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Resumo 

Este artigo descreve o processo de produção e a importância da Revista InfoEquipe, produzida 

pelos colaboradores do Colégio Sistema de Ensino Equipe (SEE). A publicação é direcionada 

principalmente para os leitores da unidade localizada em Canaã dos Carajás, cidade do sudeste 

paraense. Utilizando como ponto de partida a publicação de tal revista, neste artigo discutimos 

não somente as práticas educomunicativas dessa e de outras instituições de ensino, mas também a 

relevância da área ser discutida tanto pela Comunicação, como pela Educação, apontando para 

práticas pedagógicas e mesmo midiáticas humanizadas e próximas de professores e estudantes. 
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Considerações iniciais 

A comunicação impressa não morreu. Mais do que isso, segundo a autora de Jornalismo 

de Revista (2003), Marília Scalzo, a relação entre revista e o leitor provoca paixão. Para os 

leitores de uma revista de Educação e Comunicação não poderia ser diferente. O meio impresso 

pode ser reinventado a partir da Educomunicação e é isto que este artigo discute. 
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A imersão das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) impulsionou o 

consumo midiático e informacional da sociedade contemporânea, em que é possível e necessária a 

união entre Comunicação e Educação, formando um ciclo em que o educador educa e é educado, 

tendo que adaptar-se a novas práticas tecnológicas e criativas. Ganha espaço, então, a 

Educomunicação. Segundo Donizete Soares (2006), 

 

Entendemos que fazer educomunicação ou realizar práticas educomunicativas, na 

medida que isto quer dizer que um novo discurso, é experimentar outra forma de 

convivência social. Aliás, a educomunicação, do nosso ponto de vista, é, antes de 

tudo, uma proposta de organização social essencialmente diferente dessa que 

estamos inseridos (SOARES, 2006, p. 3). 

 
Indo além, de acordo com Héber Soares e Liliana Silva (2013), a Educomunicação é uma 

ciência que muda as realidades educativas e sociais de um local e, desse modo, desenvolve e 

capacita os indivíduos a serem mais críticos e cidadãos. As ações educomunicativas visam 

englobar educação, comunicação e tecnologia; assim, não podemos pensar em educação sem 

pensar na tecnologia. 

O Colégio Equipe, localizado em Belém, Ananindeua (região metropolitana) e Canaã dos 

Carajás (região sudeste do Estado), cidades do Pará, estimulou a produção da Revista InfoEquipe, 

com o objetivo de informar e atualizar os alunos sobre os eventos e interações educacionais, 

referentes a essa instituição privada de ensino. Em parceria com a Vale e a Editora do Sistema de 

Ensino Equipe (SEE), a primeira edição da revista está voltada principalmente para as atividades 

da unidade Equipe Canaã.  

A iniciativa também visa incitar e provocar novos discursos e percepções no ambiente 

escolar, além de servir como forma de divulgação da unidade educacional na cidade. Mais que 

isso: a partir da proposta é possível discutir ainda um panorama mais amplo, que é o da 

Educomunicação não somente na região Norte, como também no Brasil. 

 

A Revista InfoEquipe 

A revista nasceu a partir da observação das práticas educomunicativas e, desde seu 

início, visava a aproximação do público-alvo com o material impresso, apoiando-se na execução 
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de atividades educomunicativas e a utilização das novas tecnologias. A idealizadora desse projeto 

foi a Diretora Geral da instituição, Karla Cancela. 

No total, o material possui vinte páginas e, a princípio, foram reproduzidas 4 mil cópias 

de exemplares, todos coloridos, com o objetivo de distribuí-las entre as seis unidades do Colégio 

Equipe distribuídas na Grande Belém e no interior do Pará. A temática da primeira edição é o 

alcance de um objetivo muito aguardado pela empresa, estudantes e pela cidade de Canaã como 

um todo, apresentando a ideia de que a criação da unidade foi a realização de “um sonho” para os 

fundadores e colaboradores da instituição. Com tal destaque, desde a capa a revista produz a 

seguinte mensagem: “para a concretização de grandes sonhos, o trabalho em Equipe é 

fundamental”. 

