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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a cobertura da Revista Recreio em relação à
temática ambiental. Para isso, discute-se os conceitos de jornalismo infantil, a fim de explorar o
modo com que a publicação semanal desenvolve o jornalismo ambiental em seus conteúdos
semanais. Por meio da análise das matérias publicadas em 10 edições consecutivas, procura-se
avaliar os cuidados com a abordagem e a linguagem escolhidas pelos editores. Por se tratar de uma
publicação especializada dirigida a um público ainda limitado, quanto a sua capacidade de abstração
e de apreensão de conteúdos, observa-se que as estruturas das notícias poderiam ser mais bem
planejadas, apesar dos recursos gráficos serem satisfatórios.
Palavras-Chave: Crianças. Educação ambiental. Educomunicação. Jornalismo infantil. Revista
Recreio.
1. Introdução
O presente trabalho tem como objetivo analisar a abordagem jornalística com foco
ambiental da Revista Recreio, atualmente produzida e editada pela Editora Caras. A Recreio é
publicada semanalmente e é considerada a principal referência em conteúdo impresso e jornalístico
infantil no hemisfério sul.
Engana-se quem pensa que o jornalismo para crianças é algo fácil de ser produzido. Redigir
o conteúdo infantil exige cuidado, apuração com o texto e preocupação com toda a obra visual, pois
a revista dirige-se a um público muito exigente, que quer descobrir novas informações de forma
divertida e lúdica. Além disso, a limitada capacidade de abstração das crianças impõe o uso de
conceitos simplificados que facilitem a compreensão dos conteúdos mais técnicos ou científicos.
Sem isso, seria impossível despertar o interesse do público-alvo que, pela própria idade tende a
divagar e valorizar a atenção periférica.

1 Trabalho vinculado ao grupo de pesquisa GEAJA – Grupo de Estudos Aplicados em Jornalismo Ambiental da
Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da UNESP, campus Bauru.
2 Estudante do 5° termo de Comunicação Social: Jornalismo da UNESP. E-mail: jorge.salhani@hotmail.com.
3 Estudante do 7° termo de Comunicação Social: Jornalismo da UNESP. E-mail: isabelagiordan@gmail.com.
4 Estudante do 7° termo de Comunicação Social: Jornalismo da UNESP. E-mail: joaopedroferreira@outlook.com
5 Docente do Departamento de Comunicação Social da UNESP. E-mail: sottovia@faac.unesp.br.
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O jornalismo, a educomunicação e as temáticas sobre meio ambiente caminham de mãos
dadas quando se fala em produção de conteúdo infantojuvenil. É durante a infância que se formam
as bases educacionais, sobretudo baseadas em exemplos e atitudes exemplares dos personagens das
notícias. É o momento mais adequado para se aprender conceitos complexos, uma vez que a
temática permite a exemplificação de situações de difícil explicação. É quando os hábitos que serão
repetidos por toda a vida começam a ser moldados, tendo em vista que o estágio de
desenvolvimentos dos cérebros infantis dá uma certa abertura; ainda não é tão presente a função de
autocensura.
Não é fácil transpor a linguagem científica para a linguagem jornalística infantil para o
compartilhamento de um conteúdo científico. Ser “ecologicamente correto” também pode parecer
algo entediante, insistente e “mandão” demais, o que não costuma agradar as crianças. Diante
dessas dificuldades, o jornalismo infantil bem feito ganha importância, pela dificuldade e pela
experiência necessária para que se consiga superar esses dois grandes obstáculos da comunicação
em prol do meio ambiente, a linguagem e abordagem capaz de estimular a leitura.
A revista impressa Recreio trata bastante de temas como flora e fauna, veiculando
informações que promovem conhecimento e educação a um público que costuma demonstrar
grande aceitação por temas científicos e históricos. Talvez, por estarem na fase das descobertas e
das dúvidas sobre o mundo, as crianças se encantam com imagens e curiosidades sobre filhotes e
plantas, sobre a era dos dinossauros ou sobre curiosidades geológicas. Nesta análise, foram
coletados dados quantitativos para que seja aberta a discussão sobre a abordagem ambiental das
notas, matérias e reportagens da Revista Recreio.
2. Crianças consumidoras: o jornalismo infantil
Os meios de comunicação, além de servirem como difusores de informação e formas de
entretenimento, podem ser utilizados como ferramentas pedagógicas e, assim, contribuir para a
formação educacional de seus públicos, desde que haja essa intenção no projeto gráfico-editorial e
nos roteiros. Apesar de essa não ser sua função principal, os meios de comunicação exercem
influência sobre as pessoas, moldando seus gostos e opiniões, hábitos e preferências, o que confere
aos meios também um caráter educacional (LIMA e MELO, 2007).
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Dessa forma, considerando a relação estreita entre as áreas da comunicação e da educação,
busca-se investigar a mídia infantil na tentativa de compreender as como ocorre sua influência na
educação das crianças e como se dá o processo de transmissão ou compartilhamento de informações
para esse público. Segundo KELLNER (apud FERREIRA, 2007a), à mídia pode ser atribuído o
papel de instrumento de socialização e formador de identidade, já que ela age na produção da
cultura infantil.
Tendo em vista a importância da mídia no cotidiano infantil, embora a representação aí
demonstrada seja construída em falsos parâmetros da infância, é válido verificar os
conteúdos que ela transmite sobre a realidade. Além disso, deve-se investigar como a mídia
contribui para a construção da visão crítica infantil sobre o mundo, uma vez que, segundo
Pacheco e Tassara (2001), as crianças estabelecem uma relação de verdade absoluta com os
conteúdos veiculados em produtos midiáticos (FERREIRA, 2007a, p. 650).

