu diário deste dia, ver se tinha alguma
pista do que aconteceu para trazer aqui:

... primeira vez que releio essa escrita. Esse momento está sempre
gravado no meu corpo. Já falei sobre ele com algumas pessoas. Foi o
momento que eu finalmente entendi a dançaterapia como algo muito
maior do que um simples me mover. Muito maior do que como eu via
a dança até então: o mover o corpo a partir de passos. Foi o momento
em que senti o quanto aquilo poderia me ajudar a sair da mente
racional - que tanto me aprisionava - e simplesmente estar presente.
Sem me questionar. 
Eu lembro corporalmente da sensação do choro que não parava, do
olhar do Pio que me passou confiança de aceitar dançar na frente de
tantos desconhecidos, e de como essa exposição ficou tão pequena
diante do que eu estava sentindo - ela não tinha mais importância.
Simplesmente o choro estava por ir embora. Meu corpo estava se
sentindo VIVO.  
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o mistério

Porque eu chorei? Não sei. Provavelmente posso revisitar essa
memória e essa sensação no corpo diversas vezes e não terei essa
resposta. Por mais incrível que pareça, eu não me importo em
descobrir. É um mistério que pode permanecer em mim, ser sentido
pela beleza que me trouxe e pelo caminho que me apresentou.

Foi a primeira vez que a sementinha que chegou tão seca,
compreendeu que poderia em algum momento germinar. Foi

quando ela entendeu que estava acolhida em uma terra fértil -
e essa terra estava ali disponível, disponível em abundância.

"tenho plantado a minha lua pedindo conexão, aterramento,
intuição e clareza do meu propósito"

de mais escritos do meu diário desta semana:

Não me recordo se estava perto (nesse nosso tempo cronológico) de
entender que a dançaterapia poderia ser um propósito² de vida para
mim, porém, já era algo que eu sabia que queria experimentar outras
e outras vezes. 
E assim foi: a minha escolha passou a ser juntar dinheiro para ir aos
encontros em São Paulo, vivenciar os finais de semana que me
deixavam preenchida, e depois retornar a uma vida que eu sentia que
me desconectava do mistério.

² hoje eu não gosto de utilizar a palavra "propósito". Acredito que foi muito
distorcida no uso do nosso contexto atual. Porém, é a forma mais clara de
comunicar o que entendo agora: o sentir que todos nós temos um caminho a
seguir para estar bem conosco - evoluir o nosso SER HUMANO - e com os
demais. Caminho para estar em harmonia com TODOS os seres e com o
MISTÉRIO que há em tudo.
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a escolha

"Dançaterapia
- dar ao ser de luz todo seu amor puro, desejo de felicidade -

dar isso a si
- força não é sensibilidade

- se permitir ser vulnerável
- a dança é a vida"

estou aqui a procura de mais escritas nos diários
que me relembrem o quando escolhi entrar na
formação da dança. Mas, encontro poucas páginas
escritas e algumas frases soltas sobre estes finais
de semana:

"despertar cada vez mais em mim o amor, para saber como
levar pro outro essa centelha, pra que ele também desperte o

amor em si. Pedi a minha mãe³ que me deixe levar esse
despertar através da dança"

e esse trecho, escrito a beira de um rio, em um
aniversário, que talvez tenha sido a escolha em
mim antes mesmo de conversar com o Centro:

³ eu converso com as águas doces como "minha mãe" - minha Mãe Oxum.

Esse é um caminho de ir pra si, de viver em si, de
experimentar em si - no seu corpo - para então ir
germinando o levar a outros... 

e assim me pego sentindo para tentar traduzir em palavras o que sinto
quando dancei/ danço
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o vivenciar
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como lidar com o que não posso atravessar? Posso ficar horas
brigando com aquilo ali... ou posso escolher olhar para aquele

limite que se apresenta. Olhar, sentir, olhar, sentir com todo
meu corpo que não consigo ultrapassá-lo, mas, que essa

compreensão já muda a forma que vou contra ele. E olha só: eu
posso criar a partir dele! E, são infinitas as possibilidades que

ele me oferece. 
Já nem sei porque eu queria tanto insistir em ir por aqui dessa

maneira.....

contato e limite

quem é essa que vejo? Será que em algum momento eu
presto atenção em minhas mãos? E olha só, elas agora me

refletem. Eu não gosto de me olhar. Meu corpo me incomoda.  
Olhar me incomoda. Respira... mais uma vez... olha como tem

tantas partes em seu corpo que você não vê. E elas nem são
feias né? Ok, mais ou menos vá... 

