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Resumo 

Este trabalho aborda a formação acadêmica do aluno de Produção editorial, a partir de 

práticas que levam à consciência como sujeito da história da comunicação. Consiste no 

relato de atuação dos corpos docente e discente dos cursos de Comunicação UFSM, na 

programação de atividades paralelas da Feira do Livro de Santa Maria. O objetivo foi 

proporcionar ao acadêmico um fazer empírico de modo a permitir uma vivência 

próxima ao mercado de trabalho e à cadeia produtiva do livro. A proposta surgiu no 

âmbito da disciplina de História da Comunicação e se desenvolveu como projeto de 

extensão. Em decorrência da pesquisa histórica, da consulta a acervos e das parcerias 

estabelecidas, foi registrada a integração junto aos visitantes, aos profissionais do livro e 

Instituição. Igualmente, resultou na visibilidade do Curso e apropriação, por parte dos 

alunos, do papel de produtor editorial. 

 

Palavras-chave: Produção editorial; Memória; História e Comunicação; Mercado; 

Cadeia do Livro. 

 

Introdução 

          A reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem é uma constante na 

docência. Pensadores como Paulo Freire, dentre tantos outros que abordaram o tema, 

compreendem o conhecimento como um processo vivido por sujeitos envolvidos e 

integrados ao que produzem. Nesse sentido, ao discente de produção editorial deve-se 

permitir a aproximação com os agentes e os elementos do mercado, proporcionar 

oportunidade para despertar o estímulo para pesquisa e espaço para investigação, bem 

como provocar os sentidos para o campo e o processo de edição como um todo. 

Conforme Aníbal Bragança ao se referir aos estudos desenvolvidos sobre Produção 

editorial: “outros [...] apresentaram os desafios atuais para o trabalho do profissional da 

área e sobre projetos curriculares para a criação de curso de graduação em produção 

editorial, quem é e o que faz o editor de textos e os rumos da produção editorial ” (2009, 

p. 9). Em se tratando de um curso que gradua sua primeira turma em 2014, todo passo é 
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Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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tomado como desafio. A seguir, o relato da vivência dos alunos do curso de 

Comunicação Social na Feira do Livro, e na instituição, como experiência 

interdisciplinar e como sujeito da própria história. 

          Em 2011, a disciplina de Edição e Produção de Livros, ministrada no curso de 

Comunicação Social – Produção Editorial, resultou na publicação de dois títulos: 

Identidades midiáticas e Estratégias midiáticas. Orientados pelos três docentes 

responsáveis, os alunos envolvidos participaram da produção das obras no que diz 

respeito à preparação de texto, diagramação e projeto gráfico. No ano seguinte, tornou-

se relevante dar continuidade a práticas que compusessem o  cenário  do  mercado  e  do  

processo editorial, sob a perspectiva do campo de atuação desse profissional na cadeia 

produtiva do livro. Para tanto, foi estimulado no curso a inserção de atividades de 

extensão que permitissem um maior contato com produtores das cadeias criativa e 

produtiva relacionadas às publicações.  

          Nesse sentido, a realização de uma proposta que aproximasse academia e 

sociedade foi elaborada como projeto de extensão. O presente trabalho consiste em uma 

série de ações realizadas na Feira do Livro de Santa Maria, a partir da iniciativa do 

corpo docente de diferentes Departamentos da UFSM, incluindo as disciplinas dos 

cursos de Jornalismo, Produção Editorial, Publicidade e Propaganda e Relações 

Públicas. Tais ações multidisciplinares compreendem exposição, palestra, autógrafos, 

pesquisa de opinião, publicação digital e demais ações. 

 

Por que a Feira? 