A mídia infantil impressa no Brasil teve seu início no final do século XIX. Apesar de a
literatura infantil ter surgido no século XVII e de as histórias em quadrinhos ganharem destaque nos
séculos seguintes, a primeira revista infantil brasileira, O Jornal da Infância, foi publicada em 1889
(VARÃO e BEMFICA, 2009). As técnicas de jornalismo infantil, entretanto, foram introduzidas
somente em 1905 pela revista Tico-Tico, produzida pelo jornalista Luís Bartolomeu de Souza e
Silva. Essa revista é considerada um marco na imprensa infantil brasileira, pois foi após suas
publicações que empresas de jornalismo impresso passaram a considerar as crianças como públicoleitor, segmentando suplementos e cadernos especiais (FERREIRA, 2007b).
A segmentação é uma das características da produção cultural do século XX: “sob o olhar do
marketing, [ela] foi pensada, portanto, como uma estratégia para suprir necessidades diferentes de
públicos diversos” (FURTADO, 2009, p. 2) e gerar mais lucros, já que a variedade de produtos
seria maior e acredita-se que o hábito pela leitura do suplemento infantil faria das crianças futuros
assinantes ou patrocinadores.
Nichos diferentes da sociedade, incluindo o das crianças, podem ser atingidos por mídias
segmentadas, o que resulta em sua especialização, seja em relação ao perfil do público-alvo ou em relação
aos conteúdos dirigidos a áreas específicas. As crianças consistem um grupo consumidor estratégico para
empresas de vários setores da indústria e do comércio, “pois não só consomem como têm poder de influência
no consumo de seus pais” (FURTADO, 2009, p. 7). Em comparação às décadas passadas, quando as crianças
já tinham o hábito do consumo, é difícil desassociar, hoje, a cultura infantil do consumo de produtos e ideias
(PILGER e SCHMIDT, 2013). Entre outras influências, os discursos produzidos pela mídia reforçam as
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crianças como sujeitos consumidores e não só de informações (FURTADO, 2010).

