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Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar a maneira como o suplemento infantil 
Folhinha, publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, trabalha e transmite conceitos de cidadania por 
meio do conteúdo de suas reportagens. Entende-se a cidadania como um dos elementos 
primordiais na formação de um indivíduo. Sua construção se dá principalmente na  infância e é 
refletida posteriormente em suas atitudes dentro da sociedade. A análise mostrou que a Folhinha 
pode incitar  leitores a terem ações de cidadania porque a mensagem transmitida, ou seja, a idéia 
principal para se escrever reportagem, tem esse intuito e consegue atingir esse objetivo 
Entretanto, é constatado que as reportagens e a linguagem utilizada pelos jornalistas e textos 
jornalísticos são feitos de maneira superficial e com características deficitárias para a leitura e 
compreensão de seu público alvo, as crianças. 

 
 

Palavras-chave: Suplemento infantil; cidadania; criança; responsabilidade jornalística 

 

 

Introdução 

  

                                                 
1 Trabalho apresentado ao Intercom Júnior – XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom 2005. 
2 Graduanda do curso de Comunicação Social – Jornalismo da PUC-Campinas. 2005. e-mail: andreialedio@yahoo.com.br 
3 Graduanda do curso de Comunicação Social – Jornalismo da PUC-Campinas. 2005. e-mail: bruna83@uol.com.br 
4 Graduanda do curso de Comunicação Social – Jornalismo da PUC-Campinas. 2005. e-mail: k_puccamp@yahoo.com.br  
5 Graduanda do curso de Comunicação Social – Jornalismo da PUC-Campinas. 2005. e-mail: fabiana_buzzo@yahoo.com.br  
6 Graduando do curso de Comunicação Social – Jornalismo da PUC-Campinas. 2005. e-mail: igor_flc@yahoo.com.br 
7 Graduanda do curso de Comunicação Social – Jornalismo da PUC-Campinas. 2005. e-mail: laisrc@gmail.com  
8 Graduanda do curso de Comunicação Social – Jornalismo da PUC-Campinas. 2005. e-mail: mari.ana-teodoro@bol.com.br   
9 Graduanda do curso de Comunicação Social – Jornalismo da PUC-Campinas. 2005. e-mail: mariliapozzer@hotmail.com 
10 Jornalista. Doutor em Comunicação. e-mail: juliano.carvalho@uol.com.br. Professor da disciplina que orientou a 1ª versão 
deste trabalho. 



 2

 A intenção desse artigo é a de demonstrar a relevância da difusão de práticas de cidadania 

na ociedade, sobretudo na infância, por meio de um suplemento infantil. A divulgação desse 

conceito é importante para a organização da coletividade, pois estabelece os direitos e deveres de 

cada cidadão. Sendo assim, além de sua função primordial de informar e entreter, os meios de 

comunicação exercem uma importante participação na formação do indivíduo ao partilhar com 

outras instituições, como família e escola, o papel de instrumento de transmissão de diversos 

conceitos, sobretudo, os de cidadania. 

 O principal objetivo do trabalho é identificar a maneira como esse tema é transmitido aos 

leitores mirins a ponto de incentivar o desenvolvimento de posturas cidadãs. A pesquisa foi 

realizada a partir da análise do conteúdo das reportagens selecionadas durante o ano de 2004. 

Essas reportagens tratam de questões tais como: o respeito ao próximo, os direitos e deveres dos 

indivíduos, a preservação do meio ambiente entre outros assuntos relacionados à cidadania. A 

base teórica utilizada para essa análise foi definida uma vez que se pretende verificar, a partir do 

conteúdo de um determinado veículo de informação, a dimensão, a posição e o enfoque dado ao 

fato.  

A relevância desse trabalho está na importância de se analisar a difusão do conceito de 

cidadania entre as crianças, afinal é nesse período que se inicia a sua formação como cidadã. Esse 

artigo analisa como um suplemento cujo público alvo é o infantil aborda essa temática e avalia 

como esses elementos estão sendo transmitidos, a fim de saber quais os possíveis conceitos que 

poderão ser vinculados nessas crianças. Essa pesquisa também abre portas para futuros estudos 

sobre o tema, mas do ponto de vista dos receptores, uma vez que esse estudo limita-se ao 

conteúdo transmitido. 

