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RESUMO
Esta tese trata das interações e práticas de letramento mediadas pelo uso da revista Ciência
Hoje das Crianças (CHC) em sala de aula. Para tanto, teve-se como orientação fundamental
para o trabalho as seguintes perguntas: quais práticas de letramento são privilegiadas no

uso da revista em sala de aula? Quais os aspectos do texto de divulgação científica são
apropriados pelas crianças na leitura dos artigos da CHC nas aulas de Ciências? Como
as tensões provocadas pela presença de uma revista de divulgação científica são
absorvidas pela professora na condução de suas aulas? O foco do trabalho está nas
interações e práticas de letramento mediadas pela revista CHC em aulas de Ciências de
uma turma de início de 2º ciclo. A perspectiva teórico-metodológica de análise inspirase nas concepções de Bakhtin acerca da interação verbal e na análise microgenética
(GÓES, 2000). As proposições relativas ao letramento como prática sociocultural
baseiam-se, principalmente nos estudos de Kleiman, 1995; Soares, 1998; Marcuschi,
2001; Bunzen, 2009; Rojo, 2009 e Marinho, 2010. E as discussões sobre o discurso de
divulgação científica ancoram-se, principalmente, nas investigações de Gouvea, 2005;
Massarani, 2007; Grillo, 2007; Rojo, 2008 e Cunha, 2009. Os procedimentos
metodológicos incluíram a aplicação de questionários às famílias das crianças e os
alunos a fim de mapear o perfil de leitura e o conhecimento das crianças acerca da
revista. Foi, também, realizada uma análise documental sobre alguns impressos infantis
para o conhecimento algumas características de textos de divulgação científica para
crianças. Na escola, foram registradas cenas de trabalho com a revista, em aulas de
Ciências, com crianças do 2º ciclo, em uma escola pública municipal da cidade de Belo
Horizonte, durante três meses – outubro a dezembro de 2009. Após esse registro, foram
construídos mapas de ações a partir dos quais foram selecionadas sequências discursivas
para a compreensão dos eventos de letramento com a revista CHC em sala de aula.
Desta feita, partiu-se do debate sobre o discurso de divulgação científica e a polifonia do
termo letramento para o entendimento das interações e práticas desse discurso, em uma sala
de aula de Ciências com crianças do 2º ciclo. No cotidiano da sala de aula, as práticas
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mediadas pela revista foram marcadas por um hibridismo de velhas e novas escolhas
pedagógicas e foram acompanhadas por tensões. Um primeiro aspecto desse movimento
de tensões é que o ensino a partir da revista, no contexto escolar, não é um processo
espontâneo, ao contrário, ele é controlado e guiado pelos objetivos estabelecidos e pelo
tempo escolar. Outra tensão evidenciada no uso da CHC, na sala de aula, é o
“fechamento”, do discurso que se pretende a aula e o artigo e a “abertura”, a dialogia
que os artigos da revista promovem. Assim, se por um lado, a presença da revista evoca
práticas já consolidadas na sala de aula por outro, indicam tensões e conflitos que vão
permitindo a emergência de novas práticas, outros espaços de interlocução e
possibilidades do dizer da professora e das crianças nas relações que vão travando com
a revista. Esse movimento de tensão também está na revista que apresenta uma
ambiguidade de trazer, de um lado, a voz da ciência e de outro, fomentar a curiosidade
das crianças trazendo outras vozes para a sala de aula. Aliás, os textos das CHC
permitem dialogicidade e uma atitude responsiva das crianças porque ao longo dos
textos pode-se encontrar perguntas, imagens, um texto aberto, mais temático, um texto
narrativo que convida o leitor para entrar na “história”. As crianças e a professora
constroem uma relação cognitiva e afetiva com o material e demonstram um (re)
conhecimento da CHC como um material em que a aprendizagem e o ensino são
possíveis.
Palavras-chave: letramento; Ciência Hoje das Crianças; sala de aula; divulgação
científica
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