Apesar de inegável a aceitação das crianças como potenciais consumidoras na sociedade
atual (PILGER e SCHMIDT, 2013), é fundamental que seja dada a devida atenção aos produtos
midiáticos consumidos pelo público infantil. A produção jornalística destinada às crianças, no
Brasil, perpetua a ideia de que esse público não pensa sobre questões mais profundas relativas ao
mundo em que vive e desconsidera a pluralidade das infâncias contemporâneas (DORETTO, 2014).
Só no Brasil há inúmeros tipos de comportamentos, hábitos e dilemas relacionados à infância. Além
disso, o jornalismo infantil não leva em conta os critérios de noticiabilidade. Dá destaque a questões
que os adultos intuem que seriam do interesse das crianças, quase sempre as de classe média, tanto
que o perfil da criança leitora da Revista Recreio é predominantemente o das classes econômicas A
e B.
É possível perceber que jornais, revistas, programas de televisão e sites para crianças se
referenciam constantemente uns aos outros. Além disso, as capas de revistas infantis, por
exemplo, mostram seguidamente os personagens da moda, que logo se transformam em
brinquedos e que estão também em CD’s, DVD’s, games ou filmes no cinema. Ou seja, a
informação passa a ser sobre o próprio consumo, sobre um estilo de vida e não sobre os
acontecimentos do mundo, ou sobre as curiosidades que encantam as crianças (FURTADO,
2010, p. 10).

O que FERREIRA (2007a) concluiu em pesquisa com crianças a respeito do consumo de
suplementos de jornais pode ser aplicado, também, a outros tipos de produtos jornalísticos. Ou seja,
ao querer transmitir conteúdos para o público infantil, é crucial que se assuma um papel
pedagógico-informativo que atenda esse leitor em transformação, tendo em vista a capacidade de
apreensão, o ambiente cultural e a linguagem própria de cada região. Publicações especializadas
devem ter conteúdo “que precisa estar contextualizado com o que acontece em sua sociedade a
partir de uma leitura prazerosa para ele” (FERREIRA, 2007a, 653).
3. Educação ambiental para crianças
Como já mencionado, os meios de comunicação podem ser utilizados como artifícios no
aprendizado, independendo da temática por eles abordada. Assim, ao unir as áreas da Comunicação
e da Educação temos a Educomunicação, campo de estudos amplo que investiga a utilização da
mídia como ferramenta pedagógica.
De caráter multidisciplinar, a Educomunicação permite as mais variadas abordagens,
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incluindo a ambiental. As iniciativas de produção de conhecimento ambiental iniciam-se durante a
década de 1970, o que colabora para a criação de uma consciência ambiental (JACOBI, 2003). A
partir daí, os movimentos em prol do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável se
intensificam, repercutindo, também, no incentivo a organizações, como secretarias de meio
ambiente municipais e estaduais, de estimularem a prática da educação ambiental.
Apesar de obrigatória em todos os níveis da educação brasileira, a Educação Ambiental
encontra obstáculos ao tentar ganhar espaço e importância nas grades curriculares das escolas no
país (ZUQUIM et al., 2012). Alguns dos motivos pelos quais isso acontece são a carência de
referenciais teóricos que auxiliem educadores a inserirem-na em seus planos de ensino e a pouca
articulação entre os setores governamentais e não-governamentais (MORADILLO e OKI, 2004),
uma vez que as organizações não-governamentais são as que mais se dedicam às campanhas de
prevenção para a manutenção da qualidade do meio ambiente.
Um requisito para trabalhar a Educação Ambiental com efetividade é o “conhecimento sobre
a percepção que as pessoas têm do mundo, das coisas e das outras pessoas” (HIGUCHI e
AZEVEDO, 2004, p. 64). Também é necessário levar em consideração a sua multidisciplinaridade,
já que esse campo da Educação abrange dimensões éticas, culturais, biológicas e sociais
(TRISTÃO, 2004). O trabalho multidisciplinar depende de uma organização especializada e de
motivação que estimule todo o corpo docente a se envolver com o projeto pedagógico.
Há a necessidade de se buscar métodos alternativos para o ensino da temática ambiental para
o público infantil, já que a Educação Ambiental ainda não está plenamente consolidada no Brasil.
Um método seria o uso dos meios de comunicação como complementos que, em linguagem
apropriada, levariam as crianças a desenvolverem atividades e leituras relativas ao meio ambiente.
O que se nota, entretanto, é a falta de pluralidade nas produções jornalísticas destinadas às crianças
e de estudos focados nesse segmento (BERNARDES et al., 2015).
Publicações especializadas em meio ambiente também não são tão diversificadas como as de
outros segmentos, mas têm aumentado o número de publicações.
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A cobertura internacional sobre o meio ambiente vem experimentando um razoável
incremento nos últimos anos em virtude da emergência de temas relevantes e controversos
como transgênicos, mudanças climáticas, biodiversidade, segurança alimentar, consumo
consciente e a expansão desordenada do agronegócio. […] Temos visto o surgimento de
veículos de comunicação especializados em meio ambiente como o Jornal do Meio
Ambiente (RJ), a Folha do Meio Ambiente (DF), Folha Verde (SP), Meio Ambiente em
Jornal (MG), as revistas Eco-Rio, Ecologia & Desenvolvimento e Saneamento Ambiental,
mostrando que o público interessado nas questões ambientais no Brasil é numeroso o
suficiente para admitir segmentação por área de interesse (FELIZOLA, 2007, p. 49).

