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Resumo 

 

O Jornalismo infantil é uma segmentação que, aos poucos, desaparece em veículos de 

circulação nacional, ao mesmo tempo em que observamos o crescente aumento do 

desinteresse de jovens e adultos por informação. Dessa forma, a pesquisa em questão 

tem como objetivo analisar o conteúdo informativo desenvolvido pelo caderno Folhinha 

do jornal Folha de São Paulo, durante sua veiculação impressa, identificando o que era 

transmitido para crianças, assim como a importância de incentivar a busca pela 

informação desde a infância, fase em que é desenvolvido o pensamento crítico. 
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Introdução 

O jornalismo voltado para crianças começou a dar seus primeiros passos entre os 

séculos XIX e XX, quando ainda se fortalecia o entendimento da infância, a importância 

desse momento da vida na construção do pensamento crítico social do ser humano e a 

necessidade de olhar para as crianças não como adultos incompletos, mas pessoas em 

estágio específico de desenvolvimento, dotadas de seus próprios desafios e 

peculiaridades. 

Dessa forma, surgiram diversas iniciativas relacionadas à informação, formação 

e educação infantil. E no campo do jornalismo, entre as primeiras publicações 

brasileiras nesse segmento estão o Jornal da Infância, que surgiu em 1898 e também, a 

revista semanal O Tico-Tico, de início em 1905. Mas atualmente, quase não se vê ou 

escuta mais falar sobre o jornalismo feito para crianças. Surge desse ponto a 
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necessidade de repensar sobre o papel do jornalismo na construção de pessoas mais 

conscientes e com pensamento crítico, logo na infância.  

Cada vez menos os jovens se interessam por informações jornalísticas, segundo 

dados do IBOPE, e atualmente, adultos se informam cada vez menos, ambos em 

detrimento de programas televisivos e demais veículos que apenas entretém. Dessa 

forma é possível concluir que um ciclo de desinformação vem se desenvolvendo e uma 

das explicações para esse fenômeno consiste em não existir na fase da infância uma 

aproximação adequada das crianças com o mundo da informação. 

E como a infância é um desenvolvimento contínuo de novas experiências, assim 

como de identificação de necessidades próprias e definição de hábitos e características 

culturais, torna-se mais natural infundir nas crianças a importância do jornalismo, ao 

invés de esperar até a fase adulta e assim, estimular desde cedo a conscientização. 

Por esse motivo, tendo como objeto de estudo a Folhinha, o maior jornal de 

circulação com editoria online para crianças, é necessário entender qual o conteúdo 

desenvolvido para crianças desde a sua criação, assim como a importância da existência 

desse segmento que aos poucos deixa de existir. 

  

Metodologia 

Na primeira parte da pesquisa foi feita a identificação e leitura da bibliografia 

pertinente, seguida do estudo da mesma, visando a apreensão dos conceitos de 

jornalismo especializado e da história recente da imprensa no país. Nessa etapa também 

foi realizada a pesquisa e leitura de bibliografia relacionada às fases de desenvolvimento 

intelectual e social da criança, visando identificar a importância do Jornalismo infantil 

no contexto do desenvolvimento integral de crianças, que possibilitaram a escrita 

apresentada nos resultados obtidos. 

O trabalho foi feito com base na Análise de Conteúdo, tendo como objetivo a 

análise de exemplares da Folhinha. Em Pesquisa Social, Métodos e Técnicas, 

(RICHARDSON, 2008, p.222) apresenta a Análise de Conteúdo como um método 

capaz de identificar símbolos e características da comunicação, sendo, portanto, 

instrumento básico para compreender “o homem, sua história, seu pensamento, sua arte 

e suas instituições”.  
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A Análise de Conteúdo é um conjunto de técnicas de análises das 

comunicações visando obter, através de procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam inferir conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

(BARDIN, 1979, p.31 apud RICHARDSON, 2008, p.223). 