 

Cidadania e os jornais infantis 

 

Desde que os meios de comunicação de massa invadiram as vidas dos milhões de 

cidadãos espalhados pelo mundo, há a preocupação de como as informações transmitidas por 

esses veículos seriam assimiladas pelo seu público. Segundo Adorno (1977, p.293), essa 

preocupação surge, segundo a teoria defendida, de que os meios de comunicação inculcam em 

seu público a condição de um status quo, ou seja, induzem a uma assimilação de idéias prontas 
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promovendo uma consciência não-crítica, sem qualquer objeção perante aquilo que eles dispõem 

para apreciação. 

A mídia atual é, cada vez mais, invadida por caráter desprovido de toda a preocupação 

social à medida que se volta para o espetáculo e para o entretenimento puro e simples não se 

atentando para o espaço que poderia vir a ser utilizado para a produção de uma consciência social 

ativa. 

Quanto mais desumanizada a sua ação e seu conteúdo, mais ativa e bem 
sucedida é sua propaganda de personalidades supostamente grandes e o seu 
recurso ao tom meloso. (...) Querer subestimar sua influência, por ceticismo com 
relação ao que ela transmite aos homens, seria prova de ingenuidade 
(ADORNO, 1938, p.291). 
 

Dentro do sistema capitalista a mídia é colocada como o centro do entretenimento de 

milhões de pessoas, o sistema midiático assume a responsabilidade pela formação de arquétipos 

identificáveis que, por sua vez, conduzem as ações daqueles que assimilam seu conteúdo. “O 

sistema midiático se tornou, nas sociedades modernas, talvez o principal gerador e difusor de 

símbolos e sentidos” (MOREIRA, 2003, p.6).  

 Nesse contexto, a midiatização da cultura “acirrou a crise das instituições 

tradicionalmente produtoras de sentido (escola, família, religião, Estado, culturas, locais) e 

facilitou a constituição de novas instancias geradoras e difusoras de sentido” (ZICMAN apud 

MOREIRA, 2003).  Por isso a preocupação em destrinchar um suplemento publicado em um dos 

maiores jornais do país, a Folha de S. Paulo.  

Por ser considerado um dos maiores em tiragem e alcance de público, já que é veiculado 

para todo o país, o jornal se caracteriza como uma das fontes primárias de formação, informação 

e identificação de milhares de leitores em todo território nacional. 

 A partir do momento em que o veículo de comunicação invade as casas trazido 

pelos adultos supõem se que, as crianças, influenciadas pelo meio, acabam consumidoras desse 

produto. Sendo assim, em substituição a uma instituição convencional, o jornal assume para si o 

dever de conduzir juntamente às outras instituições tradicionais o modo de vida de crianças que 

crescem sobre a sua visão de mundo. 

(...) é evidente que um trabalho de integração cívica da criança no meio social 
não pode se limitar à relação pessoal de transmissão de conhecimentos ou a 
solenidade de cultuação dos valores da moral e do patriotismo. Neste sentido é 
que a educação para a cidadania deve se apoiar num vasto programa de 
transmissão de conhecimentos por via da comunicação de massa 
(MARANHÃO, 1993). 
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Segundo Kientz, o principal objetivo dos media (veículos de comunicação de massas) é 

atingir o grande público com muitas mensagens e, para isso, precisa prender a sua atenção. Para 

que essa transmissão seja bem sucedida, resultando em um grande número de leitores assíduos, se 

torna necessário um condicionamento de informações. 

 “Podemos considerar os media uma indústria de transformação que trata as mensagens 

fazendo-as passar por uma vasta gama de operações (filtragens, embalagens)” (KIENTZ, 1973, p.  

76).  No caso específico das reportagens publicadas pela Folhinha, principalmente pela faixa 

etária para a qual esse material se destina, existe a necessidade de uma maior preocupação 

voltada para a inteligibilidade. 