Ainda que não especializadas na temática ambiental, as revistas são um meio pelo qual
crianças podem apreender conhecimento sobre o tema. Entre temas comuns abordados por revistas
infantis estão curiosidades, ciência, lazer, passatempos e meio ambiente.
A informação ambiental veiculada por elas pode ser, entretanto, assim como comumente é
apresentada na imprensa brasileira, superficial ou distorcida, não promovendo a cidadania
ambiental, nem estimulando discussões (ALVES, 2002). De acordo com a Agência de Notícias de
Direitos da Infância, veículos de comunicação infantis carecem de publicações que fujam da
formatação tradicional, baseada em passatempos (ANDI, 2002, apud FERREIRA, 2008, p. 446).
O jornalismo infantil “precisa se concentrar em informar seu leitor com objetividade e
isenção sobre os assuntos de seu interesse, utilizando técnicas e linguagens adequadas às suas
características” (FERREIRA, 2008, p. 446). É preciso atentar para o fato de que a leitura
desempenhada pelas crianças, entretanto, é ressignificada a todo momento, dependendo dos tipos de
mediações (CELINSKI, 2014). Isto é, as apreensões podem ser diferentes caso a leitura seja
realizada pela criança quando sozinha ou acompanhada de um adulto, por exemplo. O mesmo
acontece em relação aos programas de televisão que, muitas vezes, têm conteúdos muito
interessantes e atrativos, mas para entendê-los as crianças dependem da intervenção de adultos que
consigam explicar-lhes mais claramente os problemas enfocados.
4. A Revista Recreio
A Revista Recreio é um produto editorial semanal voltado especialmente para o público
infantil, criado e produzido, inicialmente, pela Editora Abril. O periódico tem uma circulação
semanal de 71 mil revistas, sendo que, destas, mais de 23 mil são disponibilizadas apenas para
assinantes.
Segundo Fernanda Santos, diretora de redação da Revista Recreio, além de ser uma forma
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de entretenimento, os conteúdos também garantem a transmissão de conhecimentos, auxiliando na
formação de crianças.
A RECREIO ensina, diverte, desafia, estimula, surpreende e encanta a criança. Com um
conteúdo editorial rico em assuntos que despertam interesse de meninos e meninas,
ilustrações exclusivas e infográficos, RECREIO é a porta de entrada da criança no mundo
da leitura (RECREIO, 2013, p. 2).

