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O tema desta edição nos reme-
te aos caminhos abertos e oportu-
nidades oferecidas pelo Programa 
UniversIDADE em variadas áreas da 
vida. São exemplos de perseverança, 
coragem e muita disposição de se 
aventurar em novos rumos e com-
provam que, a partir dos 50 anos de 
idade, muitas mudanças podem ocor-
rer. É o que nos mostra a comovente 
história de Rose, que em uma o�icina 
de voluntariado decidiu desenterrar 
o sonho de cursar o ensino superior e 
está frequentando as aulas de psico-
logia. E o que dizer da jovem senhora 
Yolanda, que, incentivada a partir de 
uma o�icina de inglês, deseja percor-
rer o mundo e, com isso, está inves-
tindo em aprender línguas? Se estes 
casos te animam, imagine o que fa-
lar do empresário Romeu, que vê no 
programa a possibilidade de adquirir 
conhecimento, no mínimo, exótico 
como, por exemplo, curiosidades que 
jamais pensou em aprender, como as-
pectos da Romênia?

As conquistas não param por aí, 
há também o exemplo de Oscar, o se-
nhor que aos 55 anos foi inspirado a 
escrever uma obra literária e, mais, 
conseguiu encená-la em um Sarau 
organizado pela coordenação do pro-
grama. Ele não nega que o Programa 
abriu portas inimagináveis. E, por úl-
timo, o romance está no ar. Sim, o lei-
tor poderá se deliciar com o relacio-
namento iniciado pela troca de olha-
res durante as atividades e terminou 
com um �inal feliz. Em agosto, o casal 
Osmar e Lúcia se casaram e estão vi-
vendo o sonho de uma vida a dois. É 
isso, esta edição está recheada de re-
ferências, você pode escolher uma e 
buscar novos horizontes.

Editorial

Durante a Semana da Consciência
Negra, vários poemas de autoria
de Graças Gomes esti veram expostos
no hall das salas multi uso do Programa 
UniversIDADE, na Unicamp. As obras
foram escritas por Graças ao longo de
sua trajetória de vida. Ela é poeti za e
frequentadora assídua das ofi cinas
e palestras do Programa.

Novos
horizontes

Em busca do
ti mbre perfeito 4/5 A Coopersênior está 

chegando 8O movimento é para 
dançar 8

1. Rose (à dir.) e Marilisa Rossilho:
estí mulo; 2. Yolanda quer aprender

línguas; 3. Romeu e suas descobertas;
4. Osmar e Lúcia: nova vida; 5. Oscar

(à dir.), autor da obra literária “Antonio 
e o Caminhoneiro”, durante Sarau.
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Osmar e Lúcia:
romance começou
no Programa
UniversIDADE

Foto: Divulgação

Silvana Joly

Osmar Rogieri e Lúcia Helena 
Parreira Duarte se conheceram em 
2016, quando participavam das ati-
vidades do Programa UniversIDA-
DE e, em agosto daquele ano, come-
çaram a namorar. Após dois anos 
do romance, no mesmo mês de 
agosto, eles se casaram, em Sousas, 
distrito de Campinas. A cerimônia 
contou apenas com a presença dos 
�ilhos. Viajaram em lua de mel para 
Maceió e só quando retornaram os 
amigos souberam da união.

O casal é grato ao Programa por 
ter proporcionado a oportunidade 
de se conhecerem. A consolidação 
deste casamento é um dos exem-
plos de como as atividades na Uni-
versidade têm contribuído para a 
felicidade e longevidade de seus 
participantes, uma vez que é com-
provado que os vínculos afetivos 
são o principal fator para um enve-
lhecimento feliz e saudável.

Vida a dois
Ele, viúvo, ela, divorciada. Ambos 

estavam acostumados a viver sozi-
nhos e não tiveram a experiência de 
morar juntos durante o namoro. No 
momento, estão na fase de adapta-
ção, reaprendendo a compartilhar 

suas vidas e experimentando uma 
relação permeada por amor, com-
preensão e con�iança. Eles revelam 
que estão muito felizes.

Osmar prometeu para Lúcia 
que teriam pelo menos 48 anos de 
convivência feliz, e ela garante que 
ele tem cumprido. “Ele tem muita 
paciência comigo, ele me entende, 
procura fazer o melhor para o rela-
cionamento. Acho isso importante. 
Ele se dedica ao relacionamento e 
isso é raro”, a�irmou Lúcia.

