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APRESENTAÇÃO

“Há três coisas que um homem deveria fazer na sua vida: plan-
tar uma árvore, ter um filho e escrever um livro” . 

(Frase atribuída a José Martí, 1853-1895)

 No inverno de 2018 fomos estimulados a reunir as ativi-
dades desenvolvidas pelo Programa Vida Ativa do Centro Uni-
versitário de Brusque – UNIFEBE ao longo de seus então 18 
anos. Iniciamos esta aventura, impulsionados pela incitação re-
flexiva sobre a alegria de contar boas e saudáveis experiências 
para pessoas de quem gostamos. Deixar registrado à posteridade 
parte de nós e do que fizemos, é realmente um dos prazeres de 
nossa existência.

 Nesta obra, cujos traços foram alinhados e alinhavados 
por vários corações e mãos, muitas autoras ao longo de suas 
existências plantaram uma árvore, literalmente. Todas planta-
ram a árvore de suas vidas. 

 Muitas conceberam seus filhos. Algumas amaram, com 
todo o coração, os filhos concebidos por outros. 

 E agora, todas estas mãos, com muito regozijo, apresen-
tam a eternização de expressões de felicidade, esperança e sabe-
doria existenciais, trazendo vários relatos que se destacam pela 
motivação, vigor e vitalidade em busca do conhecimento. 
1 RECANTO DAS LETRAS. Plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Dis-
ponível em: https://www.recantodasletras.com.br/cronicas/3504392. Acesso em: 6 fev. 
2019.
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INTRODUÇÃO
Adriana Bina Silveira

 
Elas são ativas, positivas, companheiras, comprometidas con-
sigo e com o bem-estar do próximo, e o conhecimento é um dos 
elementos impulsionador para todos estes atos.
 Esses valores não poderiam passar despercebidos pelo 
Centro Universitário de Brusque - UNIFEBE, já que também 
se incorporam à sua essência. 
 Assim, em 2001, a UNIFEBE lançou o Projeto Voltando 
à Escola, com o objetivo de trocar experiências com pessoas 
amadurecidas, que se encontram produtivas e avidamente ati-
vas em seu contexto social. 
 O objetivo era trazer, pela primeira vez, ou retornar à 
Universidade, pessoas que já haviam trilhado uma trajetória 
produtiva e que continuam, constantemente, buscando o ama-
durecimento e a sapiência nas mais diversas áreas do saber.
 Em 2004, o Projeto passou a ter uma nova designação: 
Vida Ativa, caracterizando-se como um Programa permanente 
de extensão.
 Ao longo desses anos, é sem-par as experiências viven-
ciadas, as quais mereceriam, ao menos parcialmente, serem 
compartilhadas com a comunidade e com as pessoas que ama-
mos. Assim surgiu a gênese desta obra.
 Aqui serão contadas algumas reminiscências de uma 
vida acadêmica de senhoras que as intitulamos de Pupilas do 
Programa. 
 São mulheres, mães, tias, irmãs que voltaram à Univer-
sidade e externam o brilho de seus olhos a cada segunda-feira, 
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a cada relembrança, a cada novo conhecer...
 No inverno de 2018, assumimos o desafiou de editar esta 
obra, a várias mãos, e a concluímos no verão do mesmo ano.
 Como precisávamos passar por todas as estações, o seu 
lançamento seria concretizado no ano seguinte, e a expectativa 
é a de que cada leitor possa embarcar nas próximas páginas 
nessa gostosa aventura.
 Esperamos que as pessoas que possuem a graça de co-
nhecer, pelo menos, uma dessas Pupilas, sintam a emoção de 
seus dias na Universidade e suas gratidões, a cada um de vocês, 
por terem proporcionado, de alguma maneira, esta experiência 
a elas!
 Àqueles que não as conhecem, que possam por aqui se-
rem apresentados a essas senhoras encantadoras.
 Sem seguir método específico, redigimos a obra como 
somos: comprometidos, responsáveis, alegres e leves...
 Como a redação não seguirá método e técnicas cientifi-
camente específicos, gostaríamos de informar que dois pontos 
foram a alavanca para começarmos e concluirmos este traba-
lho: a possibilidade da realização do sonho da edição de uma 
obra, deixando para a eternidade o registro parcial de histórias 
vivenciadas na Universidade e o conselho entoado por Gonza-
guinha  de que devemos viver e não ter a vergonha de ser feliz, 
por que a vida é bonita e, é bonita!
 Esperamos que gostem do que irão encontrar, e para tan-
to, dividimos a obra no que chamamos de quatro atos, já que a 
vida é um eterno palco.
 No Primeiro ato: conversaremos sobre ser um eterno 
aprendiz e o amadurecimento. No  Segundo ato, relataremos 
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a postura criativa das Pupilas e o primeiro contato com o Pro-
grama Vida Ativa, para no Terceiro ato, contarmos sobre o Pro-
grama Vida Ativa em si e a diversidade de atividades desenvol-
vidas aos longo desses anos. Encerraremos com o Quarto ato, 
que intitulamos como: Se eu pudesse te dar um conselho sobre 
as coisas da vida...
 Ao longo da leitura, você encontrará frases para refle-
xão, fotografias, poesias e, nas entrelinhas, a mensagem que 
cada uma delas quis deixar ...  a você! 
 Eis aqui, a realização da apresentação de registros nar-
rados e historiados sobre a trajetória das Pupilas do Programa 
Vida Ativa da UNIFEBE, que será contado e regado de entu-
siasmo, muita poesia e relatos pessoais vividos nos períodos de 
todas as estações desses anos.
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PRIMEIRO ATO: ETERNO APRENDIZ

“Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira 
que alcancemos corações sábios”[2]. 

Salmos 90:12

Semelhante à Primavera são elas...
As Pupilas do Programa Vida Ativa 2018 e o desabrochar para novos 

caminhos...

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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Para as pupilas do Programa Vida Ativa, a narrativa de seus 
dias encanta, pois, conforme entoava Gonzaguinha (Luiz 
Gonzaga do Nascimento Júnior, 1945–1991) na canção eterno 
aprendiz, expressam que:

“Eu fico com a pureza da resposta das crianças
É a vida, é bonita e é bonita”.

Essas senhoras vivem e não têm a vergonha de ser feliz.
Cantam... (realmente cantam e encantam) a beleza de ser um 
eterno aprendiz.

Ah, meu Deus! Sabem elas que “a vida deveria ser bem me-
lhor e será”, Mas isso não as impedem de solfejar. E repetem:

“É bonita, é bonita e é bonita”.

Vivem e não têm a vergonha de ser feliz.

Cantam ... e cantam a beleza de ser eternas aprendizes.

E O QUE É O AMADURECER?

“[...] O meu olhar é nítido como um girassol. [...]
Sinto-me nascido a cada momento.

Para a eterna novidade do Mundo...”[3]. 
Alberto Caeiro (1888-1935)
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Quem convive com essas senhoras, sabe que elas são raios de 
luz. Se pudéssemos compará-las a uma flor, escolheríamos o 
girassol. Porque a flor de girassol significa felicidade. Suas co-
res simbolizam calor, lealdade, entusiasmo e vitalidade, refle-
tindo a energia positiva do sol[4].

Campo de girassóis

Fonte: Acervo Profa. Adriana Bina da Silveira (2007)

 Sobre esta flor, sabe-se que, cientificamente, “o ciclo 
de um girassol é sempre o mesmo: todos os dias despertam 
e acompanham o Sol como as agulhas de um relógio. À noi-
te, percorrem o sentido contrário para esperar novamente sua 
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saída na manhã do dia seguinte. Mas um dia deixam de fazê-
-lo, alcançam a maturidade e param com essa movimentação. 
A partir de então, não voltam a girar pelo resto da vida, e ficam 
voltados para o oriente indefinidamente, até morrerem”[5]. 
Popularmente, entretanto, há quem entenda que os girassóis, 
em dias de sol, acompanham o Astro Rei e, em dias de chuva, 
cada flor vira-se para a outra, buscando o calor e a luminosida-
de, representando a amizade. 

De uma forma ou de outra, assim, são as pupilas do Programa 
Vida Ativa: movimentam-se com energia, amizade e, olhando 
para o horizonte, de forma plena, vivem ativamente a maturi-
dade. Isso não é um contrassenso..., conforme Myriam Lyzette 
Piazza Zucco – Pupila do Programa Vida Ativa.

CONTRASSENSO
“Apesar da minha vida
Estar aos poucos terminando
Estou de bem com ela
Pois passo os dias sonhando!

Parece um contrassenso
Sonhar com esta idade
Mas, coração e sentimentos, não mudam, 
O que muda é a maturidade”.
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Estudo aponta que a geração com mais de 
50 anos vem revolucionando o conceito so-
bre o amadurecimento

O Conselho Nacional do Ministério Público declarou que “por 
óbvio, um dos maiores feitos da humanidade foi a ampliação do 
tempo de vida, que se faz acompanhar de uma melhora substan-
cial dos parâmetros de saúde das populações, inobstante esses 
avanços ainda sejam heterogêneos a depender do contexto socio-
econômico das pessoas...”[6].  

Alexandre Kalache (1945-) ensina que a geração que nasceu no 
pós-guerra (1945), identificada como baby boomers, está revolu-
cionando a velhice e transformando o período em uma nova fase 
porque são em maior número, têm um nível de saúde e vitalidade 
maior e melhor formação do que as gerações que envelheceram 
antes deles. Trata-se de “uma nova construção social”, que cha-
mou de “gerontolescência”. E acrescenta: os “gerontolescentes 
farão nova construção social sobre a velhice”[7]. 

Realmente, a nova geração de pessoas que chegam à maturidade, 
vem revolucionando o cenário do idoso e a Constituição Federal 
de 1988, contribuiu de forma significativa assegurando a digni-
dade da pessoa como princípio estruturante do ordenamento ju-
rídico brasileiro. 

Estamos vivendo mais. E “é preciso assegurar qualidade de vida 
até o final”[7], pois, “Até 2025, o Brasil será o sexto país com 
maior número de pessoas idosas, pelo menos segundo dados da 
Organização Mundial de Saúde – OMS que ainda prevê que até 
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Clarice Maria Zucco

Analia Odete Dalago

essa data teremos mais idosos do que crianças no planeta”[6]. 

As Pupilas do Vida Ativa são gerontolescentes... quem tem o 
privilégio de conhecê-las, sabe que aprenderam a viver. Elas, pa-
rafraseando Santo Isidoro de Sevilha (560–632d.C), nos ensinam 
que: aprendem como se fossem viver para sempre e Vivem como 
se fossem nos deixar amanhã[8].

É justamente isso que fazem as pupilas do Programa Vida Ati-
va. 

E quem são elas? 

MADURAS E FELIZES, em 2019, APRESENTAM-SE COMO:
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Claudete de Oliveira Censi

Dalva Cardoso Coelho

Deisy Gums Schulenburg

Diomar Maria Lopes da Silva e Silva 
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Doraci Vargas Kohler 

Elite Maria Kreusch Roncaglio  

Eni Terezinha Mosimann

Ester Bendini Cadori 
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Inês Tholl 

Ingeborg Civinski

Iolanda Vargas Staack 

Isalete Raulino 
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Isolete de Oliveira 

Isaura Soares Onofre

Ivete Machado 

Ivonete Terezinha Hort
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Lizete Maria Benvenuti 

Maria Dulcemar Zen Barni 

Lilian Leoni 

Maria Helena Vieira Bleyer 
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Nilce Regina Granzotto Peron 

Marise de Souza 

Myriam Lysette Piazza Zucco 

Marluci Sabino 
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Olga Schaefer Habitzreuter 

Raquel Bianchini Mosimann 

Rosali Aparecida Martinenghi

Rosana Letzov
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Sonia Maria Izidoro Fernandes 

Silvana Regina Knihs Kretzer

Sonia Marisa de Oliveira Zink 

Tania Regina Kohler Klabunde
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Além de se dedicarem à família, 
doam-se ao próximo

“[...] Tudo vale a pena se a alma
não é pequena [...]”[9].