          A Feira do livro de Santa Maria está no calendário da cidade. Evento existente 

desde a década de 1970, este ano trouxe como slogan “Que sentidos a leitura te 

desperta?”
3
, tendo sido realizada de 28 de abril a 13 de maio. Presente no imaginário da 

população santa-mariense e entorno, como símbolo de cultura e educação, o momento 

favorece ações de extensão que reúnam acadêmicos e sociedade. A bem da verdade, a 

Feira é muito mais que um evento, porquanto é parte integrante da cadeia produtiva do 

livro, e, por assim dizer, da publicação. Constitui-se em espaço de circulação de obras, 

de autores e de público/consumidor desse produto caracterizado como capital de bem 

                                                           

3 “Um slogan deve ser curto (máximo 6 palavras sem contar os monossílabos) inovador, fácil de 

memorizar e capaz de sensibilizar o público. No caso de uma feira de livros, deve incitar a comunidade a 

visitá-la. Precisa dizer algo importante sobre o ato da leitura ou o próprio evento”(ZANCHETTA, 2010). 
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simbólico, bem como de capital financeiro. Diante disso, a proposta tem abrangência 

social, ampliando a atuação acadêmica, desenvolvendo competências e habilidades 

pertinentes ao ensino e à pesquisa, e igualmente insere os alunos em atividades 

criativas, desafiadoras e agregadoras, complementares à sala de aula, realizadas em 

ambiente propício à experiência empírica no mercado de comunicação. 

           As ações foram realizadas como atividade paralela da Feira, utilizando o espaço 

no entorno da Praça Saldanha Marinho (Casa de Cultura, Auditório da antiga SUCV, 

Bar Botequim e a própria praça), entre 28 de abril e 13 de maio. Após parceria com a 

comissão organizadora do evento, as ações da Facos
4
 foram incluídas na Programação 

Geral, como atividades paralelas. Vale registrar, ademais, que as parcerias que 

possibilitaram ao evento sair a contento ocorreram com as seguintes instituições: 

Associação de Cegos e Deficientes Visuais de Santa Maria – ACDV; Museu de Arte de 

Santa Maria; Museu Vicente Palotti e Secretaria de Cultura do município de Santa 

Maria. Contou também com o envolvimento da comissão de organização da Feira do 

livro, no sentido de aprimorar o trabalho com empréstimo de peças, orientação de 

montagem e desmontagem da exposição, e inserção da exposição na própria 

programação da Feira.  

Objetivos a serem alcançados: proporcionar à sociedade acesso a áreas da 

comunicação; integrar os estudantes à comunidade; facultar o conhecimento in loco de 

publicações; possibilitar aos estudantes conhecer e perceber elementos da cadeia 

produtiva do livro, bem como estimular valores locais por meio da memória/história. 

Tem-se em vista, ainda, a identificação com a sociedade, por meio das experiências 

pessoais, uma vez que parte dos objetos ali expostos fez parte da infância de muitos que 

passaram pela exposição na Feira. Aliás, durante a exposição, público escolar e usuários 

da Feira encontraram-se na Comunicação em História. Ali, diante das peças expostas, 

parte do público revelou suas memórias. A seguir, identificam-se, numericamente, 

alguns depoimentos dos que escreveram no livro de registro:  

Visitante 1: 

Na exposição, fui transportada ao passado. Com medo de congelar e ficar 

para sempre entre objetos tão significativos, fugi! Pela beleza e pela 

saudade, lembranças memoráveis me assaltaram. Fui novamente menina! 

(Livro de visitas, 2012, p. 05) 
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Visitante 2 : 

Voltei ao passado; eu vivi isso tudo, obrigado.  

(Livro de visitas, 2012, p. 12) 

Visitante 3: 

Fui uma das acadêmicas que ajudou a fazer a primeira Feira!.  

(Livro de visitas, p. 12) 

 

Como se pode observar, os depoimentos revelam a sintonia entre o tempo, a 

comunicação, o sujeito que produz e o saber de pertencer e estar fazendo a história, de 

modo a abordar o conhecimento em sua complexidade, conforme ensina Edgar Morin:  

um paradigma que nos permite diferenciar e ao mesmo tempo relacionar 

[...] aquele que permite situar as informações que recebemos no seu 

contexto geográfico, cultural, social, histórico [...] contextualizar um 

acontecimento particular no conjunto global a que ele pertence... então, é 

certo que o ensino de uma disciplina isolada atrofia a atitude natural da 

mente, a de contextualizar os conhecimentos (Morin, 2005, s/p). 

