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INTRODUÇÃO
Para que as palavras durem dizendo cada vez coisas distintas, para que uma eternidade
sem consolo abra o intervalo entre cada um de seus passos, para que o devir do que é o
mesmo seja, em sua volta ao começo, de uma riqueza infinita, para que o porvir seja
lido como o que nunca foi escrito... há que se dar as palavras que recebemos.
(LARROSA, 2004. P 15)

O boletim informativo Historiando no campus é uma atividade de extensão
realizada pelo Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade
Federal de Campina Grande – PET HISTÓRIA UFCG. Produzido por todos os integrantes
do grupo, sob a supervisão da tutora Prof. Dr. Regina Nascimento, o informativo é
elaborado com a proposta de informar sobre as ações realizadas dentro do curso de
graduação e pós-graduação em História da respectiva universidade, divulgar eventos e
editais no campo da História e áreas afins, compartilhar sugestões de filmes, sites e
leituras, realizar entrevistas com membros da comunidade acadêmica entre outros assuntos.
Publicado mensalmente em um blog e impresso para distribuição dentro do campus,
com ISSN, o informativo é de acesso livre, direcionado não apenas para graduandos, pósgraduandos e professores, mas para a comunidade em geral interessada.

Figura 1. Página inicial do blog Historiando no Campus, no qual é publicado o boletim informativo
mensal. Disponível em: <historiandonocampus.blogspot.com.br> Acesso em: 28 de nov. 2015

OBJETIVOS
Veio para contar/ o que não faz jus a ser glorificado/ e se deposita, grânulo/ no poço
vazio da memória./ É importuno,/ sabe-se importuno e insiste,/ rancoroso, fiel (Carlos
Drummond de Andrade, em A Paixão Medida).

O objetivo deste trabalho é analisar a produção do Historiando no campus na sua
essência de escrever história sobre nosso curso. Pois, ao mesmo tempo em que escrevemos
as matérias, nos inscrevemos na História.
Através do processo de elaboração das matérias a tutora do grupo avalia o grau de
comprometimento com a pesquisa e a escrita de cada petiano, além de avaliar o trabalho
em grupo, como a organização, socialização do conteúdo e entrega no prazo. Assim, a
criação do boletim estimula a criatividade e pesquisa em cada petiano, fazendo com que
isso seja refletido no resultado final do material.
METODOLOGIA
Na elaboração do planejamento, a tutora divide grupos de cinco a seis petianos que
ficarão responsáveis pela manutenção do site, facebook e boletim informativo do mês. A
partir dessa divisão, o grupo se organiza na produção do boletim, essa dinâmica ocorre
geralmente por separação de sessões, cada um fica responsável por uma ou mais sessões,
que geralmente são: charge, quinta às quinze, oficina de leitura, dicas de eventos, dicas de
filmes, dica de leitura. Essas são sessões fixas, ou seja, comum em todos os informativos.
Ao longo desses três anos de boletim, tivemos outras sessões, como: participação de
petianos e graduandos em eventos; divulgação de editais para seleção de monitoria,
projetos e pós-graduação; entrevistas com professores da Unidade Acadêmica de História e
com professores renomados nacionalmente e internacionalmente – como Laura de Mello e
Souza e José D’Assunção Barros; eleições do Centro Acadêmico e do departamento de
História; notas de despedida de petianos e funcionários que seguem outros caminhos.
Sendo assim, após cada petiano pesquisar as informações e produzir sua matéria,
reúne-se tudo em só documento que é enviado e socializado com a tutora e o restante dos
petianos, para sugestões e alterações. O envio desse documento geralmente é feito no
máximo até a segunda semana do mês seguinte, devido ao ISSN. Ou seja, a avaliação do
conteúdo é feita pelos petianos e pela tutora, pois todo boletim é uma produção conjunta