O material escolhido para análise foi o suplemento infantil Folhinha, encartado e publicado pelo 

jornal Folha de S. Paulo. Trata-se de um jornal de grande circulação e um dos maiores do país 

segundo o sítio eletrônico do IVC (Instituto Verificador de Circulação). Os últimos registros são 

de 350 mil exemplares circulando nos dias úteis e 430 mil aos domingos. O uso de uma 

linguagem familiarizada ao universo infantil, frases curtas, discurso direto e textos curtos 

distribuídos em blocos são características desse encarte, o que facilitam a compreensão do 

conteúdo. O objetivo da inteligibilidade é tornar a mensagem acessível a um leitor de quociente 

médio (KIENTZ, 1973, p.90 – 91). 

Desta forma, partindo do pressuposto de que a imprensa, ou o veículo de comunicação, 

carece de uma postura mais conivente diante da responsabilidade que lhe é atribuída pela própria 

sociedade consumidora de seus produtos, visa-se à constatação da forma com a qual o veículo em 

questão aborda o tema cidadania em seu suplemento infantil. A presença do tema é 

inquestionável, mas a forma em que o conteúdo tratado e disposto é o principal objeto de análise. 

Afinal não basta estar presente, espera-se que o corpo de texto, juntamente com a imagem traga 

implícitos conceitos que influenciarão a formação de seus leitores. Adorno (1977, p.293) quando 

se refere aos meios de comunicação de massas afirma que o conteúdo transmitido por esses 

veículos corrobora para uma influência negativa sobre seus leitores,  no caso específico do veículo 

em questão, já que esse não está preocupado na formação cultural de seu público e sim na venda 

comercial e na alienação, afinal essa última só contribui para um consumismo exacerbado 

daqueles produtos que o próprio veículo põe a venda. E ainda, defende que em toda mensagem 

produzida por esses media são carregadas de idéias implícitas que incitam conceitos favoráveis 

ao conformismo e a consciência não-crítica como forma de manutenção da situação vigente que 
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hoje é favorável a própria indústria já que, “(...) impede a formação de indivíduos autônomos, 

independentes e capazes de julgar e de decidir conscientemente” (ADORNO, 1977, p.295). 

Para explorar e analisar o suplemento infantil, Folhinha, foi adotado como método a 

análise de conteúdo (AC). “Análise de conteúdo é qualquer pesquisa técnica cuja finalidade 

consiste em fazer inferências através da identificação sistemática e objetiva de características 

especificadas no interior do texto” (STONE, 1977, p.317). 

 Com base na sustentação trazida por Kientz (1973, p.155) é necessário que a análise se 

submeta a algumas regras precisas que a garantam contra análises parciais e tendenciosas e, só 

assim será considerada uma análise científica. Estabelece-se, portanto, uma série de critérios para 

a análise proposta, nesse artigo, seja fomentada. Ainda segundo o autor, são quatro as exigências 

fundamentais: ser objetivo, de modo que qualquer outro pesquisador possa chegar ao mesmo 

resultado da pesquisa valendo-se da mesma técnica; ser sistemático; abordar apenas o conteúdo 

em questão e quantificar, ou seja, fazer a análise da freqüência de palavras ou símbolos e também 

quais os vínculos que estes mantêm como outros elementos próximos. “Os critérios de 

classificação devem ser definidos com precisão e ser pertinentes de acordo com os objetivos da 

pesquisa” (KIENTZ, 1973, p.168). 

Realizar a análise do simbolismo que está por traz das palavras é um dos pontos-chave, já 

que nela espera-se que as palavras designem conceitos implícitos de cidadania. Por outro lado, a 

linguagem é elemento fundamental para se caracterizar o conteúdo da mensagem, estando ele 

explícito ou não. 

Segundo Stone (1977), é indispensável à análise fazer inferências, isto é, identificar o que 

está sendo dito por traz daquilo que está visível. A análise de frases e palavras faz parte de um 

processo comunicacional, já que elas têm inúmeras variações de sentidos e significados 

dependendo do eixo geográfico-cultural no qual está inserido. Sendo assim cada individuo, de 

acordo com sua formação e influência, faz uma análise própria da forma com que as palavras são 

usadas e dispostas no texto.  

