
 
CARTA 001/2021 
 
 

Brasília, 28 de Janeiro de 2021 
 
 
 
Assunto: Comunicado Geral aos alunos para início do ano 2021 
 
 
Queridos alunos e alunas do Centro Internacional de Dançaterapia Maria Fux, 
 
 
O ano de 2020 foi muito desafiador para a humanidade. Num contexto de             
tanta fragilidade, medo, incertezas, o Centro Internacional Dançaterapia Maria         
Fux procurou dar continuidade ao itinerário dançante compartilhando uma         
reflexão positiva em relação à existência, que é a própria dança e fornecendo             
elementos de estudo, capazes de ampliar a compreensão do Método Maria           
Fux. Tivemos o prazer de encontrá-los em propostas que visaram também           
não pesar economicamente, considerando os novos e delicados equilíbrios         
que todos temos. 
 
Neste novo ano alimentamos a esperança e a fé que a Dança é um grande               
passo em direção à grande mudança que o mundo necessita; um instrumento            
poderoso de auto-conhecimento e ao mesmo tempo uma ferramenta que          
utiliza a linguagem corporal criativa na construção de relações sadias. 
  
Neste intuito reformulamos a formação para adaptarmo-nos às mudanças         
necessárias que globalmente são importantes para que o caminho siga de           
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maneira cada vez mais fluida.  
 
Como formador, tenho tido e sigo tendo, a oportunidade ímpar de deixar            
alguns conceitos amadurecidos ao longo de um quarto de século de atuação,            
para me abrir ao novo, fiel à transformação que é a essência deste caminho.              
Nesta lógica os convido a fazer o mesmo, encerrando a experiência vivida no             
ano de 2020 e estando abertos e disponíveis a abrir novas portas. 
 
Reafirmamos a entrega total ao ensinamento de Maria Fux com a qual tenho             
o privilégio imensurável de conviver constantemente mesmo na distância. 
 
O Centro Internacional Maria Fux proporciona, a partir destas reflexões e           
realidade, a formação oficial no Método Maria Fux visando cada vez mais            
honrar a preservação do trabalho desenvolvido por Maria ao longo de uma            
vida inteira. 
 
Organizamos a prática em encontros mais concentrados e deixamos uma          
parte on-line a fim de facilitar a participação sem os custos devidos ao             
deslocamento, estadias, alimentação. 
 
Em breve será disponibilizado no site e por vídeo o plano completo. 
 
Felizes de seguir numa fé renovada enviamos abraços calorosos 
 
 
 
 
 
Pio Campo 
Formador e Fundador do Centro Internacional de  
Dançaterapia Maria Fux 
 

 
___________________________________________________________________ 

Centro Internacional de Dançaterapia Método Maria Fux 
www.dancaterapia.org 

dancaterapia_sidanza@hotmail.com 
(11) 95219 - 8000 

CNPJ:  35.900.149/0001-01 

http://www.dancaterapia.org/
mailto:dancaterapia_sidanza@hotmail.com

