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Resumo 

 

Neste artigo, desenvolvemos uma reflexão sobre o jornal escolar do ProJovem, 

considerando os seus temas, a sua diagramação e o seu editorial. Os dados aqui 

analisados foram coletados de uma formação docente de professores de língua 

portuguesa, durante dez meses do ano letivo de 2009. As referências para a analise dos 

dados são o conceito de comunicação de Vion (1992) e a definição de jornal de Aurélio 

(2009). Os resultados mostraram que o jornal escolar do ProJovem apresenta sérios 

problemas com relação a sua estrutura e a sua funcionalidade. 
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Considerações iniciais 

 

A origem da produção do jornal escolar deu-se na França, em 1930, pelo 

pedagogo Celentin Frenet. Desde então, o jornal escolar passou a ser um instrumento 

utilizado, sobretudo por professores de Língua Portuguesa. O intuito desses 

profissionais é ampliar as competências linguageiras dos alunos do Ensino Fundamental 

e Médio em sala de aula. Nesse sentido, o foco vem sendo a leitura e a produção do 

jornal escolar.  

No entanto, percebemos que, se por um lado, há muitos estudos no sentido 

de analisar a qualidade do texto do aluno, por outro lado, pouco ainda se trata das 

questões específicas da estrutura e da função desse jornal enquanto um veículo de 

comunicação propriamente dito, isto é, pouco ainda se vê o jornal escolar com a visão 

de um jornalista. Aqui não assumimos a tese de que é preciso ser um jornalista para 

produzir um jornal. Mas, questionamos se, justamente, não faltam conhecimentos desta  
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área para que o jornal escolar ultrapasse o desenho que muitas vezes temos visto. Tal 

desenho mostra o jornal como uma compilação de textos.   

Para este artigo, estamos considerando sete jornais escolares produzidos em 

sete escolas públicas, do município de Fortaleza, CE. Esses dados foram coletados em  

uma formação docente de professores de língua portuguesa, durante dez 

meses do ano letivo de 2009 e estão disponíveis no Banco de dados do Grupo de 

Estudos e pesquisa em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Ceará – 

GEPLA, responsável por essa formação docente.  

A opção por trabalhar com esse material decorreu da maior acessibilidade 

aos dados; do perfil dos alunos desse programa e dos objetivos traçados pelo ProJovem 

com relação ao jornal escolar e também do interesse pessoal por esse tipo de jornal. O 

nome das escolas, assim como o nome dos jornais foram retirados a fim de que não 

fossem identificadas as instituições, nem seus alunos.  

Nesse momento, há de se questionar: quais são os objetivos de um jornal? E 

quando se trata de um jornal escolar, os objetivos seriam os mesmos? Qual a 

funcionalidade de um jornal escolar? Como deveria ser a composição dele? Essas e 

outras questões serão contempladas ao longo desse artigo, tendo em vista os nossos 

objetivos. 

 O objetivo maior deste artigo é desenvolver uma reflexão, na perspectiva da 

Comunicação Social, a respeito do jornal escolar. Em especial, pretendemos 

contextualizar a situação de produção do jornal escolar; analisar a sua funcionalidade 

dentro da comunidade escolar e, por fim, analisar a sua composição tendo em vista o 

conceito de jornal definido no dicionário Aurélio Buarque (2009) e o conceito de 

comunicação defendido por Robert Vion (1992). 

Este texto está dividido em quatro etapas. Inicialmente, tratamos da 

contextualização do ProJovem; em seguida, do jornal do ProJovem, onde tratamos do 

seu papel para esse projeto, da composição e funcionalidade dele como um instrumento 

de comunicação social e, por fim, apresentamos considerações finais do artigo. 

 

Contextualização do ProJovem 

 O Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) surgiu como uma 

política do Governo Federal, vinculado à Secretaria Nacional de Juventude.  É uma 

parceria entre as prefeituras das capitais do país, destinada aos jovens considerados 
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marginalizados de faixa etária entre 18 e 24 anos, sem vínculos empregatícios que não 

tenham concluído o Ensino Fundamental II (da quarta série à oitava série). Ele 

proporciona a possibilidade de conclusão do Ensino Fundamental II em doze meses. 

 Diferente da Educação de Jovens e Adultos e do ensino regular, o 

ProJovem busca fundir as três dimensões que o compõem:   Formação Básica, 

Qualificação para o Trabalho e Ação Comunitária, o que lembra, em alguns aspectos, a 

proposta de um currículo integrado, que junta trabalho, ensino, prática e teoria. 

A proposta do ProJovem é oferecer aos seus participantes, sobretudo, uma 

melhor inserção social e profissional. Por isso, o projeto não se dedica exclusivamente 

às atividades de formação escolar, preocupa-se também com a qualificação profissional 

e com o desenvolvimento de ações comunitárias. Neste contexto, encontra-se o jornal 

escolar, responsável por divulgar essas ações. 