A finalidade da análise de conteúdo consiste em inferir a origem, usos e efeitos 
de signos no interior do comportamento em que ocorre (...). Em resumo, a 
análise de conteúdo não estuda o comportamento em si mesmo; focaliza 
artefatos produzidos pelo comportamento, ou seja, discursos gravados e textos 
(STONE, 1977, p.331).    

Para alcançar os resultados da pesquisa, estabeleceu-se alguns critérios de análise do 

conteúdo das informações veiculadas. Alguns deles são: 
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• Disposição gráfica do conteúdo dentro do suplemento; 

• Análise da precisão da linguagem; 

• A presença do conceito e exemplos do tema abordado nas reportagens e resenhas; 

 • Verificar se a mensagem do texto é explícita e clara. 

Quando o foco está no público, o texto é um meio de apelo: uma influência no 

preconceito, opiniões, atitudes e estereótipos das pessoas. “Considerando os textos como uma 

força sedutora, os resultados da AC são variáveis independentes, que explicam as coisas (...), 

contudo a AC fornece as variáveis independentes no delineamento de estudos sobre efeito da 

mídia.” (BAUER, 2002, p.192). 

A constatação de como o material é veiculado pelo jornal servirá também para a 

verificação da qualidade e do comprometimento da imprensa no processo educacional e de 

formação do leitor / indivíduo com relação aos direitos de deveres do cidadão como ser social. 

 

A Folhinha 

 

O material definido como objeto de análise foi o conteúdo publicado pelo suplemento 

infantil Folhinha. Justifica-se essa escolha pela abrangência do mesmo, uma vez que é encartado 

em um dos maiores jornais do país, a Folha de S. Paulo. O jornal, criado em 1921, inicialmente 

possuía o nome de Folha da Noite. Em 1925, cresceu e originou uma segunda edição matinal 

nomeada Folha da Manhã. Os periódicos foram fundados pelos jornalistas Antônio dos Santos 

Figueiredo, Mariano Costa, Ricardo Figueiredo, Olival Costa e Pedro Cunha. Em 1931, é 

vendido a Octaviano Alves Lima que cria uma terceira edição, a Folha da Tarde. Em 1960, as três 

edições se fundiram na atual Folha de S. Paulo. Em 1962, os empresários Octavio Frias de 

Oliveira e Carlos Caldeira Filho adquirem o periódico e desde então introduziram uma série de 

mudanças.  

Dentre elas, a mais significativa ocorreu em 10 de dezembro de 1958, com a criação de 

cadernos: o primeiro deles a Ilustrada e o segundo, o suplemento infantil Folhinha, cinco anos 

depois. De acordo com o atual projeto editorial do diário, a segmentação em suplementos é uma 

maneira encontrada de “organizar psicologicamente a leitura e atrair novas frações do próprio 

leitorado” (FOLHA ON LINE, 1998). 
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O suplemento infantil Folhinha foi criado com o objetivo de abordar temas para um 

público-alvo com idades entre sete e treze anos e que faz parte da mesma realidade sócio-

econômica dos demais leitores do jornal. A Folhinha de S. Paulo, como era denominada no 

início, foi criada no dia oito de setembro de 1963 pela jornalista Helena Miranda de Figueiredo 

(que também foi a primeira editora do jornal) e pelo cartunista Maurício de Sousa. Em 1988, a 

publicação passou a se chamar apenas Folhinha. Desde essa data até o ano de 2001 a editora era 

Mônica Costa e, atualmente, a responsável pela editoria é a jornalista Sylvia Colombo. Desde o 

início, o suplemento traz reportagens, histórias infantis e passatempos. A primeira edição era em 

formato tablóide, contava com dezesseis páginas e vinha encartada no jornal aos domingos. Logo 

depois, em 1966, foi para doze páginas; passado um mês desta data, reduziu-se para oito páginas 

(número atual).  

Analisando a linha editorial do semanário, percebe-se a intenção de se fazer um jornal 

para as crianças com foco em reportagens, mas com ênfase também no lazer e no entretenimento.  