Para o amorPara o amor
   não há idade   não há idade

Eles respeitam os hábitos, a in-
dividualidade e a privacidade um 
do outro. São independentes, mas 
companheiros. Eles se ajudam e 
se apoiam. Vão muito ao cinema e 
depois costumam tomar um café. 
Também gostam de teatro, via-
jar, dançar e participar dos happy 
hours da turma do Programa. 

Os �ilhos, tanto de Osmar quan-
to de Lúcia, aprovaram o casamen-
to, e isto contribuiu bastante para 
manter a harmonia da família.

Depoimento
A vida é uma grande 
escola, onde aprendemos 

a cada momento. Em setembro 
de 2018, adoeci e �iquei acamado 
por vários dias. Foi quando Deus 
me deu a inspiração para escrever 
uma linda obra literária em dez 
folhas com o título “Antonio e o 
caminhoneiro”. 

Após apresentá-la à coordena-
ção do Programa, falei sobre mi-
nha ideia de encená-la no Sarau e 
tive apoio e incentivo.

Com pouco dinheiro, tive ajuda 
de amigos para ir a São Paulo 
registrar a obra na Biblioteca Na-
cional para resguardar os direitos 
autorais.

“
(José Oscar Pereira de Souza, escritor 
e ator no Programa UniversIDADE)

No dia do Sarau, ocorrido no Au-
ditório da FCM, tudo foi esplêndido. 
A obra foi encenada por Hermes, José 
Oscar e Ingvor, participantes do Gru-
po de Teatro Arteiros. Ao �inal, fomos 
muito aplaudidos. Agora a ideia é 
transformar a obra em curta-metra-
gem, o que depende de patrocínio.

Um conselho  aos  escritores 
(as), poetas e poetizas: vamos nos 
defender do plágio. Além de crime, é 
antiético. Registrem seus trabalhos 
literários para resguardar os direi-
tos autorais. E me coloco à disposi-
ção para informações pelo e-mail 
doadorsolitario@gmail.com.



Fernando J. Barbosa

Fotos: Divulgação
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As delícias de aprender novas 
atividades e descobrir profissões 
nunca exercidas é uma felicidade 
em várias fases da vida, mas quan-
do acontece para uma turma que 
já passou dos 50 e até dos 60 anos, 
vira estado de graça. É o que têm 
revelado vários alunos do Progra-
ma UniversIDADE, como Yolanda 
Lídia da Silva Awaihara, que aos 
67 anos esbanja vitalidade e quer 
fazer do seu aprendizado de inglês 
uma ponte para viajar ao mundo e 
conversar com outras culturas. As-
sim como ela, outros integrantes 
ganharam nova motivação para a 
vida e até descobriram profissões 
nas oficinas que frequentam. 

Para Yolanda,  integrar o Pro-
grama foi muito importante em 
todas as oficinas que já participou 
(hip hop, letramento em tecnologia 
móvel, origami, pintura em grafi-
te e mala de viagem), mas quando 
foi parar nas aulas de inglês, sen-
tiu que o mundo lhe abria as por-
tas e passou a fazer aulas também 
fora da Universidade, para acelerar 
ainda mais processo. A vovó, com 
energia de adolescente, disse que já 
se arrisca a conversar algumas fra-
ses com sua filha. “Ainda tenho um 
pouco de dificuldade em falar, mas 
já começo a entender muitas con-
versas de filme”, comenta animada.

Psicologia a serviço do próximo
O exemplo da artesã Imaculada 

Louzada, 63 anos, mais conhecida 
como Rose, não passa despercebi-
do pela garra e determinação. Ela 
também fez inúmeras oficinas (Veja 
a Luz como ela é, Informática, ofi-
cina de matemática, patchwork e 
bordado). Na Oficina de Voluntaria-

do, no entanto, disse ter encontra-
do um despertar para sua vida. O 
desafio do grupo foi o de restaurar 
a Casa de Repouso Bom Pastor, lo-
calizada em Barão Geraldo, e, para 
isso, a coordenadora Marilisa de 
Melo Freire Rossilho estimulou e 
orientou os alunos. Quando partici-
pou da Oficina Ler e Compreender: 

um Novo Olhar para a Vida, tam-
bém coordenado por Marilisa, Rose 
saiu decidida a ser psicóloga. Estu-
dou, prestou vestibular e hoje fre-
quenta as aulas do curso, no qual 
pretende prosseguir e atuar a ser-
viço de muitas pessoas.  “Ninguém 
tem ideia das dificuldades que tive 
que superar para estar onde estou 
hoje”, se orgulha a futura psicóloga.

