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Os princípios do Método Feldenkrais compreendidos e aplicados  

na Saúde, nas Artes, na Educação e no Desenvolvimento Pessoal.  
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CONTEÚDO E OBJETIVO 
 
A Formação FELDENKRAIS TEIATIVA forma pessoas na compreensão do pensamento 
Feldenkrais. Muito mais do que replicar os movimentos tradicionais, o aluno aprende a 
compreender suas essências e torná-las vivas em diferentes cenários.  
 
São dois anos de mergulho em um conhecimento vivo que revoluciona o modo de se 
entender o que é o movimento humano dentro das relações mente-corpo-ambiente. O 
curso se caracteriza como um processo continuado de estudo, com encontros presenciais 
intensivos intercalados com módulos de desenvolvimento à distância. 
 
A Formação Feldenkrais Teiativa ensina a linguagem neuro-funcional evolutiva criada por 
Moshe Feldenkrais, explicitando seus princípios gerais e suas estratégias específicas de 
aplicação. O objetivo maior da Formação é ensinar o aluno a utilizar "movimento com 
awareness" para promover o Estado de Integração Funcional, reconhecendo seus 
benefícios e aplicações nas áreas da saúde, arte, educação e desenvolvimento pessoal. 
 
Dentro da PEDAGOGIA TEIATIVA, criada especialmente para o ensino do Método 
Feldenkrais, o aluno passa por uma tranformação profunda, deixando de pensar em termos 
de causa-e-efeito de modo linear e deixando de conceber o corpo como um agregado 
mecânico de partes. O aluno aprende a PENSAR E A SENTIR DE MODO SISTÊMICO E 
FUNCIONAL, ancorando-se nas condições reais que cada corpo apresenta como um sistema 
relacional.  
 
No percurso da Formação, aprende-se a reconhecer as relações entre múltiplos níveis de 
causação (ex: causas estruturais, causas emocionais, programação socio-cultural e 
diferentes domínios da autoimagem) que influenciam diretamente a postura e todos os 
movimentos. Esta diferenciação dá ao aluno autonomia para desenhar diferentes modos de 
intervenção junto às pessoas com quem trabalha, seja ele um educador ou terapeuta das 
mais diversas linhas.   
 
Entre as habilidades desenvolvidas estão: 

✓ Viver o corpo em primeira pessoa (reconhecer o estado de alienação corporal) 

✓Aguçar as inteligências orgânicas que regulam a postura e o movimento 

✓ Flexibilizar os padrões mentais que condicionam a expressão das inteligências do 
movimento 

✓ Promover o Estado de Integração Funcional 

✓ Conduzir sua própria dinâmica pessoal de autoeducação pelo movimento 

✓ Dar aulas de Feldenkrais em grupo 

✓ Dar sessões individuais de Feldenkrais 

✓ Usar o toque como linguagem para criar movimento e Informação Sensorial de 

Integração 

✓ Articular Conceitualmente os fundamentos e os princípios do Método Feldenkrais 

✓ Compreender as aulas de "Consciência pelo Movimento" criadas por Moshe Feldenkrais 
e saber criar novas lições, aplicando os princípios e estratégias do método.  
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ETAPA 1 - FUNDAMENTOS (12 meses) 
A Formação começa com um processo instigante de aprendizado e transformação que 
chamamos de Alfabetização Somática Personalizada.  Nesta Etapa o Método Feldenkrais é 
conhecido e absorvido pela experiência direta. Aprende-se a viver o corpo em primeira 
pessoa e aproveitando suas inteligências instintivas. O corpo deixa de ser visto como um 
objeto mecânico e passa a ser vivido como o centro da EXPERIÊNCIA VIVA. Mergulhamos 
nas relações entre movimento, autoimagem, imaginação, postura, atenção, atitude, 
linguagem, voz, crenças e muito mais. Os princípios Feldenkrais são reconhecidos dentro das 
modalidades tradicionais do Método e expandidos para o dia-a-dia.  
 
 
ETAPA 2 - APLICAÇÕES (12 meses)  
Os princípios vivenciados e apropriados no primeiro ano do curso são gradualmente 
reconhecidos como estratégias de aplicação, ou seja, instrumentos de intervenção 
transformadora nas áreas da reabilitação, das artes, meditação, desenvolvimento pessoal e 
educação.  
 
Os Movimentos Feldenkrais (conhecidos como Consciência pelo Movimento) são 
esmiuçados em seus elementos, desvendando-se a Lógica Neuro-Funcional Evolutiva que 
embasa o Método. Esta linguagem, uma vez decifrada, pode ser utilizada tanto pela via das 
palavras, pela via do toque e pela via das relações pessoais e ambientais. 
 
