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A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) foi fundada em 1966, período no
qual o Brasil era governado por um dos regimes ditatoriais mais severos e
duradouros de sua história republicana: os direitos civis e democráticos foram
cerceados, milhares de pessoas foram presas, torturadas, mortas e desaparecidas.
Tendo em vista a relevância histórica do tema e as reiteradas ressignificações pela
qual passa no momento presente, foi proposta ao programa UniversIDADE a oficina
“A Ditadura civil-militar brasileira e o tempo presente: história e memória”,
desenvolvendo-se ao longo do segundo semestre de 2018. O programa acima
referido foi criado no ano de 2015 com o objetivo de proporcionar à comunidade da
Unicamp e de Campinas condições para a preparação do indivíduo em estágio préaposentadoria, aposentadoria e pós-aposentadoria, por meio de atividades
interdisciplinares de caráter extensivo, vinculadas à educação não-formal e
desenvolvimento de potencialidades voltado para pessoas da meia idade. Nesse
sentido, a oficina constitui-se na área de “arte e cultura” e é proposta por alunos do
último ano da graduação em História da Unicamp com o objetivo de apresentar e
discutir sobre a Ditadura civil-militar brasileira e as graves violações aos direitos
humanos ocorridas nesse período, abordando como alguns elementos oriundos
desse período ainda influenciam e estão presentes em nosso cotidiano: nas
memórias, na mídia, na educação, na economia, nas escolhas políticas e nas
instituições, como a própria Unicamp. Os encontros foram organizados, a partir de
cinco pilares, a saber: conceitos, histórias, memórias, tempo presente e direitos
humanos, trabalhados a partir da análise de jornais, processos e ofícios produzidos
no período à luz de estudos atuais que lidam com a história deste passado recente
e em diálogo com as memórias dos alunos participantes, que para a finalidade deste
curso tem especial relevância.