Curiosidade aguçada
Romeu Costa Baptista, de 67 

anos, afirma que sua grande desco-
berta no Programa foi fazer os mais 
improváveis cursos (leia artigo de 
Romeu Baptista sobre sua expe-
riência nesta edição). Atualmente 
na Oficina do Jornalismo, ele cole-
ciona experiências excêntricas que 
vão desde a participação na oficina 
História da Cultura e Língua Chi-
nesa até Verdade e Mitos sobre a 
Romênia: Terra do Drácula ou Pa-
raíso das Aves? Mas, o polivalente 
Romeu também não desperdiçou 
oficinas normais como as de lín-
gua inglesa e espanhola, que junto 
com a de Jornalismo, considera ter 
aberto os horizontes. O ex-funcio-
nário de multinacional na área de 
combustíveis e que abriu mão do 
emprego para criar uma empresa 
com o irmão na área de tecnologia, 
demostra fôlego para ir muito mais 
além do que já foi até agora.

Para a coordenadora do Pro-
grama UniversIDADE, Katia Stan-
cato, todo esse movimento que as 
oficinas têm causado na vida dos 
participantes é resultado de uma 
proposta que se baseia desde o iní-
cio em dar condições de acesso ao 
capital cultural da Unicamp e a to-
dos em situação de aposentadoria 
ou que já tenha se aposentado. Com 
cerca de 1.100 alunos atualmente, 
o Programa visa exatamente esse 
alcance social.

Kátia Stancato analisa, ainda, 
que o Programa está dividido em 
quatro áreas temáticas: arte e cul-
tura, esporte e lazer, saúde física e 
mental sociocultural e geração de 
renda. Todas têm cadastro de ma-
trícula semestral. “Temos respeito 
a toda nossa comunidade e trans-
parência”, o que para ela são fatores 
importantes para o êxito das ativi-
dades do Programa.

Nunca 
é tarde  
para um 
recomeço 

Yolanda:
conhecer outras
culturas

Rose: garra e
determinação

Romeu:
experiências
excêntricas



Jornal UniversIDADE – A 
sua pesquisa de mestrado tinha 
a expectativa de transformar um 
grupo de idosos em bons can-
tores. Você atingiu esse objetivo? 

Daniel Duarte – De�initiva-
mente sim. O trabalho com coral 
nunca acaba, sempre temos cois-
as a melhorar e novas coisas para 
ensinar. A música é um processo 
de aprendizagem que parece 
não ter �im. O Coral UniversI-
DADE é meu orgulho. Consegui-
mos evoluir muito com um trab-
alho em equipe fantástico. Eu es-
tava lá desde o primeiro ensaio e 
tenho gravações e �ilmagens que 
são provas da evolução desse 
grupo. Na minha dissertação de 
mestrado, eu tenho a oportuni-
dade de deixar minha contri-
buição registrada para inspirar 
outros pro�issionais, amadores 

Estudando (e regendo) vozes da sabedoria
Cacilda de Paula

Uma longa pesquisa em 80 
países, entre 2 milhões de en-
trevistados, descobriu algo, 
no mínimo curioso: pessoas 
jovens até 40 anos e mais ve-
lhas (após os 50 anos) são as 
mais felizes, principalmente 
depois dos 90 anos. 

Uma das revelações mais 
importantes do estudo é uma 
fórmula, a partir de uma letra 
do alfabeto que ilustra bem 
esse movimento: a letra U.

A letra U
A curva da felicidade, em 

que as mulheres brasileiras 
são as que mais percebem o 
caminhar da idade.

De 30 a 40 anos: são frus-
tradas e infelizes, deprimidas 
e exaustas. Dão tudo de si, 
mas não têm tempo para elas, 
en�im todos vêm em primeiro 
lugar. E, pasmem, sentem 
inveja dos homens em sua 
liberdade. E um detalhe: o 
Brasil está no topo da lista de 
pessoas que fazem cirurgia 
plástica, preenchimento de 
botox, remédios para ema-
grecer e dormir.