 

A partir disso, o foco foi direcionado para a realização do projeto, de maneira a 

integrar os saberes e apreender o contexto no qual a Produção Editorial local 

corresponderia ao global. Inicia-se a produção do evento. A metodologia empregada 

está distribuída em três momentos, a saber: pré-produção, produção e pós-produção das 

ações nas Feiras de 2012 e 2013. Em todos os períodos, a participação dos bolsistas foi 

a de acompanhar as tarefas a serem executadas. 

Pré-produção: Foi estabelecido um grupo de trabalho, tanto do corpo docente 

quanto do discente, para planejar e dar início às conversações de ações na Feira. A partir 

daí, em conjunto com os alunos interessados em participar, traçaram-se propostas, nas 

disciplinas do Departamento, que foram repassadas para a comissão de organização da 

Feira e para os coordenadores dos cursos, a fim de avaliá-las. Determinaram-se os 

espaços a serem utilizados, de acordo com a comissão da Feira do Livro. Planejaram-se 

as ações com os corpos docente e discente da Facos, envolvidos no projeto. 

Estabeleceram-se grupos e tarefas, segundo o cronograma e os prazos para a realização 

do projeto.  

Produção: Durante a Feira do Livro de Santa Maria, compartilhou-se das ações, 

comparecendo ao local, divulgando, participando ativamente das programações propostas.  
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Pós-produção: Efetuou-se levantamento e análise das ações propostas, inclusive 

com o registro dos relatos coletados na pesquisa de opinião
5
 em livro digital e análise do 

trabalho para a continuidade do projeto e a participação do evento, em 2013. 

Compuseram-se relatórios a propósito de peças, empréstimos de peças, certificados de 

Atividade Complementar de Graduação (ACG).  

 

As atividades e seu desenvolvimento: 

Somam-se três as atividades realizadas, a saber: exposição, vídeos e palestra. A 

primeira, intitulada “Comunicação em História”, reuniu peças, ilustrações e fotos sobre 

os meios de comunicação; envolveu a disciplina de História da Comunicação, 

ministrada pelas Professoras Ana Coiro e Marília Barcellos. A outra se constituiu em 

exibição de vídeos sobre a Feira/livro, produzidos na disciplina de Produção Editorial 

em Mídia Audiovisual, ministrada pela Professora Alcioni Galdino, acrescentado de 

sessões do filme audiodescritivo Cazuza, o tempo não para, a cegos e deficientes 

visuais. A terceira atividade foi a realização da palestra do profissional convidado José 

Muniz, que falou sobre “A Formação de Editores na Universidade”, com o apoio da 

Professora Liliane Brignol, que percebeu o registro da feira na disciplina de Produção 

editorial em hipermídia, no blog PE na Feira, disponível em 

http://penafeira.blogspot.com.br/. A palestra também fez parte do conteúdo da disciplina 

Redação para Produtores editoriais.  

Outras três atividades, embora não inseridas no projeto como produção, 

contribuíram para a presença da Facos na Feira, tendo sido desenvolvidas em disciplinas de 

Gestão de Eventos, como é o caso do lançamento dos livros, ministrada pelo Professor 

Flavi Lisboa; Pesquisa de opinião pública com visitantes da Feira do Livro, pela Professora 

Rejane Oliveira, e Lançamento do e-book Práticas e discursos midiáticos: representação, 

sociedade e tecnologia, organizado por Patrícia Pérsigo, Adair Caetano Peruzzolo, Fabiano 

Maggioni, Laura H. Wottrich (Editora Facos – UFSM, 2012).  