Entretanto, para uma melhor compreensão da linha editorial do produto, é importante
destacar que a história da revista Recreio é dividida em duas fases: a primeira versão, que durou de
junho de 1969 até maio de 1982, e a segunda versão, que começou a circular em abril dos anos
2000, publicada pela Editora Abril, até os dias atuais, em que, a partir de 2014, passa a ser
produzida e veiculada pela Editora Caras.
Sua primeira fase inicia-se em maio de 1969, quando a então Editora Abril buscava
conquistar e fidelizar o tão pouco explorado público infantil. As suas primeiras publicações
voltadas para esse público foram as revistas em quadrinhos, em especial “O Pato Donald”, o
primeiro título de sucesso que subsidiou outros projetos da editora (CORREIA, 2010). Assim, com
a intenção de aumentar a produção para esse público, a Editora Abril lança a primeira edição da
“Revista Recreio”, também conhecida como “a revista brinquedo”.
Seu slogan deve-se ao fato de que em cada edição o seu encarte podia ser transformado em
brinquedos. Essa fase da revista também é conhecida pelo grande número de autores brasileiros
renomados que traziam para a publicação os seus textos, como por exemplo Ruth Rocha, Ana Maria
Machado, Sonia Robatto, entre outros. Na área da ilustração, vale destacar a participação de nomes
como Walter Ono, Waldir Igayra, Helena Alexandrino e Rogério Borges (FURTADO, 2013).
O público-alvo dessa versão era o público infantil no estágio inicial de alfabetização, ou
seja, crianças entre quatro e seis anos de idade.
Um dos diferenciais era ter um caráter pedagógico, mas de forma tênue. O público-alvo diferente da Recreio de hoje – eram as crianças que estavam começando a aprender a ler, ou
seja, bem pequenas , de quatro, cinco, seis anos. Além disso, a publicação tinha que ser
isenta de preconceitos, abordando temas que fizessem parte do cotidiano das crianças, de
forma lúdica (FURTADO, 2013, p. 41).

Essa fase perdura até meados de maio de 1982, quando a fraca economia do país atingiu
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diretamente a produção da revista, resultando na diminuição da redação e no aumento do valor do
periódico. Além disso, a situação interna econômica da Abril contribuiu para que a revista entrasse
em um hiato de quase 20 anos (SALLES, 2013).
É apenas em abril de 2000 que a Revista Recreio volta a ser produzida. Com um novo
projeto gráfico-editorial, o periódico, que se mantém semanal, é dividido em cerca de 16 sessões,
sendo oito delas fixas: Curiosidades, Piadas, Portal Recreio, Mural, Tirinhas, Cadê, Enigma e O
que é?.
Com essa nova linha editorial, a revista também traz consigo um novo aspecto marcante, e
que ainda é seguido em todas as suas publicações: a presença de um brinquedo como um “algo a
mais” para cada edição do periódico. Com a adição desse novo recurso, CORREIA (2010) afirma
que, com a segunda fase da revista, inicia-se também o Complexo Recreio.
Por isso o Complexo Recreio não era só uma revista, como o próprio material de
apresentação utilizado pela área editorial comercial descreve: “Personagem-brinquedo, site,
fascículo. Recreio é muito mais que uma revista. É a melhor opção [...] para envolver a
criançada com entretenimento e informação”. Agora o produto é composto pelas seguintes
partes: revista, personagem, fascículo e site. Todas as partes se complementam e, partindo
da revista impressa, mantêm uma relação entre si (CORREIA, 2010, p. 198).

É importante ressaltar que, mesmo após 15 anos do lançamento da segunda versão da
Recreio, o periódico ainda assume as mesmas características de sua primeira edição da segunda
fase.
Apesar de a Recreio ter passado por algumas reformas gráficas e editoriais ao longo da
segunda fase, muitos aspectos de sua proposta inicial se mantêm. No início da década de
2000, eu mesmo fui leitor da revista, e passei cerca de 10 anos sem ter contato com a
publicação. Quando voltei a lê-la, agora com o objetivo de pesquisar sobre ela, pude
identificar muitas das características iniciais: o apelo comercial das coleções, a linguagem
lúdica e a presença de anúncios publicitários, passatempos, curiosidades científicas e
reportagens temáticas que lançam mão de recursos visuais, como ilustrações e infográficos
(SALES, 2013, p. 19).