O voluntariado em suas vidas...

Muitas pupilas do Programa Vida Ativa são voluntárias de al-
gum tipo de instituição filantrópica, e acreditam que o amor 
ainda é o melhor remédio para uma vida saudável, conforme 
externaram no Grupo Saussure, criado por elas em 2002, em 
homenagem ao linguista e filósofo suíço Ferdinand de Saussu-
re, nascido em Genebra em 1857, tendo seu pensamento exer-
cido grande influência sobre o campo da teoria da literatura e 
dos estudos culturais. As participantes do Programa Vida Ati-
va, na época, publicaram o “Livro de Vivências”, com poemas, 
autobiografia e histórias redigidas quando estudaram Ciências 
da Linguagem.
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Elas sabem enxergar a vida com altruísmo, de forma leve 
e alegre... fazendo tudo valer a pena...

Fonte: Acervo UNIFEBE (s/d)Algumas Pupilas do Programa 

Vida Ativa, por motivos diversos, não se encontram mais 
entre nós.... Suas presenças não foram apenas notadas, mas 

serão eternamente sentidas.

Terezinha Heiderscheidt Tholl

Participante do Programa Vida Ativa desde 2001 até 
2018, viveu bem e de forma contagiante, cada dia...
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Terezinha Heiderscheidt Tholl

Fonte: Acervo site institucional (s/d)

Nascida em oito de julho de mil novecentos e trinta e dois, em 
São José – SC, começou sua vida em atividade rural com seus 
pais, e, após o casamento, continuou trabalhando na lavoura 
até mudar para Brusque, em mil novecentos e sessenta e dois, 
com cinco filhos pequenos. Para melhorar a qualidade de vida 
de sua família começou um comércio, o qual permanece até os 
dias atuais. Trabalhou nessa atividade até dois mil e dezoito. 
Foi casada durante sessenta e seis anos, com Osvaldo Tholl. 
Teve seis filhos, dezoito netos e quinze bisnetos. Em dois mil e 
dezessete perdeu seu companheiro.

Foi uma mulher à frente de seu tempo. Dentre todas as ativi-
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dades que participava, uma das que mais gostava, era inte-
grar o Curso Vida Ativa na UNIFEBE. Participou do curso 
desde dois mil e um. Era uma mulher com muita vontade de 
viver, muito amor pela vida, muito feliz. 

Contagiava a todos ao seu redor. Gostava de estar sempre rode-
ada pela família. Adorava viajar. Participava da vida religiosa, 
do coral, da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Frequen-
tava a academia todos os dias, às seis horas da manhã, para 
ter tempo durante o dia para todas as outras atividades, como 
sua horta. Dizia que para realizar todos os seus projetos teria 
que viver cento e vinte anos. Infelizmente, esses não eram os 
planos de Deus.... Em dois mil e dezoito, alcançando oitenta e 
cinco anos, ela nos deixou. Deixou também muita saudade de 
uma mulher que foi exemplo a todos que com ela conviveram.

Mãe e filhas: Inês Tholl, Ivonete Terezinha Hort,
Terezinha Heiderscheidt Tholl e Isalete Raulino

Fonte: Acervo Inês Tholl (s/d)
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Pupilas do Programa Vida Ativa - 2017 

Fonte: Acervo UNIFEBE (2017)

Sentiremos para sempre a falta daquelas que já não se encon-
tram mais entre nós, pois não apenas passaram: sempre estarão 
em nossas mais doces lembranças. Nossa amizade e carinho 
eternos a todas...
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Pupilas do Programa Vida Ativa em data sem especificação 

Fonte: Acervo Elite Maria Kreusch Roncaglio  (s/d)

“Não viva para que sua presença seja notada,
mas para que a sua falta seja sentida” [8].

Bob Marley (1945-1981)
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“Não tenhamos pressa,
mas não percamos tempo” [8]. 

José Saramago (1922-2010)

O amadurecimento é um processo que pode trazer transforma-
ções significativas. Para as pupilas do Programa Vida Ativa, 
esse ciclo é encarado de forma natural, segura e tranquila.

Sobre amadurecer, Isolete de Oliveira relata:  

“Nunca parei para pensar... estou passando pelos 60. Foi tão 
normal passar pelos 40, 50...”.

“Passou o tempo e de repente 60. Não pensei sobre o assunto. 
Fui vivendo. Acredito que fiz bem, não pensar. Aconteceu”, 
declara alegremente Diomar Maria Lopes da Silva e Silva.

Doraci Vargas Kohler, Nilce Regina Granzotto Peron e Lilian Leon

Fonte: acervo UNIFEBE (2018)
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“Até os 70 fui levando, agora, estou numa fase de ter certos 
medos”. Diz Lilian Leoni, que “Embora corra por Brus-
que toda”, seu ritmo está diminuindo”. E, com brilho nos 
olhos, acrescenta: “alguma coisa me diz que vou passar 
dos 90. Uma grande coisa é ser independente”. 

Mãe e filha, sempre lado a lado, ensinam que “Embora seja uma 
realidade o amadurecimento, ninguém o planejou”. E comple-
mentam com serenidade: “Tem que ser natural e é bom que 
seja”. Myriam Lyzette Piazza Zucco e Clarice Maria Zucco.

Clarice Maria Zucco e Myriam Lyzette Piazza Zucco

Fonte: acervo UNIFEBE (2018)

“Se sua cabeça está boa, você tem condições de tomar deci-
sões, de ficar em sua casa, de manter seu cheiro, sua vida...”. 
(Clarice Maria Zucco).
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Com o olhar na alma, Ivonete Terezinha Hort, passeia no tem-
po e diz... “Parece que foi ontem, mas já faz nove anos que ini-
ciei o curso ‘Vida Ativa’, entrei por incentivo da minha mãe, 
que já fazia o curso há um tempo e sempre me falava como 
era bom, e, que eu deveria participar. Participavam comigo, 
minha mãe e minhas irmãs. Fiz amigas no curso também. Nun-
ca me arrependi, passo tardes agradáveis, aprendendo sempre 
coisas novas, pois nunca é tarde para aprender. Este ano, 
infelizmente, perdi minha mãe, que sempre foi minha grande 
companheira, e sentava-se ao meu lado durante as aulas, era 
superativa e exemplo para todos os alunos. Continuo frequen-
tando o curso e não pretendo parar tão cedo”.

“Nunca é tarde demais para
começar tudo de novo...[12]” 

Raul Seixas (1945–1989)

Sonia Marisa de Oliveira Zink, diz que “não existe idade para 
voltar a estudar. Cada vez mais a aposentadoria tem deixado 
de ser sinal de ociosidade. Chegar aos 60 anos para mim está 
sendo muito tranquilo, porque tendo força de vontade, você 
consegue tudo. Participar do VIDA ATIVA, é me sentir útil, 
produtiva, trocar experiências e, além de o convívio social, 
aprender coisas novas e manter a mente sempre ativa”.
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Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)

Ivete Machado, Claudete de Oliveira Censi, Sônia Marisa 
de Oliveira Zink e Isolete de Oliveira
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Um professor sempre terá
um brilho nos olhos...

Assim é Claudete de Oliveira Censi:
“Quando me aposentei como professora, pensei que não me 
acostumaria ficar longe da escola. Mas comecei a me ocupar 
além da minha família, com outras atividades como: Vida Ati-
va, coral, lanches e canastra com as amigas.

Eu nunca acordo pela manhã, pensando na minha idade. Para 
mim, a questão da idade não influi no que queremos fazer da 
vida. É muito bom viver e buscar novas possibilidades. Temos 
que estar ligados no agora, viver a vida”. 

Percebe-se que as pupilas do Vida Ativa, que em 2015 estive-
ram em Curitiba assistindo ao show de Caetano Veloso, sabem 
que quem convive com as pupulas canta

“Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é …”[13].
Caetano Veloso (1942-).

Ivan Lins, na canção “Vitoriosa”, 

“...Quero sua risada mais gostosa
Esse seu jeito de achar

Que a vida pode ser maravilhosa,
Que a vida pode ser maravilhosa…”[13].

Caetano Veloso (1942-).
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SEGUNDO ATO: POSTURA CRIATIVA
E O PRIMEIRO CONTATO COM
O  PROGRAMA VIDA ATIVA

 “Tenho em mim todos os sonhos do mundo”[01].
Fernando Pessoa (1888-1935)

A vontade de conhecer vem como o calor do verão...

Com o amadurecimento tantas coisas florescem, dentre elas o 
direito à aposentadoria. Embora por anos trabalhando, o coti-
diano, de improviso se transforma...

O que será a partir de agora?

Clarice Lispector (1920–1977) em determinada ocasião escre-
veu, “Estou escrevendo porque não sei o que fazer de mim”[02].

As pupilas do Programa Vida Ativa sempre souberam o que 
pretendiam com o futuro e exemplo disso é:

Maria Lydia dos Santos Carturani 
Idealizadora do projeto com a instituição

“Uma vida precisa ser sonhada... Somos a idade ouro do ser 
humano... É um exemplo de que a maturidade pode signifi-
car um novo começo. Viver é uma arte!... O importante não 
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é viver muito ou viver pouco, mas realizar na vida o plano 
para o qual Deus nos criou. Envelhecer é tão saboroso quan-
to viver. [...]”. 

Sobre a UNIFEBE, descreve dona Maria Lydia: “Uma instituição 
de ensino sempre oferece ocasião propícia para se refletir. Uma 
nação, como o Brasil, com uma enorme população jovem, tem ca-
rência de uma sólida educação. [...] Eu acompanhei de perto [...] e 
me recordo bem quando a pequena sementinha lançada no acolhe-
dor pequeno terreno, generosas e abnegadas as mãos que a plan-
taram; pródigo foi Deus da Vida que a fecundou, abençoou e fez 
crescer ao longo desses anos. Está aqui... UNIFEBE! Assim, [...] 
surgiu a UNIFEBE, hoje marco de educação de Brusque. Cresceu 
com o calor e a dedicação de educadores que amam o que fazem 
e que vibram pela educação e a tornam conhecida. A UNIFEBE 
é uma dessas raras e privilegiadas instituições educativas que se 
mostram sólidas após anos de ensino. [...]”.

Além de ser a primeira pupila a se matricular no Programa Vida 
Ativa, Maria Lydia, atualmente com 88 anos de idade, ao tomar 
conhecimento desta obra, escreveu um belo relato do qual trans-
crevemos alguns trechos que são verdadeiros estímulos...

“Como tudo tem o seu tempo, e sempre é tempo de recomeçar. Eu 
recomecei.
O saber não tem idade! “Quando nova não terminei meus estudos 
no Colégio Interno. Sempre sonhei em cursar uma faculdade. 
Deus tarda, mas não falha. Eu, com 70 anos de idade, com 
uma dócil bengala na mão, pisei o chão da Universidade...” 
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[...] Como sabemos a Melhor Idade está voltando aos bancos es-
colares. São Cursos de atualização, Cursos de Extensão Superior, 
voltados para a educação continuada em que as pessoas se atu-
alizam, adquirem novos conhecimentos acadêmicos em diversas 
áreas: Só tivemos noções, não nos formamos, só noções de: Saú-
de, Direito, Psicologia, Turismo, Sociologia, Relações Humanas, 
entre outros...” [...].