A temática abordada possibilitou a interação entre academia e sociedade, uma 

vez que o tema resgata a memória dos meios de comunicação. Assim, a campanha 

publicitária criada por alunos da Agência Facos, do curso de publicidade e propaganda, 

                                                           

5
 A análise da pesquisa encontra-se em andamento, portanto os resultados serão divulgados à posteriori a 

este estudo. 
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supervisionados pela Professora Juliana Pettermann, foi intitulada “Comunicação em 

história”. Conforme a figura 1 que mostra o logo elaborado para a Exposição: 

 

Figura 1 - Logo da campanha publicitária 

 criado por alunos de Publicidade e propaganda. 
 

Tal proposta perpassa a identificação do público visitante com o assunto, uma 

vez que esse mesmo público não pôde resgatar suas vivências, reportar-se à infância, às 

situações familiares que os meios de comunicação proporcionaram. Um exemplo disso 

é a lembrança da utilização dos suportes que já não mais são utilizados, como telefone 

analógico e à manivela, máquina de escrever, dentre outros que serão especificados 

mais adiante.  

Da mesma forma, o curso de jornalismo, sob a orientação das Professoras 

Márcia Amaral e Viviane Borelli, contribuiu na elaboração de releases sobre a 

exposição e a palestra para a divulgação nos meios de comunicação, em especial na 

coordenadoria de comunicação da universidade.  

 

A Exposição Comunicação em História 

 Para que se pudesse acompanhar o andamento da exposição e classificar as 

peças, foram consultadas bibliografias voltadas para a história da comunicação, em 

especial, as com referencial teórico, como a de Roger Chartier, A aventura do Livro: do 

leitor ao navegador (1999); a de Giovani Giovannini, Evolução na comunicação: do 

sílex ao silício, (1987) e O livro de ouro da comunicação, de Silvana Gontijo (2001). As 

obras utilizadas abordam a história dos meios da comunicação ao longo do tempo, o 

modo com que esses meios entraram em nossas vidas e suas evoluções, tanto estéticas 

quanto ao desenvolvimento tecnológico. Apontam, inclusive, a futura evolução dessas 

mídias e sua importância na evolução da espécie humana. 

Um pouco sobre a organização e produção da Exposição. O trabalho iniciou com 

a divisão de tarefas entre grupos de alunos interessados em participar. Em seguida, os 

nove grupos da disciplina História da Comunicação iniciaram a pesquisa do conteúdo: 

“evolução dos meios de comunicação”. Em seguida, foram convidados alunos e 

professores de outras disciplinas, que trabalharam com o tema, a partir dos conteúdos de 

História e do diálogo direto entre os professores do curso.   
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O material foi preparado obedecendo à distribuição do espaço na Casa de 

Cultura de Santa Maria. A Exposição ocupou três ambientes, assim distribuídos:  

Primeiro ambiente: Entrada – exposição dos quadros com as ilustrações e fotos 

com peças do acervo do Museu Vicente Pallotti. As ilustrações selecionadas reuniram 

imagens pertencentes ao universo, que podem ser consultadas, uma vez que se 

encontram relacionadas no anexo deste estudo. As fotos reportam a objetos reais, 

preservados no Museu Vicente Pallotti, e foram registradas pelo Grupo de alunos e 

devidamente expostas no evento, conforme se pode acompanhar na figura 2, a Revista 

Rainha (antigo periódico cristão publicado no Brasil e ainda em circulação): 

 

Figura 2 - Revista Rainha 

exemplar número 1 – Ano 1923. 

 

O fato de encontrar em acervo tão próximo à universidade o primeiro exemplar 

da Revista, editada pela Sociedade Vicente Pallotti, iluminou as possibilidades de se 

realizar um resgate dos valores locais e pouco pesquisados. Foi então que os alunos, ao 

visitarem o acervo, tiveram oportunidade de conhecer peças históricas,
7
 como a 

“impressora manual tipográfica, da Gráfica Pallotti, de origem alemã, século XIX, 

adquirida em 1923, utilizada até 1934 com a finalidade de imprimir a Revista Rainha. A 

impressora foi doada para o museu em 1995”, segundo a etiqueta de identificação da 

máquina, dentre outras raridades da comunicação, como o telex, os rádios, os telefones 

antigos. Para a responsável pelo Museu, Danieli Sanches, o relevante é contribuir para 

que mais pessoas tenham acesso à história, por meio do acervo Pallotti. Além disso, 

trata-se de uma empresa bastante atuante na cadeia produtiva do livro no Rio Grande do 

Sul, em consequência de sua atividade gráfica.  