A segunda versão da revista, segundo o Mídia Kit da empresa publicado em 2013, conta
com mais de 1 milhão de leitores, sendo destes:
a) 60% meninos e 40% meninas;
b) 49% com idade entre 10 a 11 anos, 33% de 8 a 9 anos e 18% de 6 a 7 anos;
c) 44% pertencentes à classe econômica A/B.
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Levando-se em consideração o objeto deste artigo, é importante destacar os seguintes dados
expostos pelo Mídia Kit:
a) 56% das crianças declaram fazer algo para ajudar a cuidar do mundo;
b) 52% ajudam a economizar água;
c) 44% apagam as luzes;
d) 39% reciclam materiais reaproveitáveis.
Ainda segundo o mesmo Mídia Kit, os leitores da revista também se preocupam com a
doação roupas e brinquedos, como forma de reaproveitamento e preservação do meio ambiente,
atitudes conscientes dentro e fora de casa e a diminuição do consumo em exagero.
Em meados de 2014, a Editora Abril anunciou a transferência de 10 dos seus títulos para a
Editora Caras, entre elas a Revista Recreio, que passa a ter a sua produção de conteúdo, circulação e
publicidade administrados pela mesma.
5. Materiais e métodos
O período escolhido para análise de conteúdo da Revista Recreio engloba dez edições
impressas da revista, mais precisamente entre as edições nº 782 a 791, dos dias 12 de março de
2015 a 07 de maio de 2015, respectivamente. Todas essas edições são do período da marca
gerenciada pela Editora Caras.
Todos os artigos que fazem alguma menção a meio ambiente, como florestas, fichas sobre
animais, descobertas da ciência, conceitos geográficos, históricos e econômicos que tangiam a
temática ambiental foram contabilizados na soma a ser apresentada.
Na coleta de dados foram inseridos não somente os conteúdos internos da revista, mas
também os destaques da edição na capa, para verificar se há realmente a importância do tema
ambiental na revista.
A partir da primeira identificação do que era ou não conteúdo sobre meio ambiente, cada
matéria foi subclassificada por sua seção na revista, para que fosse possível ver em qual seção da
Recreio o meio ambiente é mais trabalhado. Com esse método, torna-se possível demonstrar a
adequação, ou não, dos conteúdos veiculados ao público leitor.

180

	
  
20	
  de	
  outubro	
  de	
  2015	
  –	
  São	
  Paulo	
  –	
  SP	
  	
  -‐	
  	
  enpja.com.br/	
  
6. Resultados
Durante as dez semanas de coleta de dados, após a aquisição dos exemplares escolhidos
como corpus da pesquisa, foram analisadas todas as notas, matérias e reportagens das 10 edições.
Foram catalogados 73 conteúdos informativos relacionadas ao meio ambiente.
Constatamos que foi publicada uma grande quantidade de textos, em relação ao período
analisado, no entanto, muitos deles sem o aprofundamento e o cuidado necessários considerando-se
a especificidade do público-alvo. Na maior parte das matérias, os conteúdos são breves, faltam
analogias que simplifiquem o processo de compreensão e retenção das informações e observa-se um
certo descuido na escolha do vocabulário.
A editoria que reúne mais textos sobre a temática é a de “Curiosidades”. Foram redigidas 47
notas no período analisado. É interessante ressaltar que nessa seção os conteúdos divulgados
provêm de dúvidas dos seus próprios leitores, que enviam sugestões para a redação, assim,
pautando a editoria. Entretanto, apesar do interesse demonstrado pelas sugestões dos leitores, os
conteúdos continuam sendo breves e resumidos, sem o detalhamento necessário que facilitaria a
apreensão e a retenção das informações pelas crianças.

Figura 1: Seção “Curiosidades”
Fonte: Reprodução/Revista Recreio
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Nessa mesma editoria, também foi possível observar que mais de 70% dos conteúdos são
relacionados à zoologia. Os redatores parecem apostar na força das imagens dos animais como
elementos fidelizadores. Apenas uma pequena parte é voltada para outras áreas ambientais, quase
sempre em forma de curiosidades.
A editoria “Zoo” traz o conteúdo voltado, e um pouco mais aprofundado, à zoologia. O
objetivo parece ser mostrar o nicho de cada espécie, sua relação com o meio ambiente e o seu papel
na natureza. Os recursos gráficos utilizados para essa sessão foram imagens e boxes, que
complementam o assunto com informações extras. Foram encontradas oito seções “Zoo” durante o
período de coleta de informações. Essa seção não é fixa no projeto editorial.