 
 

ESTRUTURA 
 
 9 Intensivos Presenciais e 8 Módulos de Desenvolvimento, totalizando dois anos.  

 
INTENSIVOS PRESENCIAIS 
Encontros de 6 a 7 dias (das 10:00 as 17:30) que promovem um mergulho no Método 
Feldenkrais. Muitas horas de prática e informação condensada que será expandida nas 
atividades do Módulo de Desenvolvimento. 
 
 
MÓDULOS DE DESENVOLVIMENTO  
A Pedagogia Teiativa estimula a produção contínua de conhecimento. Os períodos entre os 
Intensivos Presenciais são especialmente ricos. Os canais de interação entre todo o grupo 
ficam sempre disponíveis. Cada um segue seu próprio tempo e ritmo para se explorar, 
aprofundar e aplicar tudo que foi aprendido nos Intensivos Presenciais. O grupo todo, e 
cada aluno individualmente, tem a aportunidade de trocas diárias com os educadores e são 
todos acompanhados dentro de temáticas de estudo e de desenvolvimento propostas a 
cada semana.  
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A PEDAGOGIA TEIATIVA 
 
Inscrever-se na Formação Feldenkrais Teiativa não é apenas fazer um curso no sentido 
tradicional a que estamos acostumados, é entrar para uma comunidade de estudo, pesquisa 
e cooperação.  
 
As interações extrapolam as turmas de cada ano e envolvem todos os grupos, inclusive os já 
formados, num movimento de expansão do conhecimento. Cada turma produz um imenso 
material de conhecimentos e todo este conteúdo vai sendo acumulado e reinventado pela 
Teia como um todo. Ao se tornar um membro da Teiativa, o aluno ganha acesso a todo este 
material disponível nas plataformas eletrônicas e passa a integrar uma comunidade que 
expande os princípios do Método Feldenkrais para a Experiência Humana em sua totalidade, 
ou seja, para todos os setores da vida.  
 
A Pedagogia TEIATIVA cria uma dinâmica diferenciada de experiência de grupo, usando as 
forças do ambiente relacional para encorajar cada indivíduo à plena expressão de sua 
singularidade. Postura é comportamento relacional, não é posição. Na vida de todos nós, os 
hábitos de movimento e postura foram socialmente inscritos no sistema neuro-músculo-
esquelético de cada indivíduo.  Assim, aproveitamos a natureza social da nossa fisiologia e 
vivemos o grupo como um dispositivo especial para a transformação de hábitos e para o 
empoderamento do indivíduo em sua autoridade sobre o próprio corpo e sobre a própria 
experiência. Quando o grupo entra em cena como um catalizador da reconfiguração das 
possibilidades do indivíduo, o re-aprendizado orgânico acontece de modo muito mais 
espontâneo e duradouro. 
 

 

O NÚCLEO FELDENKRAIS E AS FORMAÇÕES NO BRASIL 
 

Desde 2009, o Núcleo Feldenkrais é referência nacional na formação de profissionais do 
Método Feldenkrais. Inicialmente, trouxemos para o Brasil o Modelo Tradicional da 
Formação, praticado internacionalmente desde a década de 1970.  Realizamos turmas no 
Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre, trazendo treinadores de referência 
internacional, com destaque para Jerry Karzen, um dos principais continuadores do trabalho 
de Moshe Feldenkrais, tendo sido seu amigo e aluno direto.  
 
Durante esta etapa,  trabalhamos paralelamente no desenvolvimento de um novo curso 
com uma pedagogia diferenciada e mais adaptada às dinâmicas do século XXI.  Para isso, 
aliamos o conhecimento consolidado pela tradição aos avanços científicos das quatro 
últimas décadas e aos insights dos educadores do Núcleo Feldenkrais. Nasceu assim a 
Formação Feldenkrais Teiativa. 
 
A partir de 2018, o Núcleo Feldenkrais deixou de oferecer o modelo tradicional 
internacional e passou a oferecer unicamente a Formação Feldenkrais Teiativa. 
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INVESTIMENTO 
 
Mensalidades de R$ 1350,00 
ETAPA 1 - FUNDAMENTOS: 12 mensalidades 
ETAPA 2 - APLICAÇÕES: 12 mensalidades* 
 
PRÉ-REQUISITO 
Não há pré-requisitos de formação anterior em nenhuma área. Este curso se destina a 
qualquer pessoa que tenha interesse em compreender os fundamentos do Método 
Feldenkrais e saber como os mesmos podem ser aplicados em sua área de atuação 
profissional e/ou pessoal.  
 
EQUIPE PEDAGÓGICA  
Educadores Somáticos do NÚCLEO FELDENKRAIS 
 
LOCAL dos Intensivos Presenciais 
INSTITUTO PAI LIN - Rua. Madre Cabrini, 55. 
Vila Mariana, São Paulo, SP - próximo ao metrô. 
 

CONTATO  
contato@nucleofeldenkrais.com.br   
Whatsapp: 11 97959-3294 
 