À entrada da exposição
6
, além dos quadros com as ilustrações e as fotografias, 

havia um expositor dedicado a periódicos, como Revista Cruzeiro, Jornal O Pasquim 

                                                           

6
 A expográfica foi elaborada de forma colaborativa entre os alunos e os docentes.  
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(Acervo Gabinete de Leitura – Facos) e, reunidos a eles, tipos móveis de madeira e de 

metal, além de peças relacionadas a áudio e vídeo, de maneira a indicar ao visitante o 

que iria encontrar no próximo ambiente. 

A segunda sala da Exposição era dedicada a Comunicação em História, e 

acolheu peças do acervo da Facos e do acervo pessoal dos alunos
7
. Nesse ambiente, a 

linha do tempo dos meios é apresentada de forma não linear, otimizando os espaços de 

circulação e a segurança do patrimônio. Compuseram o acervo da mostra: Telefone com 

discagem Ericsson; Monitor Akai; Telefone de parede a manivela Ericsson Baquelite, 

modelo: Dan 1002; Televisão Philco Hitachi, modelo: PC 1613; Computador LG, 

modelo: Spectrum; TV Câmera color Panasonic, modelo: F2-1600ª; Ampliador de foto 

Gama; Episcópio Ind. Equipamentos Cinematográficos AS Modelo: E-19; Ampliador 

de imagem Lucky, modelo: Enlarges 90M-S; Maquete com arte rupestre; Gravador de 

fita Sony, modelo: MR-212; Ilha de gravação: Sony; Foto compositora, Modelo: 

Fototipo; Gravador de fita VHS Tape, modelo: vr9500; Máquina de escrever 

Remington; Gravador de fita portátil Matsushita Eletric Brasileira, modelo: rq3115; 

Matriz de jornal; Rolo de filme; Câmera fotográfica, Marca: Polaroid; TV Câmera 

color/com tripé Modelo:f2-20bn110 Panasonic; Câmera fotográfica Royal-Box; Rádio 

Florida, dentre outros objetos relacionados ao tema. No ambiente, objetos antigos como 

o telefone à manivela e o analógico (figura 3) atraíram a atenção do público escolar.  

 

Figura 3 - Casa de Cultura Segundo ambiente; 

evolução dos meios de Comunicação 
 

 

Nos treze dias da Exposição, transitaram pelo ambiente mais de 650 pessoas, 

entre escolares, personalidades e público em geral. Os estudantes de Comunicação se 

                                                           

7
 Para a infraestrutura foram estabelecidas parcerias com o Museu de Arte de Santa Maria, com a Câmara 

de Vereadores e a Prefeitura do município, além de contar com o apoio da Editora da UFSM no 

empréstimo de parte do mobiliário.  
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revezavam, nos turnos da tarde e da noite, para atender aos visitantes, nutrindo-os com 

informações durante as visitas guiadas pelo ambiente. Coube aos docentes da Facos 

colocarem-se à disposição da coordenação das ações, para orientar e acompanhar os 

discentes, combinando os melhores horários para o atendimento.  

