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Este trabalho visa compartilhar informações importantes nesta caminhada
dançante para quem está começando ou mesmo para quem já tem alguma
experiência com esta dança oriental.



Seja bem-vinda!!

Este conteúdo foi carinhosamente elaborado com base em
20 anos de experiência intensa, ensinando, pesquisando,
dançando, observando e catalogando minhas
transformações e das alunas que se entregaram a esta Arte
Ancestral. 
 

A proposta é oferecer "insights" para você começar a sentir
que existe dentro de si um poder infinito, independente de
idade, peso corporal, timidez ou crenças que tiram o seu
poder pessoal e que possam impedir que você se entregue à
experiência.
 

Dança é um assunto vasto e profundo, as recomendações
aqui descritas são para contribuir com a expressão genuína
de quem você é, através dos movimentos e do sentimento
expressados no corpo.

“Que a elegância do movimento do corpo, 
transforme-se em dança!”

Claudia Pugliesi
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Dedico este primeiro e-book para meus pais: 
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Breve Histórico das Transformações de Claudia Pugliesi1.

Vontade Interna é o que nos move para realizarmos nossos
projetos neste mundo. Muitas vezes não conseguimos
identificá-la, mas no fundo sabemos quando ela está
acontecendo, mesmo que não tenhamos consciência disso.
 
Para você entender melhor, vou contar como comecei a dançar:

Eu era uma menina tímida, muito tímida mesmo, me sentia
deslocada e com vergonha de falar, mas algo dentro de mim
soava mais forte do que esta timidez: “a alegria de dançar”. 

Como uma boa baiana, não havia tempo ruim para mim, em
qualquer festinha em casa ou com amigos, era só tocar uma
música que a "metamorfose" acontecia, começava a dançar e a
vergonha ia embora! Eu me sentia feliz, livre e solta, amava
assistir filmes sobre dança, nunca perdia um e meu sonho
sempre foi fazer aulas, mas minha família não tinha condições
financeiras para isso. 

Então, fui vivendo minha vida da forma tímida como sempre,
esqueci desse sonho. Fiz Administração de Empresas no curso
médio e Ciências Contábeis na Faculdade, anos depois fiz um
curso de Técnico em Enfermagem, pois tinha outro sonho de
ajudar a diminuir o sofrimento das pessoas. 

Logo após essa formação, a Dança do Ventre começou a
explodir em Salvador, onde eu morava. As academias incluíram
essa modalidade, a música de Kaled (El Arbi) tocava em todo
lugar e as revistas sobre Dança do Ventre começavam a
aparecer nas Bancas. 



Breve histórico das transformações de Claudia Pugliesi1.

Essa foi a minha oportunidade de fazer aulas de dança pela
primeira vez.

Após algumas aulas em academias, encontrei um cartaz na
Escola de Dança na UFBA, liguei e comecei a fazer aulas com
Marcia Mignac em um espaço mágico chamado Kalachakra. 

A partir daí, percebi que quando existe essa Vontade Interna,
que pode ser chamada de dom, vocação, missão, propósito, seja
qual for o nome dado, uma força se manisfesta e tudo acontece
incrivelmente fácil. Digo fácil, porque quando se está no
caminho, os obstáculos ficam muito pequenos.

Ao começar a dar aula, a principal preocupação minha e da
minha professora foi a minha timidez e para minha surpresa, eu
estava solta e ainda fui engraçada fazendo minhas alunas rirem,
confesso que não esperava, amei dar aula e nunca mais parei!!

A partir daí, muitas transformações aconteceram, além das
aulas, vendia roupas, realizava eventos falando para até 300
pessoas, organizava viagens, dava palestras, além de dançar
muito, montei um Estudio, depois uma Escola e Loja, comecei
minha trajetória para o autoconhecimento.

Gostaria de dizer que quando você seguir o chamado do seu
coração, perceberá o que te faz sorrir internamente, qual é o
seu chamado interno. Siga este chamado e perceberá que o
Universo, a Vida fará o que for preciso para você vivenciar o
caminho que já foi preparado para você, sem você se dar conta. 

Se abra para perceber o que se passa aí dentro de você!



2. Essa dança é para mim?

A partir de agora, vou levá-la a uma cachoeira de novas
possibilidades para contribuir com suas decisões quando a
dúvida pairar sobre sua cabeça. Observe estas afirmações:

“Quando eu emagrecer começarei a dançar!”
“Quando eu tiver dinheiro, vou procurar uma professora para fazer aulas!”
“Assim que eu conseguir tirar essa barriga, vou fazer Dança do Ventre!”
“Sou muito dura para dançar!”
“Essa dança não é para mim!”
"Não tenho nenhum jeito para dançar!" ...
 
