
                        Focalizadora: Djaala 

O projeto VENTRE LIVRE – DANÇA CIRCULAR COM GESTANTES busca oferecer às grávidas 

a possibilidade de reconexão com a vida cíclica, proporcionando a elas um estado meditativo e 

de alegria, visando a ajudá-las em sua jornada de nove/dez meses, em gestação consciente. A 

vivência corporal de prazer e relaxamento, e o entusiasmo durante o período gestacional são 

formas de celebrar a totalidade da vida.  

Por meio da dança, conquistamos a autoconfiança, e superamos a inibição que nos 

impede de manifestar o que podemos e queremos fazer. A dança proporciona o equilíbrio do 

corpo em seu eixo, além de possibilitar uma nova consciência corporal, nos renovando e 

rejuvenescendo.  

Quem é Djaala 

 

Doula formada pelo Instituto Aurora (2008); Doula formada em Ecologia do 

Parto Natural (2009); Doula em início de formação como Educadora Pré-Natal 

pela Associação Nacional de Educação Pré-Natal-ANEP Brasil;  

Focalizadora de Dança Circular Sagrada e Dança do Ventre; Facilitadora de rodas 

de mulheres que estudam o livro ‘Mulheres que correm com os lobos”; 

Terapeuta de Usui Reiki; Estudante e praticante de meditação Siddha Yoga.  

Repertório e dinâmica: O repertório foi composto em 4 ciclos, com danças de vários 

povos e tradições, para as gestantes e também para aquelas que se preparam para 

iniciar uma gestação.  

Ciclo 1 -> Planejando a gravidez  

Ciclo 2 –  1ª a 12ª semana -> Reverenciando a Grande Mãe  

Ciclo 3 – 13ª a 24ª semana -> Fluindo com os ciclos naturais 

Ciclo 4 – 25ª a 40ª semana -> Cuidando do nascer feliz 

 
Composição do círculo  
Turmas com 8 a 30 participantes. O espaço físico necessário é definido de acordo com o 

número de participantes; Encontros semanais, com 90 minutos de duração. 

Preço dos encontros: 
R$ 160 por ciclo (cada ciclo é composto de 2 encontros). 

 

Informações para contato: 
Telefones: (21) 2293-4399 / 3207-6502 / 9722-2856 

Email: djaala@gmail.com  