Ingvor Hjelmstrom
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Preparação vocal dos coralistas do Programa foi tema de dissertação
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e interessados no tema. É im-
portante ressaltar que existe 
uma carência de trabalhos em 
língua portuguesa que abordem 
a questão do preparo vocal e da 
pedagogia musical para grupos 
corais de terceira idade.

Jornal UniversIDADE – Quais 
foram as mudanças observadas 
em seus alunos no decorrer dos 
ensaios e o que você aprendeu 
com eles?

Daniel Duarte – O trabalho 
de preparo vocal oferecido ao 
coro no início dos ensaios é o 
caminho mais e�icaz para que se 
construa uma sonoridade esteti-
camente bonita, tecnicamente 
saudável, e�iciente e estilisti-
camente adequada. Para quem 
acompanha o Coral, desde 2015, 

essa melhora é bem visível. Não 
se deve exigir do coro de ter-
ceira idade o que se espera de 
um grupo vocal juvenil no que 
diz respeito a tempo de resulta-
dos, di�iculdades de repertório, 
extensão vocal e etc. Entretanto, 
não se deve subestimar o grupo 
e deixar de oferecer desa�ios. 

Jornal UniversIDADE – Qual 
foi o seu maior desa�io, como 
preparador vocal, para chegar 
ao resultado que esperava?

Daniel Duarte – Foram 
vários, mas a princípio, acredi-
to, que a barreira da idade. 
Eu e os monitores somos de 
idades muito diferentes da 
deles e tivemos que ganhá-los 
mostrando que apesar de mais 
jovens, sabemos o que esta-
mos ensinando. Temos um óti-
mo orientador nos guiando em 
qualquer dúvida que aparecer. 

Jornal UniversIDADE – Para 
que servem os exercícios vocais 
trabalhados com o Coral e qual a 
importância do seu trabalho de 
preparador vocal para o Coral e 
para os outros monitores da o�i-
cina de coral?

Daniel Duarte – O preparo 
vocal aplicado ao coro não vi-
sou somente à saúde vocal dos 
cantores, mas também a árdua 
tarefa de educar essas vozes que 
possuem vícios, posturas inade-
quadas e sonoridades que são 
fruto de uma jornada de vida 
“pesada”. Algumas vozes foram 
afetadas por doenças; outras, 
foram excessivamente utilizadas 
em serviços que exigiram o seu 
uso; e algumas outras deram tra-
balho pelo simples fato de terem 
sido utilizadas na fala cotidiana 
por muitos anos em uma postura 
vocal (e corporal) inadequada. A 
preparação vocal para um coro 
é fundamental na construção da 
sonoridade que se almeja alcan-
çar fora e dentro do repertório 
que está sendo estudado. 

Nascido em Itajubá 
(MG), o regente Daniel 
Duarte teve como sua pri-
meira opção de graduação 
o curso de Letras em uma 
universidade federal. Infe-
liz, após três anos, tentou 
Administração na mesma 
universidade. Não deu cer-
to. Foi quando, em um dos 
encontros da vida, os ami-
gos Kaynan Consoli e An-
gelo Fernandes – na época 
graduandos em regência 
– ofereceram a oportuni-
dade de auxiliá-lo na pre-
paração para o vestibular 
de canto lírico na Unicamp. 
“Foi uma decisão di�ícil. 
São duas vagas por ano. 
No entanto, eu não poderia 
viver com a dúvida de não 
saber o que aconteceria”, 
relata. 

Daniel Duarte não ape-
nas passou no vestibular 
naquele ano, como tam-
bém se tornou mestre em 
Música pela Unicamp, em 
agosto do ano passado. 
Orientado pelo professor 
Angelo Fernandes – ideal-
izador da O�icina de Coral 
do Programa – Daniel de-
senvolveu o tema “Preparo 
vocal para coros de ter-
ceira idade: Pressupostos 
e relato de experiência no 
Coral UniversIDADE”.

Em entrevista ao Jor-
nal, ele conta um pouco 
do conteúdo da sua dis-
sertação e como conse-
guiu, a partir do aqueci-
mento vocal e preparo 
corporal, transformar um 
grupo de pessoas na faixa 
etária acima dos 50 anos 
em um coro emocionante 
para quem aprecia.