Após coletados e analisados, na perspectiva da Análise de Conteúdo, exemplares 

da Folhinha, sendo duas edições do caderno infantil de cada ano de existência, 

totalizando 105 edições, a ampla cobertura do periódico possibilitou a discussão 

apresentada a seguir. Nesta seleção, foram considerados um exemplar do primeiro 

semestre do ano em questão, e outro do segundo semestre. Como ilustrada no projeto de 

pesquisa, aqui está a sequencialidade dos anos, dos semestres e dos meses para a 

pesquisa para estudo do tema e construção do trabalho: 

 

Ano de 

publicação 

Semestre de 

publicação 

Mês do qual será escolhido o caderno 

Folhinha 

1963 2º semestre Setembro 

1964 1º semestre Janeiro 

1964 2º semestre Julho 

1965 1º semestre Fevereiro 

 

Na análise, foram considerados apenas os conteúdos com valor jornalístico, ou 

seja, aqueles que abordam questões do cotidiano, desprezando os conteúdos 

especificamente caracterizados como de entretenimento, como desenhos, quebra-

cabeças e outras formas de jogos, sugestões diversas de atividades, etc. Os exemplares 

da Folhinha necessários à análise foram obtidos no site do jornal Folha de S. Paulo, no 

acervo online.  

 

O reconhecimento da infância e o Jornalismo infantil  

O reconhecimento da infância se deu de forma muito tardia. Mary Del Priore, 

historiadora brasileira, vai explicar que apenas no século XIX as crianças passaram a ser 

reconhecidas, “Em meio ao mundo adulto, o universo infantil não tinha espaço: as 

crianças eram obrigadas a se adaptar ou perecer” (PRIORE, 2007, p.48). As crianças 

eram vistas como adultos incompletos, incapazes e não como seres pertencentes a uma 

fase específica e igualmente importante do desenvolvimento humano. 
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Por muito tempo a infância se desenvolveu sendo negligenciada e sem o valor 

que o sabemos necessário hoje. Apenas com o desenvolvimento da educação, da 

psicologia e da transformação das formas de pensar “o ser humano” é que as crianças 

ganharam atenção e começaram a ser observadas como seres carentes de cuidados 

específicos, passando a ter um espaço no “mundo dos adultos”, o universo social. 

Tudo isso para entendermos que antes mesmo do vago pensamento da 

necessidade de criação do segmento Jornalismo infantil, muito foi preciso ser feito para 

o desenvolvimento da educação e produção literária para as crianças. E foi justamente 

com os livros que um grande passo para o surgimento do Jornalismo infantil foi dado.  

 

A aparição da literatura para crianças está relacionada à educação escolar, a 

qual começou a ser valorizada no século XVII. A partir disso, a população 

passou a entender a importância de educar as crianças e prepará-las para a fase 

adulta. (VARÃO, 2009, p.5).  

 

E foi com autores como o francês Charles Perrault que os contos infantis 

ganharam força e passaram a ser tão importantes para a infância. Mas enquanto no 

mundo essa revolução acontecia, no Brasil, apenas no século XIX as histórias 

começaram a se destacar, com autores como Monteiro Lobato e seus contos de gênero 

realista, brincando com a imaginação, mas também refletindo sobre a sociedade. 

As ilustrações também foram de grande contribuição para esse cenário. No 

século XVIII, as histórias em quadrinhos passam a se destacar, tanto em publicações 

para crianças, quanto para adultos. Mas foi com a infância, de fato, que essa arte 

combinou e assim, passaram a surgir as primeiras revistas infantis, combinando 

quadrinhos, pequenas histórias, passatempos e curiosidades.  

Com o tempo, esses periódicos foram se desenvolvendo ao redor do mundo e no 

Brasil, em 1898, surge a primeira publicação, o Jornal da Infância e em seguida, no ano 

de 1905, a revista O Tico-Tico se populariza entre as crianças. Desde então, poucos 

meios de comunicação se comprometeram em desenvolver essa segmentação. 

Atualmente, buscando por veículos brasileiros voltados para o público infantil, 

encontramos poucas versões online, não muito conhecidas, como O Jornalzinho e o 

Jornal Joca. Revistas como Atrevidinha (que em muitos aspectos não se encaixa em 

jornalismo segmentado), Ciência Hoje das Crianças e Recreio. Programas infantis em 

canais televisivos, como Discovery Kids ou Disney Channel, são mais comuns, no 

entanto, mesmo possuindo alguns programas de caráter educativo, não são jornais que 
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têm como objetivo principal informar, limitando-se à conteúdos que mostram 

curiosidade do mundo da criança, mas que não se desenvolvem para questões mais 

amplas, relevantes e atuais. 