Vivemos tão preocupadas com o que está acontecendo à nossa
volta ou ao nosso corpo que muitas vezes esquecemos de
sentir o que está acontecendo dentro de nós, de ser gentil
conosco e nos comunicarmos com nosso coração.
 
Costumo dizer que ao decidir dançar com o ventre, todos estes
questinamentos caem por terra, ficam sem importância, porque
todas as nossas células lembram desses movimentos ancestrais
que nos conectam com quem somos de verdade, com a
essência feminina, essa energia que não está na forma física,
nem no julgamento que fazemos sobre nós mesmas.

Pense comigo: 
É irresistível ficar parada quando ouve uma música? 
A vontade de fazer aulas ou dançar vem, mas a mente diz, não?
Sente que algo está faltando aí dentro, mas não sabe o que é?

Se respondeu Sim, essa dançar é para você e a escolha é sua!!
Seu corpo está dando sinais, viva!! Experimente!! 
E faça parte do grupo de mulheres que deixaram a mágica
acontecer, ficaram mais alegres com a autoestima lá em cima e
se valorizando como mulheres fortes e poderosas.



3. Desmistificando Tabus e Crenças

Chegou a hora da polêmica!!

A Dança do Ventre sempre esteve envolta de muitas histórias,
memes, fantasias e irrealidades que foram passadas de boca em
boca ao longo dos tempos.

O que está escrito aqui é fruto das minhas experiências nas
salas de aula como aluna e professora, das viagens,
principalmente ao Egito e das conversas com músicos,
professoras renomadas e profissionais da área desta dança
oriental.

Antes de começar, você já percebeu qual é a mensagem deste e-
book?  Vamos relembrar: 

Dançar de forma expressiva para acessar sua essência espiritual,
ou seja, dançar a partir do que você sente e deixar este
sentimento ser expressado no corpo, não realizando os
movimentos a partir da preocupação com a forma, com a beleza
externa do corpo físico, com os movimentos perfeitos ou ainda
dançar para agradar alguém. 

Dançar com essência é expressar a arte com o coração pelo
simples fato de amar o que está fazendo sem intenção de
agradar ou desagradar e sim puramente dançar.

Vamos aos Tabus e Crenças:

Dança do Ventre dá barriga?

Dentre todas as perguntas, essa ganhava em disparada e daria
um outro e-book para explicar, mas vamos lá: 



3. Desmistificando Tabus e Crenças

Vamos pensar juntas:
Você desistiria se eu dissesse que Dança do Ventre dá barriga?
Por que você quer fazer as aulas? Qual sua intenção?

Somos seres sugestionáveis e acabamos acreditando naquilo
que no fundo queremos acreditar ou fugir.

Esta é mais uma reflexão para que você fique atenta ao que se
passa dentro de você e para que você faça suas escolhas
baseadas na essência que você é, e não em uma imagem criada.

Mas vamos responder a pergunta de fato: 
A dança do ventre dançada de forma consciente, com quadril
encaixado para proteger a coluna, NÃO dá barriga.  Nosso
músculo abdominal é elástico e se deixarmos solto ele se
espande, esteja você sentada, em pé ou em qualquer atividade
física. Suas escolhas, seu estilo de vida que dirão isso para você.

A referência que temos das bailarinas é da mulher árabe mais
cheinha bem longe dos padrões ocidentais de hoje em dia e o
que víamos eram mulheres alegres, que moviam seus corpos
orientais com muita leveza e graciosidade porque dançavam
desde crianças.

Com globalização, as bailarinas egípcias começaram a seguir o
criado "padrão de beleza ocidental" perdendo as características
das mulheres da cultura árabe. 

Meu trabalho aqui é trazer mais consciência para uma Arte que
nasceu de um cultura muito diversa da nossa, trazer mais
respeito à origem e com isso, mais aceitação de quem
realmente somos.



3. Desmistificando Tabus e Crenças

A origem da Dança do Ventre é Árabe?

Deixo aqui uma profunda gratidão e respeito ao povo, à cultura,
à música e aos ensinamentos árabes e graças a eles tivemos
acesso a esta arte da forma como se conhece hoje, mas
analisando profundamente não se pode garantir que foram
eles que a criaram.

Nos registros históricos antigos foram encontradas artes
ancestrais como canto e dança sagrados em pinturas rupestres
de povos como os Sumérios, Acádios e Egípcios.

Aqui me concentro mais no Egito porque estudo essa civilização
há muitos anos. 