 Em relação ao perfil dos alunos participantes do ProJovem, percebemos que 

muitos deles possuem em seu histórico escolar alguma conturbação, seja ela proveniente 

de abandonos, repetências, ou até expulsões.   Os jovens atendidos por esse programa, 

em geral, não conseguiram se adequar à escola, por motivos, muitas vezes, ligados a 

suas necessidades de trabalho e de sobrevivência. Nesse contexto também há muitos 

presidiários.  

 De acordo com um estudo de mestrado realizado pelo Programa de Pós 

Graduação em Lingüística da Universidade Federal do Ceará, 

 

“Dentre os jovens que participam do Programa, predominam as mulheres, que 
são em torno de 60% dos jovens, e cujo principal motivo apontado pela 

descontinuidade dos estudos é a gravidez precoce. Aproximadamente metade 

dos jovens estudantes tem um ou mais filhos; 84% não exerciam nenhuma 

atividade remunerada quando entrou no Programa; 44% nunca trabalhou ou está 
desempregado há mais de dois anos; 77% tem renda familiar menor ou igual a 

um salário mínimo e somente 8% afirma possuir renda familiar superior a dois 

salários mínimos; 64% não estava estudando no ano anterior e, dentre os 
motivos por que parou de estudar, predominam a necessidade de trabalhar, a 

gravidez precoce ou problemas familiares(...)Dos jovens entrevistados, 53,4% 

informaram ter sofrido algum tipo de violência, dentre estas se destacam 
assalto, violência policial e violência doméstica(...)” (PEIXOTO, 2009, p. 66) 

   

 Grande parte do público alvo desse programa foi atraída pela bolsa de 

estudos oferecida por ele, equivalente a R$100,00, pelo diminuição da pena criminal, 

pela perspectiva de evolução escolar e/ou pela formação para o trabalho que ele pode 

gerar. 
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O jornal do ProJovem 

 

Segundo o Dicionário Aurélio, jornal é: 

 

 
 “[Do it. giornale.] Substantivo masculino. Jorn. 1.Periódico (4), ger. de folhas 

soltas encasadas, no qual se publicam notícias, entrevistas, comentários, 

anúncios, informações úteis para o público, etc.; gazeta; 2.P. ext. Qualquer 

noticiário, acompanhado ou não de comentários, dado a público através de 

rádio, televisão, cinema, ou de quadro mural, etc. [Cf., nesta acepç., cinejornal, 

radiojornal e telejornal.]; 3.Jornal on-line. Jornal da tela. 1. Jorn. Cinejornal. 
Jornal de empresa. 1. Jorn. House organ (q. v.). Jornal mural. 1. Jorn. 

Informativo composto de folhas afixadas em quadro-mural (q. v.), com matérias 

noticiosas. Jornal on-line. 1. Jorn. Jornal (1) editado em mídia digital. [Tb. se 
diz apenas jornal.]” (FERREIRA, 2009, p. 1.159) 

 

 

 

 O jornal é amplamente utilizado no processo de aprendizagem dentro e fora 

de sala de aula. Possui um papel interessante, também quando utilizado no processo de  

alfabetização e quando utilizado em atividades de leitura e escrita. Além disso, ele 

possibilita o acesso a conhecimentos abrangentes e relevantes 

Já o jornal escolar, este possue suas particularidades. É uma espécie de 

jornal alternativo, não oficial, organizado, na maioria das vezes, pelos próprios alunos 

da escola. Visa contemplar os interesses da instituição, dos seus estudantes, dos seus 

funcionários e, no caso dos exemplares organizados dentro do ProJovem, da própria 

comunidade em que ele está inserido. 

 Nele, o aluno ganha espaço para divulgar e compartilhar assuntos de seu 

interesse, como os projetos realizados pelo programa, atividades culturais da escola, 

notícias da comunidade, exercendo um papel de articulação entre ela e a escola e, até 

mesmo, poemas de sua autoria. 

Em se tratando do jornal escolar produzido no  ProJovem, percebemos que 

por ser obrigatório, já ganha elementos fundamentais a serem considerados. O aluno não 

produz o jornal com o prazer, mas pelo dever.  Cada núcleo deve elaborar um jornal, 

que serve também como um espaço de interação entre os núcleos, entre os Estados 

envolvidos no programa.  
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 A sua produção é realizada quase exclusivamente dentro de sala de aula. O 

professor, geralmente de Língua Portuguesa, incentiva os alunos à produção de textos, 

utilizando-se de artifícios como o chamado “dever de casa”.  

 Mas será que esse chamado “jornal escolar” pode ser considerado um jornal 

de fato exercendo a sua funcionalidade primordial? Será que ele é um meio de 

comunicação responsável, de certa forma, em formar criticamente e tirar o cidadão da 

alienação, seja ele pertencente a qualquer faixa etária? 