Daniel Duarte: “o Coral UniversIDADE é meu orgulho”

A curva da felicidade
Entre 40 e 50 anos: é o 

momento da fase invisível ou 
“nem-nem”. Não são conside-
radas jovens nem velhas.

Aos 60 anos: começam a 
ser felizes, pois podem ser 
elas mesmas e livres.

Aos 90 anos: plenitude e 
tranquilidade.

En�im, existe uma maneira 
saudável de cuidar de si mes-
mo. Então seguem algumas 
regrinhas básicas:

o tempo é o verdadeiro 
capital – cuidar-se mais e di-
zer NÃO quando necessário;

fazer uma faxina existen-
cial – tirar de nossas vidas 
pessoas que nos façam mal 
(vampiros emocionais);

amigas (os) são fundamen-
tais, a�inal, quem cuidará de 
mim na velhice?

Uma médica de 65 anos 
descobriu que “liberdade” é a 
melhor rima para “felicidade”. 
Então ria muito, principal-
mente de si mesma...

(Baseado em vídeo apresen-
tado pela instrutora Solange 
Wechsler, na O�icina Criativi-
dade e Saúde Mental.)

U 90 anos

80 anos

60 anos

70 anos

50 anos

Fase Invisível
(nem jovem, nem velha)

40 anos

Nascimento /
Jovem



Fonte de cultura e curiosidade
Recentemente envolvi-me no mundo do Programa 

UniversIDADE, que aprendi a admirar e, sempre que 
posso, o divulgo entre meus amigos e familiares.

O que mais me encanta nesse programa de aproxi-
madamente 150 cursos são as o�icinas e as palestras 
com informações que estão longe de encontrarmos no 
nosso dia a dia ou em cursos regulares.

Em “Verdades e Mitos sobre a Romênia”, Cristian 
Oprea, médico formado na Romênia e especializado em 
acupuntura e medicina chinesa na Romênia e na China, 
foi quem nos presenteou com essa palestra. Falou sobre 
o monarca Vlad III, príncipe da Ordem do Dragão (Dra-
cul) que deu origem a lenda do conde Drácula e contou 
a rica história desse pequeno país europeu que possui 
várias edi�icações e castelos que pertencem ao Patri-
mônio Mundial da Unesco.

Os desafios de se 
envelhecer no Brasil
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* Romeu Costa Bapti sta A palestra “Borboletas: Quem são esses adorá-
veis animais”, ministrada pela professora Luísa Lima 
e Mota, aprendemos sobre as características, ciclo de 
vida, comportamento e outros aspectos interessantes 
desses pequenos e maravilhosos insetos. A professora 
tem mestrado e doutorado pela Unicamp. Como pes-
quisadora, Luísa Mota permaneceu um ano na Ama-
zônia para analisar as borboletas e oferecer palestras 
sobre o assunto aos turistas.

Eleonore Zulnara Freire Setz, também doutora em 
ciências pela Unicamp, foi a instrutora da palestra Eco-
logia alimentar no grupo indígena: comparação en-
tre aldeias Nambiquara de �loresta e cerrado. Ela nos 
apresentou slides sobre as duas aldeias, da �loresta e 
do cerrado, onde conviveu por dez meses entre 1978 
e 1980, ilustrando seus modos de obtenção de alimen-
tos através da caça, pesca, coleta e plantio. Apresentou 
também slides sobre a visita que fez em 2008 para con-
ferir a vida atual das aldeias.

Esse é um pequeno exemplo do que considero pa-
lestras diferenciadas por serem raras e que conferem 
um tom quase exótico a esse maravilhoso programa.

* Romeu Costa Baptista é aluno do UniversIDADE.

Faça a diferença
Pense e pratique a prevenção ao meio ambiente
Sem esquecer de teu ser gente
Um ato decente, ação envolvente
Recicle, transforme o lixo em luxo com lucros
Só depende da gente
Basta termos união, companheirismo
Trabalhos voluntários
Se não podemos mudar o mundo 
Mudamos o mundo em nossa volta
A cidade em que moramos, a rua, o nosso quintal
Nossa casa, nossa praia, comunidade
Descruze os braços, seja um catador ou colaborador
Brava gente brasileira ou estrangeira
Que aqui faz moradia Campinas SP-244 anos
Não basta boas maneiras
A união faz a força da grandeza desta nação 
Prevenção do meio ambiente
Um ato decente, consciente
Queremos os rios limpos, com fartura de peixes
Água o líquido de maior grandeza
Que sai das entranhas desta bela natureza
Lembre-se a fonte é maior violência que assola
Várias cidades e regiões do Brasil e do mundo 
Faça tudo com amor um fato a favor
Vem com a gente! 