A revista é dividida nas seguintes sessões: Equipe Indica; Mulher; Meio Ambiente; 

Eventos; Inovação; Bem-estar; Inclusão e Valores. A revista possui o total de 12 textos 

educomunicativos, entre eles: “Como nasceu o Equipe Canaã?”, “Uma metodologia de ensino 

diferenciada”, “Abraçar, sorrir e demonstrar afeto faz bem para a saúde”, “Educar e viver de 

literatura”, “Como educar em tempos de inovação”, “Desenvolvimento Sustentável: ensinando o 

dever de cada um”, “As festividades como forma de integração social”, “Comemorações no 

contexto escolar”, “Linguagens corporais na formação do indivíduo”, “Incluir e evoluir para 

educar o mundo” e para finalizar, “Por trás dos bastidores”. 

A InfoEquipe possui também elementos textuais como: Editorial, Sumário, Entrevista, 

Coluna jornalística sobre o Bullying, imagens e legendas e foi produzida pelas graduadas em 

Jornalismo da Estácio do Pará, Ananda Martins e Andreza Alves. Participaram também a 

graduada em Letras Laira Barros e o Técnico em Design, Igor Barata. O tempo de 

desenvolvimento da revista foi de aproximadamente um mês, entre agosto e setembro de 2016. 
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Imagem 01. Capa da revista. Fonte: Reprodução/ Revista InfoEquipe. 

 

 

Diariamente, aconteciam reuniões de pauta sobre quais temas seriam abordados na revista, 

quais assuntos deveriam ganhar destaque e quais poderiam ser descartados, levando em conta o 

tema escolhido e o propósito da InfoEquipe. A ideia para capa foi alterada mais de duas vezes até 

o resultado final que é uma aluna da Educação Infantil que parece “estar voando”, remetendo ao 

imaginário infantil da possibilidade de voar, crescendo e realizando os seus sonhos, com a ajuda 

da escola. A ilustração presente na capa da revista (Imagem 01) pertence ao artista e cartunista, 

Luiz Chibe. A impressão do material não ocorreu em Belém, devido ao alto custo das impressões, 

mas sim em uma gráfica parceira de Teresina, no Piauí.  

Indo além destas informações técnicas, e se aproximando do conceito de ecossistema 

comunicativo que, de acordo com Ismar Soares (1999), a ação comunicativa no espaço educativo 

desenvolve um ecossistema comunicativo que promove a atividade educativa e formativa do 

aluno. Inserido no ângulo da gestão comunicativa, Soares analisa que, a organização do ambiente, 
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a disponibilidade dos cursos, o modo que os sujeitos envolvidos se relacionam e o conjunto das 

ações caracterizam determinado tipo de educação comunicacional. 

Seguindo a reflexão de Soares, a revista InfoEquipe foi desenvolvida visando a 

organização; a viabilidade dos recursos tecnológicos e financeiros e o relacionamento das 

atividades do Equipe Canaã como exercícios educomunicativos. 

As revistas são “mais complexas do que a simples transmissão de notícias. Entretêm, 

trazem análise, reflexão, concentração e experiência de leitura”, afirma Scalzo (2003, p. 13). 

Tendo em vista esse imaginário de funções que uma revista assume, observamos também que a 

mesma proporciona uma visão ampla sobre determinados assuntos; neste caso, analisa de maneira 

especial as ações presentes na InfoEquipe, sem perder o caráter e as técnicas do jornalismo, tais 

como: o lide, apuração, reportagens, entrevistas, colunas, entre outros elementos jornalísticos. 

O lançamento oficial da revista ocorreu em Canaã, em setembro de 2016. Após a 

divulgação, o material esteve disponível gratuitamente em todas as unidades do Colégio Equipe, 

sendo lida também pelo público das cidades de Belém e Ananindeua. Também foi pensada uma 

versão on-line, posto que poderia existir a possibilidade de não haver recursos humanos e 

financeiros para a versão off-line. Até o momento, a revista não possui versão disponível nas 

mídias digitais. 