E agora olhar pra dentro? O se encarar de frente, o se olhar
nos olhos, quantas vezes você faz isso Ísis? Olhar pra seu
sentir, sem racionalizar, sentir, o que você está sentindo

agora? Para se racionalizar. Apenas escute.

o espelho em minhas mãos

Sem ordem cronológica, escrevo aqui sobre o que já senti com
alguns estímulos. Algumas das coisas que já senti... parece que a
cada novo encontro com algum estímulo ele se transforma, mostra
novas possibilidades, apresenta outras perspectivas - é de uma
riqueza infinita e que não tem como ser traduzida em palavras. Mas,
tento escrever aqui e, quem sabe, é a porta que alguns precisam
para experimentar o vivenciar...



as escutas
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Como levo isso que vivencio de forma tão vívida (sim, redundância
necessária)? Como levo pra mim no dia a dia, como não esquecer
quando acho que paro de dançar?
Como realmente compreender corporalmente que a vida é a dança,
que a dança é a vida?
A partir da escuta.

No processo formativo proposto pelo Centro essa escuta se dá em
relações cotidianas. E o que é o escutar? É o observar a si próprio:
como EU me movimento dentro dessas relações? Quem sou EU dentro
desse contexto? O que reverbera em mim? Como EU compartilho o
tempo com o outro? O que EU entrego ao outro? De que maneira?

Parar de observar o externo, a julgar o externo, a querer sempre uma
não responsabilidade pelo que se passa comigo... a evitar o
ENCONTRO comigo... parar de evitar o ENCONTRO COMIGO. 

Sobre a energia masculina que habita em mim. A energia que
veio do meu pai.

primeira escuta

como dançar com um trauma? como aprender a movimentar o que
te paralisa? aos poucos. no tempo do respiro. tempo do mover

lento, ao sentir cada parte do corpo sendo movimentada aos
poucos, no tempo do movimento que a natureza nos ensina

diariamente - o tempo que for de ser. Compreender a beleza que
há em cada ser, até nas minhas mais obscuras sombras que

teimava em não ver... até nas sombras que precisam ser acolhidas,
compreendidas (ou não, apenas acolhidas) e dançadas.

Movimentar o que está estagnado, deixar que se apresente, deixar
que vá. Deixar que volte. Deixar que dance. 

 
Sair do controle imaginário e apenas ser conduzida pelo mistério,

me colocando disposta a DANÇAR A SOMBRA.



as escutas
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local de trabalho - os espelhos no dia a dia
 
 

terceira escuta

Instituição - o tempo fora, dentro e a pausa.
segunda escuta

o sair do lugar do ter que sempre se doar pro outro e não se
escutar. Como doar se você não dá pra si? Te nutre primeiro

para depois voltar a espalhar sementes. Há tempo pra tudo, há
ritmo para tudo, há ritmo diferente em diferentes momentos...

por vezes é preciso escutar que você precisa de uma dança mais
interna, mais só, mais silêncio. E isso não te leva pra um lugar de

insensibilidade, pelo contrário, te faz se nutrir, respirar, escutar
o teu respiro.

 
Saber escutar seu ritmo se tornar receptiva a escutar o ritmo do

outro.
 

o forma como eu observo muda o que observo.  Sempre.
Se olho com olhar de julgamento o lugar do outro, o movimento

do outro, me sinto recebendo o mesmo julgamento - travo o
movimento de forma mais fluida, travo o construir uma dança

mais harmônica, travo o simples estar de forma real.
 

olhar para dentro para mudar o que vem de fora. o que chega
até mim que vem de fora.

As escutas continuam. Alguns momentos que me vejo em um
movimento de estar com o outro de uma forma automática, tento
fazer uma pequena escuta.



o vivenciar
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voltando sem ordem cronológica e compartilhando mais um pouco
das minhas sensações com os estímulos propostos nos encontros do
Centro:

17/11/2018: "Dançaterapia. A magia se criou desde o início. 
 Sem instruções verbais. Eu sou criadora. Eu posso. Eu crio. Eu

vivo. Pio perguntou: "Ísis, você vê o quanto está diferente?"

pausa para um escrito encontrado nos diários agora:

silêncio pra escutar. não pensar. apenas escutar. uma voz que
chega. ela faz com que minha mão flutue calmamente no ar. uma

pausa. ela retorna. forte, suave e forte - como é possível? tão forte
que preenche todo meu corpo. minha mão é conduzida.