Em relação ao jornalismo impresso, três grandes jornais já desenvolveram 

conteúdo para crianças, o jornal O Globo, com o caderno o Globinho, que parou de ser 

publicado em julho de 2013, depois de 30 anos de circulação, o jornal O Estado de São 

Paulo, com o Estadinho, que parou de ser publicado em abril de 2013, após 25 anos de 

circulação e o jornal Folha de São Paulo, que parou de ser publicado em 16 de abril de 

2016. Os jornais Globinho e Estadinho comunicaram que os cadernos continuariam em 

versão digital, mas poucos meses depois ambos deixaram de atualizar o site. Permanece 

agora apenas a Folhinha com sua versão online.   

E com o contínuo desaparecimento dos jornais infantis, discursos de 

profissionais da área da comunicação passaram a alertar sobre a necessidade de 

conteúdo voltado para crianças. A jornalista Juliana Doretto, por exemplo, que 

desenvolve pesquisas na área e escreveu o livro Pequeno leitor de papel: jornalismo 

infantil na Folhinha e no Estadinho, por meio de seus estudos, afirma que as crianças 

também se interessam pelo o que entendemos como notícias de adultos. 

Os temas que as crianças procuram são bastante diversificados e elas não 

reclamam se encontram 'notícias de adultos'. Reclamam mesmo é do modo 

como a jornalista fala das 'notícias tristes', mas isso não significa que elas 

queiram deixar de saber, é só ser dito de maneira não sensacionalista. 

(PENINA, 2016) 

Ainda em sua tese de mestrado, a autora e jornalista, lembra que o acesso às 

mídias também é um dos direitos assegurados para a criança, como ficou decidido na 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovado pela Assembleia Geral 

da ONU, em 1989, da qual o Brasil participou e concordou junto à 196 países sobre a 

legislação voltada para a proteção e bem estar da criança. Isso reafirma que sim, as 

crianças necessitam de informações, assim como o acesso adequado aos meios de 

comunicação. Dessa forma, onde estão os profissionais especializados e os veículos 

adequados a esse público?  

No período da infância as crianças estão em processo de formação, ou seja, 

precisam de orientações, de caminhos, por isso é preciso expor a necessidade de um 

conteúdo informativo adequado a sua faixa etária, elas não precisam reivindicar por 
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isso, a iniciativa deve partir da maioridade responsável. Produções noticiosas para 

crianças deveriam existir em maior número e também com fácil acesso. 

Outra defensora do segmento, a jornalista Simone Ronzani, especialista em 

Gestão do Entretenimento e autora do website Recontando, também afirma a 

importância dessa especialização jornalística, pelo potencial que apresenta na formação 

de adultos conscientes e do consequente papel que podem desempenhar na sociedade. 

A formação cidadã a partir dos meios de comunicação, das notícias e seus 

contextos, é o primeiro passo à formação de adultos racionais, maduros, capazes 

de analisar criticamente quaisquer contextos histórico/social. É quando o 

conhecimento e a ciência passam a ter importância determinante na forma de 

pensar a vida em sociedade. Ao ter contato com Recontações, notícias 

recontadas e ilustradas especialmente ao seu entendimento, as crianças 

emancipam-se, passam a pensar por elas mesmas, superam situações de 

infantilização, passam a se comportar orientadas por pensamentos próprios, 

construídos a partir de seu conhecimento e experiências. (RONZANI, 2014, 

p.224). 

Atualmente, há mesmo quem defenda a inserção do jornal nas salas de aula de 

crianças e adolescentes, como instrumento pedagógico. É o caso da pedagoga Maria 

Alice Faria, autora de três livros nos quais defende este uso para os jornais por acreditar 

que eles são importantes “mediadores entre a escola e o mundo”. (FARIA, 2009, p.10). 

Citando a jornalista argentina Roxana Murdochowicz, que chama o jornal de “janelas de 

papel”, a autora afirma que essas “janelas” proporcionam o contato dos alunos com a 

atualidade, inserindo-os no contexto da sociedade em que vivem e preparando-os para 

serem leitores críticos e capazes de desempenhar bem seu papel na sociedade. 