“Eu cursei do ano de 2001 até 2006, aqui na UNIFEBE. Ja-
mais esquecerei! Eu fui a primeira a me matricular e mais 110 
senhoras e um homem fizeram a matrícula. [...] Para minha 
alegria existe até hoje. Quem tem a marca de Deus, nasceu 
para vencer. Que linda trajetória!”

“O segredo, o êxito da vida é aproveitar uma chance.
Essa chance valeu! Se valorizarmos ao máximo as
pequenas coisas de cada dia, as grandes acontecerão”. 
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Maria Lydia dos Santos Carturani

Fonte: Acervo Maria Lydia dos Santos Carturani (s/d)

“Eu pensava: Não é hora de desistir ou duvidar. E aconteceu... 
Diante disso tudo resolvemos despedir aquilo que não tem mais 
sentido em nossos dias e, assim, nos preparamos para coisas to-
talmente novas”.

“Com essa imagem mais lúcida de nós mesmos e é com essa 
imagem que ainda devemos ocuparmos intensamente. Não 
existe idade para aprender, realizar, sonhar... Diante da idade 
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não é permitido acomodar-se, tem que haver continuidade. 
Ocupar o espaço que a vida nos oferece”. [...]

“Pertencemos à família UNIFEBE, ainda temos talentos, que-
remos ser ajudados a desenvolver esses talentos [...]”. [...] “Da-
qui para frente as experiências acumulam sempre mais, sen-
timos prazer em viver mostrando ao mundo que a velhice é 
reconhecida e recompensada”.

E sobre o estudo, diz Maria Lydia:

“O estudo faz parte da vida do ser humano. O estudo 
deve ser o que ele é para o ser humano sensato: um 
meio de poder; tonar-se mais bem preparado para a 
vida. O estudo reúne todas essas vantagens: diminui as 
necessidades, consola as perdas, distrai, adoça o so-
frimento, multiplica os prazeres. De todas as paixões, 
o estudo é a mais constante e a menos sujeita ao des-
gosto. [...]”. 

A sabedoria e a alegria de dona Maria Lydia são realmente 
lições. Com uma letra impecável, escreve sobre “A magia de 
acreditar!”.

Nosso agradecimento e carinho.
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  “Conhecimento faz da melhor idade 
a melhor fase da vida”[03].

UNIFEBE (2015)

Lilian Leoni relata que: “parei de trabalhar no final de 2007, e 
já tinha conhecimento do projeto Vida Ativa. Iniciei em 2008. 
Sabia que não conseguiria ficar em casa. Ocupo-me com leitura 
e todos meus hobbies. Se aqui não vier, me faz falta”.

De forma meiga, Ester Bendini Cadori relata que: “Eu estava 
no consultório médico com o meu marido e o médico pergun-
tou-me o que eu estava fazendo, recomendando-me que fizesse 
o Vida Ativa em Itajaí. Acolhi a sugestão. Mais adiante, trans-
feri-me para Brusque com muitas atividades, e devido à distân-
cia, acrescido ao convite da amiga Isaura, vim para a UNIFE-
BE”. E acrescenta: “Eu sou aquela mulher a quem o tempo 
muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, 
recomeçar na derrota, renunciar as palavras e pensamentos ne-
gativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista”.

Marise de Souza, Ester Bendini Cadori e Isaura Soares Onofre

Fonte: acervo UNIFEBE (2018)
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Marise de Souza, com candura, esclarece sobre a sua participa-
ção no Programa Vida Ativa, contando que “comecei, e às ve-
zes paro, quando viajo. Mas basta um reencontro, breve que 
seja, para que os afetos renasçam, as saudades se abran-
dem, os papos apareçam e os risos retornem. Aprendo muito 
nas aulas e transfiro meus conhecimentos. Sou muito feliz por 
participar dessas segundas-feiras. É Vida Ativa que não para 
no tempo!

Já Isalete Raulino, com orgulho, informa que: “Comecei no 
início (referindo-se ao ano de 2001), mas também comecei 
mais para ter uma atividade e não por idade. Iniciei e estou 
até hoje, (há 19 anos), para ter conhecimento, ter uma atividade 
regular. Chega segunda-feira, eu quero vir para o curso. Es-
tou sempre ativa. Não cheguei a fazer uma faculdade, mas 
estou sempre me atualizando sobre vários assuntos”.

Ivonete Terezinha Hort, Inês Tholl e Isalete Raulino

Fonte: acervo UNIFEBE (2018)
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Disposta, Inês Tholl relembra que: “fui convidada para o cur-
so e logo aceitei, pois era uma maneira de aprender e ter 
novas amizades. Quando jovem, estudei até o ginásio, pois 
era preciso trabalhar. Mas este curso é tudo de bom e estou 
sempre aprendendo”.

“A alegria evita mil males e prolonga a vida”[04]. 

William Shakespeare (1564–1616)

Sonia Maria Izidoro Fernandes, com alegria e distinção ímpares, diz 
que: “Iniciei meu curso no Vida Ativa quando me afastei do meu 
trabalho, em 2008, a convite da minha amiga Elite, pelo que tenho 
o maior carinho. Por meio do curso adquiri mais conhecimentos e 
fiz muitas amizades. Espero chegar nos 60, 70, 80... com a mesma 
vitalidade e alegria de quando iniciei o curso”.

Mais jovem que as demais, Tania Regina Kohler Klabunde, 
com uma dinâmica que lhe é peculiar, diz que: “conheci o Vida 
Ativa por meio da Dora. Pensei que teria que ter 60 anos. Es-
tou gostando muito. Toda a semana tem assuntos diferentes. 
Foi durante um café que fui convidada, admirei muito o traba-
lho da ação social, e verifiquei que poderia fazer mais. Tudo é 
muito organizado”
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Tania Regina Kohler Klabunde,

Sonia Maria Izidoro Fernandes e Elite Maria Kreusch Roncaglio
Fonte: acervo UNIFEBE (2018)

E, de inopino, dizem: “Gostamos de tudo – filosofia...”.

Realmente, a vida das Pupilas é um tratado de sabedoria...
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E, QUEM DISSE QUE AS SEGUNDAS-
FEIRAS NÃO PODEM SER ESPECIAIS?...

Feliz, Ivete Machado declara que ...

“Não pensei que havia oportunidade igual à que a UNIFEBE 
promove. 

Fui convidada por minha filha, que trabalha neste local. Ela 
chegou em casa e falou: ‘Mãe, podes estudar... Tem um cur-
so na segunda à tarde e é só uma vez por semana’. Nossa! 
Quando ela me falou fiquei muito feliz! Pois sempre gostaria 
de estudar, mas com o trabalho na empresa não podia. É tudo o 
que eu procurava: tirar uma tarde para mim. 

Estou muito satisfeita, pois tenho agora mais informações, op-
ções de leitura e amizades. Faço parte há 25 anos, como volun-
tária na comunidade do Jardim Maluche para grupo de idosos”.

Clarice Maria Zucco, Diomar Maria Lopes da Silva e Silva,
Olga Schaefer Habitzreuter e Myriam Lizette Pizza Zucco

Fonte: acervo UNIFEBE (2018)
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“Um coração feliz é o resultado inevitável
de um coração ardente de amor”[05]

Madre Teresa de Calcutá (1910-1997)

Clarice Maria Zucco, com ternura diz que: “Vim por causa da 
mãe. E gostei. Às segundas-feiras era perfeito, porque era o 
único dia livre em razão de outras atividades de voluntariado”.

Altiva e com um sorriso gracioso, Myriam Lyzette Piazza Zuc-
co parece retornar no tempo, quando diz que: “Comecei no iní-
cio (também se reportando ao ano de 2001), já tinha 66 anos. 
Segundas-feiras era o único dia livre que tinha. Sempre tive 
o sonho de fazer a faculdade, iria fazer depois de sair do Colé-
gio Santo Antônio. Mas, namorei e casei. Tive sete filhos. Sem-
pre fui daquela de ‘roubar livros do meu pai’. Lia tudo, tudo”. 
Dona Myriam, com os olhos da cor do céu, escreve poesias... e 
diz: “se a gente não começa... não aprende”.

Dinâmica, Olga Schaefer Habitzreuter revela que: “Eu fre-
quento a Vida Ativa porque gosto de me manter atualizada e 
não quero parar no tempo.
* Muito bom chegar segunda-feira e encontrar os colegas e os 
professores;
* O saber não tem idade;
* Somos a idade ouro do ser humano”. 
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“A verdadeira felicidade vem da alegria de atos bem 
feitos, do sabor de criar coisas renovadas”[04]. 

Antonie de Sant-Exupéry (1900–1944)

Iolanda Varga Staack, Lizete Maria Benvenuti e Marluci Sabino

Fonte: acervo UNIFEBE (2018)
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As pupilas do Vida Ativa se investiram no Programa! Vejam 
o que diz Marluci Sabino, ao contar com motivação que: “Co-
nheci o Vida Ativa por meio de uma reportagem que foi feita 
com Olga Schaefer Habitzreuter pelo Jornal “O Município”. 
Eu havia recente parado de trabalhar e estava muito deprimida 
por não ter nada para fazer.
Depois de ler a reportagem achei que a Olga fosse a professora 
e, em seguida, liguei para ela me informar sobre o curso. Ela 
me atendeu muito bem e me falou tudo sobre o curso e se pron-
tificou até a me dar caronas de ida e volta e, assim, comecei a 
frequentar as aulas.
Amei tudo o que é feito no Vida Ativa, começando pelas gran-
des amizades que se faz com os professores e com as alunas!
Não vejo mais as segundas-feiras sem o curso do Vida Ati-
va, sem as amizades e sem a Olga, que me mostrou a beleza 
do curso Vida Ativa! Obrigada amiga Olga! Obrigada!”.

Lilian Leoni, Maria Helena Vieira Bleyer,  Doraci Vargas Kohler, 
Raquel Bianchini Mosimann

Fonte: acervo UNIFEBE (2018)
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Doraci Vargas Kohler comemora várias conquistas em sua 
vida: o exercício de uma bela carreira e a aposentadoria; seus 
25 anos de casamento e relembra que: “conheci o projeto Vida 
Ativa por meio de minha irmã Iolanda, minha tia Myriam e 
prima Clarice”. E complementa: “Já estou no sétimo ano”.

Maria Helena Vieira Bleyer e Raquel Bianchini Mosimann

Fonte: acervo UNIFEBE (2018)

A motivação para participar no Programa vem de várias for-
mas. Mas a indicação de familiares e amigos é uma constante.
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Tânia Regina Kohler Klabunde  e Maria Dulcemar Zen Barni

Fonte: acervo UNIFEBE (2018)
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Elite Maria Kreusch Roncaglio construiu em poema a chegada dela ao 
então Projeto “Voltando às Aulas”:

Elite Maria Kreusch Roncaglio

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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VOLTANDO ÀS AULAS
“Com persistência e amor às aulas voltei; 
E com a mente e o coração cheio de sonhos,
Aulas interessantes desfrutei, escutei e aprendi.
E na face do ser humano, 
Mais amizade também encontrei.
Dedico este poema aos meus professores de co-
municação e expressão, Heloisa e Juliano.
Não sei como vocês sabiam;
Que de tantos professores no mundo;
Eram vocês que eu queria”.

Elite acrescenta, esclarecendo que seu reconhecimento se es-
tende a todos os professores do Programa.
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“Amar não é olhar um para o outro,
é olhar juntos na mesma direção”[07].

Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944)



57REMINISCÊNCIAS DE UMA VIDA ATIVA

Pupilas 2018: Além da vitalidade, a amizade é o que as motiva... 
Elas olham juntas para um bom futuro

Fonte: acervo UNIFEBE (2018)
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Em gratidão às amigas do curso, no trabalho Sonhos e Sonetos: 
uma homenagem ao poeta Lindolf Bell, Inês Tholl, poetizou:

Inês Tholl

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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SONHOS E SONETOS
“Ser jovem, cinquentão, não é preciso
Provar que emagrecer rejuvenesce
Pois a melhor ginástica é o sorriso
E quem sorri de amor nunca envelhece.

Amar ou desamar sem sentir culpa
Praticando as leis do coração
Não faça da velhice uma desculpa
Nem mesmo a juventude é solidão

Velho é quem se ilude
Que a idade é juventude
Ser jovem é saber envelhecer”.
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“A saudade é o que faz as coisas pararem no Tempo”[08].

Mario Quintana (1906–1994)

Sobre o TEMPO, Isalete Raulino e Lilian Tholl expressam suas 
quimeras em atividades desenvolvidas ao longo do curso: 

Isalete Raulino

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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O TEMPO
“Eu quero criar um passo
Que rime com meu caminhar
E ainda que corra tanto
Que eu consiga me encontrar

E mesmo que o vento leve
Ainda muito distante
Mesmo assim um dia eu possa
Fazer o tempo voltar

Ficaram na minha memória
Palavras soltas ao vento
E um dia além daqui...

Eu quero criar um canto 
Que encante muita gente
Em um tempo que eu esteja presente”.
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A introspecção sobre o mundo manifesta-se no recolhimento 
de Laura Zucco Gartner, Rosali Martinenghi e Sonia Maria 
Izidoro Fernandes, que descobriram a beleza do conviver com 
alguém, em momentos de reflexões nas aulas de comunicação 
e expressão.

Sônia Maria Izidoro Fernandes

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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MEU MUNDO

“O mundo parece tão grande
Que às vezes se perde a trilha
De repente tudo é longe
Como um deserto, uma milha.

Quando me sinto assim
Como um barco sem rumo
Penso logo: o que fazer?
Mexo aqui, sacudo ali.
Rezo muito e me aprumo.

Assim é com todo mundo
Não vivemos numa ilha.
Ninguém vive sem ninguém 
Procuramos sempre alguém”.
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Ivonete Terezinha Hort, talvez inspirada em Shakespeare 
(1564 – 1616) quando diz que “o amor não se vê com os 
olhos, mas com o coração”, fez o seu soneto de amor, utili-
zando-se de uma intertextualidade positiva:

Ivonete Terezinha Hort

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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SONETO DE AMOR

“O amor é sempre um encanto
E o tempo todo eu canto
Mas a vida tem seu encanto
Tendo em vista o tempo que perdi.

O Amor tudo sofre
O amor tudo crê
O amor tudo suporta
O Amor nos faz crescer.

O Amor chegou muito tarde
Agora estou com saudades
Do tempo que perdi.

O Amor foi tempo perdido
E a vida sorriu tanto
E o encanto se perdeu”.
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“Aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a ale-
gria”[04].

Khalil Gibran (1883-1931)

Com a alma leve, Lizete Maria Benvenuti, docemente, descre-
veu a dor.

Diríamos que isso é resiliência... 

Lizete Maria Benvenuti

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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A DOR

“Um dia ia seguindo meu caminho
À beira da estrada
Ela foi entrando de mansinho
Em minha alma fez morada.

Entrou e se alojou no meu ser
Aos poucos nem senti doer
E quando suponho que está morta
De repente ela abre a porta.

Eu sou amiga e companheira
Contigo estarei a vida inteira
E estarei sempre por perto.

Se alguém perguntar o que é certo
Quem te deu tanta paz e tanto amor
Dirás à minha amiga dor”.
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A GRATIDÃO
“[...] O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. 
Faça o bem assim mesmo. Veja que, ao final das contas, é 

tudo entre você e Deus! Nunca foi entre você e os outros”[09]. 

Madre Teresa de Calcutá (1910–1997)

“Aprendi com meus queridos e amados pais, que já partiram 
para a eternidade, que sempre devemos ser gratos a Deus e 
às pessoas, por mais simples que sejam seus gestos. E nunca 
deixar uma oportunidade passar. Captá-la para poder crescer e 
transformar a vida numa dádiva de amor.

Por isso, com muito carinho, agradeço à UNIFEBE, que pro-
porcionou para a terceira idade, o curso Vida Ativa.

Um agradecimento especial às amigas de sala pela troca de ex-
periências, sorrisos, afeto, delicadeza de uma com a outra, bus-
cando todas as segundas-feiras um convício harmonioso e mais 
conhecimentos. Gratidão aos coordenadores, que gentilmente, 
atendem aos pedidos solicitados pelos participantes.

Sou grata aos abençoados professores, que transmitem com 
muita dedicação seus conhecimentos, deixando bem à vontade 
para fazer perguntas.

Agradeço pelos 19 anos que participo do curso. E quero conti-
nuar com o mesmo entusiasmo e energia. Assim, envelheço com 
2SS: SAÚDE E SABEDORIA, sendo uma eterna aprendiz, 
pois o saber não ocupa lugar!”.

Elite Maria Kreusch Roncaglio
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Myriam Lyzette Piazza Zucco

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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AMIZADE

“Amizade palavra forte
Que exprime tanto valor
Se for bem cultivada
Supera a própria morte.

Duas alunas da UNIFEBE
Apesar de seus familiares laços
Se encontram nesta oportunidade
E semanalmente trocam abraços.

E nesse vai e vem do tempo
Passamos a nos conhecer
E com isso, nossos laços familiares reviver”.

(Marli M. Kormam e Myriam Lyzette Piazza Zucco).

E, parece que vem a necessidade do aconchego, como um 
dia ensolarado de outono... 
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TERCEIRO ATO:
O PROGRAMA VIDA ATIVA

Os movimentos dançam, como as folhas no outono...

“[...] Ano 2001! Voltando à Escola!

Há alguns anos o público da Melhor Idade manifestava interes-
se em participar de Cursos especiais. A Febe (Fundação Edu-
cacional de Brusque) abre as portas e atende o pedido desse 
público. São pessoas que desejam se manter atualizadas e não 
querem parar no tempo. [...]”. Maria Lydia dos Santos Cartu-
rani em carta redigida à UNIFEBE, em 2015, quando contava 
com 85 anos de idade.

O Programa Vida Ativa caracteriza-se como um projeto de ex-
tensão permanente criado pelo Centro Universitário de Brus-
que – UNIFEBE em 2001.

Inicialmente, com a nomenclatura “Voltando à Escola”, bus-
cou sua justificativa na constatação e sensibilização quanto ao 
amadurecimento saudável das pessoas com 50, 60, 70, 80, 90 
anos de idade e que se encontram produtivas, participando ati-
vamente no contexto social, trazendo contribuições significa-
tivas. Por essa razão, entendeu-se necessária a concepção de 
opções para manter ativo esse segmento.
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Seu objetivo foi o de levar conhecimentos diversos de acordo 
com as áreas de interesse das pupilas, visando despertar e in-
centivar a participação de pessoas maduras no contexto social 
e contribuir para o bem-estar e a autoestima.

Em 2001 foram criadas três turmas, sendo ministradas as ativi-
dades todas as segundas-feiras, com 3 horas/aulas por tarde, na 
Rua Manoel Tavares, nº 52, no anfiteatro da UNIFEBE, localiza-
do no Centro, em Brusque – SC.

Primeiras turmas – Anfiteatro da UNIFEBE

Fonte: Acervo UNIFEBE (s/d)

À primeira turma foram ministradas 93h/a de atividades; à se-
gunda 90h/a e à terceira 75h/a.

As aulas iniciaram em 28 de maio de 2001 e finalizaram em 3 
de dezembro do mesmo ano.
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A escolha cuidadosa de temáticas
diversificadas, dão ao Programa

a receita de sua continuidade.
Dentre as temáticas abordadas em 2001, destacaram-se:

Formação da identidade; Noções de Direito; Turismo; Noções 
de Contabilidade; Filosofia Geral; Psicologia; Comunicação; 
Integração socioterápica; Técnicas de Redação; Globalização; 
Ecologia; Qualidade de Vida; Expressão escrita - A Poesia; Ci-
clo familiar; O corpo e o trabalho; Nutrição; Maravilhas do 
universo; Aprendizagem contínua; Educação ambiental; Ativi-
dade física; Noções de Economia; História de Brusque; Saúde 
bucal; Atividades lúdicas; Educação; Arte; Empreendedoris-
mo; Sindicalismo e função da Câmara de Vereadores; Noções 
de Informática; Saúde na terceira idade; Modelagem vivencial.

No final do ano de 2001, os participantes celebraram o encer-
ramento com o ato de formatura. Esse momento consagrou a 
beleza do retorno aos estudos.

Fonte: Acervo UNIFEBE (2001)
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Formatura 2001 - Anfiteatro da UNIFEBE

Fonte: Acervo Olga Schaefer Habitzreuter (2001)

Em 5 de novembro de 2001, as pupilas participaram de Gincana.

Gincana - 2001
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Várias foram as temáticas abordadas
ao longo desses 19 anos:

Destacam-se algumas:

2002: Comunicação: leitura, produção de texto e oratória; Saú-
de do corpo e da mente; Noções Práticas de Direito; Atualida-
des econômicas e administrativas, com aulas de poesia; Tex-
to poético – recital; produção de textos – a dissertação; Saúde 
mental e emocional; DST; Hipertensão; Sistema monetário; 
Inflação e desemprego; Indicadores sociais; Administração da 
produção e relações de mercado; Gestão Estratégica; Inteligên-
cia emocional; Ortografia e acentuação; Vacinas e Medicamen-
tos; Primeiros socorros; Menopausa e andropausa; doenças da 
terceira idade.

Percebe-se que os conteúdos são realmente, 
diversificados. Além das aulas, outras ativida-
des de extensão foram desenvolvidas. 

“Perder tempo em aprender coisas que não interes-
sam, priva-nos de descobrir coisas interessantes”[01]. 

Carlos Drummond de Andrade (1902 – 1987)
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Vejam a programação em 2002:

Em 22 de abril visitaram a empresa “Fenix”;

Em 24 de junho, as pupilas realizaram a 1ª Festa Junina.

Festa Junina - 2002

Fonte: Acervo UNIFEBE (2002)

Festa Junina - 2002

Fonte: Acervo Elite Maria Kreusch Roncaglio (2002)
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Em 30 de setembro visitaram o Santuário da Madre Paulina; 

E, em 25 de novembro, as atividades foram em Blumenau, em 
visita ao Glass Park.

Passeio a Blumenau

Fonte: Acervo UNIFEBE (2002)

Encerraram as atividades com jantar dançante e entrega de cer-
tificados.

Jantar dançante

Fonte: Acervo Elite Maria Kreusch Roncaglio (2002)
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“Toda dor pode ser suportada se sobre ela 
puder ser contada uma história”[02]. 

Hannah Arendt (1906 – 1975)

Ainda em 2003 tiveram aulas de Comunicação: Artes e História; 
Educação, Sociedade e Saúde do corpo e da mente, com aulas de 
Ioga; Oratória; Dança de salão, Contação de história; Pintura; 
Fisioterapia; Etiqueta social; Música; O Novo Código Civil; Di-
reito do Consumidor; A nova ordem mundial pós-Guerra. 

Em 27 de outubro de 2003 visitaram o Hotel Caldas da Impera-
triz, e fizeram o encerramento com “formatura” no Kioske das 
Delícias em Brusque, no dia 1º de dezembro. 

