
 PROGRAMA DE HUMANIDADES INTEGRADAS 
 CENTRO CULTURAL HUGO DE SÃO VÍTOR 

 Nascantur in Admiratione 

 Que  nasçam  admirados  –  Não  basta  apenas  estar  vivo  se  a  nossa  inteligência  é 
 como a mente de alguém que nunca nasceu. 

 Nascer  para  a  admiração  é  despertar  na  nossa  inteligência  o  amor  pela  sabedoria. 
 Como  poderão  os  pais  despertar  seus  �lhos  para  a  excitação  do  aprendizado,  se  muitas 
 vezes  para  eles  aprender  é  penoso  e  rotineiro,  alheio  aos  seus  reais  interesses  e  distante 
 da própria realidade? 

 Podemos  dizer  que  este  é  um  curso  para  iniciantes,  que  olham  para  as  coisas  do 
 mundo como se estivessem vendo-as pela primeira vez. 

 Nosso  nível  é  amador,  um  programa  de  leitura  para  pessoas  comuns,  que  ainda 
 podem  desfrutar  daquilo  que  leem.  Neste  curso  não  temos  vagas  para  os  especialistas 
 com seus métodos literários, críticas e análises acadêmicas. 

 O  método  cientí�co  não  serve  para  a  literatura,  pois  a  ciência  exige  experiência  e 
 comprovação.  Já  a  literatura  não  quer  comprovar  nada,  quer  apenas  ser  um  jardim  para 
 as almas apaixonadas pela verdade. 

 Um  antigo  �lósofo  disse  que  é  preciso  aprender  a  olhar  para  as  estrelas  para  se 
 tornar  amante  da  sabedoria.  É  olhar  para  as  estrelas  através  da  poesia,  da  música  e  dos 
 grandes clássicos, e assim descobrir o mundo que existe em nós. 

 O que é o Programa de Humanidades Integradas? 

 Foi  uma  experiência  feita  por  um  professor  chamado  John  Senior,  juntamente 
 com  mais  dois  professores,  Frank  Nelik  e  Dennis  Quinn,  na  década  de  70,  na 
 Universidade  do  Kansas.  Eles  apresentaram  a  proposta  de  reunir  200  alunos  para  lerem 
 os clássicos da civilização ocidental. 

 A  maioria  dos  alunos  que  se  inscreveram  no  programa  eram  membros  ou 
 simpatizantes  do  movimento  hippie,  que  estava  no  seu  auge  naquela  época.  Ao  �nal  do 
 programa  todos  abandonaram  as  ideias  revolucionárias  e  se  converteram  ao  catolicismo 
 tradicional.  A  maioria  dos  alunos  que  participaram  do  programa  assumiram  vocações 
 religiosas,  desde  freiras,  monges,  padres,  e  alguns  tornaram-se  com  o  tempo  bispos  e 
 abades. 

 Inspirados  pela  experiência  feita  pelo  professor  John  Senior,  queremos  unir  os 
 alunos  para  ler,  acompanhados  pelo  professor  Robson  Cardenas,  os  grandes  clássicos  da 
 civilização  ocidental.  Seguindo  o  mesmo  programa  de  leitura  da  Integrated  Humanities 
 Program, o curso terá duração de 2 anos e será dividido da seguinte forma: 



 Primeiro  Semestre  :  Os  Clássicos  Gregos  (A  Ilíada  e  Odisseia  de  Homero;  A  República  de 
 Platão; História de Heródoto) 
 Segundo Semestre:  Os Clássicos Romanos (Cícero; Júlio César e Eneida de Virgílio) 
 Terceiro  Semestre:  Bíblia  e  os  clássicos  medievais  (Sermones  Centum  de  Hugo  de  São 
 Vitor; Ciclo Arthuriano – A saga do rei Artur; A Divina Comédia de Dante Aliguieri) 
 Quarto  Semestre:  Os  clássicos  modernos  (Hamlet  de  Shakespeare;  Dom  Quixote  de  La 
 Mancha – Miguel de Cervantes). 

 Importante:  Os  alunos  não  precisam  ler  os  livros  antes  das  aulas,  e  não  serão 
 obrigados  a  cumprir  um  cronograma  de  leitura;  receberão  explicações  tiradas  das  aulas 
 do  professor  John  Senior  estudadas  pela  equipe  do  CCHSV.  Essas  aulas  foram  cedidas  por 
 padres ex-alunos Integrated Humanities Program. 