O jornal é também uma fonte primária de informação, espelha muitos valores e 

se torna assim um instrumento importante para o leitor se situar e se inserir na 

vida social e profissional. Como apresenta um conjunto dos mais variados 

conteúdos, preenche plenamente seu papel de objeto de comunicação. Mas não 

só, pois como os pontos de vista costumam ser diferentes e mesmo conflitantes, 

ele leva o aluno a conhecer diferentes posturas ideológicas frente a um fato, a 

tomar posições fundamentadas e a aprender a respeitar os diferentes pontos de 

vista, necessários ao pluralismo numa sociedade democrática. (FARIA, 1991, 

p.11). 

Enfim, o jornalismo em sua essência é o “contar histórias” e por que privar, 

justamente, as crianças de ter contato com fatos do mundo real, as histórias que 

compõem o universo ao qual fazem parte? Essas pessoas “não vivem em uma bolha”, 

mas estão inseridas nos mesmos ambientes de seus pais, professores e demais pessoas 

da sociedade, tendo os mesmos direitos de acesso a conhecimentos.  
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Análise de interesse por informação jornalística e entretenimento 

De acordo com dados do IBOPE, sobre a Geração Z (pessoas que têm até 20 

anos), quando o assunto é informação obtida através da TV, as seis primeiras posições 

mais procuradas estão classificadas como entretenimento: Filmes de comédia, Filmes de 

ação/aventura, Programas de comédia, Telenovelas nacionais, Esportes ao vivo e 

Desenhos animados são as prioridades para os jovens. Somente na sétima posição 

aparecem os noticiários locais e em oitava, os nacionais. 

Ainda segundo o IBOPE, a Geração Z – considerada a que não vive offline, ou 

seja, que está constantemente em contato com o mundo virtual – tem como atividades 

mais populares desempenhadas na internet: jogos, salas de bate-papo, atualizar redes 

sociais com fotos/vídeos, escrever em blogs e baixar músicas. 

 Em 2009, a empresa de softwares estadunidense, Symantec, fez uma pesquisa 

sobre quanto tempo as crianças passam online e o Brasil foi um dos primeiros do 

ranking, no qual os jovens entre 8 e 17 anos permaneciam, em média, 70 horas por mês 

usando a internet. Juntando esse dado à pesquisa do IBOPE, concluímos que nossas 

crianças passam boa parte de seu tempo conectados e em busca de entretenimento.  

 Outro ponto muito importante a ser analisado é o fato de que, além das crianças 

serem bombardeadas por entretenimento, também são alvos fáceis da publicidade. Ou 

seja, muito se aproveita desses pequenos seres em fase de desenvolvimento, como fonte 

de lucro, e pouco se pensa que estão em fase de descoberta e desenvolvimento. Pouco se 

pensa em suas necessidades e formação. 

Sendo assim, observando o escasso material jornalístico destinado às crianças e 

relacionando às pesquisas sobre interesse cada vez menos existente por parte dos jovens 

e adultos, é impossível não repensar o modo como a informação é oferecida e o quanto 

isso pode contribuir ou não para o desenvolvimento pessoal. E considerando a infância 

uma fase decisiva do amadurecimento, não é possível olhar para o indivíduo sem fazer 

conexões entre a criança e o adulto. 

Na realidade, são bem raros os adultos que concedem à infância o interesse que 

ela merece: bem raros são os pais que possuem uma ideia de conjunto da 

evolução percorrida por seu filho ou que captam o significado de um momento 

determinado de seu desenvolvimento. [...] Em resumo, dialogamos naturalmente 

sem levar em conta nosso interlocutor (OSTERRIETH, 2010, p.9). 
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Chegamos então ao cerne da discussão – a necessidade de informar as pessoas 

desde cedo para que criem o hábito, percebam a importância e cresçam adultos mais 

conscientes. Por esse motivo as crianças vão às escolas, pois estão na fase de 

perceberem o mundo à sua volta, assim como construir núcleos maiores de 

relacionamento e criarem uma consciência e responsabilidade social. A idade escolar é a 

fase em que se estimulam pensamentos, discussões, respostas e novas perguntas e para 

isso elas necessitam de informações adequadas à sua geração. 