A Folhinha deve orientar seus esforços no sentido de incorporar a criança ao 
mundo real, pela informação e não só pelo divertimento, sem negligenciar as 
possibilidades didáticas e lúdicas do suplemento. É possível concluir que o 
suplemento infantil (Folhinha) deve obrigatoriamente tratar de temas 
mobilizadores (COSTA apud FARAONE, 2003, p.36). 

 
  Com base nessa proposta, observa-se que ele pode ser utilizado, entre outras coisas, como 

um meio de divulgação do conceito de cidadania. Nesse sentido, uma avaliação do conteúdo 

veiculado pela Folhinha torna-se relevante, já que há uma tentativa, por parte da linha editorial, 

de promover uma inserção social. Para Moreira (2003), “parece-me inequívoco que os diversos 

meios de comunicação exercem hoje uma função pedagógica básica, a de socializar os indivíduos 

e de transmitir-lhe os códigos de funcionamento do mundo”, sendo assim, ele conclui, por meio 

do pensamento de Hinkelammert, que os indivíduos encontram, diante de estâncias como família, 

escola, entre outras, novas formas de resistir e reagir a essa influência dos meios de comunicação 

(2003). 

Ainda segundo pensamento de Moreira, nota-se a importância e o papel que os meios de 

comunicação podem exercer na construção de uma sociedade mais democrática e na produção de 

verdades. A partir disso, foi feita uma análise que levantou quais conceitos de cidadania estão 

presentes nas reportagens publicadas pelo  caderno, analisou-se também a maneira como elas 

foram publicadas e se elas poderiam incentivar seus leitores-mirins a praticarem ações de 

cidadania (2003). 
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Hoje, o suplemento infantil do diário Folha de S. Paulo, circula aos sábados e é composto 

por oito páginas. As folhas centrais são destinadas às chamadas de capa e as demais abrigam 

cinco seções fixas: Cartas, Dicas de Games, Agenda Cultural (filmes, peças de teatro, eventos, 

cursos), Histórias em Quadrinhos e Brincadeira. Além das reportagens de capa e desses espaços 

fixos, são publicadas pequenas reportagens jornalísticas com as mais variadas temáticas que, em 

sua maioria (assim como as anunciadas na primeira página), estão relacionadas à cultura – 

entende-se pelo termo como um conjunto de padrões de comportamentos, das crenças, das 

instituições e de outros valores morais que caracterizam uma sociedade – lazer e entretenimento, 

curiosidades, ciência e atualidades.  

Cultura consiste nas maneiras socialmente aprendidas de se viver em 
grupos humanos. Envolve todos os aspectos da vida social, incluindo 
tanto aprendizagem quanto comportamento. É um todo complexo, que 
inclui linguagem, conhecimento, crença, princípios morais, lei, estética 
(incluindo arte, arquitetura, comida e vestuário) e costumes. 
(INTERCLASS, 2004). 
 

Pode-se observar também, por meio do conteúdo publicado no caderno, que há uma 

quantidade considerável de jogos, brincadeiras e promoções, o que amplia a sua função, que 

deixa de ser exclusivamente informativa, e se volta também ao entretenimento.  

Por ter um público-alvo específico, o infantil, o semanário apresenta um visual igualmente 

direcionado a ele, utilizando-se muito de recursos visuais como ilustrações, fotos e cores. Ainda 

para atender a esse público, os textos publicados também são escritos com uma quantidade de 

caracteres menor do que a habitual (cerca de 2,5 mil), ou seja, uma reportagem publicada em 

qualquer outro caderno que apresenta em média quatro mil caracteres.   

Para obter-se os resultados pretendidos, adotou-se os seguintes procedimentos: a primeira 

etapa consistiu na seleção das reportagens cujo conteúdo foi analisado durante a segunda etapa da 

pesquisa, de acordo com os critérios de análise já descritos nesse artigo.   

Esse primeiro momento teve caráter exploratório, visava identificar e selecionar o 

material a ser estudado. Essa coleta de dados foi feita por meio da análise de todo o conteúdo 

publicado no período de um ano, no caso o ano de 2004, com o propósito de identificar 

reportagens, notas e dicas de lazer e entretenimento que abordassem temas de cidadania. Foi 

estabelecido o período de um ano para verificar a freqüência com que o assunto foi abordado. 