A Dança do Ventre Ancestral como ensino agora surgiu destes
ensinamentos e da forte ligação que tenho com Egito desde
pequenina. 

A  Dança Sagrada era uma conexão entre o mundo manifestado
e o mundo espiritual. Som e movimento sempre estiveram
presentes nas reuniões e na vida dentro dos Templos.

Ao dançar com o ventre, celebramos a Vida, celebramos a Mãe
Terra, celebramos nosso ventre, nosso útero, espaço sagrado
gerador de Vida no Planeta.

É com essa consciência que as aulas de dança que eu ensino
acontecem, ou seja, a origem vem do respeito pelo planeta que
gera toda a vida representada no nosso corpo pelo útero que
tem a mesma função.



3. Desmistificando Tabus e Crenças

Por que a Dança do Ventre é conhecida como
uma dança sedutora?

Entramos em um assunto que me incomodou durante muitos
anos porque eu acreditava que eu conseguiria "lutar" contra
essa visão que a maioria das pessoas tem sobre esta arte
ancestral.

Com o passar do tempo, fui amadurecendo e percebendo o
contexto que levou as pessoas a acreditarem que quem fazia
esta modalidade de dança tinha a intenção de seduzir.

Vamos aos fatos:

Aprendi que lutar contra algo só faz aumentar nossa raiva
interna, nos tira do equilíbrio, gasta nossa energia e acabamos
atraindo ainda mais aquilo para nossa vida.

Não cabe a nós julgar nada nesse mundo e sim entender que
todos têm direitos. Assim como não queremos que tirem nossos
direitos de pensar e agir, não cabe a nós  obrigar ou lutar para
que o outro ou um grupo de pessoas mudem sua forma de
pensar, só porque você acha que está errado. Cada um tem
direito à existência, tem direito às suas escolhas.
 
Pensando assim, passei a compreender que nenhuma idéia ou
pensamento vem à toa, há inúmeros motivos que nos levam a
formar esses pontos de vista, como a falta de conhecimento da
origem, a crença fervorosa vinda de imposições religiosas, a falta
de autoconfiança, a pouca conexão consigo mesma, deixando a
pessoa fraca para tomar decisões e questionar, entre muitos
outros fatores.



3. Desmistificando Tabus e Crenças

No entanto, o que faz uma pessoa pensar que uma dança tão
feminina, que traz a simbologia da continuação da Vida, da
Gestação, da Mãe Terra, é realizada para seduzir?

Como citei anteriormente, depende de cada pessoa ou grupo
que ela participa!

Sabemos que o cinema e a TV têm uma grande influência e que
eles sabem como chegar às massas. Quando Hollywood
descobriu a magia do mundo oriental, mais especificamente do
mundo Árabe, começou a utilizar as cores, a cultura, a música e
a dança em cenas de sedução, ou seja, em uma festa onde
havia uma bailarina levando alegria como entretenimento,
haviam homens fascinados e mulheres com ciúmes e
desconfortáveis com essa situação, uma cena perfeita para
levar todos a pensarem que a intenção da bailarina ao dançar
era apenas para seduzir.

Dançar é uma Arte em movimento, é construída e recebida
pelo público ao mesmo tempo que é realizada, cada um que a
recebe, interpreta de acordo com a experiência interna.

Já a bailarina ao dançar, também põe sua intenção e esta
intenção gera uma energia em uma determinada frequência.

Portanto, preste atenção à intenção que você põe ao dançar.
Onde será sua apresentação? Qual o público? Você conhece as
pessoas? O que você está sentindo? Qual o sentimento que
você quer passar para as pessoas? Ou para você mesma?

Perceba que o que doamos, volta para nós de alguma forma.



3. Desmistificando Tabus e Crenças

Qualquer idade pode fazer Dança do Ventre?

Como explicado anteriormente, tudo dependerá da intenção.
Levando em consideração o ensino desta dança no Ocidente, eu
diria que a partir da menarca (1a menstruação) a menina já
pode frequentar aulas.

E por que não, antes?
Com base nas experiências e na forma como ensino, eu NÃO
aconselharia. A técnica egípcia são movimentos conscientes
vindo de dentro para fora, ela prepara a mulher para o parto, ou
seja, amadurece os órgãos sexuais.

Pelo meu ponto de vista, não considero saudável para uma
criança realizar tais movimentos em tenra idade. Já nos países
árabes, essa dança já faz parte da cultura onde as mulheres
sempre se encontram com outras mulheres e dançam com suas
filhas, seja lá qual for a idade.

Percebe como depende do contexto? 