Chegou-se, por fim, ao último ambiente da Exposição, que era a sala de 

Vivência e multimídia. Assim denominada por consistir em ambiente para a exibição 

dos vídeos produzidos pelos alunos sobre os meios de comunicação, e para a 

experiência com o filme Cazuza, em audiodescrição, ou seja, para deficientes visuais, 

além da disponibilidade do exemplar da obra Poesia Sentida, de Flavio Brasil (2009), 

em braile, para o leitor manusear. A atividade de vivência foi inaugurada com duas 

sessões para convidados, a saber: às 14 horas, em 28 de abril, para autoridades: Reitoria, 

Departamento, Comissão da Feira e Secretaria da cultura; às 18 horas para a Associação 

de Cegos e Deficientes Visuais – ACDV. As seções eram contínuas, conforme a 

demanda do público visitante. Cerca de 15 minutos de exibição de três vídeos, mais 

uma amostragem do filme. A seguir, relacionamos parte do material audiovisual 

apresentado (figura 4):  

 

Figura 4 - vídeo Evolução dos suportes de leitura 

 

Apresentado no Blog PE na Feira, como “O vídeo mostra a linha do tempo com a 

evolução dos suportes de leitura, desde a época das cavernas até o formato digital, 

disponível hoje no mercado”, o audiovisual de três minutos, produzido pela turma do 4° 

semestre de Produção Editorial, desenvolve a passagem dos suportes desde a arte rupestre, 

escrita em pedra, no barro, papiro, pergaminho, papel, até a era digital, com os tablets.  

Da mesma maneira, outro grupo de audiovisual preparou os bastidores da Feira: 

o transeunte como usuário dos meios de comunicação em tempos antigos (gravação em 

preto e branco, com trilha sonora mais lenta), e atualmente (marcação na trilha para o 

colorido da cena), conforme a figura 5:  
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Figura 5 - vídeo Comunicação em história 

Alunos do primeiro semestre arriscaram produzir um audiovisual com a 

trajetória da história da comunicação. Deu certo, ficou o registro da importância da 

leitura e dos suportes ao longo do tempo. A todos os alunos participantes das ações 

foram ministrados encontros de capacitação de como conduzir-se tanto em relação a 

procedimentos técnicos, como de conteúdo.  

Segundo Sofia Vieira (2002, p. 83), “para tornar as aprendizagens significativas, 

é preciso que o professor crie situações que articule os vários conceitos de uma 

disciplina com os conhecimentos prévios dos alunos”. Ora, na Feira do Livro, a 

produção do evento pelos alunos na seleção das peças, na identificação, na catalogação, 

na limpeza, na montagem do espaço, na recepção, na orientação aos visitantes (fotos, 

ilustrações, objetos, vídeos, registro de blog), no encerramento e na desmontagem da 

Exposição Comunicação em História permitiu esse elo da teoria com o empírico. 

 

Trans-, inter- e multidisciplinaridade 

A Carta da transdisciplinaridade
8
 traz uma série de artigos em que se pode apoiar 

quando o tema é transdisciplinaridade. De acordo com o artigo 3 dessa Carta, a 

transdisciplinaridade se constitui enquanto ela for: 

complementar à abordagem disciplinar; ela faz emergir novos dados a 

partir da confrontação das disciplinas que os articulam entre si; [...]. A 

transdisciplinaridade não procura a mestria de várias disciplinas, mas a 

abertura de todas as disciplinas ao que as une e as ultrapassa, visando a 

formar profissionais cada vez mais completos, compatíveis com as 

exigências do mercado de trabalho que este futuro profissional encontrará 

(FREITAS; MORIN, NICOLESCU, 1994). 

 

Diante disso, a busca de transdiciplinaridade com o envolvimento do corpo 

docente da Facos induz à criação de ações que possam, em um primeiro momento, 

                                                           

8 “Carta da Transdisciplinaridade” foi produzida no I Congresso Mundial de Transdisciplinaridade 

(1994), realizado em Arrábida, Portugal, com colaboração do CIRET e apoio da UNESCO. 
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abarcar a multi- e interdisciplinaridade em cursos afins, como é o caso da Facos, porém 

ampliando as relações disciplinares entre o corpo docente do curso de Produção 

Editorial. O fato de ser um curso recente e reunir em seu corpo docente uma maioria de 

professores recém-concursados, isso exige um esforço maior em relação às diversas 

questões, desde a grade curricular, a elaboração das disciplinas, a adaptação à 

instituição em todas as suas instâncias, até à adaptação de afinidades intelectuais e de 

produção, isso sem contar com demandas pessoais, considerando que a grande parte 

provém de outras cidades, levando a uma adaptação cultural. Por outro lado, há se 

convir que é justamente essa pluralidade que vai permitir a reflexão, que levará a novas 

posturas, a atuar elaborando projetos e propostas inovadoras. Situação essa também 

encontrada no corpo discente do curso, uma vez que Santa Maria é cidade polo e 

caracteriza-se por ser universitária, agregando estudantes das regiões circunvizinhas.  