O material coletado do suplemento foram textos jornalísticos que abordavam algum 

conceito de cidadania. A idéia de cidadania acompanha a humanidade há muitos séculos, no 
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entanto, o termo cidadania somente se estabelece com a eclosão das revoluções burguesas do 

século XVIII, destacando- se a revolução francesa de 1789 e a criação da Declaração dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, documento este que reconhece e declara os direitos do homem como 

cidadão, em 26 de agosto do mesmo ano.  

Baseado no ideário defendido por Souza (1989) que prioriza a garantia dos direitos 

individuais, entendido como direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, à democracia, 

à saúde, à ir e vir, à moradia, à educação à favor da democracia econômica e social,  do 

aprimoramento da institucionalidade democrática e da construção na sociedade, capazes de 

transformar o direito à cidadania e à democracia numa exigência de todos e, justifica-se assim o 

motivo pelo qual optou-se por esse pensamento como linha a ser serguida na pesquisa. 

Para Souza, a cidadania engloba todos os direitos e deveres de cada indivíduo dentro da 

sociedade, servindo como uma condição para a democracia (1989). Para aprofundar essa 

definição, utilizou-se o trabalho de Tavares. A partir dele, ficou definido que os textos publicados 

deveriam abordar  

temas de interesse para a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e 
deveres como relações comunitárias, urbanidade (...) direitos humanos, civis, 
políticos, sociais, econômicos (...) noções de saúde, nutrição, higiene, 
saneamento básico e de proteção ao meio ambiente (TAVARES, 1993, p. 86). 

 
Esse levantamento reuniu um total de 21 textos que se enquadraram nesses temas e foram 

submetidos à analise que constituiu a segunda etapa do trabalho.  

Definido o universo da pesquisa, iniciou-se a sua categorização, ou seja, o processo de 

determinar as dimensões do material coletado. Como foi citado, as categorias de análise 

pretendem classificar quanto: a disposição gráfica do conteúdo, a adequação da linguagem, os 

conceitos utilizados e a forma como a mensagem é transmitida. 

O tamanho do texto, das fotos, dos recursos gráficos apresentados nas reportagens, assim 

como a diagramação do jornal são aspectos relevantes para análise, uma vez que, a forma como o 

semanário apresenta esses elementos exige trabalho físico e psicológico do seu leitor 

(ERBOLATO, 1981, p. 64) e por se tratar de um material destinado às crianças esses elementos 

adquirem uma relevância ainda maior: a presença de fotos e ilustrações torna a leitura mais 

agradável e natural. 
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A linguagem do texto também é extremamente essencial para a compreensão do conteúdo 

transmitido. Para o leitor entender o que lê, a linguagem deve ser, antes de tudo, familiar e 

acessível. 

Para comunicar o jornal precisa falar a língua local, e nessa língua “transmitir 
conhecimentos”. A acessibilidade do texto a leitores pouco proficientes pela 
idade, como no caso dos leitores dos jornais infantis, deve ser considerada como 
papel do jornal (FARAONE, 2001, p. 10). 

 
Outro item de categorização trata dos conceitos e exemplos de cidadania presentes nos 

textos. É importante elencar tais itens, uma vez que existe uma diferença entre conceito e 

exemplo, já que, 

 
não há modo de mandar, ou ensinar mais forte, e suave, do que o exemplo: 
persuade sem retórica, impele sem violência, reduz sem porfia, convence sem 
debate, todas as dúvidas desata, e corta caladamente todas as desculpas. Pelo 
contrário, fazer uma coisa, e mandar, ou aconselhar outra, é querer endireitar a 
sombra da vara torcida (BERNARDES, 2000). 
 

 Para finalizar e concluir a análise, pretendeu-se estudar a mensagem inserida nas 

reportagens. Mensagem é a idéia central inserida no texto e é composta por uma seleção e 

combinação de signos realizada por um determinado indivíduo, no caso, o emissor. 

 

Análise 

 

O suplemento infantil Folhinha, ao abordar temas relacionados à cidadania, incentiva ação 

cidadã nos seus leitores mirins. Segundo a ex-editora do caderno Costa, os principais assuntos 

tratados são os de cidadania e de ecologia porque se percebe que desde cedo a criança tem uma 

preocupação com o futuro. E o futuro diz respeito a uma postura correta do ponto de vista 

ecológico e da cidadania. (COSTA apud FARAONE, 2001, p.10).  