E como afirma o psicólogo Osterrieth, durante os seis anos de idade até os 12, a 

criança vive um momento único de aprendizagem, alfabetização, socialização e 

consolidação do pensamento crítico, fase em que a informação é decisiva: 

O ingresso na escola é também a entrada na antessala de um mundo particular, 

mundo inteligível que o adulto construiu por cima do mundo sensível, 

ultrapassando o que podemos ver e tocar. Decorre daí para a criança uma 

prodigiosa expansão de seu universo, no plano mental dessa vez, e não mais 

manipulável (OSTERRIETH, 2010, p.118). 

Dessa forma, devemos pensar sobre a importância de informar essa segmentação 

de pessoas em acelerado processo de formação. O que elas precisam saber e como 

precisam saber. Reconhecer que para as crianças o tato é extremamente necessário: 

pintar, colar, cortar, estimular a criatividade, sem esquecer de que também são 

considerados nativos digitais. 

Para evitar a formação de uma sociedade composta por adultos incapazes de 

pensar por si mesmos, as crianças precisam desde cedo serem estimuladas, ao invés de 

terem sua criatividade podada pelos padrões escolares pré-estabelecidos, excluídas, 

dessa forma, dos assuntos que povoam o universo ao qual estão em descoberta. 

 

Análise de conteúdo da Folhinha 

A primeira edição do caderno Folhinha, encartado no jornal Folha de S. Paulo, 

foi às bancas no dia 8 de setembro de 1963, com a direção da jornalista Lenita Miranda 

de Figueiredo e com o intuito de apresentar um material exclusivo para crianças. O 

segmento sempre caminhou por duas vertentes: o informativo/didático e o recreativo, 

delimitando assim os assuntos abordados no periódico. 

Publicado aos domingos durante 25 anos, as primeiras edições surgem 

compostas por 16 páginas nas quais uma grande quantidade de textos é apresentada, 

considerando o público definido à época, crianças entre um e 15 anos, que segundo a 
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publicação, é o período de idade no qual os leitores podem ser associadas à Folhinha, 

aproveitar o conteúdo e participar enviando desenhos, textos, fotografias, perguntas, 

sugestões, mesmo que através do auxílio dos pais ou responsáveis.  

Os textos são divididos em colunas, revelando uma estrutura muito parecida com 

o restante do jornal, mas inovando em outros aspectos: as fontes em títulos e chamadas 

não seguem um padrão tipográfico, nem de tamanho. As imagens se dividem entre 

fotografias e desenhos, e as próprias colunas tomam dimensões diferentes, distribuídas 

de forma personalizada em cada página.  

Os textos também não são apresentados de maneira engessada. Enquanto alguns 

aparecem em primeira pessoa (utilizando a personificação, na qual a própria Folhinha se 

dirige às crianças), outros estão em terceira pessoa. Alguns artigos e matérias são 

contados como se fossem histórias, na forma de narração, com diálogo entre 

personagens e mesmo em quadrinhos, o que acontece muito com as chamadas também. 

É comum encontrar personagens desenhados com falas em balões, nos quais 

curiosidades, complementos e de forma geral, reações e interações são feitas com o 

conteúdo mostrado nos textos. 

Essa segmentação do jornal, como citado anteriormente, possui duas vertentes: a 

educativa e a recreativa. Aqui não será investigada a parte recreativa do periódico por 

não apresentar conteúdo jornalístico. Basta citar que a parte recreativa ocupa, em média, 

duas páginas do caderno, sob nomes como Divertimentos, durante as primeiras décadas 

da publicação, e posteriormente Brincadeiras, nos anos 1980. Essa seção aparece 

durante todos os anos de publicação, apresentando passatempos, como jogo dos sete 

erros, cruzadinha e pontos para ligar. 

Durante os primeiros anos, na década de 60, o jornal apresenta um espaço só 

para histórias infantis, de “faz de conta”, mostradas sempre em uma seção específica 

denominada Histórias da Tia Lenita, escritas pela diretora da revista e diagramadas 

sempre com grandes ilustrações. Como o periódico é destinado a crianças, é comum ter 

outros “faz de conta”, além de matérias inteiras e outros artigos que também aparecem 

no formato de histórias, com personagens reais que fazem parte do que é contado ou que 

são inventados para ilustrar e dar apoio à informação. 