A participação do corpo discente na Exposição Comunicação em História, e, por 

conseguinte, na Feira do Livro, abre novas perspectivas para o acadêmico. Por meio das 

diversas tarefas e do compartilhamento das atividades com os demais colegas de cursos, ele 

passa a usufrui a possibilidade de exercer, junto à comunidade, uma função para além daquela 

que imaginava ter apenas em sala de aula. Isso coincide com uma formação próxima a 

preceitos transdisciplinares, conforme o que reza na Carta da Transdisciplinaridade (1994), 

artigo 5: “a visão transdisciplinar é completamente aberta, pois ela ultrapassa o domínio das 

ciências exatas pelo seu diálogo e  sua reconciliação, não somente com as ciências humanas, 

mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência interior”. 

Com uma participação maior ou com menos interferência, pode-se aferir que, ao 

todo, a proposta reuniu cinco professores de Produção editorial, dois professores de 

Relações Públicas, dois de Jornalismo, dois docentes de Publicidade e Propaganda, 

quatro colaboradores da graduação, e mais três professores e dois alunos da Pós-

graduação. A Proposta constituiu-se em ações multi-, inter- e transdisciplinares. 

Multidisciplinar, porque envolveu mais de uma disciplina na participação da Feira, 

como é o caso de Gestão de Eventos e lançamento dos livros. Interdisciplinar, ao 

incorporar disciplinas dos demais cursos, como a de Pesquisa de Opinião. E 

transdisciplinar, ao incorporar as disciplinas envolvidas na realização da Exposição, 

como, por exemplo, a de Produção Editorial em Mídia Audiovisual à Exposição 

Comunicação em História, agregando o conteúdo de História da Comunicação ao da 

disciplina em questão. Em sendo assim, o projeto se apresenta como multirreferencial e 

multidimensional, uma vez que “leva em consideração, simultaneamente, as concepções 
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do tempo e da história”, conforme encontra-se expresso no artigo 6, da Carta de 

transdisciplinaridade (1994).  

A contribuição docente deu-se seja por supervisão dos alunos na escala de 

horários da Exposição, seja na produção de produtos avaliativos nas disciplinas. 

Perfizeram-se três disciplinas, produzindo conteúdo e produto para a proposta, ou seja: 

História da Comunicação; Produção Editorial em Hipermídia e Produção Editorial em 

Mídia Audiovisual. Além disso, mais duas, com a participação de gestão de eventos, 

pesquisa de opinião como atividades agregadoras, embora individuais em relação à 

Exposição. Ainda em laboratório experimental de periódicos científicos, a palestra foi 

otimizada com entrevista para a Revista a ser publicada. A Agência Facos destinou dois 

alunos para produzir a campanha das ações, e o jornalismo, dois alunos para elaboração 

dos releases. A Feira do Livro foi o tema transdisciplinar, e as ações, a 

interdisciplinaridade.  

Quadro 1: Cursos e os produtos relacionados ao projeto 

Curso Ação 

Publicidade e Propaganda Campanha publicitária 

Jornalismo Assessoria de imprensa/release 

Relações Públicas Pesquisa de Opinião 

Produção Editorial Edição de livro 

Relações Públicas Café Intercom e Lançamento de livro 

Produção Editorial Entrevista para Revista científica 

 

As disciplinas acima relacionadas realizaram ações na Feira, mas nem todas 

estavam ligadas diretamente ao projeto Comunicação em História, como é o caso do 

Café Intercom. Por outro lado, a entrevista realizada para a disciplina de Laboratório 