 

Uma revista educomunicativa 

A InfoEquipe é uma revista com base na Educomunicação, pois percebe-se que, com a 

imersão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para o consumo midiático e 

informacional da sociedade contemporânea, houve a aproximação entre a Educação e a 

Comunicação, união que resulta em produção científica, profissional e acadêmica de uma ciência 

jovem, necessária e contemporânea, conhecida como Educomunicação. 

Na unidade Equipe Canaã são desenvolvidos trabalhos com alunos da Educação Infantil 

até o Ensino Médio. A escola tem como base a inovação e a fidelização dos alunos, tendo esses 

ideais em vista, no material impresso são apresentadas sessões como: Valores; Educação literária; 

Inovação, Mulher, entre outros.  
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A série “Equipe indica” tem como propósito informar o leitor com indicações de filmes, 

livros e seriados. A partir dessas indicações, os alunos poderão conversar uns com os outros sobre 

as dicas propostas na revista, além disso, a escola estabelece um interesse sobre os gostos do 

público-alvo, assim, influenciando na produção de conteúdo. 

 

 

Imagem 02: Editoral e série “Equipe indica”. Fonte: Reprodução/ Revista InfoEquipe. 

 

Neste meio comunicativo impresso, na sessão Mulher, temos a reportagem chamada 

"Mulheres que educam e aprendem" com a educadora e especialista em Educação Infantil, Silvia 

de Andrade.  
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Imagem 03: Sessão Inovação. Fonte: Reprodução/ Revista InfoEquipe. 

 

O título da matéria que compõe a sessão “Inovação” da Revista InfoEquipe é sugestivo, 

visto que remete a problematização que surge acerca da Educomunicação. O texto “Como educar 

em tempos de inovação” retoma os questionamentos sobre as novas metodologias de ensino, em 

como propor e conquistar os alunos através dessas práticas. Assim, o trecho da matéria descreve: 

 

“Como, então, transformar essas informações para que crianças, adolescentes e 

adultos aprendam, sem desviar a atenção dos conteúdos que realmente interessam 

para a formação do aluno na escola? Uma das transformações viáveis são as das 

escolas adaptarem-se a linguagem falada pelos estudantes, de modo que, sejam 

desenvolvidas estratégias pedagógicas que não interfiram na compreensão do 

aprendizado” (INFOEQUIPE, 2016) 
 

 

Educação e Comunicação: união contemporânea e necessária 

De acordo com Ismael Soares, o termo "Educomunicação" foi criado pelo filósofo de 

Educação, Mário Kaplún. O autor argentino não menciona especificamente a palavra 
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educomunicação; no entanto, descreve essa prática educativa da seguinte maneira: “A cada tipo 

de educação corresponde a uma determinada concepção e uma determinada prática da 

comunicação” (KÁPLUN, 1998, p. 190). 

Mário Kaplún visa também a inserção dos meios comunicativos nos espaços de educação 

(escolas, faculdades, instituições de ensino, cursos de idiomas, entre outros locais). Desse modo, 

os meios de comunicação digitais, assim como os impressos, devem refletir sobre as 

transformações da relação escola e comunicação Assim, educadores, comunicólogos e 

educomunicadores devem analisar também a relação aluno e educador, professor.  

De acordo com Soares (2011, p.45), no momento em que é proposto o fortalecimento dos 

ecossistemas educomunicativos nas instituições de ensino, os projetos educativos buscam como 

finalidade a qualidade dos relacionamentos, além de proporcionarem o diálogo como metodologia 

norteadora do ensino, aprendizagem e convivência.  