Uma vez apresentado o conceito de jornal, nesse momento queremos nos 

posicionar teoricamente quanto ao conceito de comunicação visto que se o jornal é um 

meio de comunicação, é importante repensar o seu conceito, que vem se configurando 

nos jornais escolares do projeto em analise. 

Pois bem, entre os modelos de comunicação que ganharam destaque, 

encontra-se o de Jakibson (1963), o de Chomsky (1965), o de Hymes (1965) e o de 

Vion (1992). Neste artigo, iremos nos concentrar no modelo de comunicação sugerido 

por Vion, já que também acreditamos que . 

 

“(...)  comunicar não pressupõe apenas a existência de conhecimentos, mas 
igualmente de saber fazer. (...) Estes 'savoir faire' são de duas ordens: do 

saber dizer, que é uma das condições do savoir faire - comunicativo ou de 

competência cognitivo-discursiva- e o outro da ordem da ação e que 

poderia ser apreendida pelo termo estratégias. O saber fazer não é 
redutível a saberes na medida em que eles não são necessariamente o 

objeto de uma explicação (Vion, 1992, p. 93).” (LEURQUIN, 2001, p.84)    

 

 

Se o jornal é um meio de comunicação e se, segundo o autor, comunicar 

implica em um saber e em um saber fazer, então os questionamentos feitos durante 

esse artigo ainda se tornam mais pertinentes. Não basta o aluno ter conhecimentos 

sobre a produção de textos, é preciso saber o que e como fazer com esse 

conhecimento, para que a comunicação aconteça de forma produtiva. 

O saber fazer um jornal implica no saber dizer as informações, e também 

implica no saber produzir a obra como um todo, isto é, o jornal.  

Tratando da comunicação, nessa perspectiva, Leurquin (2001) afirma 

que: 

 

“No momento da comunicação, não é suficiente apenas o savoir dire (que 
está relacionado ao aspecto cognitivo), mas também o savoir faire e as 

estratégias (que estão relacionados à prática), mesmo porque, segundo Vion 

(1992) comunicar implica o fato de que membros de uma sociedade 
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interagem em uma situação de comunicação, considerando as posições 

sociais e dando vida a papéis representados.” (LEURQUIN, 2001, p.84)    
 

 

No caso do jornal do ProJovem, questionamos as posições sociais do 

próprio aluno, tendo em vista os objetivos do ProJovem. Como vimos no Dicionário 

Aurélio, há três tipos de Jornais. Ao considerar os objetivos do jornal escolar do 

ProJovem e os jornais produzidos, podemos dizer que ele se aproximaria do jornal, 

denominado pelo Dicionário Aurélio, de periódico. No entanto, analisando os sete 

jornais, podemos afirmar que apenas um deles se constitui como tal, o jornal 2. Nele, 

o produtor colocou notícias com imagens relacionadas e acompanhadas por 

legendas, um editorial articulado, data, título e número de tiragem. Diferentemente 

dos demais jornais que apenas colocam piadas, adivinhações, reflexões, recadinhos 

do coração, receitas culinárias, pegadinhas, dicas para a pele, truques para o cabelo 

ou pensamentos.  

No tocante à temática abordada nos Jornais, chamou a nossa atenção a alta 

recorrência de textos sobre sentimentos e também a forma de expressão selecionada 

pelos alunos. A ênfase foi dada ao amor (nos Jornais 1, 3, 5, 6 e 7) e à amizade (1. 3 e 

5). Em todos eles, o amor e a amizade são tratados em forma de poemas.  

O segundo tema mais ocorrente é a culinária, que aparece no gênero receita. 

Ele aparece três vezes, sendo duas delas em um mesmo jornal, o 1, e a terceira no jornal 

3. Vale ressaltar que as receitas ocupam um grande espaço desses jornais. Dos sete 

jornais, cinco deixam um espaço considerável com jogos, adivinhações, piadas e 

pegadinhas (jornais 1, 2, 3, 4 e 5). 

Ao considerar o importante papel da diagramação para um jornal, visto que 

ela organiza, e contribui com o processo de interação do leitor com o texto, 

consideramos alguns problemas sobre os quais passamos a tratar. Antes de abordar a 

diagramação propriamente dita ressaltamos que o jornal 1 possui quatro páginas (duas 

folhas frente e verso), assim como o 2 e o 3, enquanto os jornais 4, 5, 6 e 7 possuem 

apenas uma folha frente e verso. 

Observando esses jornais, constatamos que em todos há problemas de 

definição de espaço. Destacamos o mau uso dos espaços destinados às figuras, a má 

distribuição dos textos, além do uso de letras de difícil legibilidade.  