Ao longo dos anos, a Folhinha vai apresentando muitas mudanças, tanto em 

relação às seções, quanto ao formato do texto, design e diagramação, mas desde o início 

a cobertura jornalística já é bem delimitada. Suas seções fixas: Histórias da Tia Lenita, 
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O que você vai ser quando crescer? (artigo para instigar as crianças sobre as profissões 

que poderão exercer um dia), Correspondência (carta dos leitores), Lista de associados, 

Ciência (sem forma definida, às vezes é apresentado na estrutura de matéria noticiando 

sobre alguma descoberta ou curiosidade, mas também aparece como história narrativa e 

com desenhos para explicar algum experimento que as crianças podem tentar em casa), 

A criança é notícia (como um espaço social, traz fotografias de crianças em 

apresentações na escola ou artísticas, eventos como formaturas e teatros e demais fotos 

de leitores que enviam ou que visitam a redação), Augustinha (artigos sobre moda e 

bom comportamento), Quem lê vale mais (com sugestões e análises de livros), Se 

começa com… (Uma letra é escolhida e como num dicionário apresentam palavras que 

começam com aquela letra e seus respectivos significados), A criança escreve e desenha 

(textos e desenhos de leitores). 

Seguindo a linha editorial da Folhinha, as matérias são predominantemente sobre 

história (assuntos como Proclamação da República ou Descobrimento da América...), 

literatura (exposições, bibliotecas, novidades...), saúde (como evitar doenças, tomar 

vacina, cuidados...) e meio ambiente (poluição, conscientização, áreas brasileiras, fauna 

e flora…). Em resumo esses são os temas que vão se sobressair em toda a história do 

caderno, em 60 ou já em 2017, esses são os assuntos considerados mais importantes 

para o público infantil. 

Como ao longo do jornal as mudanças são constantes, é difícil analisar até 

mesmo o desenvolvimento das seções fixas, que são muito substituídas ao longo dos 

meses, desaparecendo e voltando com pequenas alterações ou mudanças de nomes, mas 

em décadas de publicação o conteúdo noticioso sempre continua dentro da cobertura 

editorial: história, literatura, teatro, cinema, saúde, educação, ciência, comportamento, 

meio ambiente e curiosidades pertinentes ao mundo infantil. Assuntos que buscam 

instruir, orientar, instigar, formar, educar e conscientizar a criança. 

As tirinhas também são frequentes para ilustrar as matérias, mas ganham um 

espaço especial no final do caderno, apresentando desde duas até oito páginas inteiras. 

Nas primeiras décadas, os quadrinhos O Gaúcho, Horácio, Raposão, são 

predominantes. Maurício de Souza, responsável por grande parte desse conteúdo, ilustra 

muitas matérias da Folhinha. Mas, com os anos, os quadrinhos também vão se 

alternando. Na década de 70: Mickey Mouse, Pato Donald, Pinduca e Tintin, em 80: Lili 
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e Hagar ganham espaço, em 90: Geraldinho e Menino Maluquinho, e já nos anos 2000: 

Glauco, Pedro C. e Adão. 

Outra parte fundamental para análise são as capas das publicações, que nas 

primeiras décadas apareciam sempre em ilustrações (muitas feitas pelo Maurício de 

Souza, com personagens da Turma da Mônica). Quanto às matérias de capa, 

praticamente todas estavam relacionadas a alguma data importante do mês: Ano Novo, 

Carnaval, Páscoa, Dia das Crianças, Férias, Natal – forte aspecto do jornalismo quando 

pensamos em critérios de noticiabilidade. Quando o tema não estava conectado ao 

calendário, algum outro assunto dentro da linha editorial da Folhinha (história, saúde, 

meio ambiente), ganhava espaço. Apenas entre as décadas de 80 e 90 que as matérias de 

capa passaram a abordar outros temas saindo das datas comemorativas. 

