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1. RESUMO  
O presente projeto reflete sobre o uso do jornal nas séries do Ensino 

Fundamental I, visando à formação intelectual e cognitiva do aluno. O jornal é um texto 

de circulação social, que disponibiliza uma visão ampla e atualizada do mundo, por isso 

deve estar presente na sala de aula a fim de, entre outros, estabelecer a ponte entre o 

espaço da escola e do real.  

O uso do jornal em sala de aula oferece a possibilidade de vínculo e interesse dos 

alunos pela realidade da sociedade em que vivemos, a fim de criar uma relação entre 

eles e o jornal, possibilitando também observar as diferentes versões sobre um mesmo 

fato; a partir deste trabalho, também é possível desmistificar a ideia de que esse texto se 

destina somente à leitura dos adultos. 

2. INTRODUÇÃO  
 Nossa pesquisa tem como foco a investigação de práticas pedagógicas que 

favoreçam a leitura, a escrita e o desenvolvimento da criticidade do aluno em contato 

com o jornal; consideramos que o docente é responsável pela formação da cidadania e 

tem o papel de buscar a melhor forma de repassar determinados conceitos aos seus 

alunos, favorecendo a interação dos mesmos com a realidade social. Utilizando este 

meio de comunicação em sala de aula, promovemos: o prazer pela leitura, o 

enriquecimento da capacidade de entendimento dos alunos, a ampliação do vocabulário 

e a compreensão de textos, a evolução da qualidade das intervenções verbais e a 

expansão das informações do educando sobre o mundo e sobre a comunidade onde 

vive. O projeto justifica-se tanto pela contribuição de técnicas a serem fornecidas aos 

pedagogos que atuam no Ensino Fundamental I, quanto pela reflexão que busca a 

formação geral do estudante e do cidadão em sala de aula por meio do desenvolvimento 

de uma atividade de pesquisa. 

3. OBJETIVOS  
I. Geral  
Analisar diversas formas de trabalhar o jornal no contexto escolar, transformando os 

alunos em leitores críticos. 

II. Específicos  
a) Verificar a presença dos diferentes textos que compõem este meio de comunicação; 

b) Refletir sobre o fato de que uma notícia pode ter diferentes pontos de vista, de 

acordo com a ideologia jornalística adotada; c) Explorar as estruturas dos textos 

jornalísticos (classificados, horóscopo, notícias, programação etc.), investigando, por 



exemplo, o formato e os indícios que caracterizam a primeira página de um jornal; d. 

Sugerir meios didáticos de trabalhar com o jornal em sala de aula. 

4. METODOLOGIA  
 O método utilizado para a realização desse estudo é o da pesquisa bibliográfica. 

Após a leitura dos materiais teóricos levantados, faremos análises de matérias 

jornalísticas, a fim de verificar a linguagem utilizada e as diferentes maneiras de se 

abordar o mesmo fato. A partir dessas investigações, elaboraremos uma proposta de 

trabalho com o jornal em sala de aula, refletindo sobre a mediação significativa desse 

texto informativo pelo professor. Por fim, será redigido um relatório, no qual serão 

discutidos os resultados obtidos pela pesquisa. 

5. DESENVOLVIMENTO  
 O trabalho iniciou-se por meio de um levantamento bibliográfico, a partir do qual 

foi possível contextualizar melhor o tema abordado. No momento, estamos realizando a 

a leitura e a análise das obras teóricas de base para fundamentar as reflexões sobre o 

jornal, sobretudo, neste momento, sobre o que diz respeito à estrutura da matéria 

jornalística e maneira de expressão contidas neste tipo de suporte.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  
 Com as leituras realizadas até o momento, principalmente a partir do contato com 

as reflexões de Paillet (1986), Lage (1999) e Rossi (1994), compreendemos que o texto 

jornalístico tem caráter informativo e que sua função é a comunicação; por isso, deve 

possuir uma linguagem acessível a todos. A matéria jornalística tem como principal 

característica a integração entre o leitor e o real, sendo que essa modalidade requer um 

tipo específico de linguagem, a chamada linguagem jornalística. Ela é composta por 

algumas especificidades que têm objetivos bem delimitados, partindo do pressuposto de 

que todos devem compreender o conteúdo a ser transmitido. Ser bem compreendido 

requer perícia com as palavras, pois não é interessante para o gênero em questão ser 

alvo de ambiguidades e diferentes interpretações.  

 Do ponto de vista da estrutura, a notícia se define como o relato de uma série de 

fatos a partir do fato mais importante; e de cada fato, a partir do aspecto mais importante 

(LAGE, 1999, p.16). Essa definição indica que não se trata exatamente de narrar os 

acontecimentos, mas de expô-los. O processo de produção de uma notícia se divide em 

três fases: a seleção dos eventos, a ordenação dos eventos e a nomeação.  



 Em jornais, revistas ou televisão, há um fio condutor que delimita o que será 

publicado ou levado ao ar: a pauta; esta funciona em duas direções: orienta repórteres 

para o que devem fazer no seu dia-a-dia e informa as chefias das diversas publicações 

sobre quase tudo aquilo que está sendo trabalhado pela redação.  

 As normas de estilo impõem uma limitação ao escrever um texto para jornal; a 

norma básica diz que toda reportagem deve responder a seis perguntas fundamentais: 

quem, quando, onde, como, por que, o quê; uma técnica chamada de lead. Em inglês 

“lead” significa "conduzir", ou seja, o início de qualquer trabalho jornalístico deve ser 

suficientemente atraente para conduzir o leitor ao restante do material.  

 No caso do tráfego de notícias, nos encontramos em um sistema que retira da 

população o direito ao autoconhecimento e à seleção da informação cultural e técnica 

que consome o direito à informação. Quem fizer a seleção deterá parcela significativa de 

poder, sejam governos, empresas nacionais ou internacionais. 

 Sendo assim, levar e trabalhar com esse material em sala de aula possibilita, 

além do desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, o despertar do senso 

crítico, a capacidade de análise e reflexão e a integração dos sujeitos ao real. 
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