(Graças Gomes)

Artigo

  Poesia

Grito de Ação

Ao longo do tempo, a sociedade atribuiu signi�icados 
diversos à velhice. Em alguns lugares e épocas, os velhos 
foram preteridos, em outros, acolhidos e até honrados. 
De qualquer maneira, a constatação é que o envelheci-
mento populacional é um fenômeno mundial. Pesquisa 
do Instituto Brasileiro de Geogra�ia e Estatística (IBGE) 
de 2010 aponta que 7,4% têm mais de 65 anos, enquan-
to em 1991 chegava a 4,8%.

Essas e outras considerações integraram a palestra 
da médica sanitarista e mestre em Saúde Pública pela 
Unicamp Maria do Carmo Cabral Carpintéro, durante o 
V Seminário de Longevidade e Qualidade de Vida. Para 
ela, o desa�io é fazer do fenômeno do envelhecimento 
uma conquista e não um problema social.

O tema do evento foi “Políticas Públicas voltadas à 
pessoa idosa”, e percebe-se que a cada ano, a organiza-
ção do UniversIDADE inova e aprimora a programação.

Maria do Carmo e os demais palestrantes do dia fo-
ram unânimes em exortar à participação efetiva popular 
nos conselhos municipais ou locais de classe, nos bair-
ros, escolas e igreja. Outra recomendação foi não deixar o 
Estatuto do Idoso na prateleira. “É importante ler, conhe-
cer e saber dos direitos para prevenir e se preparar para 
estimular um envelhecimento ativo”, disse a médica.

(Gerson Alves)
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SARAU
Quanto talento e carisma na apre-

sentação dos alunos no Sarau! Cantores, 
músicos, poetisas, atores, escritores, 
intérpretes, contadores de histórias, 

dançarinos... Um a um, eles contagiaram 
o público, proporcionando descontra-

ção e união. Abraços, alegrias e sorrisos 
foram a tônica. Um caso de superação 
e recomeço de vida também foi reve-

lado neste Sarau. Lia Siqueira, de Nova 
Odessa, para superar a perda do mari-

do, teve que se reinventar descobrindo 
habilidades de interpretação e conheci-
mento para prosseguir a vida. Ela atuou 
como uma das personagens na história 
contada pela professora Elaine Morais.

Fotos: Maria Cristi na Bonfante

Impressões da
Semana do Idoso
na Unicamp

Maria Cristi na Bonfante
não só teve presença confi rmada 
nas várias ati vidades realizadas 
durante a Semana do Idoso
(30/9 a 5/10), como também
captou as principais informações
e faz um relato sobre o que
conferiu durante a programação.
Vale a pena recordar!

CAMINHADA
Feito o aquecimento organizado pelas professoras 

de Educação Física Nina e Vânia, a multidão caminhou 
animada acompanhada de um carro de som. A alegria 

imperou no ambiente familiar com casais, crianças e até 
animais de estimação. Teve reencontro de colegas e uma 

parada para consumo de fruta e água.

       ENCONTRO
        DE CORAIS
O Encontro de Corais da Terceira Idade da Unicamp,
organizado pelo professor Angelo Fernandes, proporcionou 
momentos de encantamento. Os alunos se apresentaram in-
dividualmente e depois com o Coral UniversIDADE e o Coral 
do Clube Círculo Militar de Campinas. Além das apresenta-
ções, os corais assistiram a uma aula de ensaio ministrada 
pelo regente Daniel Duarte, da Unicamp.

FEIRA DE 
ARTESANATO

Além dos produtos 
comercializados, como 

bordados, pinturas, 
artesanatos, tapetes, 

livros infantis, dos tra-
balhos desenvolvidos 

nas o�icinas do Progra-
ma, houve também o 
ensino de jogos para 

ativar a memória, aten-
ção, foco, como o fecha-

caixa, dama chinesa e 
jogo da velha adaptado. 

As ações proporciona-
ram entretenimento e 

aproximação do público 
presente. Teve ainda 

apresentação da banda 
The Otis Project – Grupo 

Tumbuluku, do Pro-
grama Aluno Artista da 
Unicamp, que também 

movimentou a feirinha.