Figura 2: Seção “Zoo”
Fonte: Reprodução/Revista Recreio

Outra editoria relacionada ao meio ambiente é a “Mapa-Múndi”, que visa explicar de
maneira simplificada e clara a ciência geográfica, repercutindo nas edições os locais e os fenômenos
da natureza que ocorrem no mundo. Para melhorar a compreensão do tema, a revista utiliza como
recursos visuais imagens, mapas e, em alguns casos, ilustrações. No período analisado, foram
publicadas seis matérias por essa editoria.
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Figura 3: Seção “Mapa-Múndi”
Fonte: Reprodução/Revista Recreio

Constata-se que as categorias já citadas foram as mais recorrentes durante o período de
análise. Entretanto, essas seções não foram as mais eficientes no que se refere à transmissão de
conteúdos relacionados à temática ambiental. Destacam-se nessa função de informação com clareza
e objetividade as seguintes editorias: “Escola”, “Ciência”, “Mundo Melhor”, “Viva a História”,
“Planetário” e “Hoje É Dia De”.

Figura 4: Seção “Mundo Melhor”
Fonte: Reprodução/Revista Recreio
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Para melhorar a compreensão dos assuntos abordados, essas editorias utilizaram imagens
fotográficas, infográficos atrativos, boxes com tópicos que simplificam a informação, mapas
coloridos e ilustrações simples, como desenhos lúdicos.
Com a intenção de gerar interatividade com o leitor, a revista publica testes e passatempos
para estimular e aumentar o interesse pelos assuntos e também para recordar determinados
conteúdos já abordados. Os exemplos mais claros dessa tentativa de interatividade estão nas sessões
de “Passatempo” e “Testes”.

Figura 5: Seção “Testes”
Fonte: Reprodução/Revista Recreio

7. Considerações finais
Capas supervalorizando personagens de filmes, desenhos, jogos e séries, animais exóticos e
recursos tecnológicos que chamam a atenção são comuns na Revista Recreio. Quando não, imagens
de robôs e astronautas ao lado de desenhos de personagens históricos em formas volumosas atraem
os compradores nas bancas de revistas.
Nas páginas internas, dezenas de pequenas notas de cinco a dez linhas vão apresentando
curiosidades com imagens que parecem chamar a atenção das crianças. Caça-palavras, dobraduras e
cores chamativas e contrastantes em todas as páginas estão entre os elementos de linguagem da
Revista Recreio.
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Apesar dessas características que podem ser associadas a uma linguagem adequada ao
público infantil, as abordagens limitam-se a descrever fenômenos sem, no entanto, apelar para os
recursos necessários para o compartilhamento de informações pelas crianças leitoras.
Nesse processo de comunicação entre os redatores e as crianças são essenciais comparações
que facilitem a visualização das situações, que estimulem a imaginação, assim como o uso de
apostos explicativos quando forem mencionadas distâncias, tempo ou quantidades que a maioria das
crianças desconhece como mensurar.
Verifica-se que o tratamento dado às questões ambientais é muito semelhante ao dado pela
imprensa em geral. A publicação perde a oportunidade de relacionar assuntos ambientais ao
cotidiano das crianças, assim como de sugerir possíveis soluções ou alternativas para os problemas
noticiados, o que não ocorre nas matérias relacionadas ao comportamento social e à saúde, por
exemplo. As notícias sobre meio ambiente não são suficientemente aprofundadas e não se recorre
aos detalhes que provocariam a retenção dos conteúdos, ou seja, a preocupação constante com a
sustentabilidade e com a real função das pessoas no ecossistema em que vivem.
Como a pesquisa feita em 2013, pela Editora Abril, constata que “56% das crianças
declararam fazer algo para ajudar a cuidar do mundo”, caberia aos editores maior cuidado para
garantir informação de boa qualidade a esse público. Em muitos casos, as matérias carecem da
intervenção de adultos para que as crianças compreendam o que está sendo informado, a exemplo
do que acontece com os programas de televisão sobre essa temática, que, por si só, é complexa até
mesmo para boa parte dos adultos. Tanto que, como observa BELMONTE (2004, p. 35), apesar de
a imprensa cumprir sem problemas seu papel de informar, ela precisa também assumir a
responsabilidade de educar e transformar, porque “o jornalismo ambiental tem de estar engajado em
um modelo de vida sustentável do ponto de vista ecológico e social”.
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