CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM

VINYASA FLOW YOGA
200H COM NATASHA ALARCON & CONVIDADOS

REALIZAÇÃO:

O QUE ESPERAR DESSE CURSO
Essa formação de professores fornecerá a você confiança,
conhecimento e técnicas para começar a ensinar e também
para aprofundar sua própria prática, através de uma abordagem
criativa, mística, cuidadosa e inteligente ao Vinyasa Flow Yoga.
Em geral, no período da manhã nos dedicaremos a meditações,
mantras, mitos, pranayamas e a uma longa prática de Vinyasa
Flow Yoga. Nela, contemplaremos posturas de todos os níveis e
faremos laboratórios de ajustes e alinhamentos para que você
possa avançar em sua prática pessoal com habilidade e
atenção.
Um bom professor é antes de tudo um aluno dedicado!
As tardes serão dedicadas à arte de ensinar. Aprofundaremos
nos aspectos necessários para que você conclua esse
treinamento com segurança para dar aulas de yoga.
O curso conta com apostila didática própria e certificado de
conclusão de curso pelo Yoga Alliance, referente a 200h.

O QUE IRÁ APRENDER

SOBRE ASANAS:

EM ANATOMIA:
Anatomia funcional do membros inferiores
Anatomia funcional dos membros superiores
Anatomia funcional do tronco
A dinâmica da respiração
Conhecimento básico do sistema nervoso
Anatomia sutil: prana, koshas, nadis e chakras

EM FILOSOFIA:

História do yoga
As diferentes linhagens, tradições e transmissões
do yoga (darshanas): Upanishads, Yoga de Patanjali,
Advaita Vedanta e Tantra
Bhagavad Gita
Mitos hindus

NA METODOLOGIA DO ENSINO
(Upaya):
Expressão habilidosa, clara e honesta
Ajustes verbais e manuais dos asanas, de maneira precisa e segura
Sequenciamento de aulas
Cultivo do ritmo e ensino com respiração
Dicas de como sustentar o espaço/energia do grupo
Formas de trabalhar com os diversos níveis de alunos: iniciantes,
intermediários e avançados
Integração de temas nas aulas de asanas
Demonstrações de posturas: quando e como fazê-las
Diferenças entre aulas particulares e em grupo, e como trabalhar com
elas
Compreensão de perfis de professores e busca de autenticidade

PARA APOIAR O SEU COTIDIANO
COMO PRATICANTE E PROFESSOR(A):

Ayurveda: Doshas, Sub-Doshas, Ritucharya e Dinacharya.
Construção e cultivo de um Sadhana
Elaboração de Sankalpa
Prática de meditação, incluindo mantras e mudras
Preparo e planejamento de aulas
Yoga, Ética e Mercado

CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA
O treinamento tem formato intensivo e extensivo, presencial e online.
Dividido em:
5 módulos extensivos on-line via ZOOM de 13h cada
Sábado das 9h às 18h (com intervalo de almoço)
Domingo das 9h as 17h (com intervalo de almoço)
1 módulo intensivo presencial de 72h:
Retiro de 9 dias em Imbassaí - BA (Litoral Norte)
A carga horária é de 200h (137 presenciais + 63h de atividades complementares).

CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA -2021

Módulos extensivos online via ZOOM:
17 e 18 de Julho - Módulo Ganesha
14 e 15 de Agosto - Módulo Lakshmi
11 e 12 de Setembro - Módulo Durga
09 e 10 de Outubro - Módulo Hanuman
04 e 05 de Dezembro - Módulo Shiva/Shakti

CARGA HORÁRIA E CRONOGRAMA - 2021
Módulo intensivo presencial - Retiro:
de 06 à 15 de Novembro
Local: Pousada Lagoa da Pedra
Praia de Imbassaí
Mata de São João - BA
Site: www.lagoadapedra.com.br
Instagram: @lagoadapedra