Assim, a velha cadeia de “professor fala e o aluno ouve, sem questionar”, é 

problematizada e revista. Antigamente, era comum reconhecermos o professor como o principal 

emissor do conhecimento, atualmente, com a intensificação das informações das novas mídias, o 

professor é um dos emissores da informação, é o curador do conhecimento. Hoje, os alunos, mais 

do que nunca, possuem fácil acesso ao conhecimento e ao questionamento e, por isso, os 

professores devem estar cada vez mais capacitados para atender todos os anseios das crianças e 

jovens chamados de nativos digitais, ou seja, são aqueles que já nasceram com os recursos 

tecnológicos inseridos em seu cotidiano, dessa maneira, facilitando o manuseio e utilização desses 

instrumentos.  

Indo além, diferente das demais ciências, a Educomunicação trata-se de um campo 

científico que se relaciona diretamente com um comportamento que possui grande influência na 

vista do indivíduo, posto que, a maioria dos indivíduos vivenciam parte da vida na escola. Para 

Cardoso, Santos e Vargas,  

 

“Desde que o ser humano passou a se valer da fala, até a utilização de 

equipamentos móveis com acesso à rede mundial de computadores, passando 

pelo desenvolvimento das técnicas de impressão e pela invenção de mídias 

audiovisuais, toda forma de comunicação tem imposto alterações nas relações 

sociais, no comportamento dos indivíduos na participação dos sujeitos-
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comunicadores nos processos comunicacionais, na formatação de mensagens 

veiculadas e na elaboração de linguagens e códigos necessários para o 

estabelecimento do ato comunicativo” (2009, p. 19) 
 

 

Diante disso, investigamos como os conceitos e as vivências do campo da 

Educomunicação tornam as relações e o compartilhamento dos conhecimentos mais próximos da 

produção escolar e da revista InfoEquipe, pois entra em análise com o que as pessoas sentem, 

pensam e de que maneiras elas agem com as mediações tecnológicas. 

Os conteúdos disponibilizados aos leitores da Revista InfoEquipe foram produzidos com 

uma linguagem objetiva e não-linear, imageticamente limpa e interativa. Dessa maneira, as 

informações e conjuntos imagéticos não seguiram uma ordem cronológica e, sim, tentaram 

adequar-se a uma dinâmica atemporal, literária e criativa. 

A revista surge, também, como uma estratégia comunicacional, com o objetivo de 

estabelecer uma relação mais próxima com os leitores, dessa maneira, laços afetivos são 

estabelecidos com os leitores (responsáveis, alunos, colaboradores e parceiros). Partindo do 

princípio de que, 

 

“A informação e a comunicação têm, cada vez mais, assumido um papel 

importante na prática da gestão empresarial no mundo globalizado. O chamado 

campo de estudo da comunicação empresarial tem sido, nas últimas décadas, a 

área de fundamentação teórico-conceitual e de desenvolvimento de práticas 

comunicacionais que permite às empresas desenvolvem suas estratégias de 

negócios” (CARDOSO, 2006, p.2).  
 

 

Os espaços presenciais e virtuais devem estar abertos e aptos para a liberação da 

criatividade e estratégias para uma metodologia inovadora e tecnológica do conhecimento e 

aprendizagem. Para Paulo Freire, a sala de aula não é o único espaço de aprendizagem: 

 

“Entende-se que a sala de aula não é o único espaço de aprendizagem dos 

sujeitos e que a comunicação pode potencializar a formação de um ambiente 

dialógico que permita uma maior participação da juventude nas relações de 

ensino. A comunicação, compreendida como troca de conhecimentos, possui 

uma dimensão educativa que deve ser levada em conta já que educação é 

comunicação, é diálogo, na medida em que não é transferência de saber, mas um 
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encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados”. 

(FREIRE, 1992, p. 69).   

 

De acordo com Soares, atualmente o campo da educação e comunicação se expande na 

América Latina e no Estados Unidos. Já a visibilidade e força da educomunicação no âmbito 

brasileiro é recente, comparada a outros campos científicos. Ela ganhou mais força na década de 

1990, conforme analisou Soares, a partir deste período, as ações comunicativas podem influenciar 

no processo de aprendizagem, de modo que: 

 

“O conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de 

processos, programas e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas 

comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, assim como a 

melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as 

relacionadas ao uso dos recursos da informação no processo de aprendizagem” 

(SOARES, 2004, p. 1).   