Para fazer as considerações a que este trabalho se propõe, foram analisadas vinte e uma 

reportagens previamente selecionadas de acordo com critérios que apresentassem aspectos 

relacionados a cidadania. Esses foram determinados com base em conceitos já classificados 

como: direitos sociais, direitos políticos e direitos civis.  

Dentre as reportagens analisadas, verificou-se que dezessete incitam ações de cidadania, 

como por exemplo, a reportagem Ajudar também é aprender (edição de 23 de outubro), cujo 

texto fala sobre solidariedade, abordando o trabalho de crianças de escolas particulares que 
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colaboram com a educação de crianças carentes e ONG’s. Uma das fontes usadas pela 

reportagem, André, de 13 anos, ao dizer “o trabalho voluntário serve para a gente ver que não 

está sozinho no mundo e que tem gente que precisa de nós”, demonstra que muitas crianças têm a 

percepção de que custa pouco ajudar quem precisa e que isso é muito importante para a formação 

de um cidadão consciente de seus direitos na sociedade. 

Outra reportagem traz um incentivo positivo à questão da preservação do meio ambiente. 

Intitulada como Mudança de hábito (edição de 14 de agosto), o texto estimula ações de cidadania 

ao promover a idéia de que todos podem mudar suas atitudes e colaborar com a questão do 

esgotamento da água. Esse estímulo é dado por meio de exemplos de crianças que participam de 

projetos ambientais e também de dicas com o intuito de economizar água. O texto, ao utilizar 

frases como “garantir um futuro melhor para si mesmo” mostra preocupação em passar para as 

crianças a situação real do mundo. Uma das personagens, por exemplo, com a ajuda dos pais, 

fundou a ONG Mingau, Movimento infantil guardiões das águas do universo, cujo objetivo é 

incentivar a preservação do meio-ambiente.  

A resenha do livro Uma vila para entender o mundo é o outro exemplo de promoção de 

cidadania, pois aborda a necessidade de conhecer as pessoas para respeitar suas diferenças. No 

texto, a mensagem do autor é clara: “ele acredita que, se a gente sabe quem são nossos vizinhos, 

fica mais fácil viver em paz”.  

As quatro restantes, apesar de se relacionarem ao referido tema, não estimulam a criança a 

desenvolver uma consciência cidadã. Isso se torna evidente na matéria Clima sofre com a ação 

do homem, de 9 de outubro. Ela foi escolhida para análise, pois remete, logo no título, a um 

exemplo de cidadania – a necessidade de não poluir o planeta e de reflorestá-lo. Entretanto, o 

texto não traz informações para o leitor sobre como é possível preservar o meio-ambiente e de 

como não poluir o planeta. Assim, a matéria em si não estimula exemplos nem conceitos de 

cidadania. 

Embora a maioria das reportagens coletadas para análise remeta a ações de cidadania, 

nove delas apresentam algumas deficiências textuais que podem ser ininteligíveis para o público-

alvo do suplemento infantil – crianças de sete a treze anos. As deficiências encontradas se 

referem a termos, frases e expressões de difícil compreensão para esse público especifico, como o 

emprego de vocábulos na reportagem Só 1% da água da Terra está disponível, de 14 de agosto, 

que traz as siglas OMC e ONU; ambas, apesar de descritas, poderiam ser melhor explicadas. 
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Outro exemplo relevante de frases deficientes é o da reportagem Manchas na linha do tempo 

(edição de 11 de setembro), que traz frases como “reapareceu com força total uma espécie de 

fantasma do mundo civilizado chamado terrorismo”. 

Há ainda uma desorganização na disposição de informações, evidente também na 

reportagem Clima sofre com a ação do homem. Em um determinado parágrafo, a repórter cita 

que a indústria de petróleo desequilibra os ecossistemas do ar e da água e assim impede que as 

pessoas usem energia limpa. Depois de desenvolver essa idéia, a repórter dá outra informação, 

não relacionada com a indústria do petróleo, para somente depois, no terceiro parágrafo, explicar 

porque esse tipo de indústria desequilibra o ecossistema. 

