
1º programa de assinatura mensal que oferece 
conteúdos sobre o corpo.

Curso
COM CORPO: 

APRENDER E CRIAR

CorpoFlix
online

Está organizado em:

Extras
AULAS, ENCONTROS
E CONVERSAS

Veja a seguir todos os temas. Veja a seguir todas as atividades.

Para
professores(as)

artistas
professores-artistas e 

demais interessados(as).

Coordenação: Prof. Dr. Wagner Ferraz
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CorpoFlix é um programa de assinatura mensal, tipo 
NetFlix, enquanto você assina, você tem acesso à todo o 
conteúdo. 

Ao aderir ao CorpoFlix você poderá participar: 1 - Curso 
"COM CORPO: APRENDER E CRIAR". 2 - EXTRAS: Aulas, 
encontros e conversas. 

1 COM CORPO: APRENDER E CRIAR 

A proposta do curso consiste em aulas temáticas que buscarão 
discutir possibilidades “com corpo”, tendo sempre em vista que todos 
os processos vividos por um corpo pensante podem ser sempre 
potentes para aprender e criar.

As aulas ocorrerão ao vivo nas Sextas-feiras pela manhã 
(9h:30  - 11:30h), pelo zoom.us. É possível assistir ao vivo ou assistir a 
gravação.

Temas tratados no curso: 
-   Teorias e práticas do corpo;
-   Pedagogias do corpo;
-   Didática do corpo em movimento;
-   Corpo e criação;
-   Corpo e processos artísticos;
-   Corpo, pesquisa e cartografia;
-   Experiências somáticas;

Tudo isso na perspectiva sensível de uma Educação Criadora.

http://www.estudosdocorpo.com
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2 EXTRAS: AULAS, ENCONTROS E CONVERSAS 

São atividades online que ocorrerão paralelas ao curso e os(as) 
assinantes poderão participar delas gratuitamente, quando essas 
acontecerem. A participação nas atividades extras é opcional e haverá 
uma agenda mensal com essas atividades em seus horários diversos.

Quais são as atividades EXTRAS? 
- A - Aulas práticas: Cartografar Corpos em Movimento;
- B - Aulas práticas: Exercícios criativos de escrita;
- C - Aulas Teórico-Práticas: Sobre Corpo, Pesquisa e Cartografia;
- D - Encontros: Conversas sobre criação;
- E - Encontros: Conversas sobre pedagogias do corpo;
- F - Encontros: Conversas para trocas de experiências profissionais.

- Obs.: Essas atividades não ocorrerão todas ao mesmo tempo, a cada 
mês haverá uma agenda de programação e você poderá escolher o que 
mais lhe interessar.

No CorpoFlix, além do curso citado anteriormente, 
você poderá participar das atividades extras, tudo isso incluso 
na assinatura. 

Veja quais são:

http://www.estudosdocorpo.com
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1 - PLANO INTEGRAL

2 - PLANO AMIGÁVEL

3 - PLANO PRESENTE

De
R$ 118,00 - mensal
Por
R$ 69,62 - mensal

41 % de desc.
Esse desconto é válido para inscrições 
até 30 de janeiro de 2022.

De
R$ 118,00 - mensal
Por
R$ 38,94 - mensal

De
R$ 118,00 - mensal
Por
R$ 5,90 - mensal

67 % de desc.
Esse desconto é válido para inscrições até 
14 de janeiro de 2022.
Traga um(a) amigo(a) para se inscrever no Plano Integral do 
Corpo Flix (na promoção de R$ 69,62 mensal) e ganhe este 
desconto de 67%. 

95 % de desc.
Esse desconto é válido para inscrições até 
14 de janeiro de 2022.
Traga dois/duas amigos(as) para se inscrever no 
Plano Integral do Corpo Flix (na promoção de R$ 69,62 
mensal) e ganhe este desconto de 95%. 
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