Devemos estar conscientes como a vida funciona para que
possamos entender e tomarmos uma posição e não seguir o
que a maioria está falando.

O mesmo serve para observarmos se ainda há outras crenças
ou tabus enraizadas que nos impedem de começar a fazer algo
que amamos. Vou listar algumas:

Estou velha para dançar!
O que minha família vai pensar?



3. Desmistificando Tabus e Crenças

O que meu marido, filho, filha vão dizer?
Minha mãe vai pensar que eu quero aparecer!
Sou dura igual a uma pedra!
Nunca vou conseguir dançar!
Essa dança é para mulheres magras!
As pessoas vão dizer que eu "soltei a franga"!
Tenho vergonha de dançar!
Sou muito baixinha ou Sou feia!
Só quem tem cabelo bem longo e bonito pode dançar!
Acho essa dança muito sensual para mim!
Sou toda desajeitada!
Meus braços são iguais a um cabo de vassoura!
Não gosto da minha barriga, do meu pé...!
E a lista não acaba!

Convido você para uma autoanálise:
O que você pensa sobre você, te põe para baixo?
Se SIM, é uma ilusão, uma mentira que você começou a
acreditar há muito tempo atrás, não é realmente VOCÊ!

Podemos substituir essas crenças que geram, falta de
observação das nossas qualidades e dons, falta de aceitação  e
baixa autoestima, por crenças positivas. Mas como?

Primeiro descubra sua crença limitante, mesmo que ainda
acredite que é verdade, olhe para o outro lado, tudo na vida tem
duas polaridades e o equilibrio é a trindade.

Sei que você consegue!! Autoconhecimento é cura.
Permita-se!!



4. O que é Essência Espiritual

Este tema foi amadurecendo desde que me entendo por gente. 

O mundo holístico dos cristais, fadas, planetas, cometas,
energia, física quântica, sons e a própria natureza sempre me
encantavam e faziam eu me sentir em casa.

Quando comecei a dançar, me sentia livre como se eu tivesse
encontrado uma parte deste espaço tão sagrado para mim. 

Com o passar do tempo, com os tropeços, as experiências, as
pesquisas e estudos, fui percebendo que a espiritualidade
estava além das Religiões, que ser uma pessoa espiritualizada é
perceber e vivenciar este lado sutil aqui na matéria, que não
somos só um corpo físico com um RG e sim um ser espiritual
vivendo uma experiência material. 

Essência Espiritual é autoconhecimento, é saber lhe dar com as
emoções, entender como os pensamentos funcionam, não
julgar o próximo, sentir que estamos todos conectados, ter
responsabilidade por todos os seus atos, estar atento ao que
está acontecendo no aqui e agora, ter empatia e por aí vai.
Assim, Você vai compreender que a Vida está além daquilo que
enxergamos. 

Dançar acessando esta Essência Espiritual é aprender os
movimentos com consciência de que estamos todos conectados,
que cada movimento do corpo corresponde a um movimento da
natureza que vive em nós numa forte conexão, porque não
estamos separados.

Ao acessar essa consciência, seu corpo dança expressando a
Vida!



5. Como identificar minhas qualidades para realizar 
uma dança expressiva

Lembra o que falei no início sobre "Vontade Interior"? 

Ela é mais forte do que pensamos. Não é apenas um
pensamento, um desejo passageiro ou uma vontade de comer
ou fazer algo, é um impulso que vem do âmago do seu ser, algo
que você não consegue explicar com a limitada mente racional
ou consciente. Se você seguir esse chamado interno, verá,
depois de um tempo, que seguiu o caminho do seu coração.

Pense comigo:
 
Já sentiu vontade de ligar para alguém e essa pessoa estava
pensando em você?
Tomou uma outra direção caminhando ou dirigindo?
Decidiu sair do emprego?
Trocou de profissão sem uma explicação lógica?
Seguiu uma estranha intuição e agiu de forma inusitada?
Decidiu colocar em prática alguma idéia?
Tomou uma decisão de uma hora para outra?

Tudo que vem do nosso Eu Superior, da nossa Centelha Divina,
passa direto sem a interferência da mente. Quanto mais
acordada se está para essa experiência, mais e mais você
conseguirá ouvir sua intuição, que é sua "Vontade Interior", seu
Ser Divino se expressando através do seu corpo.

E então, está pronta para descobrir o quanto você é capaz? 

Está pronta para regar as flores das suas qualidades de uma
forma incrível que as deixe sobressair sobre o que não gosta
em você?