o desenho da voz

o respirar. prestar atenção no respiro... ele está aqui o tempo
todo. eu o silencio. eu o calo. eu deixo ele aguentar toda barra e

nem lembro que existe - ofegante, contido, calmo, assustado,
interrompido - calado. eu respiro... eu respiro... o ar que entra... o

ar que sai... o ar que se move dentro de mim... o ar que me
move... o ar que movimenta todo meu corpo...o respiro que me

deixa sentir

o respiro

eu nunca te vi. nunca. apenas te uso. será que consigo te
enxergar de verdade? cada parte sua? te ver de longe. te sentir.

sentir que você me apoia para construir novas possibilidades,
você permite que meu corpo faça o que não faço só. eu posso te

oferecer também novas possibilidades. podemos construir
juntas.

a cadeira



levar a outros
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Passar a compartilhar o que vem me movendo na vida.
Diversas sensações e pensamentos vem até mim: "e se me acharem A
louca? Mexendo a mão no ar querendo dizer que tá sentindo algo?", "e
se ninguém entender?", "e se olharem feio pra mim?", " e se todo
mundo desistir e não participar?", e se, e se, e se...." e vão me olhar,
que vergonha", "eu vou travar"... 
Eram tantos os medos que não sei como comecei.

início em fevereiro de 2019

primeiro estágio -  grupo 1 de pessoas conhecidas

a ideia era compartilhar com pessoas que eu me sentiria mais a
vontade, com menos travas de me expor. Então, chamei algumas

amigas - todas mulheres - para participar. 
Será que será sempre assim? Só vai, só vai que tudo passa? rs

O medo passou. Passou ao estar ali verdadeiramente, por ser vista e
escutada verdadeiramente. Passou ao ver que as pessoas

compreendiam ao experimentar o que eu vinha sentindo esses anos.
Elas já tinham me escutando falar do como a dança me movia, e

agora estavam ali experimentando.
Foram encontros que me nutriam da certeza de que eu era capaz de

estar naquele lugar, de continuar a trilhar a formação para ser
dançaterapeuta. Obviamente erros (eu via como erros na época)

foram cometidos, eu recebi retornos do Pio e lembro de ter sentido a
sensação de que fiz algo errado (super julgadora de si) - enquanto sei

que ele não estava me julgando.
Os encontros se encerraram porque eu vi que não dava conta mais

na época de sustentar, estava passando por um processo emocional
muito forte, e achei que precisava ter menos demandas possíveis.

Hoje, sinto que essa era a única demanda que poderia ter me
auxiliado, porém,  as escolhas foram conduzidas assim.

 Esse grupo me ensinou tanto... era uma verdade ao olhar, um
acolhimento, uma entrega...



levar a outros
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início em abril de 2021

segundo estágio -  grupo 2 de pessoas conhecidas

já era pandemia. O Centro tinha compreendido e dançava agora
com o contexto atual apresentado: cada um nas suas casas, cada

um na conexão com os demais a partir de telas - telas que víamos
como frias, se mostravam agora tão humanas, tão vívidas, tão

potentes, tão capazes de transmitir sentimentos...
Então, retomei o percurso do estágio também a partir das telas,
mais uma vez com um grupo conhecido de amigas de algumas

cidades diferentes, mais 1 convidada (que se tornou amiga virtual
posteriormente).

Foi curioso observar o como era necessária uma energia muito
maior para as conduções. Eu estava compreendendo o como era

importante a observação destes corpos em movimento , e o
observar pelas telas demandava mais. 

Dessa vez eu recebi os retornos do Pio de outro lugar -  já mais
atenta e sem me julgar tanto - porém, com uma determinação em

aprender urgente e acertar. rs
Uma autocobrança absurda. Curioso sentir e observar as

mudanças....
 Esse grupo me ensinou tanto...  a disposição para estar presente,

o se entregar perante as câmeras para o olhar de pessoas
desconhecidas,  o se reconhecer em corpos desconhecidos, o não

ter receio de se emocionar, o compartilhar e o escutar com a
mesma presença.



levar a outros
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terceiro estágio -  com pacientes de um hospital
psiquiátrico início em maio de 2021

um dos maiores medos que eu tinha quando criança? Ficar louca. Um
medo que até hoje não compreendo de onde veio, mas, eu o tinha.