 

Os séculos XX e XXI apresentaram diversas mudanças significativas, de modo que jovens 

e adultos perceberam e vivenciaram as modificações nas esferas sociais, econômicas e, 

principalmente, culturais. Essas transformações ocasionaram a criação de uma nova organização 

para aplicar as práticas e vivências entre os indivíduos e as tecnologias. A escola, assim como a 

família, estão inseridas nesta reorganização social que está ocorrendo de maneira impactante nas 

últimas três décadas.  

Segundo Adaiar (1995), o jornal foi o primeiro elemento midiático a ser utilizado por 

professores como recurso didático. Embora a InfoEquipe não seja um jornal, este produto 

midiático acertou, pois a revista surge no século anterior como um dos elementos informacionais 

de maior relevância, adequando-se e segmentando-se de acordo com públicos-alvo específicos, no 

caso da “Info”, o público corresponde a alunos do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio.  

O Colégio Equipe não é o primeiro a refletir sobre a Educomunicação e a pensar em 

propostas educomunicativas para os estudantes. A escola reconheceu a importância dos 

ecossistemas comunicativos, por isso, de maneira criativa, executou projetos como: Spot, 

Fanzines, Jornal Mural e uma Rádio Novela. 
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 Apesar das dificuldades em relação a recursos tecnológicos, a instituição de ensino, com o 

auxílio de profissionais da educação e comunicação, conseguiu repassar mais conhecimento aos 

alunos por meio de práticas educomunicativas, que exploram o dinamismo, uma vez que “para 

educar na Era da Informação ou na Sociedade do Conhecimento, é necessário extrapolar as 

questões de didática, dos métodos de ensino, dos conteúdos curriculares, para poder encontrar 

caminhos mais adequados e congruentes com o momento histórico em que estamos vivendo” 

(MORAES, 1997, p. 27).  

O grupo educacional Jesuístas do Brasil5, que possui um cunho religioso católico cristão, 

possui alunas que seguem fielmente o movimento Feminista, assim como há ainda discentes de 

orientação sexual homossexual. Para atender os anseios e opiniões desses grupos, a escola abriu 

um espaço no ambiente escolar e também nas mídias digitais para os estudantes se expressarem 

livremente e debaterem uns com os outros. Essa ação pode ser considerada uma prática 

educomunicativa, já que, apesar da instituição de ensino expor uma série de filosofias religiosas, a 

mesma está preparada para compreender a criticidade e emancipação dos jovens, a partir do 

diálogo, conforme propõe Freire: 

 

“Um educador humanista, revolucionário, não há de esperar essa possibilidade. 

Sua ação, identificando-se desde logo, com a dos educandos, deve orientar-se no 

sentido da humanização de ambos. Do pensar autêntico e não no sentido da 

doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar infundida na profunda crença 

nos homens. Crença no seu poder criador” (FREIRE, 1996, p.59). 
 

 

Indo além, a educomunicação já marca notoriedade expressiva e não atua somente nos 

ambientes escolares, mas, também, está presente no mercado profissional e no campo acadêmico-

científico. De acordo com o site Guia do Estudante, existem graduações e mestrados na área da 

educação com a comunicação, a primeira a adotar o curso no Brasil foi a Universidade Federal de 

                                                            
5 Grupo educacional Jesuítas do Brasil – “No Brasil, a Rede Jesuíta de Educação é responsável por 17 escolas, 

colégios e creches, que reúnem mais de 31 mil alunos e quase 2 mil educadores. A Companhia de Jesus mantém 

ainda seis faculdades e universidades, além de atuar fortemente na área de Educação Popular, por meio de várias 

iniciativas, como Centro Santa Fé, Projeto OCA (Oficinas Culturais Anchieta), CAC (Centro Alternativo de Cultura) 

e Fundação Fé e Alegria, que atua em 14 estados, atendendo a mais de 10 mil crianças, adolescentes e jovens”. 