As Pupilas em passeio descontraído 

Fonte: Acervo Elite Maria Kreusch Roncaglio  (2003)
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Em 2004, o Projeto já possuía nova designa-
ção: VIDA ATIVA, caracterizando-se como um 

Programa permanente de extensão e 
com princípios bem definidos:

- percepção de que o ser humano aprende durante toda a sua 
existência;

- valorização e respeito aos saberes da população madura por 
meio do reconhecimento e incentivo do seu potencial criador e 
participativo;

- compreensão de que a pessoa independentemente de sua ida-
de é importante sujeito de transformações sociais, tendo como 
referência a sua história de vida, podendo, assim, a maturidade 
contribuir para a formação dos acadêmicos da UNIFEBE.

A alteração da nomenclatura foi necessária, pois em 2001, o 
projeto foi concebido com o intuito de acolher o público da 
terceira idade. Porém, muitas pessoas passaram a integrá-lo 
com faixa etária diversificada e com o apelo da necessidade 
de voltar a estudar depois de longo tempo afastados da sala de 
aula. A reestruturação veio ao encontro da missão institucional, 
visando prioritariamente o desenvolvimento integral dos parti-
cipantes em uma perspectiva humanista.  

Em 2005 estudaram a história da arte e história regional e de-
senvolvimento; políticas sociais; Direito Comunitário. Direito 
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de Família e Direito Processual Civil. Filosofaram. Aprende-
ram sobre a estética da existência.

As temáticas em 2006 estiveram voltadas às Práticas Sociais; 
Práticas de Saúde; Práticas Artísticas; Gerontologia e Cidada-
nia e Práticas Comunitárias, com atividades de Informática; 
Pintura; Química da vida; Movimento e vida, encerrando-se 
em 27 de novembro.

Divulgação Institucional do Programa 

Fonte: Acervo UNIFEBE (s/d)
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“Como fica forte uma pessoa quando
está segura de ser amada”[03]. 

Sigmund Freud (1856–1939)

Em 2007, as aulas de informática e psicologia se intensifica-
ram. Foram abordados conteúdos relacionados à comunidade 
e direitos humanos, tais como: a dignidade da pessoa e solida-
riedade; igualdade entre os filhos, violência familiar e bioética; 
meio ambiente: o problema da água e o direito do idoso; liber-
dade de expressão e religião; e retomadas temáticas passadas, 
sempre com enfoques diferentes.

Nesse ano realizaram viagem de estudo ao litoral catarinense. 
O roteiro incluiu as praias de Porto Belo e Bombinhas, oportu-
nidade em que conheceram a história da região, especialmente 
em relação à colonização açoriana[04].

Momento de confraternização

Fonte: Acervo UNIFEBE (2007)
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Na Aula inaugural do ano de 2008, Maria Lydia dos Santos Car-
turani, na época com de 77 anos, e uma das idealizadoras do Vida 
Ativa se mostrou muito motivada, declarando que: “Participar do 
curso é um aprendizado muito grande. Se tornou uma imensa fe-
licidade, deixo os meus problemas em casa e venho cheia de dis-
posição. Até crônicas passei a escrever para um jornal depois que 
ingressei”[05]. 

Assim, e com essa motivação, passados oito anos da sua consti-
tuição, em 2008, as temáticas repetiram-se com enfoques diver-
sificados, incluindo oficinas de costura; ginástica e alongamento; 
noções sobre os diferentes tipos de comportamento e suas formas 
de se relacionar; corporeidade e gerontologia. E, prontas para re-
gistrarem as expressões de suas vidas, em 2008 tiveram oficinas 
de fotografia.

“A fotografia reproduz ao infinito o que só ocorre
 uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca 

mais poderá se repetir existencialmente”[06].

Roland Barthes (1915–1980)

Nesse ano de 2008, as Pupilas do Programa Vida Ativa realizaram 
exposição fotográfica intitulada “CLICK ATIVO”.

No site institucional veiculou a seguinte notícia: “Click Ativo” é 
o nome da exposição fotográfica elaborada por acadêmicas e pelo 
professor André Soltau, na disciplina de Fotografia, do curso de 
extensão Vida Ativa. A mostra inclui retratos das alunas e de ativi-
dade realizada no Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento”[07]. 
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Ainda em 2008, no módulo “A natureza e o cuidado do meio 
ambiente”, fizeram viagem de estudos e estiveram na Cascata 
do Encanto, em Camboriú.

Viagem a Camboriú - 2008

Fonte: Acervo UNIFEBE (2008)

Enxergar sob as lentes foi uma experiência incrível! Em 2009, 
vários foram os ensaios de fotografia com aulas de português, 
turismo e gastronomia.

Receberam em 19 de outubro de 2009, o fotógrafo belga Phili-
ppe Debled e a Psicóloga, Doutora Maria do Rosário Stotz, que 
ministrou palestra sob o título “As dependências afetivas e as 
dificuldades em lidar com frustrações” e “A experiência de es-
crever”. Na oportunidade, apresentaram o livro “O mochileiro e 
a analista: aventuras do viajante belga e as interpretações da pro-
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fessora de Psicologia”. A obra descreve os conflitos existenciais 
do viajante e fotógrafo belga, Philippe Debled, que explorou o 
Vietnam, Nepal e os Annapurnas na cordilheira do Himalaia, 
passando por Bali até vir para Florianópolis[08].

“Menor que meu sonho não posso ser”[09]. 

Lindolf Bell (1938 – 1998)

No ano de 2009, com a Profa. Márcia Junkes, as pupilas edita-
ram trabalho intitulado: Sonhos e Sonetos: uma homenagem ao 
poeta Lindolf Bell.

Dizia, assim, a Professora Márcia Junkes: “Escrever nossos so-
nhos é projetar nossa vida de forma mais concreta sem perder a 
doçura e a serenidade. O texto que mais propicia o registro de 
nossas vidas e sonhos de forma e encantadora, é a poesia.

De maneira muito especial, trabalhamos, estudamos e exercita-
mos para essa coletânea, o poema em forma de soneto; mas tam-
bém, rimos e        passeamos, pois, a poesia necessita de mentes 
leves, soltas, tranquilas. Para dar um sabor especial ao nosso 
acervo, visitamos a Casa do Poeta Lindolf Bell, e conhecemos o 
trabalho de um dos mais importantes poetas catarinenses.

Foi dessa sequência de estudos, atividades e muito carinho que 
nasceu a nossa primeira coletânea de sonetos. O tema centraliza-
dor dos poemas está colocado em forma de tributo ao inesquecí-
vel Lindolf Bell, no entanto, não deixamos de registrar os temas 
que permeiam nossas vidas e nossos sonhos.
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Com grande carinho e admiração por esse grupo de jovens que 
levam uma ‘Vida Ativa’, fica uma pontinha de saudade daquelas 
segundas-feiras à tarde, repletas de energia”.

Lilian Leoni e Isaura Soares Onofre sabem bem que o poema 
não é apenas exercício verbal:

Isaura Soares Onofre

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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Lilian Leoni

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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APENAS, O POETA

“Poeta de coragem
Nas praças brasileiras
Mostrava sua bagagem
De poesias alvissareiras

Artista de grande talento
Com determinação e sabedoria
Difundia sua poesia
Em qualquer momento

Com catequese poética
Fazia o que mais gostava
Indo aonde o povo estava
Lindolf Bell, poeta
De nascimento timboense
Orgulho catarinense”.

(Lilian Leoni e Isaura Soares Onofre). 
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“[...] Em seus primeiros livros, Bell apresentava-se como
poeta que denunciava a perda de laços de fraternidade e

de densidade humanística em nossa sociedade. [...]”[10].

Talvez esta percepção tenha encantado as Pupilas...
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Inês Tholl 

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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UMA BREVE E INESQUECÍVEL
IMPRESSÂO

“Em uma tarde ensolarada de inverno
Nos deslocamos até Timbó
Foi todo o grupo que participa
Do curso Vida Ativa

Nesse dia a Turma se uniu
A professora nos levou
Para ver as fotos e visitar
A casa do poeta Lindolf Bell

Todas sentiram a emoção
De estar no local onde
Ele passou sua infância
Pois, foi ilustre para Santa Catarina

Enfim, a turma adorou passear
A casa era como se tivesse
Um pouco dele, do poeta
Vivendo como poesia”.

(Inês Tholl). 
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E, durante a visita de estudos a Timbó, entre passeios e devaneios, 
Myriam Lyzette Piazza Zucco, assim, registrou...

Myriam Lyzette Piazza Zucco

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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PASSEIOS E DEVANEIOS

“Numa bela tarde de junho
Resolvemos nos aprimorar
Nas letras e nas artes
Por isso fomos a Timbó passear.

Na casa de Lindolf Bell
Em Timbó, sua cidade natal
Encontramos a beleza das letras
Envolvidas em um poema original.

Calma, paz, tranquilidade
Aquele ambiente nos inspirou
Lá, tudo nos envolve e nos cerca
De beleza, leveza e até a alma respira.

Somos frágeis seres humanos
Lá tão bem representados
Na singeleza de seus versos.

Por isso nos curvamos
E a ela agradecemos
A alegria de seus passos”. 

(Myriam Lyzette Piazza Zucco). 
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Ivonete Terezinha Hort

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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POETA TALENTOSO

“Timbó cidade pequena
Com grandes poemas
Com Belas e seus esquemas
Declarando seus poemas.

Nas calçadas e esquinas
Com flores e espinhos
De manhã ao anoitecer
Do entardecer ao amanhecer.

Lindolf poeta famoso
Com um porte formoso
Era ele, um homem talentoso.

E como um girassol
Que virá conforme o sol
O poeta e eterno saudoso”.

(Ivonete Terezinha Hort). 
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Isalete Raulino

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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TRIBUTO AO POETA

“Na grandeza de seus versos
Se relata o inverso
Do homem culto e ao mesmo tempo com 
Grande legado revelando sua sensibilidade poética.

Admiro a coragem
Do grande incentivador
De para a praça levar
Suas obras a declamar.

Do homem imerso no universo
Sempre presente com seu verso 
Espalhando poesia ao vento.

Na magia de seus poemas
Se encontra e se revela
A poesia latente e singela”.

(Isalete Raulino e Inês Tholl). 
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SAUDADES DO POETA

“Lindolf Bell
Poeta catarinense
Escreveu lindas obras
No seu refúgio timboense.

Aos 6 anos alfabetizado
Sempre com grande alegria
Aos 16 estava formado
Já escrevia poesia.

Muito jovem veio a falecer
Deixando aos catarinenses
Um grande vazio de entristecer.

O catarinense ainda lembra com saudade
Daquele que um dia
Escrevia com habilidade”.

~ Rosali Martinenghi e Alais Peixoto Rodrigues
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O canto e dança vieram novamente em 2010. O semestre co-
meçou com reflexões sobre o papel da mulher na sociedade. Os 
temas sobre Psicologia e Direito voltaram, oportunidade em 
que estudamos a obrigação alimentar pelos avós. Ao lado da 
dança, aulas sobre Antropologia e Filosofia estiveram presen-
tes, regadas por informações sobre queijos e vinhos e relações 
interpessoais com cuidados faciais na maturidade. O ano foi 
finalizado com a arte moderna brasileira.