 A �loso�a do curso 

 A  �loso�a  que  será  seguida  podemos  chamar  de  tradicional,  seguiremos  o 
 entendimento  comum  da  realidade  transmitido  por  Platão,  Aristóteles  e  pela  Bíblia.  Esse 
 entendimento  nos  últimos  tempos  é  muito  contestado,  os  ataques  são  cada  vez  mais 
 nítidos. Porém, seremos como Dom Quixote! 

 Dom  Quixote  foi  ridicularizado  e  admirado  porque  viveu  a  vida  cavalheiresca 
 quando estava fora de moda. Ele não �cou só falando de cavalheirismo: Ele fez! 

 Assim  como  Dom  Quixote  levava  a  sério  a  cavalaria  errante,  nós  levaremos  a  sério 
 Dom Quixote. Fazer poesia é quixotesco, ser educado hoje em dia é quixotesco. 

 Palavras  como  verdade,  fé,  honra,  amor,  cortesia,  decência,  simplicidade  e 
 modéstia  são  quixotescos.  Estão  tão  fora  de  moda  que  são  desprezadas  pelos  so�sticados, 
 tanto o seu uso como a sua prática. 

 Com  esse  curso  queremos  a�rmar  que  tais  realidades  não  são  sonhos  impossíveis, 
 sentimentais,  mas  sim  fazem  parte  de  um  sonho  inteiramente  possível  que  é  paradigma 
 da sanidade. 

 O  curso  não  tratará  das  convicções  do  professor,  pois  como  já  dizia  santo 
 Agostinho: 

 “  Quem  seria  tão  estupidamente  curioso  a  ponto  de  enviar  seu  �lho  à  escola  para 
 que ele aprenda o que o professor pensa?  ” 

 O  que  Platão  diz  é  muito  mais  importante  do  que  o  que  dizemos  dele,  mas  não  é  o 
 objetivo  da  educação  aprender  nem  mesmo  as  convicções  de  Platão.  O  seu  maior  aluno, 
 Aristóteles  disse  uma  vez  que  “  por  mais  que  amasse  muito  seu  professor,  amava  ainda 
 mais a verdade  .” 

 Ou  como  Sócrates  que  disse  aos  so�stas  na  hora  da  sua  morte  :  “  vocês  não 
 precisam considerar o que Sócrates disse, só considerem a verdade!  ” 



 Por que ler os grandes clássicos? 

 Não  conhecer  os  grandes  livros  é  ser  inculto.  Apenas  saber  sobre  eles  é  como  saber 
 sobre  uma  comida  sem  realmente  ter  experimentado.  Conhecê-los  fragmentados  é  ser 
 educado  fragmentariamente.  O  conhecimento  dos  livros  não  é  o  objeto  da  educação,  eles 
 visam  uma  compreensão  das  coisas  permanentes,  as  coisas  que  cada  pessoa  encontra  na 
 vida. 

 (John Senior) 

 Regras do curso: 

 1 - É proibido fazer anotações durante a aula. 
 2 - Não serão aceitos alunos depois que o programa começar efetivamente. 
 3  -  Não  é  permitido  gravar  as  aulas.  O  próprio  professor  irá  gravar  e  disponibilizar 

 aos alunos para revisão. 

 Rescisão e frequência: 

 Os  alunos  que  não  se  familiarizarem  com  o  programa  poderão  desistir  do  curso  a 
 qualquer  momento  apenas  comunicando  a  sua  desistência  ao  CCHSV.  sem  nenhum  ônus 
 ou taxa. 

 Não  será  exigido  nenhum  nível  de  frequência,  os  alunos  deverão  buscar  o 
 conhecimento conforme o amor que cada um possui pela verdade. 

 Materiais: 
 ·         Caderno de caligra�a; 
 ·         Lápis, caneta e borracha; 

 Pagamento: 

 Não  teremos  um  pagamento  formal,  O  Centro  Cultural  é  uma  associação  sem  �ns 
 lucrativos que vive da doação de seus sócios e benfeitores. 

 Para  participar  do  programa  o  aluno  deve  solicitar  o  cadastro  de  sócio  benfeitor 
 do  Centro  Cultural  Hugo  de  São  Vitor  e  a�liar-se  como  �el  doador  mensal.  Optamos  por 
 não  colocar  um  valor  �xo,  para  que  todos  aqueles  que  tiverem  um  real  interesse  no 
 programa  possam  participar.  Assim  cada  pessoa  poderá  doar  quanto  puder.  O  valor 
 médio sugerido pelos alunos é de R$100,00 por mês. 

 A  única  coisa  que  pedimos  é  a  sua  �delidade  para  que  o  programa  possa  continuar 
 até o �nal. 


