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RESUMO

Segundo Arendt (2007), os legados de uma geração só podem ser transmitidos às gerações seguintes através da palavra, porque o que se pode transmitir é o sentido daquilo

que foi vivido e não a vivência concreta. Assim, pensando na função social de transmissão da história da qual o sujeito é portador, torna-se necessário e um dever  criar 

situações nas quais essas histórias, as experiências vividas, sejam relembradas, ressignificadas e contadas para os outros. O material preservado destas  memórias através de

cadernos  compostos anualmente pela matéria Memórias e Registros e os 10 anos  da Unabem dão o devido suporte para nossa justificativa em  editar um livro com estas

ressignificações. Os cadernos encontram-se arquivados na Unabem com os títulos:  Páginas de vida (2006) Vidas revividas (2007 ) e Doces Recordações ( 2008) , Caminhos por

onde andei (2009), Recordar é viver (2010), Histórias vividas( 2011), Vida e Memória  ( 2012) Emoções que vivi ( 2013) Histórias de cada um ( 2014) Lembranças do coração (

2015)

Os nossos objetivos foram: fazer um  levantamento dos temas das lembranças descritas nos  cadernos de memória arquivados, relacionando ,comparando-os  e fazendo

escolhas das  lembranças mais significativas; compor um  livro de vida preservadas nos cadernos , editar  e imprimir  o livro com  a participação financeira dos próprios alunos e

autores.

A Universidade Aberta para Maturidade - UNABEM é um programa social gratuito voltado para a terceira idade iniciado em 2006 e reconhecido no processo de estadualização

pela UEMG. Neste ano de 2016, a Unabem completa seu décimo ano o que demonstra a solidez do programa e sua importância para a Universidade, para a cidade de Passos  e

vizinhas.

Hoje funciona com cinco turmas, com alunos entre as idades de 60 a 90 anos. O objetivo principal do curso é oferecer oportunidades para que a pessoa desenvolva todas as

suas possibilidades de convivência, de aprendizagem, de lazer e de envolvimento com as questões sociais e ambientais, oportunizar que façam resgates contínuos de memória,

de saberes e sabores culminando com um aumento progressivo da autoestima das pessoas envolvidas.

Trata-se de um trabalho que se apoia na metodologia de pesquisa qualitativa de história oral. De acordo com Paul Thompson (2000), este tipo de investigação possui a vantagem

de dar voz às “pessoas comuns”, trazendo à tona uma nova escrita da história a partir da perspectiva dos cidadãos. Vamos pautar  a nossa metodologia seguindo os passos de

Eclea Bosi em seu trabalho com lembranças de velhos que se  baseou em Maurice Halbwachs para definir o que chama de memória-trabalho: o esforço de reconstrução, de

repensar, com imagens e ideias do presente, as lembranças de fatos passados. Foram  executadas as seguintes  ações:  leitura  e seleção das histórias dos  10 cadernos, coleta

e organização dos cadernos do acervo   afim de  gerenciar e comparar os temas das histórias relatadas. Após a seleção das  histórias foi montada uma comissão de alunos  da

Unabem que  procedeu aos passos seguintes sob a coordenação do autor organizador do livro: procura  da gráfica, levantamento de preços para impressão do livro,

levantamento dos alunos interessados em  participar financeiramente da edição, procura de parceiros para  diagramação, efetivação da  participação dos alunos através do

devido aceite de sua  história através de assinatura, escrita do Prefácio e Introdução, efetivação das correções  demandadas  pelos autores das  histórias,  organização do

arquivo digital, diagramação e  envio para gráfica.

Estamos na fase de efetivação das correções entre  comissão de alunos, autores e gráfica com posterior lançamento do livro.

Os alunos da Unabem que  se mostraram interessados em ter suas memórias publicadas participaram intensamente dos trabalhos. Foram 65 alunos que  aceitaram participar e

terão suas memórias publicadas  comemorando os 10 anos da Unabem. Eles releram e  corrigiram os textos que escreveram   quando fizeram o primeiro ano  na Unabem. Os

seguintes referenciais teóricos serviram de suporte para os professores  organizadores e aluno estagiário: 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990.

BOSI, Eclea, Memória e Sociedade: lembrança de velhos, SP, Companhia das Letras, 2004.

ARENDT, Hannah, Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva., 2007 

ALBERTI, Verena. Manual de História Oral. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

THOMPSON, Paul. A voz do passado. São Paulo: Paz e Terra, 1992.

MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Manual de História Oral. São Paulo : Loyola, 1996.

A  Escrita e edição do livro de memórias, comemorativo dos  10 anos de Unabem é uma realidade, o livro está pronto para ser impresso,

Comprovamos a elevação da autoestima dos alunos, o objetivo principal do programa, com a publicação do livro : "Baú de Memórias : Unabem 10 anos", onde os alunos foram os

protagonistas escrevendo das suas lembranças.

Este trabalho foi desenvolvido aplicando-se os fundamentos teóricos da pesquisa  de  história oral no programa Unabem – Universidade aberta para a Maturidade -   desenvolvido

 na UEMG unidade Passos ,procurando atender o maior dos objetivos  do programa que é manter a auto estima  elevada do idoso valorizando suas vivências  e,  ao mesmo

tempo, comemorar  os 10 anos da Unabem. A interdisciplinaridade foi contemplada na organização do trabalho de   pesquisa histórica e do trabalho com textos valorizando a

Língua Portuguesa com  a preservação de memórias. O trabalho atende a tendência das políticas públicas e das universidades em priorizar  o atendimento ao idoso, na



perspectiva crescente de aumento da população idosa em nosso país.
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