Foto: Antonio Scarpinetti  



Nas vivências de Biodanza (lê-se 
Biodança), os alunos são convida-
dos a dançar em roda, a se perceber 
e aos outros, em sua caminhada de 
vida. De acordo com o seu criador, 
o psicólogo, poeta e pintor chileno 
Rolando Toro Araneda, a Biodanza 
é um sistema que reintegra os se-
res humanos para viver a vida ple-
namente, com toda a sua intensida-
de. No Programa UniversIDADE, as 
vivências têm como facilitadora a 
instrutora Janaína de Fátima Fonte-
basso, formada pela Escola Paulista 
de Biodanza e titulada pela Inter-
national Biocentric Foundation – 
pelo Sistema Rolando Toro.  

Nas palavras de Alzira Marçal de 
Faria, aluna que pratica a atividade 
há mais de dois anos, a experiência 
em cada encontro a fez compre-
ender a importância de se amar e 
amar as pessoas. “Quando estou 
na roda, eu me entrego totalmen-
te a mim e aos outros, pois é muita 
energia e amor envolvido”, comen-
ta a aluna. Hugo Antunes Garcia diz 
que sua motivação para frequentar 
as aulas é a de melhorar os meus 
relacionamentos com as pessoas. 
“Sinto que me aprimoro como pes-
soa e me sinto mais próximo de 
Deus”, avalia Garcia. 

Veterana na atividade desde o 
início do Programa, Maria Cristina 
de Toledo Piza sabe explicar muito 
bem como as vivências se desen-
volvem. Os encontros sempre são 
iniciados e �inalizados com uma 
roda. No primeiro momento, há um 
espaço para escuta afetiva e a fala 
emocionada, espontânea, em que 
se partilham as experiências senti-
das e vividas no encontro anterior. 
No segundo momento, esclarece a 
aluna, não se fala mais e, por meio 
da música e dos exercícios propos-
tos, os participantes se expressam 
com danças. “A cada encontro, sin-
to-me acolhida e abraçada pelo co-
letivo presente, como acontece em 
um ninho em que o �ilhote precisa 
de cuidados e de amor”, aponta Ma-
ria Cristina. 

Dançar para uma vida plena
 Maria Ângela Pinheiro
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Foto: Divulgação

Dança Sênior
Outra modalidade oferecida no 

Programa é a Dança Sênior. A instru-
tora Sônia Dorta Ferreira, enfermei-
ra com várias especializações em 
terceira idade, conta que a prática 
oferece oportunidade de incluir as 
pessoas. Pode participar uma pessoa 
cadeirante, com de�iciência visual ou 
até mesmo de�iciência auditiva. “To-
dos são bem-vindos ao grupo”, des-
taca. A dança sênior, segundo Sônia 
Ferreira, melhora a força muscular, 
as articulações e traz a alegria de 
conviver com outras pessoas, além 

de superação ao conseguir executar 
os movimentos que nem sempre são 
fáceis para esse tipo de público. 

Segundo a aluna Maria Imacu-
lada Rocha Reis, são muitos os be-
ne�ícios que ela pôde comprovar. 
Por exemplo, memória, equilíbrio e, 
algo importante para a praticante, 
a alegria de viver. “Você faz um tra-
balho de ginástica, mas com alegria 
de estar dançando”. O aluno Sílvio 
Geraldo de Paula concorda, pois são 
movimentos que podem ser feitos 
sentado também. “É algo novo pra 
mim. Foi muito bom”, comemora.

CooperSênior
Projeto nascido no Programa UniversIDADE, a CooperSênior tem como 

objeti vo criar uma cooperati va para pessoas com mais de 50 anos interes-
sadas em voltar ao mercado de trabalho. Em 2018, foi dada a largada para 
o projeto a parti r de uma pesquisa que apontou óti ma aceitação dos par-
ti cipantes do Programa. Um Plano de Negócios já foi elaborado e mostra o 
caminho a seguir. Agora precisamos saber da sua intenção em parti cipar!

Envie e-mail para ctsenior.50@hotmail.com com nome e telefone de 
contato e receba mais informações do que será necessário para ser um 
cooperado.

Alunos durante ati vidade
de Biodanza na Casa do Lago, 
na Unicamp (acima); Dança 
Sênior, outra modalidade
oferecida no Programa
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