que leva o nome de todos, mesmo cada mês tendo cinco ou seis responsáveis pela
elaboração. Assim, após a revisão e reedição do boletim, chegamos na etapa da divulgação.
A divulgação ocorre por dois meios: digital e impresso. Logo após a conclusão dos
ajustes, o boletim é publicado no blog <http://historiandonocampus.blogspot.com.br/> e
compartilhado no perfil do facebook do PET HISTÓRIA UFCG. Em ambos a divulgação é
aberta a todos que tenham acesso à internet. Posteriormente, é impresso cerca de duas
cópias que serão coladas em prédios de maior uso dos estudantes da graduação e pósgraduação: o Centro Acadêmico (CA) e o prédio do Centro de Humanidades (CH).

Figura 2 e 3. Exemplo: Boletim do mês de Agosto de 2015.

DISCUSSÃO
Os aprendizados são contínuos, como petiana posso dizer que participar de cada
processo de produção do boletim é uma aventura desde a pesquisa até a divulgação. Somos
tomados pelo dever de produzir um boletim de qualidade mesmo quando não estamos
diretamente envolvidos com a elaboração naquele mês, mas podendo contribuir com
sugestões e alterações no texto, isto porque no final o boletim é uma atividade que
promove o curso, a responsabilidade do grupo PET e que leva o nome do todos, de uma
produção conjunta que passa a fazer parte da história do grupo.

Em tempos que a tecnologia cada vez mais ocupa espaço em nossas vidas, o
boletim vem com a proposta de um jornal/revista digital, que mensalmente traz notícias no
âmbito da História. E isso nos traz responsabilidades e compromissos com o público, o que
acarreta um estímulo de criatividade para nós, em procurar produzir matérias que sejam
atraentes e que os atendam, pois nas telas dos computadores e nas redes sociais há muitos
textos, mas poucos são os que nos tocam, os que nos perpassam deixando uma marca, uma
experiência.
Com isso, posso relatar minha experiência de procurar, através de uma sessão de
entrevistas, personalidades renomadas na área de História, onde obtive êxito com José
D’Assunção Barros e Laura de Mello e Souza. Contando com o apoio da supervisão da
tutora na elaboração das perguntas, as entrevistas foram realizadas por e-mail – devido à
distância geográfica – e disponibilizadas no boletim e site (a última será lançada no
informativo deste mês). A repercussão da primeira entrevista foi positiva, o que me fez
perceber a visibilidade que o grupo possui, a lacuna que há em se produzir atividades desse
tipo para o curso e que através do PET HISTÓRIA UFCG eu pude, com o renome que o
projeto possui, contribuir a partir de um exercício de historiar no campus.
Todavia, no caminho também há dificuldades. Apesar de deixarmos o espaço
aberto para artigos dos leitores, em todo esse tempo não recebemos nenhum tipo de
material para publicação, o que representa um desafio a ser vencido pelo grupo: melhorar a
interlocução com o público leitor. Quanto ao trabalho em grupo, nem sempre flui de uma
maneira saudável. As medidas de compromisso e entrega no prazo são desproporcionais
em alguns casos, nem todos possuem o mesmo empenho em pesquisar e escrever sua
sessão, fazendo um trabalho simples, comum. Nem todos os meses cumprimos a impressão
do boletim, ficando a divulgação restrita ao blog e facebook. São falhas comuns dentro de
uma produção coletiva, mas que refletem em nossa preocupação de procurar soluções.
RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A responsabilidade do grupo ao elaborar o único boletim informativo à respeito do
curso, produzido por graduandos para a comunidade, é imensa. São três anos de
publicações, com 32 boletins produzidos e publicados, e um dos resultados desse alcance
foi o ganho, em 2014, do ISSN, validando um trabalho que vinha sendo realizado com
empenho.

Pensamos que estimular o público a participar do processo de criação e avaliação
do processo: sugerindo, escrevendo, participando... é um dos caminhos válidos para o
aperfeiçoamento da atividade, que segue adiante na jornada de dar a ler.
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