Escolher estar em contato com pessoas que a sociedade julga como
"loucas" e/ou "problemáticas" passou por um desejo inconsciente de

superar esse medo, de talvez entender o que vim a compreender
depois do não julgar nenhum ser humano, e por uma decisão que eu

considerava prática de ter um grupo que já estava se encontrando
presencialmente na pandemia, um grupo disponível para que eu

fizesse os encontros. 
Que belíssima enganação minha, o motivo real era apenas o do

inconsciente. rs
Que pessoas lindas que encontrei! Que forma maravilhosa que o

mistério me colocou nas mãos de poder sair do lugar do julgamento
sem racionalizar nada. Desde o primeiro encontro, eu não via

diagnósticos, eu via pessoas - não importa o porquê estavam ali -  via
que qualquer um de nós poderia se encontrar na mesma situação. E,

o mais importante, sentia que aquela oportunidade de encontrar com
aquelas pessoas maravilhosas era uma oportunidade de a cada dia

crescer mais como ser humano. Foi o primeiro momento que eu tive 
 a presença de homens desconhecidos nos encontros que conduzi. E

a forma que eu recebi os retornos do Centro também já estava se
alterando mais ainda. Eu estava ainda mais atenta para o fato de
estar lidando com pessoas que não conhecia, porém, não estava

"carrasca" de mim.
Esse grupo me ensinou tanto...  todos temos corpos diferentes -

corpos físicos e mentais - e poder olhar para as pessoas sem
julgar, sem nem lembrar que essa diferença existe... apenas

reconhecer um ser humano que te olha com a mesma verdade
que você o vê. Com certeza é uma das maiores e melhores

experiências da minha vida até então...



levar a outros
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quarto estágio -  com funcionários de um hospital
psiquiátrico

início em março de 2022
o medo do julgamento do externo retornou por estar sendo
observada por profissionais de saúde mental de perto - será
que eles fariam parte, estariam dispostos a experimentar? E

que grande surpresa quando logo no primeiro encontro a
presença foi total. Pessoas que estavam ali sem o  papel

acadêmico.
Eu passei a compreender cada retorno do Pio como uma

chance de melhorar, sem cobrança, apenas entendendo que
tinha sido bom como foi, e, que  poderia ser melhor, afinal, eu

estava aprendendo - e sempre estarei - e que poderia
aproveitar muito mais dessa forma, sem me julgar e me cobrar.

O conseguir observar o grupo como um único organismo que
se move e também cada um com sua particularidade para

conduzir melhor o percurso do encontro, talvez modificar algo
do que havia sido planejado anteriormente... o ir escutando

uma mestra que também há em mim e me dava "dicas"
durante todo o movimento.

Esse grupo me ensinou tanto... profissionais que cuidam de si,
me recordando o tempo todo o como eu vou continuar a me

nutrir com a dança no meu dia a dia, mesmo já sendo
dançaterapeuta - ou continuo a regar, ou essa árvore aqui não

continua a crescer....



levar a outros
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quinto estágio -  com assistidas de um centro de
referência da mulher⁴

início em abril de 2022
como um mestre tem uma percepção mais a frente né?! Eu

sempre quis levar a dançaterapia a este lugar, e escutei o Pio
discordar por um tempo, não era o momento. Quando o

momento chegou eu fiquei radiante, e agora compreendo que
foi o momento certo. Com minhas raízes mais firmes a

identificação com o processo do outro existe, porém, não vem a
me afetar, a me desorientar, a me fazer cair. 

Cada encontro que vem neste grupo é a chance de  encontrar
pessoas que estão ali dispostas a se entregar naqueles minutos

de presença apenas para elas.  E é lindo de ver, é lindo de ver!
Cada um daqueles risos, cada sorriso tímido, cada olhar

desconfiado, cada lágrima, cada experimento me faz
compreender e firmar que quero fazer isso sempre: eu quero

dançar e levar a dança a outros.
Esse grupo me ensinou tanto... cada força que eu vi em cada

olhar, cada centelha de vida, de se mostrar viva, de trazer
alegria apesar de tudo, de ser real consigo e estar ali

batalhando por si... numa dança tão verdadeira em um corpo
que se mostra tão cansado, mas, que dança. Que dança e que

tem sede de viver.

 ⁴ faz parte da rede de equipamentos de enfrentamento à violência contra mulher,
e oferece acolhimento e acompanhamento interdisciplinar (social, psicológico,
pedagógico e de orientação jurídica) às mulheres em situação de violência de
gênero. 



a dançaterapeuta
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a finalização deste ciclo
"A raiz nunca está quieta, a raiz busca sempre nova terra para
deixar crescer um dia uma linda planta"
"A raiz existe para que cresçamos"
Maria Fux

Que cresça. Que cresça em mim com as raízes firmes que me
foram passadas. Que eu possa levar de forma simples e
verdadeira, e para muitos - e diferentes - corpos o que eu
recebi/ recebo a partir da dançaterapia. 



 
o caminho até aqui
o caminho que há de vir
o caminho no aqui e agora

dançaterapia 
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