Fizeram um hino:
A turma

“A nossa turma é muito forte
Buscando amigos do Sul e do Norte
Nós não queremos ficar sozinhas
Queremos ser como estudantinas

Vamos em busca do conhecimento
Que nos traz reconhecimento
Por isso estamos aqui reunidas
Para amigas continuar

Vemos aqui a nossa importância
A presença em aula é uma constância
Agradecemos aos professores
Principalmente aos coordenadores

Encerramos mais este ano
Com muita paz e alegria
A vida é bela e vamos vivê-la
Para se ter mais alegria”.
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Apresentação no coreto da Praça Barão Schneeburg – Brusque - SC

Fonte: Acervo Elite Maria Kreusch Roncaglio  (s/d)

Em 2010, as Pupilas participaram de Oficina de Moda, intitula-
da “Assessoria de Imagem Pessoal”, ministrada pela professo-
ra do curso de Design de Moda, Cynthia Hansen.

Durante a oficina as alunas mostraram peças de roupa, sapatos 
e acessórios pessoais. Na oportunidade, a professora deu dicas 
de como utilizar essas peças de forma coerente com as tendên-
cias da moda e com os biótipos de cada uma. A atividade foi 
desenvolvida com muito entusiasmo pelas participantes, que 
destacaram que além de divertida, a oficina contribui para a 
autoestima e integração do grupo[11]. 
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Oficina de moda

Fonte: Acervo UNIFEBE (2010)

No mundo cibernético, as aulas de informática permaneceram 
em 2011.

Aulas de Informática

Fonte: Acervo UNIFEBE (2011)
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Ainda em 2011, a longevidade saudável foi debatida seguida 
de oficinas de vivência musical, e a família pensada como o 
alicerce na vida do indivíduo.

As segundas-feiras das Pupilas

Fonte: Acervo UNIFEBE (2011)

Ao fundo, a colcha de retalhos de autoria das Pupilas

Fonte: Acervo UNIFEBE (2011)
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“Um homem precisa viajar, por sua conta,não por meio de
histórias, imagens, livros e tevês, precisa viajar, por si,

comos olhos e pés, para entender o que é seu [...][02]”.

Almir Klink (1955)

Em 2011, várias foram as conversas sobre imagens e memórias 
ao meio de duas viagens a Florianópolis: uma em 23 de maio, 
ao Parque Ecológico do Córrego Grande; e outra, em 31 de 
outubro.

“Um pedacinho de terra,
perdido no mar!...

Num pedacinho de terra,
beleza sem par...

Jamais a natureza
reuniu tanta beleza
jamais algum poeta

teve tanto pra cantar!”[11]

Rancho de amor à Ilha – Cláudio Alvim Barbosa
(Zininho – 1929 - 1998)
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Passeio em Florianópolis - SC

Fonte: Acervo Elite Maria Kreusch Roncaglio  (2011)

“Num pedacinho de terra
belezas sem par!

Ilha da moça faceira,
da velha rendeira tradicional

Ilha da velha figueira 
onde em tarde fagueira

vou ler meu jornal”[12].

Rancho de amor à Ilha – Cláudio Alvim Barbosa
(Zininho – 1929 - 1998)



104 REMINISCÊNCIAS DE UMA VIDA ATIVA

Escadaria da Catedral em Florianópolis - SC

Fonte: Acervo Elite Maria Kreusch Roncaglio (2011)

“Tua lagoa formosa 
ternura de rosa
poema ao luar,

cristal onde a lua vaidosa
sestrosa, dengosa

vem se espelhar...”[12]

Rancho de amor à Ilha – Cláudio Alvim Barbosa
(Zininho – 1929 - 1998)
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Igreja em Santo Antônio de Lisboa – Florianópolis - SC

Fonte: Acervo Elite Maria Kreusch Roncaglio  (2011)

Ainda em 2011 atualizaram as informações sobre doenças ocu-
lares, como catarata e glaucoma. 

Estudaram a Psicanálise em Freud além da alma. E não foi só: 
estudaram a história da arte, cinema, aprenderam as técnicas do 
Scrapbook e fizeram fotolivro.    

Estiveram na Epagri – Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina, conhecendo os benefícios, o 
cultivo e como usar a planta Pereskia aculeata, conhecida como 
Ora-Pro-Nobis.
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Visita técnica à EPAGRI – Itajaí – SC

Fonte: Acervo Elite Maria Kreusch Roncaglio  (2011)              
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“A vida é como cozinhar:
antes de escolher o que gosta,
prove um pouco de tudo”[13].

Paulo Coelho (1947)

A música encanta a alma das nossas pupilas, por essa razão, 
em 2012 permaneceram com a vivência musical. Conversaram 
sobre moda: sua história e personal Stylist; saúde mental; a Psi-
cologia - a revisão da vida e perdas significativas; cuidados 
básicos com a pele e automaquiagem, alimentos funcionais, 
gastronomia com ênfase a patês, bruschetas e cremes quentes; 
refletiram sobre a evolução e os novos conceitos de entidades 
familiares; retornaram às particularidades da língua portuguesa 
e, mais uma vez, fotografaram! Viajaram em 18 de junho e em 
12 de novembro a Joinville, na Festa das Flores.

Oficina de gastronomia

Fonte: Acervo Ana Paula Bonatelli (2012)
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Oficina de gastronomia

Fonte: Acervo Ana Paula Bonatelli (2012)

Oficina de gastronomia

Fonte: Acervo Ana Paula Bonatelli (2012)
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Oficina de gastronomia

Fonte: Acervo Ana Paula Bonatelli (2012)

Oficina de gastronomia

Fonte: Acervo Ana Paula Bonatelli (2012)
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Oficina de gastronomia

Fonte: Acervo Ana Paula Bonatelli (2012)

Oficina de gastronomia

Fonte: Acervo Ana Paula Bonatelli (2012)
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Fonte: Acervo UNIFEBE (2013)

Fonte: Acervo UNIFEBE (2013)

2013 – Exposição realizada na UNIFEBE

2013 – Exposição realizada na UNIFEBE
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Nossos netos são nossos espelhos e nossos sonhos.... 
Assim também pensam as pupilas do Programa Vida Ativa. 
Por essa razão, em 2013 refletiram sobre o tema: ajudando a 
cuidar dos netos – desenvolvimento emocional e infantil: es-
tímulos e afetos. Cuidaram de assuntos, tais como: mulheres 
sábias: relações saudáveis no trabalho, na família e na vida; As 
incoerências do sedentarismo na terceira idade; Justiça: o que 
é fazer a coisa certa e o que o dinheiro não compra; aprende-
ram sobre a tutela e a curatela; Pensaram na inteligência emo-
cional para superar desafios; Atentaram sobre a dissolução da 
ética como fator para crises financeiras; O estilo da vida e o 
consumo; Aprenderam sobre o orçamento familiar e o controle 

Fonte: Acervo Ana Paula Bonatelli (2012)

Oficina de gastronomia

“O espelho e os sonhos são coisas semelhantes, 
é como a imagem do homem diante de si próprio”[14].

José Saramago (1922–2010)
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Utilizando-se da palavra como Expressão de “Si mesmo”, em 
2014, novamente “poetizaram”. Em junho declamaram poemas 
de modo visceral e editaram o diário poético com 60 poemas. 
As demais temáticas foram diversificadas: estilo parental e o oti-
mismo da criança; autoconhecimento; DNSH: os desafios das ne-
cessidades e desejos na sociedade hodierna; a visão ocidental e 
oriental; partilha de bens e testamentos; espiritualidade nas fases da 
vida; inteligência emocional; Administração Pública; a valorização 
da beleza; tanatologia: sobre o viver e o morrer; toxicologia; a lon-
gevidade e a melhor idade.

“A vida é a arte do encontro, embora
 haja tanto desencontro pela vida”[15].

Vinicius de Moraes (1913-1980)

social; Neuróbica e práticas para manter o cérebro ativo; Lo-
goterapia. Passaram uma tarde refletindo sobre se “Mudar é 
fácil ou difícil?”. Estudaram informática, português. Fizeram 
culinária. Foram à casa da aluna Sônia Fernandes para fazer 
massas e molhos, gnhocci artesanal. Fotografaram e exercita-
ram a arte-terapia.
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Divulgação do Programa

Fonte: Acervo UNIFEBE  (2014)
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Visita da Profa. Heloisa Maria Wichern Zunino e Prof. Rafael Zen

Fonte: Acervo UNIFEBE  (2014)
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No ano de 2014, a UNIFEBE participou do I Seminário de So-
cialização de Práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão na Uni-
versidade Comunitária de Chapecó – Unochapecó, apresentan-
do o Programa Vida Ativa.

Aula com a Profa. Daniele Vasconcellos de Oliveira

Fonte: Acervo UNIFEBE  (2014)

Em 2015 pararam para pensar sobre: As mulheres e o tempo: 
trajetórias literárias; qualidade de vida e a nutrição humana; o 
corpo e suas razões; a importância do bem-estar psicológico na 
terceira idade; Economia e sociedade; Trânsito; educação para 
o desenvolvimento sustentável e para o exercício da cidadania; 
Metodologia 5S; Direitos Humanos.
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Fonte: Acervo UNIFEBE (s/d)

Atividades das Pupilas
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“Se quiser sobreviver e ser feliz, você precisa
treinar, trabalhar e viver em equipe”[16].

Augusto Cury (1958)

Filosofaram sobre o dilema da igualdade: para começar a en-
tender polícia e a sociedade contemporânea. Aprenderam a 
organizar eventos, protocolo e etiqueta; conheceram melhor a 
voz e seus mistérios e pensaram sobre a personalidade: o que 
é isso?

“Amar é contribuir para o mundo, cada contribuição 
sendo o traço vivo do eu que ama. No amor, o eu é, 

pedaço por pedaço, transplantado para o mundo”[17].

Zygmunt Bauman (1925–2017)

Com o Professor Rafael Luiz Zen, pautadas no livro “Amor 
Líquido” do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, refletiram 
sobre “Os novos caminhos do prazer” – o prazer dos jovens 
atuais e os relacionamentos e amizades virtuais. Enfrentaram 
assuntos polêmicos que espelham a diferença de gerações situ-
ações entre elas, seus filhos e netos. Finalizam concluindo que 
“a única coisa que não muda é que tudo muda”[18].
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Aula com Prof. Rafael Luiz Zen

Fonte: Acervo UNIFEBE (2015)

Aula com Prof. Rafael Luiz Zen

Fonte: Acervo UNIFEBE (2015)
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Aula com Prof. Rafael Luiz Zen

Fonte: Acervo UNIFEBE (2015)

Aula com Prof. Rafael Luiz Zen

Fonte: Acervo UNIFEBE (2015)
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“[...] Meu amor
Vou lhe dizer...

Quero você 
Com a alegria de um pássaro

Em busca de outro verão [...][19]”

Céu de Santo Amaro - Flávio Venturine (1949-)
e Caetano Veloso (1942-)

2015 – Entre os dias 10 e 11 de julho foram à capital 
paranaense, Curitiba. O roteiro contemplou visita ao 
Jardim Botânico, à Ópera de Arame, Mercado Público 
Municipal, Museu Oscar Niemeyer (Museu do Olho), 
Bosque Alemão, Parque Tanguá e encerrando o pas-
seio, assistiram ao show de Caetano Veloso.
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Fonte: Acervo UNIFEBE (2015)

Viagem a Curitiba

Com a alteração do Código de Processo Civil, em 2016, já na 
26ª Turma, conheceram as mudanças introduzidas nessa legis-
lação. Voltaram a conversar sobre Filosofia, Direito de Família, 
Direito Comunitário e Políticas Sociais. Aprenderam Língua 
Brasileira de Sinais – Libras; Fizeram narração de histórias e 
estudaram história regional e desenvolvimento. Consideraram 
os desafios do ciclo vital familiar na maturidade.