5. Como identificar minhas qualidades para realizar
uma dança expressiva

Para começar precisamos entender algo muito importante:

Aquilo que admiramos e também aquilo que rejeitamos está
dentro de nós. É uma Lei Natural, a Lei da Projeção. 
Sim, nós projetamos no outro o que se encontra dentro de nós,
por isso reconhecemos, vou dar um exemplo:

Você admira muito uma artista ou mesmo o jeito de ser de uma
amiga e pensa: "gostaria de ser como ela...". Acredito que nunca
passou por sua cabeça que aquilo que admira você tem aí
dentro de você e só está precisando de mais atenção. O mesmo
acontece com o que você critica ou julga no outro, é algo que de
alguma forma você tenta esconder porque não gosta mas
aparece no outro gerando um desconforto para que você
perceba o que precisa ser trabalhado.

Na maioria das vezes, não fica claro o que é, mas o fato de se
irritar / julgar ou admirar / elogiar, já é um grande alerta que
algo precisa ser observado internamente. Se não conseguir
sozinha, uma terapia a ajudaria bastante. 

Como estamos falando das nossas qualidades para desenvolver
uma dança expressiva, o 1o passo já foi dado, reconhecer
dentro de si, suas qualidades. 

E como farei isso, Claudia?

Falando de dança, quais são as bailarinas que você admira? 
Escolha uma, observe-a várias vezes, se possível uma mesma
performance, anote quais os pontos que você admira nela, sem
julgamento, apenas anote, registre o que você está sentindo.



5. Como identificar minhas qualidades para realizar
uma dança expressiva

Você tem braços flexíveis que se movem juntos com o que
você está sentindo;
Seus pés lhe sustentam firme no chão e lhe permite fazer o
movimento que você quiser;
Todas as suas articulações funcionam perfeitamente lhe
permitindo fazer qualquer movimento.
Na sua cabeça, se encontra a maioria dos seus sentidos
físicos, lhe permitindo sentir a vida de forma mais intensa;
E assim, você sente seu coração pulsar forte na direção do
que você mais deseja, lhe permitindo fazer as escolhas que
te deixarão sorrir por dentro.

Agora faça a si mesma estas perguntas: 

Por que eu admiro tanto "isso" nela? 
Onde "isso" está em mim que eu não consigo enxergar?
Eu acredito que "isso" que eu admiro, realmente existe em mim?
O que aconteceria se eu aceitasse essa qualidade ou talento em
mim? 
Eu acredito em mim mesma?

Temos tantos talentos escondidos que acabamos por acreditar
que eles nunca existiram. Vamos dar um basta nisso!!
Compreendo que não é tão fácil, mas, com certeza, é possível e
valerá muito a pena!!

Temos ainda um corpo perfeito com tantas qualidades e
atributos que não nos damos conta desta facilidade de tão
simples e comuns, são elas:

1.

2.

3.

4.

5.



5. Como identificar minhas qualidades para realizar
uma dança expressiva

Tudo isso parece óbvio, mas na maioria das vezes não nos
damos conta o quanto podemos fazer com este corpo e o
quanto ele é um presente. Esquecemos de agradecer e nem se
quer lembramos que este corpo é um veículo para nossa real
comunicação. Esse contato da essência divina com o mundo da
matéria.

Nós, como seres espirituais, nos expressamos através do corpo,
e o corpo não mente, já a mente sim, e como mente...

Numa próxima oportunidade vamos estudar mais como
podemos ouvir as mensagens do nosso corpo, ou melhor,
perceber o que o nosso Eu Superior sutilmente fala através das
mensagens que o corpo experiencia.

Quando colocar em prática tudo que aprendeu aqui, sua dança
será sentida com o coração, por você e por quem estiver te
assistindo, seu corpo apenas desaparecerá, e você se
transformará em pura fluidez de movimentos que vêm do que
você estiver sentindo naquele momento.

Assim, simplesmente dançando, você acessará sua Essência
Espiritual e sem perceber ou planejar, estará realizando uma
Dança Expressiva!!

Vamos florir o mundo com a simplicidade da beleza única e
natural que existe em cada uma de nós.

Boa viagem de volta a si mesma!!
Beijos fluidos,
Claudia Pugliesi



Contatos:

Espero te conhecer em breve!

Nas  aulas online ou presencial
Na roda de Conversas "Mulheres em Espiral"

Nos Workshops ou Sessões individuais.

https://www.claudiapugliesi.com/

https://www.instagram.com/pugliesiclaudia/

https://www.facebook.com/ClaudiaPugliesiAldeia/

Gratidão!
Claudia Pugliesi
Nov / 2020
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