
Rosuel Arnoni 

De: Juliana Monzani [juliana.monzani@gmail.com]
Enviado em: terça-feira, 1 de fevereiro de 2011 19:37
Para: historia513@yahoo.com.br
Assunto: Curso: Oficina de criatividade - Interagindo os quatro elementos
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Data: Martedì 1 febbraio 2011, 09:34 
 

Editorial 
 
Mundo Pensante está com uma nova programação de Cursos Transdisciplinares para o primeiro semestre 
Confira nossa programação, garanta já sua vaga e venha pensar com a gente! 
entre em contato através do telefone (11) 5082.2657 ou pelo e-mail 
cursos@mundopensante.com.br 
 
Equipe Mundo Pensante 
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Mundo Pensante 

 
  

RELIGIÃO/ANTROPOLOGIA/ HISTÓRIA 

Uma Oferenda às divindades - Sacrifício em 
culturas antigas 
Prof. João Henrique Bianco 
O mundo antigo foi povoado de rituais de sacrifício. Diversas culturas mantinham 
suas identidades através do contato com o sagrado ofertando às divindades 
desde os frutos de seu trabalho anual até seus próprios membros. A proposta do 
curso é resgatar tais práticas rituais analisando-as à luz de nosso tempo para 
esclarecer o sentido do sacrifício e a fé nas culturas antigas. 

Horário: 
Terças-Feiras – das 20h00 às 22h00 
 
Datas: 15/03 - 22/03 - 29/03 - 05/04 
 

Número de aulas: 4  

Valor: R$200,00 



   

   

 
  

 
ARTE  

Oficina de criatividade - Interagindo os quatro 
elementos 
Prof. Carla Ruiz 

Objetivos do curso   

O curso expõe os quatro elementos integrados às quatro funções de consciência 
(de acordo com a psicologia Junguiana): pensamento, sentimento, intuição e 
sensação. 

Durante as aulas são trabalhadas a presença e ausência desses elementos em 
cada participante através de diálogo e trabalhos artísticos, desenvolvidos e 
comentados de acordo com o elemento trabalhado com intuito de equilibrá-los e 

garantir maior auto-conhecimento e qualidade de vida.  

 Horários: Segundas-Feiras – das 20h00 às 22h15 

Datas: 21/03 - 28/03 - 04/04 - 11/04  

Número de aulas: 4  

Valor: R$200,00  

  

   

ÉTICA  

O Mito trágico na Grécia antiga e a Ética social 
Prof. João Henrique Bianco 

Objetivos do curso   

Pesar e ética cotidiana através das tragédias gregas, que eram modelos de 
comportamento social, além de serem utilizadas, naquele período, como 
elemento catártico para expurgar a violência na sociedade. A proposta é Analisar 
nosso comportamento ético contemporâneo, através do elemento trágico grego. 
Horários: Terças-Feiras – das 20h00 às 22h00 

Datas: 12/04 - 19/04 - 26/04 - 03/05  

Número de aulas: 4  

Valor: R$200,00  

  
  

 

FILOSOFIA ESTÉTICA  

A arte como expressão - Formatividade e a Criação 
Artística 
Prof. João Henrique Bianco 

Objetivos do curso   
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O curso tem como objetivo analisar a teoria da formatividade e a criação artística 
entendendo a arte como expressão. A manifestação artística possui diferentes 
momentos: o Fazer, o Conhecer e o Exprimir, todos estão presentes nas obras de 
arte, sejam quais forem. Uma reflexão sobre o assunto pode nos conduzir ao 
entendimento mais claro da Arte como criatividade humana. 
Horários: Segundas-Feiras – das 20h00 às 22h00 

Datas: 18/04 - 25/04 - 02/05 - 09/05  

Número de aulas: 4  

Valor: R$200,00  

  
  

 

  

COSMOLOGIA - FILOSOFIA DA NATUREZA  

Temporalidade - O Kronos Grego, o Kairós cristão e 
o Tempo para os Maias 
Prof. João Henrique Bianco 

