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Os Cursos de Extensão Cultural do Instituto Neo-Pitagórico têm sua 
origem nos anos de 1938 quando o INP já estava sob a presidência do 
Professor Rosala Garzuze. Nesta época ele ministrou diversos cursos 
presenciais de Filosofia. 

 O crescente interesse pelos temas ministrados fez com que o Professor 
Rosala, na década de 1950, realizasse cursos por correspondência, que 
contavam também com uma Biblioteca ambulante. A fim de atender aos 
anseios de pessoas interessadas nas diversas áreas de conhecimento 
difundidas inicialmente pelo fundador do INP, Dario Vellozo, nos anos de 
1970, Rosala Garzuze   idealizou um novo sistema de estudos. A partir da sua 
experiência produziu uma metodologia própria que denominou de heterodoxa. 
Assim teve início essa nova série de cursos por correspondência.  

A fim de introduzir o público interessado numa parte do vasto 
conhecimento filosófico do Professor Dario Vellozo, o atual programa 
idealizado e realizado pelo Professor Rosala Garzuze está dividido em dois 
ciclos, ambos com sete partes: primeiro ciclo - Iniciação aos Estudos 
Filosóficos, História das Religiões, Parapsicologia, Teosofia, Ocultismo, 
Hierologia e Introdução ao Estudo do Pitagorismo; segundo  ciclo - Filosofia, 
Homem Físico, Homem Psíquico, Lógica, Moral-Ética, Estética e Metafísica. 

Os sete cursos do primeiro ciclo introduzem o aluno em um universo 
muito específico de conhecimentos, com uma bibliografia especializada 
incluindo os ensinamentos dos pitagóricos, fenícios, hebreus, persas, etc. Os 
cursos têm uma sequência própria uma vez que o pleno entendimento dos 
níveis mais avançados depende da base de conhecimentos que vai se formando 
a partir dos assuntos iniciais. 

As ementas do primeiro ciclo apresentam temas que perpassam os 
aspectos biológicos e psicológicos do ser humano, o mundo das ideias, da 
fantasia e do transcendente, os grandes problemas da Filosofia: ético e 
metafísico; história das religiões dos povos do Oriente e do Ocidente, incluindo 
as da América pré-colombiana; introdução, objeto, conceitos, método e história 
da Parapsicologia, e teorias parapsicológicas; conceito, objeto, fundamentos e 
metodologia da Teosofia; introdução, conceito, escolas, metodologia e história 
do Ocultismo; introdução, conceito e metodologia da Hierologia, e presença do 



 
 
 
 
 

Sagrado na vida humana; a Grécia Antiga, a Magna Grécia, a Escola 
Pitagórica, Pitágoras e discípulos, o Pitagorismo através dos tempos, Dario 
Vellozo e o Pitagorismo no Brasil.  

É importante destacar que os cursos são desenvolvidos em forma de 
lições cujo conteúdo são sínteses dos temas apresentados, incluindo a parte 
descritiva da matéria, a indicação da atividade de estudo e sugestão 
bibliográfica para aprofundamento do tema.  

Os dois primeiros cursos são realizados em 14 meses cada um. E demais 
em 12 meses. Aqueles que finalizam o sétimo curso, percorrem uma trajetória 
de 100 meses de estudos, o equivalente a 8 anos e quatro meses de uma grande 
viagem pelo conhecimento universal.  

O Professor Rosala sempre enfatizou a necessidade dos alunos 
conhecerem as obras recomendadas apresentadas nas lições, e que a partir da 
leitura metódica de seus textos, pudessem, pela indução e dedução, se 
aproximar do fio de Ariadne que permeia os ensinamentos dos pitagóricos. 
Ele costumava afirmar que o conhecimento não vem prontamente desta ou 
daquela lição, mas da interconexão entre os conhecimentos universais 
assimilados de diversas fontes, e que, quanto maior a amplitude de leituras, 
mais o aluno se aproxima dos ensinamentos universais ali apresentados.  

A principal dificuldade dos alunos dos cursos por correspondência do 
INP tem sido, atualmente, a adaptação ao método. Ao contrário das apostilas 
contemporâneas, que primam pelo didatismo e pela ilustração dos recursos, o 
método do professor Rosala exige, do estudante, considerável exercício de 
leitura e de reflexão, propondo a construção de um pensamento próprio. O 
Caminho, portanto, é longo, exige força de vontade, método e perseverança. 

Como modelo, disponibilizamos no final da página dos Cursos, fac-
símile da primeira lição do Curso de Introdução ao Estudo do Pitagorismo. Os 
estudantes que responderem a maioria das questões e pesquisas solicitadas 
receberão o Diploma de Conclusão do Curso; os demais receberão uma 
declaração de acompanhamento. 

Se houver interesse em realizar os nossos Cursos, favor preencher a 
ficha de inscrição e enviar o comprovante de pagamento. 
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