Fonte: Acervo UNIFEBE (2016)

2016 – Início das atividades
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2016 – Início das atividades

Fonte: Acervo UNIFEBE (2016)

Visitaram o Museu Arquidiocesano Dom Joaquim e Parque das 
Esculturas, ambos localizados em Brusque – com a professora 
Vania Gevaerd.

Museu Arquidiocesano Dom Joaquim – Brusque - SC

Fonte: Acervo Isalete Raulino (2016)
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Parque das Esculturas – Brusque - SC

Fonte: Acervo Isalete Raulino (2016)

Em 27 de junho de 2016, as atividades do primeiro semestre 
foram encerradas. A alegria e satisfação podem ser constatadas 
nas expressões das Pupilas:

2016 – Encerramento 

Fonte: Acervo UNIFEBE (2016)
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Em 2017, as atividades estiveram voltadas à Moda; Cidada-
nia; Lei Maria da Penha; Direito Civil – posse e propriedade; 
Responsabilidade Civil – indenizações; direitos e liberdades. 
Continuaram os estudos refletindo sobre a revolução cultural 
e o que é a verdade? Também trataram do relacionamento in-
terpessoal, da saúde física e mental; Cultura, ritmos e danças 
brasileiras e entraram no Surrealismo – a realidade superior 
dos sonhos. Voltaram ao estudo do Direito, analisando assun-
to polêmico sobre a partilha e o compartilhamento de animais 
de estimação quando há o rompimento da sociedade conjugal. 
Estudaram empreendedorismo na maturidade e o longevo e a 
corporeidade, bem como se instruíram sobre a contaminação 
da carne e do leite.

Em 12 de junho participaram como ouvintes de Mesa-redonda 
sobre a situação do Idoso em Brusque - SC.

Mesa-redonda – reflexões o idoso

Fonte: Acervo UNIFEBE (2017)
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Aprenderam e aperfeiçoaram fotografar pelo celular. Tiveram 
aulas sobre o tônus muscular e o relaxamento. Novamente filo-
sofaram em temas de ciência política, estudando Maquiavel e 
Hannah Arendt e sobre o fundamento da ética em Kant e Aris-
tóteles. Refletiram sobre o que é a felicidade? Quem sou eu 
dentro da minha família?; Como envelhecer na sociedade atu-
al? Como melhorar a qualidade de vida? Abordaram sobre o 
empoderamento da mulher madura. Voltaram seus olhos para a 
literatura e a linguagem poética.

“Perdido seja para nós aquele dia em que não se dançou
nem uma vez! E falsa seja para nós toda a verdade que 

não tenha sido acompanhada por uma risada![20]”

Friederich Nietzsche (1844–1900)

Em abril de 2017, as Pupilas do Vida Ativa celebraram o Dia 
Mundial da Dança, com aulas sobre cultura, ritmo e danças da 
cultura popular brasileira. A atividade incluiu uma apresenta-
ção com a bailarina Raijane Gama do ritmo “carimbó”, que é 
uma dança popular no estado do Pará.

Bailarina Raijane Gama do ritmo “carimbó”, dia mundial da dança

Fonte: Acervo UNIFEBE (2017)
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Em 1º de setembro de 2017 foram a Joinville e visitaram a 
Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, fundada em nosso país em 
15 de março de 2000, sendo a única filial do Teatro Bolshoi da 
Rússia. Essa escola “proporciona a formação de artistas da dan-
ça, ensinando a técnica do balé segundo a metodologia Vaga-
nova, dança contemporânea e disciplinas complementares”[21].

Visita à Escola do Teatro Bolshoi no Brasil – Joinville - SC

Fonte: Acervo UNIFEBE (2017)
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Visita à Escola do Teatro Bolshoi no Brasil – Joinville - SC

Fonte: Acervo UNIFEBE (2017)

Visita à Escola do Teatro Bolshoi no Brasil – Joinville - SC

Fonte: Acervo UNIFEBE (2017)
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“Belo, é tudo quanto agrada desinteressadamente”[22].

Immanuel Kant (1724–1804)

2018 iniciou-se com a reflexão sobre a espiritualidade nas fa-
ses da vida; seguindo-se à Mitologia e Psicanálise; Filosofia e 
Religião; De volta à caverna de Platão – o julgamento de coi-
sas que não existiram. Analisaram a arte como forma de pen-
samento. Estudaram Direito do Trabalho e temas da reforma 
trabalhista; a infância, a cultura e diversidades. Aprenderam 
sobre histórias não contadas – o Brasil “real” estampado por 
Adriana Varejão. Refletiram sobre o espírito empreendedor: o 
que é e como cultivá-lo. Viram as danças populares brasileiras. 
Fotografaram a natureza na Villa Renaux. Tiveram informa-
ções sobre beleza e cosméticos e pensaram sobre o sentido da 
vida e o tempo na terceira idade. Conheceram de forma mais 
precisa Judith Butler: a vulnerabilidade linguística e feminis-
mos. Consideraram a alteridade e a banalidade do mal a partir 
de discussões em Arendt, Foucault e Bauman. Voltaram a con-
ceitos de empreender e inovar. Estudaram ciência e tecnologia; 
a importância do colágeno para a saúde e como enxergamos 
após os 40 anos.
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Aula sobre cosméticos:

Aulas com a Farmácia Dermavita

Fonte: Acervo Olga Schaefer Habitzreuter (2018)

Em 16 de abril de 2018 foram a Gaspar no Ateliê Guido Heuer 
e a Blumenau na exposição MAB.

Ateliê Guido Heuer

Fonte: Acervo Olga Schaefer Habitzreuter (2018)
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Ainda em 2018 estiveram na Fundação Cultural de Blumenau.

Fundação Cultural de Blumenau

Fonte: Acervo Olga Schaefer Habitzreuter (2018)

Em 2 de abril houve a visita à Villa Renaux, oportunidade em 
que compartilharam conhecimentos sobre a história que envol-
veu esse local.
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Em maio de 2018, Bailarinos de Joinville (SC) apresentaram 
coreografias afro-brasileira às Pupilas do Vida Ativa, marcando 
os 130 anos da abolição da escravatura.

Apresentação na UNIFEBE. 130 anos da abolição da escravatura.

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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No dia 13 de julho, também de 2018 retornaram a Joinville, 
oportunidade em que estiveram no Centreventos Cau Hansen, 
visitaram a feira da sapatilha, os bastidores do festival e assis-
tiram ao espetáculo de dança.

Centreventos Cau Hansen – Joinville - SC

Fonte: Acervo Olga Schaefer Habitzreuter (2018)

“Não tento dançar melhor do que ninguém.
Tento apenas dançar melhor do que eu mesmo”[21].

Mikhail Baryshnikou (1948-)
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Em setembro e outubro se lançaram à graciosa aventura 
de escrever esta obra. Abraçaram este desafio com res-
ponsabilidade, alegria e muito carinho.

 

O início da construção dos registros de uma vívida história...

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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O início da construção dos registros de uma vívida história...

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)

Entre canções, versos, debates e sorrisos,
a obra começava a surgir...
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O início da construção dos registros de uma vívida história...

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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O início da costrução dos registros de uma vívida história...

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)

Tivemos três encontros para juntarmos e selecionarmos 
o  material que comporia o resumo da história do 

Programa Vida Ativa.
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O início da construção dos registros de uma vívida história...

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)

Em novembro de 2018 nos reunímos para a revisão final. 
Nosso livro estava escrito! Mais que isso, estava reescri-
to, pois, a cada página, as lembranças afloravam de for-
ma vívida...

A conclusão dos trabalhos!

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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A conclusão do livro!

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)

É salutar e gracioso recordar o que se viveu e, 
tão bom quanto, é fazer novas lembranças...

Então, estamos prontas para novas aventuras!
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 Em 2019, novas Pupilas integraram o conjunto, 
alegrando ainda mais as atividades e, novamente filo-
sofaram, inclusive sobre as reflexões: “O que é ser uma 
boa estudante?”; “Como sobreviver num mundo de ór-
fãos sem raízes?” e “O Brasil é um país preconceituoso?”. 
Dentro deste contexto, conversaram sobre a questão da 
identidade e a pulverização dos gêneros.  Refletiram so-
bre a valorização dos direitos das pessoas idosas e sobre 
a Reforma Trabalhista; conheceram e relembraram as 
regras sobre o Direito Sucessório.
 Em julho estiveram em passeio cultural, oportu-
nidade em que visitaram o Museu Oscar Niemeyer, em 
Curitiba

Visita ao Museu Oscar Niemeyer -  Curitiba

Fonte: Acervo UNIFEBE (2019)

 Tiveram aulas de criatividade. Verificaram o quan-
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to aplicam a inteligência emocional e constataram que 
o autoconhecimento proporciona a felicidade... e, mais 
uma vez, tiveram atividades fora da instituição, reali-
zando passeio cultural, em setembro, visitando a exposi-
ção “Barro por Testemunha”, com a educadora e artista 
Vânia Gevaerd.

Exposição Barro por Testemunha – Livraria Graf - Brusque

Fonte: Acervo UNIFEBE (2019)

 Aprenderam noções básicas sobre neurologia, ta-
natologia, sobre o sono. Voltaram às particularidades 
da língua portuguesa e inglesa, construindo novamente 
poesia e a leitura crítica. Pensaram sobre a saúde e as 
formas de prevenção e muito dialogaram sobre a ética.
 Em 4 de novembro voltaram a Florianópolis, con-
cluindo um novo ano com muitas realizações e alegrias.
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Visita Palácio Cruz e Sousa – Florianópolis 

Acervo UNIFEBE (2019)

“Nada é tão bom que não possa ser melhorado”[23].

Marco Antônio Pizarro da Silveira (1941–2018)

O Programa evidenciava resultados muito positivos e, logo em 
2002, a UNIFEBE resolveu ampliá-lo, ofertando turmas na vi-
zinha cidade de São João Batista – SC, no Centro Educacional 
da Empresa Via Scarpa.

Pupilas de São João Batista - SC, juntamente com os professores 
Ricardo Vianna Hoffmann e Heloísa Maria Wichern Zunino

Fonte: Acervo UNIFEBE (2015)
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As atividades foram desenvolvidas em 2002, 2015 a 2017. A pu-
pila Maria Ciria Aragão foi uma das responsáveis pelo Programa 
em São João Batista. Em 2015, assim se manifestou: “Eu ia direto 
para Brusque fazer as aulas, mas como ficava meio longe ir sozi-
nha, sugeri a possibilidade de implantar aqui. Deu certo. Convidei 
amigas, divulguei bastante. A primeira aula foi maravilhosa”[24].

Para a professora aposentada Darci de Brito Maurici, 70 anos, o 
curso era uma oportunidade de se manter em sala de aula. “Fiquei 
muito ansiosa para o começo. Sempre gostei de coisas novas, 
apesar de os meus 70 anos, gosto de estar atenta a tudo. Sempre 
estudei e procurei cursos. Não gosto de ficar parada, essa foi uma 
oportunidade de recordar os tempos de escola”[24].

São João Batista – SC / Aula inaugural – 2015  Profa. Heloisa Maria 
Wichern Zunino e Prof. Günther Lother Pertschy

Fonte: Acervo UNIFEBE (2015)
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São João Batista – SC / Aula inaugural – 2015  
Profa. Heloisa Maria Wichern Zunino e Prof. Günther Lother Pertschy

Fonte: Acervo UNIFEBE (2015)

“Há sempre um tempo para plantar e colher. Há um tempo para 
se aprender, e esse tempo não para. Aprendemos sempre”.
Em 2011 tive a feliz oportunidade de aprender mais no curso 
Vida Ativa da UNIFEBE, em Brusque. Foram meses de encon-
tros, instruções em aulas maravilhosas que muito acrescenta-
ram na minha vida.
Propus à Reitoria trazer essas aulas para São João Batista, e o 
projeto funcionou durante dois anos com um grupo de 25 mu-
lheres, foi muito gratificante. É preciso destacar a acolhida da 
empresa Via Scarpa, que nos proporcionou as salas de aula, e a 
quem agradecemos.
Queremos continuar com a “Vida Ativa”, pois nos dá além de 
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mais conhecimento, a alegria da amizade, vitalidade e muita 
autoestima para quem há muito deixou a faculdade.