Outro aspecto importante: um ponto muito forte que o caderno construiu ao 

longo dos anos foi a interação e a cumplicidade com o público. A personificação da 

Folhinha em seus artigos enfatizava o quanto o meio se preocupava com os seus leitores 

e como queria que a leitura do jornal fosse um hábito. Por isso o nome de cada 

associado ganhava destaque nas páginas do caderno, assim como textos, desenhos, 

perguntas e sugestões enviadas pelos leitores. Até mesmo uma parte da seção voltada 

para os leitores foi destinada a colocar os nomes e endereços de crianças e jovens que 

quisessem trocar correspondências entre si. 

O público também participava muito dos eventos feitos pelo jornal, que 

geralmente estavam ligados a exposições de conteúdo infantil, inauguração de 

bibliotecas, estreia de livros, festivais de dança, música ou teatro, corridas e alguns 

outros eventos esportivos na cidade de São Paulo, que consequentemente rendiam 

coberturas que iam para o jornal. E ainda, os vários concursos de redação e desenho que 

eram feitos pela Folha, cujos resultados eram sempre publicados.  

O espaço para o leitor era e ainda é uma de suas características mais importantes, 

embora a contribuição do público nas primeiras décadas fosse mais expressiva. Durante 

a década de 90, textos e desenhos deixaram de ser publicados, ficando apenas 

comentários, críticas e sugestões, retornando nos últimos anos, após 2010. 

No início, o conteúdo da Folhinha também deixava bem claro a intenção de ser 

suporte para professores e instituições escolares, recebendo e expondo opiniões do meio 

docente, que diziam utilizar os jornais em salas de aula, assim como de pais que 

incentivavam os filhos à leitura através dos periódicos. A interação foi um ponto forte.  
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É importante, também, ressaltar que o jornal sempre foi um meio muito 

elitizado, então os textos sempre são bem claros quanto à sua destinação a um público 

de classes econômicas mais elevadas. O caderno também era muito mais popular no 

passado devido à hegemonia do impresso e do portal de comunicação, o que mudou 

muito com o advento da internet, e que pode ter sido um dos motivos que levou ao fim a 

publicação do caderno em veículo impresso. 

Com o passar das décadas a Folhinha amadurece com a mudança do público 

infantil e mesmo adolescente (que também passou a ganhar um espaço). Bem sabemos o 

quanto as crianças dos anos 60 diferem das gerações seguintes, como a Geração Z. Nas 

primeiras edições do jornal percebe-se um tratamento mais infantilizado das crianças, 

com abordagens delicadas dos temas e conteúdo baseado em histórias. 

Durante os anos 70, o caderno perde algumas páginas, passando a ter apenas 

oito. As ilustrações ganham mais peso, tornam-se mais desconectados, dando maior 

vida e caracterizando mais o caderno, que mesmo com ilustrações, antes ainda se 

assemelhava muito aos outros cadernos destinados a adultos. Com menos espaço, os 

textos também ficam bem menores. Desaparecem algumas e surgem novas seções: 

Conheça (com pequenas biografias de artistas e personalidades de importância 

histórica), Cozinheirinha (com receitas fáceis), Quadrinha da Mamãe (conselhos), 

Filatelia (sobre selos e coleções), Humor (piadinhas e charadas) e destaque para a Seção 

Jovem (com assuntos destinados a adolescentes).  

Na década de 80 a Folhinha torna-se um pouco desorganizada, com mudanças 

que são mais constantes. Desenhos, poemas, piadas, charadas aparecem espalhadas 

pelas páginas. Algumas seções fixas são mantidas, como Espaço do leitor, mas a 

maioria é alternada durante as publicações, e surgem: Como se faz (com passo a passo 

de como fazer um brinquedo ou alguma tarefa, como dar banho no cachorro), Para os 

pequenos (com passatempos), Quem são (com personalidades para adivinhar), Fora de 

Casa (dicas do que fazer no lazer).  As capas ganham mais texto, não mais predominam 

as ilustrações, mas sim fotografias de crianças e praticamente não contém chamadas 

para outras matérias. E no dia primeiro de abril de 1989 a Folhinha passa a ser 

publicada aos sábados e não mais aos domingos. 