(Disponível em: http://www.jesuitasbrasil.com/newportal/educacao/. Acesso em: 09 jul. 2017). 
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Campina Grande (UFCG). Um dos mestrados mais conhecidos é o da Universidade de São Paulo 

(USP). 

Desde 2012, a USP possui docentes que reproduzem conhecimentos educomunicativos aos 

alunos. Por meio da metodologia de ensino aplicada na universidade, na Educom (especialização 

em educomunicação) dessa universidade paulista, é produzida a revista “Educação e 

Comunicação” que é desensenvolvida pelos docentes e discentes.  

As disciplinas que costumam fazer parte da grade curricular do estudante de 

educomunicação são: Fundamentos da Educomunicação, Pedagogia da Comunicação, Linguagem 

Audiovisual, Tecnologias da Informação, Pedagogia de Projetos, Gestão das Relações nos 

espaços educativos, Cibercultura, entre outras disciplinas curriculares. 

É importante ressaltar o profissional de educomunicação como parte fundamental do 

processo de aprendizagem que a sociedade do conhecimento exige, sendo esta profissão 

considerada uma das principais “do futuro” e, também, uma espécie de professor do futuro. 

Segundo Vanessa Vera, o que diferencia o professor tradicional do educomunicador é: 

 

“A diferença de um Professor para um Educomunicador é que diferentemente do 

professor que enfatiza apenas a transmissão de conteúdo, repetindo sempre 

fórmulas e sínteses, o profissional de educomunicação enfatiza o processo, em 

que por meio do uso de recursos midiáticos busca formar cidadãos críticos, para 

que estes compreendam e interfiram na realidade social, tornando-se um sujeito 

ativo e participativo na sociedade” (VERA, 2013). 
 

 

Dessa maneira, o educador busca realizar uma aprendizagem que desenvolva o senso 

crítico, uma leitura mais ampla de mundo e, também, usa interações alternativas que se adequam 

ao uso do indivíduo com as novas tecnologias, isso é, uma nova maneira de comunicar-se. 

 

Considerações finais 

A chamada “Era da informação” fortalece, cada vez mais, a exigência do diálogo e a 

aceitação de todos os grupos e indivíduos. Em um momento em que a comunicação, expressa de 

forma errônea, poderá ocasionar conflitos e problemas, o educador precisa ter cada vez mais a 

função de promover ações que estimulem a criatividade, os debates críticos e as práticas cidadãs 
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como solidariedade, tolerância e empatia, de modo que opiniões diferentes sejam aceitas de forma 

harmoniosa. 

Levando tudo isto em conta, a edição da InfoEquipe demonstra que o ambiente escolar se 

apresenta como um importante espaço para se pensar a Educomunicação por meio de produções 

midiáticas, como a revista, valorizando e privilegiando as ações educomunicativas que são 

praticadas e atingem tanto os alunos, como os educadores e colaboradores da instituição. 

O objetivo principal é o de estabelecer uma interação com os alunos, de modo que, a 

escola entenda quais são as suas necessidades, em quais projetos eles poderão adquirir maior 

capacidade cognitiva e, também, pode incentivar uma maior proximidade dos alunos com os 

educadores. Talvez isto ajude a compreender que a publicação da InfoEquipe alcançou uma 

excelente recepção de público, visto que, a edição não abrangeu somente os alunos e responsáveis 

da instituição, mas também, os colaboradores. 

Indo além, apesar de ser uma ciência nova, a Educomunicação está em constante 

evolução, posto que, as novas tecnologias surgem de maneira veloz e as interações dos novos 

alunos também. Os educadores não podem estar indiferentes quanto à velocidade, essas práticas 

educomunicativas trazem resultados surpreendentes para a aprendizagem do aluno.                 

O resultado positivo desse produto valida e inspira a produção de outros meios 

midiáticos impressos no Estado do Pará, ampliando assim a vivência educomunicativa, também, 

no contexto amazônico, sendo então uma prática que aproxima e compreende as pessoas 

participantes dos processos de educomunicação. 
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