Experimental de Periódico Científico só ocorreu a partir do interesse em registrar a 

palestra de José Muniz. Além disso, a pesquisa de opinião foi uma sugestão a partir 

do projeto e trata de disciplina de núcleo comum, ofertada em Relações públicas, 

para os alunos de Produção editorial.  
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Quadro 2: alunos dos cursos e ações realizadas 

Número de 

participantes 

Curso Ação Disciplina 

07 RP Exposição História 

Comunicação 

26 PE Exposição História 

Comunicação 

20 JO Exposição História 

Comunicação 

15 PE Audiovisual Exposição Produção 

Editorial em 

Mídia 

Audiovisual 

/História 

Comunicação 

2 PE Acessibilidade: ações para 

deficientes visuais 

História 

Comunicação 

02 JO Release/Ass. Imprensa Curso 

02 PP Campanha publicitária Agência FACOS 

05 PE Mídia social Produção 

Editorial em 

Hipermídia 

Total: 79 

alunos 

   

Ações 

agregadoras 

   

 Turma 

PE 

Palestra: Entrevista para revista Laboratório 

experimental 

Revista científica 

 Turma 

PE 

Pesquisa com consumidores Pesquisa de 

Opinião 

 Turma 

RP 

Produção PE 

Gestão de Eventos Café Intercom 

Lançamento 

livros 

 Autores pós-

graduação 

Produção PE 

E-book Lançamento e-

Book 

 

Como pode ser constatado, este estudo tentou retratar as ações realizadas na 

Feira do Livro de Santa Maria, a partir do projeto de extensão. Foi uma vivência 

especialmente agradável, embora trabalhosa, considerando-se a quantidade de tarefas e 

o tempo em que teve de ser elaborada e executada. Contudo, foi das mais produtivas, 

tanto em relação ao ensino-aprendizagem, quanto à visibilidade e posição do curso de 

Produção editorial, bem como de todos os demais pertencentes à Facos. O próximo 

passo será reunir, em uma publicação, o registro dessas ações, para que se possa ampliar 

e divulgar os saberes nelas contidos.  
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Considerações  

As ações na feira do Livro de Santa Maria envolveram os alunos de todos os 

cursos do Departamento de Ciências da comunicação, bem como reataram laços antigos 

entre a UFSM e a Comissão de organização do evento, entendidos como sociedade. As 

atividades desenvolvidas tiveram público além do esperado e registraram a identificação 

do usuário da feira e sua relação com o fazer memorialístico. O preparo da exposição foi 

um primeiro momento para uma segunda exposição, a convite do Centro de Ciências 

Humanas e Sociais – CCSH da UFSM, para ocupar o espaço multidisciplinar da 2ª 

Mostra Integrada de Profissões, Tecnologias, Cultura e Serviços da UFSM – Profitecs, 

realizada de 24 a 26 de maio de 2012 no Centro de eventos da universidade. 

  Os indicadores de avaliação utilizados foram o registro de visitantes do Livro de 

Visitas (1.359 visitantes, distribuídos da seguinte maneira: 645 visitantes na Feira do 

Livro e 741 na Profitecs), o desdobramento da exposição em outra versão e o convite 

para permanecer na Feira em 2013, além dos depoimentos acima citados do público, a 

reverberação na mídia, os produtos resultantes das disciplinas: exposição, blog, vídeos, 

pesquisa e proposta multidisciplinar com a participação de docentes e discentes do 

Departamento.  

Visibilidade interna e externa ao meio acadêmico. As ações foram divulgadas na 

mídia, a presença marcou um espaço de discussão e parceria com a Comissão de 

organização da Feira para futuros projetos, fortificando elos e permitindo confiança para 

novas relações de produção na cadeia do livro. A presença de Produção Editorial na Feira 

do Livro de 2012 permitiu visibilidade à Reitoria da UFSM, ao Centro de Ciências 

Humanas e Sociais, à população visitante da Exposição, aos demais participantes da Feira.  
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