SOBRE NATASHA ALARCON
Natasha Alarcon desde nova teve contato com diversas práticas corporais. Aos 15,
começou a praticar Ashtanga Vinyasa Yoga por influência de sua tia, Laura Campos.
Por dois anos morou em Encinitas-CA, onde mergulhou nos ensinamentos do Yoga e
teve contato com diversos professores e práticas. Nesse período, aprofundou-se
especialmente na prática de Vinyasa Flow e se dedicou a um treinamento de
professores pelo CorePower Yoga.
De volta ao Brasil, formou-se em Form&Flow e Rasa Yoga com quem considera sua
principal professora, Greta Hill, e segue como sua assistente. Fez também formação
em Liquid Asana com Micheline Berry, um dos principais nomes do Vinyasa Flow
Yoga.
Formada como terapeuta Ayurvédica com Dr. Ruguê, pela Escola Yoga Brahma
Vidyalaya, une os ensinamentos do Yoga e do Ayurveda em suas aulas, retiros e
cursos.
Estuda Filosofia do Yoga com João Carlos B. Golçalves, Filosofia Não-Dual da
Caxemira com Christopher H. Wallis, se aprofunda em meditação com David H.
Wagner e é estudante de fisioterapia pela Universidade Federal da Bahia.
Há 7 anos uniu-se com sua mãe e professora de pilates, Tina Campos, na direção do
Barro Vermelho - Estúdio, onde ministra aulas regulares de Vinyasa Flow Yoga.

OS CONVIDADOS:
Duda Monteiro
Duda Monteiro facilita processos de corporalização e
expansão da consciência há mais de uma década.
Suas aulas são uma combinação de anatomia experiencial,
filosofia não-dual, comunicação consciente e movimento
somático.
Hatha Contemporâneo, Vinyasa Flow Yoga, Anusara Yoga e
Embodied Flow compõe seu currículo de treinamentos em
yoga.
Possui pesquisas em antropologia do corpo, justiça social e
estudos de gêneros.
Suas influências são Bonnie Bainbridge Cohen, Peter Levine,
Tom Myers, Rae Johnson, Resmaa Menakem, bell hooks,
Stacy Alaimo e Marshall Rosenberg.

OS CONVIDADOS:
João Carlos B. Gonçalves
Professor de língua sânscrita e Doutor em
Linguística. Atua como professor de filosofias da
Índia e práticas meditativas no Ashram Urbano (São
Paulo - Capital) e em diversos cursos livres de yoga
em todo o país. Seu trabalho está voltado para a
tradução, pesquisa e ensino do Śivaísmo da
Caxemira, tradição milenar indiana de base tântrica
monista.

OS CONVIDADOS:
Ananda Andrade
VOZ E RESPIRAÇÃO
Natural de Vitória da Conquista-Ba e radicada no Rio de Janeiro,
Ananda é cantora, compositora e professora de canto. Formouse em 2015 em Canto pela Universidade Federal da Bahia, em
Salvador.
Cantou com a Orquestra Sinfônica da Bahia e com a Banda
Sinfônica da Base Aérea de Salvador.
Integrou o Grupo Vocal MP7, se apresentando com artistas como
Daniela Mercury, Carlinhos Brown e Danilo Caymmi, além de
participar do quadro A Cappella do programa Domingão do
Faustão.
Como pesquisadora vocal, desenvolve os projetos "O Canto da
Fala" e "O Corpo da Voz - Cantos do Feminino" e realiza
workshops sobre voz e canto. Em 2020 compôs suas primeiras
canções e atualmente se dedica à produção das composições
para lançamento de seu trabalho autoral.

PRÉ-REQUISITOS
Ter, pelo menos, 6 meses de prática regular de yoga.

MATERIAL DE LEITURA SUGERIDO
O Coração do Yoga - T.K.V Desikashar
Luz Sobre o Yoga - B.K.S Iyengar
O Tantra Iluminado - Christopher D. Wallis
O Yoga Sutras de Patanjali - tradução de Carlos Eduardo G.
Barbosa
Bhagavad Gita - segundo Gandhi
O Cérebro de Buda - Rick Hanson
Filosofia de Bem Viver - Lucia Barros e Marcia de Luca
Anatomia do Yoga - Leslie Kamioff e Amy Matthews
Os Músculos Chaves do Yoga - Ray Long
Rodas da Vida - Anodea Judith

VALORES:
ATÉ 15/05/2021
À vista: R$ 5.300,00
Parcelado: 10x de R$ 560,00

APÓS 15/05/2021
À vista: R$ 5.600,00
Parcelado: 8x de R$ 737,50

(Total R$ 5.900,00)

Obs.: Valor do retiro incluso (estadia e
alimentação). Não incluso transporte até o
local.

FORMA DE PAGAMENTO:
Depósito(s) bancário(s)

INSCRIÇÕES E INFO:
71 99640-2244

contato@barrovermelho.com

POLÍTICA DE CANCELAMENTO:
• até 30 dias antes do início do curso: 10% de
multa sobre o valor total pago pelo participante
• de 29 a 15 dias antes do início do curso: 20% de
multa sobre o valor total pago pelo participante
• 14 a 1 dias antes do início do curso: 50% de
multa sobre o valor total pago pelo participante
• após o início do curso: não haverá reembolso