Na década de 90 a Folhinha torna-se mais parecida ao que vemos hoje, maior 

equilíbrio entre texto, ilustração e fotografia. Capas mais inusitadas e criativas com 

matérias de temas mais diversificados (mitologia, Copa do Mundo, EUA, Beatles, 
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economia, o que é a morte…). Novas seções: O que você está vendo/lendo (com 

sugestões sobre o que assistir ou ler), Agenda da Semana (com sugestões para o que 

fazer nos finais de semana), Televisão (análises e sugestões sobre o que assistir), 

Futebol (notícias do esporte), Folhinhatur (sugestões de viagens). 

E finalmente, os anos 2000. A partir daí as páginas já passam a ganhar um 

design totalmente novo e mais padronizado. As seções, textos e matérias não aparecem 

de forma aleatória (como era visto na década de 80) e é bem mais fácil compreender as 

informações. Os leitores continuam a contribuir com sugestões e críticas e o jornal volta 

a publicar desenhos e textos enviados. O Esporte se consolida como seção, assim como 

Games e o conteúdo torna-se muito influenciado pelos destaques da mídia, então 

animações, novelas, música pop, séries, jogos de vídeo games passam a tomar conta da 

Folhinha. As notícias praticamente se resumem às matérias de capa que continuam 

criativas (dentre elas, Youtubers, redes sociais, questões climáticas, trabalho infantil, 

alimentação saudável…). Outras notícias aparecem em notas. 

Em resumo, a Folhinha acompanhou os gostos das gerações e foi se atualizando 

junto às crianças. As seções fixas e matérias seguiram a linha editorial dos anos de 

criação (história, literatura, ciência, comportamento, meio ambiente), ganhando algumas 

como cinema, televisão, games e esporte conforme foram se popularizando (e perdendo 

outras, como moda). E mesmo em meio às mudanças político-sociais vividas no país, 

golpe militar, ditadura, eleições, crises econômicas, urbanização, assuntos muito sérios 

e polêmicos nunca foram destaque.  

Podemos observar também como nas primeiras décadas o conteúdo era menos 

vasto, voltado para o “faz de conta”, e como a partir da década de 90 novas questões 

passaram a ser temas de matérias, envolvendo, por exemplo, problemas ambientais, de 

saúde e preconceito. Isso significa que os interesses das crianças também mudaram e 

que elas já possuem, sim, necessidade de entender o que acontece ao seu redor, mas de 

forma adequada, com uma linguagem específica. 

Por fim, no dia 16 de abril de 2016, o jornal extinguiu a publicação impressa da 

Folhinha. O fim do caderno foi rodeado por desaprovação do público-alvo. 

  

Considerações Finais 

Foram necessários séculos até os adultos compreenderem o significado da 

infância. São muito recentes os estudos que contemplam essa fase da vida humana e 
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talvez, seja exatamente por esse motivo que, como um dia a educação, a literatura, a 

psicologia específica para o público infantil eram negligenciadas, o Jornalismo infantil 

também o seja, hoje. 

A Folhinha, como um dos melhores exemplos brasileiros de Jornalismo infantil, 

provou através da fidelização de leitores que sempre interagiam com o jornal, a 

importância da segmentação, desenvolvendo temas relevantes que instigavam as 

crianças, as fazendo refletir e muitas que acompanhavam o caderno no início, 

continuaram quando adultas. Assim como, também ajudou pais e professores a ensinar e 

conversar com suas crianças (como relatavam por meio de correspondências e e-mails).  

 E por parte da Folhinha, que soube abordar temas de interesse das crianças e 

adolescentes, faltou a missão de expandir sua linha editorial para assuntos do “universo 

adulto”. Por esse motivo, o caderno que existe apenas em versão digital, não pode 

acabar como aconteceu com as publicações concorrentes, mas inovar, trazer temas que 

estão em pauta nos grandes jornais, de forma adequada para o público infantil, 

contextualizando as notícias do Brasil e do mundo. Entender a necessidade de 

conquistar e preparar seus leitores do futuro. Pensar no Jornalismo infantil é pensar nas 

crianças, que são potenciais agentes de transformação social, é pensar no futuro do 

jornalismo e ainda mais, é projetar uma sociedade mais consciente e sensata. 

 Afinal, a ausência de conteúdo informativo para o público infantil, pode ser a 

razão da lacuna existente entre as pessoas e a busca por informação, o crescente e atual 

desinteresse pelo jornalismo. 
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