O jornal 1, por exemplo, possui em sua primeira pagina, um espaço de mais 

de 50% destinado a um desenho feito por um aluno. O desenho, intitulado por Meio 
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Ambiente retrata uma paisagem do interior. Situação semelhante a essa foi encontrada 

na página seguinte do mesmo jornal, onde um desenho de uma ilha ocupa quase 1/3 da 

folha. 

Ainda no âmbito da diagramação, salientamos que, no jornal 4, 

aproximadamente 90% do espaço da página é destinado a um horóscopo e que, grande 

parte do jornal 6 foi produzida com letras cursivas e de difícil legibilidade. A soma 

desses problemas pode distanciar o leitor do jornal. 

Também problemática é a situação dos editoriais. Um editorial de um jornal 

é o espaço onde os organizadores desse meio de comunicação externam sua linha 

editorial, suas posições políticas, dentre outras preferências. Dos jornais analisados, três 

possuem um espaço denominado editorial (jornais 1, 2 e 3). No jornal 2, podemos 

observar que o texto está muito melhor elaborado. 

 

Editorial do jornal 2: 

 

     

 

Como vimos, logo de início o produtor anuncia para o seus leitores de que se 

constitui o jornal, a quem o jornal é destinado e quais os seus principais objetivos. O que não 

vimos claramente nos dois outros jornais. 

 

Editorial do jornal 1: 
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O editorial do jornal 1 apenas dá pistas para entendermos onde acontece a 

produção do jornal, na sala de aula. 

 

Editorial do jornal 3: 

 

 

 

No editorial do jornal 3 há apenas um agradecimento aos colaboradores da 

edição. Em nenhum deles há uma linha editorial definida, nem mesmo no único 

editorial que apresenta temas há um posicionamento mais claro sobre ele. 

  

Considerações finais 

 
O jornal escolar é importante e deve fazer parte do cotidiano escolar. Ele 

tem um papel fundamental no processo de alfabetização e contribuição para a formação 

da cidadania. No entanto, é urgente que se reveja o conceito de jornal que vem se 

constituindo nas escolas. 
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No inicio deste artigo, elencamos os seguintes questionamentos: quais são 

os objetivos de um jornal? E quando se trata de um jornal escolar, os objetivos seriam 

os mesmos? Qual a funcionalidade de um jornal escolar? Como deveria ser a 

composição dele?  

As respostas a essas perguntas foram dadas direta ou indiretamente durante 

o percurso do artigo. Além dessas perguntas outras foram feitas, mas apenas agora 

passaremos a respondê-las. A primeira pergunta era: será que esse chamado “jornal 

escolar” pode ser considerado um jornal de fato exercendo a sua funcionalidade 

primordial?  

Sobre esse questionamento, os dados mostraram, que de fato, faltaram 

muitos elementos nos sete jornais analisados para que realmente pudéssemos considerá-

los jornais escolares. Neles, não encontramos, por exemplo, manchetes, notícias bem 

elaboradas, que respondessem as questões do chamado lead, tampouco entrevistas, 

editoriais coerentes, dentre outras. Observamos também que a funcionalidade 

primordial do jornal, de informar, foi substituída por entretenimento.   

A segunda pergunta é: Será que ele é um meio de comunicação responsável, 

de certa forma, em formar criticamente e tirar o cidadão da alienação, seja ele 

pertencente a qualquer faixa etária? 

A resposta a esse pergunta está longe de ser positiva. Nenhum tema 

abordado nos jornais pode desenvolver o senso crítico de seus leitores, tampouco trata 

de questões informativas, polêmicas e/ou necessárias para a comunidade. Se o jornal 

tinha o grande objetivo de ser um meio de comunicação entre a comunidade e a escola, 

seu objetivo  não foi atingido. 

Muito provavelmente, todo esse desvio do objetivo decorre do próprio 

conceito de jornal que vem se veiculando nas escolas. Observamos claramente em todos 

os jornais analisados que a preocupação com a estrutura e com a função do jornal é 

mínima. De certa forma, ensina-se ao aluno que o jornal é uma coisa banal, que para 

produzi-lo a organização é quase desnecessária. A preocupação está quase 

exclusivamente no incentivo à produção de textos pelos alunos, seja ele como for. 

Podemos observar que os textos do chamado jornal escolar são escolhidos 

de forma aleatória, sem que tenha havido uma pré-definição do tema, nem do gênero 

textual. Para que essa junção de textos aleatórios seja considerada de fato um jornal, 

mesmo que amador, deve-se traçar um caminho, elaborar uma estrutura que deve ser 

seguida.  
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O aluno deve entrevistar, pesquisar...  Ele não precisa, nem deve ser um 

jornalista, entretanto é necessário que ele saiba que alguns itens precisam realmente ser 

contemplados para que essa compilação de textos seja considerada de fato um jornal, e 

não um folhetim, ou um cartaz. 
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