Uma segunda análise feita com base na diagramação da Folhinha mostra que a maioria 

das posições dos textos está localizada na chamada zona morta, ou seja, aquelas em que o leitor 

possui menor visibilidade de leitura que se localizam na parte inferior esquerda nas páginas 

ímpares e na inferior direita das páginas pares. Nas zonas principais, as denominadas primárias e 

secundárias, há um predomínio de ilustrações e fotos. “As zonas são centros dominantes, pontos 

– chaves, direções de entrada e outras de saída” (ERBOLATO, 1981, p.64).  

Como complementa Costa “o papel do jornal infantil é favorecer a leitura, porque ele é feito de 

letras, imagens também, então a criança com eles é exposta ao mundo que ela pode ler e que ele 

pode ver, que é o mundo do fotojornalismo” (COSTA apud FARAONE, 2001, p.18). Muitas 

vezes, o tamanho das imagens é igual ou até mesmo maior que o próprio texto, como é o caso da 

matéria Menino virou pintor de árvore, de 3 de abril, na qual o tamanho da ilustração (7,5 X 4,5 

cm²) supera o do texto (7,5 X 3,5 cm²). Sendo assim, verifica-se que texto e imagens têm a 

mesma importância para o suplemento infantil. 

  
Conclusão 

 
A partir dos estudos feitos para o desenvolvimento deste artigo, a primeira consideração 

notada é a importância da criação do suplemento infantil “Folhinha”, por um veículo da 

abrangência de público e relevância institucional do jornal Folha de S. Paulo, que  serve, como 

um instrumento utilizado para trabalhar conceitos e noções de cidadania. Entende-se como 

cidadania o conjunto de direitos e deveres que a prática acarreta na organização e 

desenvolvimento da sociedade. É importante lembrar que o caderno é composto por reportagens 

de entretenimento como dicas de livros, jogos e opções de lazer. Apesar destes assuntos terem o 
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lúdico como função principal, muitas vezes, também se encontram conceitos e aspectos que 

podem incentivar a ação cidadã, além de levantar uma discussão referente ao tema em questão. 

O que se evidenciou e se confirmou durante a análise de textos, fotos, gráficos e 

ilustrações é que as noções e idéias de cidadania estão presentes na variedade de assuntos tratados 

nas reportagens. Desse modo, percebeu-se que, mesmo sem a intenção direta do veículo, o 

suplemento promove um trabalho de educação e exposição de princípios referentes ao ato 

cidadão. 

Entretanto, é constatado que algumas reportagens apresentam palavras e termos que não 

correspondem à idade do público alvo, crianças de 07- 13 anos, além do texto se apresentar, 

muitas vezes, desestruturado. Esses aspectos, como conseqüência, dificultam e agravam a 

compreensão da leitura, conseqüentemente, a mensagem também é prejudicada. Apesar disso, 

compreendeu-se que os conceitos de cidadania são abordados de forma relevante e que a tentativa 

do semanário Folhinha em publicar reportagens que atraiam a atenção das crianças, ainda que 

indiretamente, é válida. A importância em propagar o conceito de cidadania na sociedade é 

conscientizá-la dos direitos e deveres do ser humano. A cidadania é um elemento que faz parte da 

educação e da formação do homem, e é imprescindível que esta aprendizagem se dê desde a 

infância. É por meio da cidadania que se inserem, entre outras coisas, noções de relações 

comunitárias, direitos humanos, civis, políticos, noções de saúde e de proteção ao meio ambiente. 

Contudo, para realizar uma comunicação eficiente para com o público infantil seria 

necessária uma adequação da linguagem, ou seja, siglas deveriam ser mais bem explicadas, 

palavras difíceis substituídas, termos complicados detalhados e em assuntos mais delicados, 

como terrorismo, religião, guerras, poderiam se elaborar associações compatíveis ao universo 

infantil. Tudo isto seria viável para que o texto se tornasse condizente ao público leitor e a 

mensagem transmitida mais eficiente.  
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