Benjamin Disraelli diz que ‘a vida é muito curta para ser peque-
na’. Vamos vivenciar e aproveitar cada momento desse presente 
que nos foi dado por Deus.
O Vida Ativa nos ensina sobre aspectos psicossociais do envelhe-
cimento, capacitando-nos para viver com mais qualidade de vida. 
Nas atividades relacionadas ao desenvolvimento humano, todos 
ganhamos principalmente em autoestima, sociabilidade, integra-
ção e troca de experiências”. Maria Círia Aragão Zunino.

São João Batista – SC / Aula inaugural – 2015

  

Fonte: Acervo UNIFEBE (2015)

Atualmente, as aulas em São João Batista se encontram suspensas.
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Vida Ativa / Brusque - SC
Ano                                                                                                      Quantidade

2001                                                                                                                   44*
2002                                                                                                                    34
2003                                                                                                                     36
2004                                                                                                                    24
2005                                                                                                                     11 

Contou José Saramago (1922-2010) que: 

“Nada é para sempre, dizemos, mas há momentos que 
parecem ficar suspensos, pairando sobre o fluir inexorá-
vel do tempo”[25].

Assim o é em relação às participantes de São João Batista (SC).

Atividades em São João Batista - SC 

Fonte: Acervo UNIFEBE (2016)

Nesses dezenove anos, passaram pelo Programa mais de 600 pes-
soas, algumas matriculando-se ano após ano. A grande maioria é 
composta por senhoras. Porém, já houve a participação de homens.
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2006                                                                                                                     29
2007                                                                                                                     26
2008                                                                                                                     26
2009                                                                                                                     21
2010                                                                                                                     27
2011                                                                                                                     23
2012                                                                                                                    30
2013                                                                                                                     32
2014                                                                                                                     37
2015                                                                                                                       40
2016                                                                                                                     29
2017                                                                                                                     25
2018                                                                                                                       26
2019                                                                                                                      56 

Total:                                                                                                                    520
Fonte: secretaria da Proppex (2018)

Vida Ativa / São João Batista - SC

Ano                                                                                                      Quantidade
2002                                                                             Sem dados específicos
2015                                                                                                                    18
2016                                                                                                                     18
2017                                                                                                                    15
Total:                                                                                                                     51

Fonte: secretaria da Proppex (2018)
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QUARTO ATO: SE EU PUDESSE TE
DAR UM CONSELHO SOBRE 

AS COISAS DA VIDA....

“O amor é a força mais sutil do mundo”[01].

Mahatma Gandhi (1869 – 1948)

E a vida?
Ah, a vida é um misto de inverno e verão...
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Elite Maria Kreuch Roncaglio

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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VIDA

“Com sacrifício, persistência e amor
Conquistei o que sempre quis
Um lar humilde cheio de flor
Com uma família feliz.
Dias, anos, trabalho com ardor
Momentos de emoção, glória: Sou feliz.
Hoje sei que a vida tem mais sabor
Se eu for uma eterna aprendiz.
Filhos e netos, beijo com calor.
Registrando, porém, cada momento.
Mesmo estando mergulhada na dor.
Esposo querido e de bom humor.
Eu, sempre presente, atenta.
A tudo conquistado, obrigada, Senhor”.

Elite Maria Kreuch Roncaglio e Marlene Cadore Valle
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Myriam Lyzette Piazza Zucco

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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“Ame a vida que te foi dada
Vive os momentos com toda intensidade
Cada instante é sempre um começo
Cada começo é sempre uma eternidade.

A vida é um dom que se recebe uma só vez
E, assim, é um presente único
Como a palavra diz: PRESENTE
O recebemos e vivamos com toda a prosperidade.

Ela é sempre cheia de surpresas
Às vezes calma, serena, alegre
Outras vezes amarga, fazendo-nos chorar

Será a vida, ou seremos nós, seres humanos
Que provocamos nossas dores e mazela?
E, aí devemos lembrar que:

Vida! És sopro de luz, de ar, de DEUS
Seja da forma que te apresentas
És sempre um presente
Devemos recebê-la e vivê-la simplesmente!”

Myriam Lyzette Piazza Zucco
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Olga Schaefer Habiztreuter

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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O VERDADEIRO AMIGO

Compreenda.
Releve.
Nunca abandone
o verdadeiro amigo.
Ele pode nem estar 
ao seu lado agora,
mas certamente
estará sempre contigo

Olga Schaefer Habitzreuter
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Ester Bendini Cadori

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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Simplicidade: Uma lição de vida!

“Muitas vezes, no transcorrer da vida, deparamo-nos 
com pessoas simples, mas pessoas vencedoras. Algu-
mas fizeram da vida seus aprendizados. E foram di-
plomadas com louvor. Analisando-as descobrimos de 
onde provém grande parte do sucesso: simplicidade. 

Simplicidade é um ensinamento que não se encontra 
em livros, mas nas salas de aula da vida. É um subs-
trato que eleva a conduta humana. E é fácil conquis-
tá-la: basta despir-se da presunção de ser ou ter mais 
e melhor. Ser rico ou pobre, anônimo ou famoso não 
impede que se erga essa bandeira. Ela pereniza a dig-
nidade, cauteriza-a na alma humana. 

Forme-se você também na escola da vida. Obtenha 
seu diploma, em alto grau, tendo sua maior lição nas 
páginas da sabedoria!”. 

Ester Bendini Cadori
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Sônia Marisa de Oliveira Zink

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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Idade da Alma

“Não importa qual seja a sua idade atual: moço, meia 
idade ou velho. Sua idade é um estado de sua mente e 
seus interesses devem sempre estar voltados para o 
futuro, para frente, para o amanhã”.

Sonia Marisa de Oliveira Zink
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De repente é dezembro e mais um ano se passou.
Sem perceber, meus pais e eu amadurecemos,
Olho para céu e docilmente guardo a mais encantadora 
lembrança de um olhar, de um cheiro, de um amável sor-
riso, eis que já se faz espelhar  através de minha alma...
Minhas crianças estão crescendo e a correria do dia a 
dia se acalmando!
O tempo por certo tem passado e quase não percebi.
E quanto vivi?
INTENSAMENTE.
Pois, tudo vivi. Embora na pressa, tudo eternizei.
Em minha retina, tudo se reflete em meu coração com 
sua exata                       formosura.
Assim, também, o por vir na melhor idade com toda a ba-
gagem do         amadurecimento!

Adriana Bina da Silveira

É fácil trocar palavras, 
Difícil é interpretar os silêncios!
É fácil caminhar lado a lado,
Difícil é saber como se encontrar!
É fácil beijar o rosto,
Difícil é chegar ao coração! [...][03]

Fernando Pessoa (1888-1935)

“Não basta fazer coisas boas – é preciso  
fazê-las bem”[02].

Santo Agostinho (354 430)
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Honradamente, na qualidade de professora desse Pro-
grama desde 2001, com intervalos casuais, trago em meu 
coração a certeza de que as Pupilas do Programa Vida Ati-
va interpretaram silêncios com seus olhares.

Com sua dedicação, respeito e carinho, fizeram com que 
nós, professores, sem exceção, encontrássemos o cami-
nho da felicidade no palco da Academia.

Chegaram aos nossos corações e aqui permanecerão 
para sempre. Porque “Dentro de nós há uma coisa que não 
tem nome, essa coisa é o que somos”[04] (José Saramago 
- 1922-2010). E o que somos é gratidão recíproca pelos 19 
anos de uma Vida Ativa instruída, alegre, feliz e em paz... 

Adriana Bina da Silveira.

Charles Chaplin (1889–1977) profetizou que 
“O homem não morre quando deixa de viver, 

mas sim quando deixa de amar”.

Marco Antônio Pizarro da Silveira (1941–2018), 
humilde e amorosamente, acrescentou: “[...] 

e de ser amado”[05].
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As pupilas do Vida Ativa estarão eternizadas na história da 
UNIFEBE, sendo esta obra uma forma de reconhecimento e 
agradecimento a todas, em especial, àquelas que se mantêm des-
de 2001: Elite Maria Kreusch Roncaglio; Isalete Raulino; Inês 
Tholl; Isaura Soares Onofre e Myriam Lyzette Piazza Zucco.

E, Elite Maria Kreusch Roncaglio, resolveu “deixar uma 
dica”:

“Ame acima de tudo, a si mesmo, a Deus e ao próximo, desejando e fazen-
do o bem, sem olhar a quem.

Assim sendo, estaremos contribuindo para a felicidade do outro.

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)

Inês Tholl; Elite Maria Kreusch Roncaglio; Isalete Raulino; 
Isaura Soares Onofre e  Myriam Lyzette Piazza Zucco.



163REMINISCÊNCIAS DE UMA VIDA ATIVA

Dia primeiro de outubro é o dia do idoso e merece ser comemo-
rado com muita alegria, animação e otimismo, mantendo-se sem-
pre uma alimentação balanceada e praticando atividades físicas 
com moderação. Dormir bem, faz bem. Manter o cérebro sempre 
em ação, buscando cada vez mais prazer e satisfação, cultivando 
amizades sadias, laços familiares, participar de grupo de idosos, 
dançar, cantar, ler, jogar xadrez, participar de trabalhos voluntá-
rios, cultivar a espiritualidade, contribuindo para o bem-estar da 
saúde psicológica e orgânica. Perdoar sempre, pois quem perdoa 
é o mais perdoado. Ser grato a tudo e a todos. E, assim, alcança-
remos uma VIDA LONGA, SALDÁVEL E MAIS FELIZ!”.

Todas, sem exceção, cantam e recantam que: 

É preciso saber viver!

“Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver
Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinho
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher
É preciso saber viver”[06].

Compositores: Erasmo Carlos (1941) / Roberto Carlos Braga (1941).
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“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, 
mas na intensidade com que acontecem. Por isso, 

existem momentos inesquecíveis, coisas 
inexplicáveis e pessoas incomparáveis”[07]. 

Fernando Pessoa.

Pupilas Vida Ativa - 2018

Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)
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Fonte: Acervo UNIFEBE (2018)

Pupilas Vida Ativa - 2018



166 REMINISCÊNCIAS DE UMA VIDA ATIVA



167REMINISCÊNCIAS DE UMA VIDA ATIVA

CONCLUSÃO

 O Programa Vida Ativa, ao longo de seus 19 anos, ex-
terna de forma inconfundível o papel da Universidade na vida 
comunitária, proporcionando a valorização do ser humano por 
meio de um dos maiores dons da vida: o reconhecimento.
 Amadurecer representa olhar para traz e agradecer pela 
vida e, principalmente, visualizar o futuro de forma digna, 
consciente e saudável. 
Aqui, no Centro Universitário de Brusque, entendemos que o 
conhecimento possa servir como um elixir para o alcance desta 
doce quimera.
 É iminente as individualidades que aqui encontramos e o 
conjunto harmônico que se forma e se transforma...
 Ao término dos relatos das reminiscências de uma vida 
ativa, esperamos que todos tenham vivenciado a alegria e o en-
tusiasmo dessas queridas senhoras e o aprendizado imaterial 
que nos transferem.
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