Objetivos do curso   

A proposta do curso é analisar o conceito e a visão do tempo em diferentes 
culturas criando uma noção ampla sobre a questão da temporalidade. Hoje o 
tempo parece ter dominado nossas vidas e se tornado um bem valioso que 
perdemos todos os dias nossas atividades. Refletir sobre o tempo pode ser um 
excelente recurso para não nos tornarmos escravos de seus intermináveis ciclos 
que parecem passar cada vez mais rápidos. 
Horários: Terças-Feiras – das 20h00 às 22h00 

Datas: 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05  

Número de aulas: 4  

Valor: R$200,00  

  
  

 

  

DANÇA  

Fisicalidades 
Prof. Ilana Elkis 
Objetivos do curso  
Essa oficina começará com um trabalho no chão que será dividido em dois 
momentos: o primeiro terá o foco voltado para a percepção corporal: 
articulações, ossos, órgãos, cadeias musculares e ritmo da respiração; enquanto 
o segundo terá o foco mais sinestésico onde o aluno será convidado a desafiar a 
gravidade e a pesquisar seus apoios, alavancas, impulsos, alinhamento e 
projeção espacial.  Diferentes frases físicas (coreografias) serão construídas ao 
longo do curso proporcionando com que o aluno experimente diversas 
possibilidades de movimento com vigor e consciência e ainda, aprenda a 
negociar com os seus padrões e hábitos. Em um ultimo momento, pretende-se 
“reciclar” todo esse material coreográfico e trabalhar em cima de tarefas de 
composição e improvisação, estimulando a criação cênica em dança. 
Público Alvo: Aberta para pessoas com ou sem experiência em Dança 
Contemporânea , a idéia é trabalhar com o potencial de um grupo heterogêneo. 
Único requisito é que o aluno se interesse em olhar para dança como uma 
linguagem artística.  
Horários: Segundas-Feiras – das 20h30 às 22h30 
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--  
Juliana Caldeira Monzani 
 
Atendimento tutoria: 3a 18h às 19h sala 512 
Laboratório de História: 4a das 17h às 21h30 

Datas: 16/05 à 04/07  

Número de aulas: 8  

Valor: R$260,00 (2 parcelas de R$130,00)  

  
  

   

PSICOLOGIA ANALÍTICA JUNGUIANA  

Deuses Gregos e seus arquétipos na Psique 
Prof. João Henrique Bianco 

Objetivos do curso   

O curso tem por objetivo analisar alguns deuses gregos, tomados aqui como 
forças psíquicas ou dimensões da psique humana, que estão ligados a 
arquétipos do inconsciente coletivo. A proposta é proporcionar aos 
participantes condições para acessar essas dimensões integrando-as na vida 
cotidiana. 
Horários: Terças-Feiras – das 20h00 às 22h00 

Datas: 07/06 - 14/06 - 21/06 - 28/06  

Número de aulas: 4  

Valor: R$200,00  

  
  

  

 

 
ESPAÇO MUNDO PENSANTE 

www.mundopensante.com.br 
Rua Afonso de Freitas 367 • Paraíso • São Paulo • SP 

CEP 04006-051 • T. (11) 5082-2657 
próximo ao Metrô Paraíso (linhas Azul e Verde) • nas imediações da Av. Paulista 

saiba como chegar à nossa sede aqui 
Estacionamento conveniado SM Park, no Hotel Matsubara • Rua Cel Oscar Porto 836 
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Blog: Divulgação da cultura grega antiga, arqueologia, pré-história e história antiga . 
http://hotelhelenico.blogspot.com/ 
 
Twitter: twitter.com/JulianaMonzani  
 
 
"Transforming our undestanding of human past is a very useful way to making a living" Buddhist 
Thought 
(Transformar o modo como entendemos o passado humano é uma maneira muito útil de se viver. 
Pensamento budista) 

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem recebida. 
Verificado por AVG - www.avgbrasil.com.br 
Versão: 9.0.872 / Banco de dados de vírus: 271.1.1/3416 - Data de Lançamento: 02/01/11 05:34:00 
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