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EDITORIAL 

 

Prezado Professor, 

Muito temos discutido sobre como está a Educação e sobre como mudá-

la. Mas quais mudanças seriam necessárias? Qual o papel da escola, do 

professor?  

Para contribuir um pouquinho para a resposta a essas questões 

fundamentais vamos conversar sobre o desenvolvimento profissional do 

professor. Ele é um fator importante para a qualidade da educação 

formal.  

O docente precisa de oportunidades para refletir, junto com outros 

professores, sobre seus métodos, sobre suas dificuldades, sobre suas 

conquistas. Precisa ser, como diz Keneth Zeichner, um professor-

pesquisador. O professor-pesquisador empenha-se em encontrar 

respostas para seus problemas cotidianos. E um desses problemas, que 

costuma sensibilizar os professores, é a dificuldade em estimular os 

alunos na busca por conhecimento.    

Uma observação superficial já irá revelar que é comum que os alunos 

sejam submetidos a conteúdos sem significado, a infindáveis situações-

problema que eles possam resolver mecanicamente, a trabalhos, testes, 

provas. Tudo isso cansa tanto professor quanto aluno! O ensino vira 

algo automático e o professor não se sente motivado a melhorar sua 

qualificação e buscar novas formas de ensinar que sejam mais 

estimulantes para todos.  

No entanto, acreditamos que os professores reconhecem que o interesse 

dos alunos é um dos fatores preponderantes para o sucesso da ação 



 

educativa. Como acreditamos que haja muitas iniciativas 

interessantes para organizar aulas atraentes e dinâmicas, para 

promover ambientes de aprendizagem produtivos.  

Por isso, entendendo que seria importante difundir, entre professores, 

as estratégias pedagógicas de que se valem para atender aos interesses 

dos estudantes, nos propusemos a organizar essa revista, direcionada 

ao Ensino de Ciências (Química, Física, Biologia) na Educação Básica.  

Pretendemos, com ela, promover o diálogo ente professores, estimular 

que compartilhem suas reflexões sobre questões cotidianas da docência, 

proporcionar a troca de experiências para, por fim, impactar a escola, 

trazer consequência direta sobre as práticas escolares. 

Desejamos que o ambiente virtual que criamos seja acolhedor como 

costumam ser as salas de professores, nos intervalos de aulas. 

Convidamos todos os professores que ensinam as ciências da natureza 

no Ensino Fundamental e no Ensino Médio a socializarem, por esse 

canal, seus sucessos, suas ações e invenções! 

“Intervalo – Conversas entre professores” foi feita para você! E precisa ser 

feita por você! É sua, em todos os sentidos. Sinta-se à vontade! Pegue um 

cafezinho e venha conversar um pouco... 

Os Editores  
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COMPREENSÃO, ACEITAÇÃO, COLABORAÇÃO: UM OLHAR 

HUMANO SOBRE A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 

Juliana Barreto Brandão
1

 

Olá! Estou aqui para compartilhar minhas reflexões em torno de um 

conjunto de intervenções realizadas na prática de sala de aula de uma 

turma de segundo ano do ensino médio, numa escola pública da Rede 

Estadual do Rio de Janeiro.  

Essa foi uma turma muito difícil, como são tantas outras... Grande 

parte dos alunos não tem bom ambiente para o estudo em casa e 

precisam ajudar nas tarefas domésticas, outros trabalham 

informalmente para ajudar na renda da casa, boa parte dos 

responsáveis não os acompanha e nem os auxilia no cotidiano escolar. 

Eu vinha muito preocupada e até desmotivada, porque cada vez menos 

os alunos estão valorizando a oportunidade de estudar, além de não 

apresentarem interesse por algumas disciplinas, como a que leciono: 

Química. Então me propus a realizar com eles uma preparação, um trabalho 

anterior ao ensino de Química que, extrapolando os limites da disciplina, 

os preparasse para compreender que a educação tem um papel em suas 

vidas: o de dar a eles melhores perspectivas futuras, sobretudo quanto 

à participação em sociedade, como adultos, o que significa, entre 

outras coisas, empoderá-los de seus destinos, dar consciência de suas 

                                                 
1 Professora de Química da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro; Mestre em Ensino de Ciências da Natureza 

pela Universidade Federal Fluminense. 
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potencialidades, formar habilidades de convivência, de produção 

partilhada, de decisão coletiva - formar para a participação 

democrática em sociedade. Para alcançar isso foi necessário romper 

com a rotina habitual de aulas e realizar intervenções que 

promovessem condições para a transformação social. 

A classe era composta por quarenta alunos de quatorze a dezessete 

anos, que estudavam no período da tarde. Era uma turma dividida em 

pequenos grupos que demonstravam não ter afinidade uns com os 

outros. Poucos se mostravam interessados, a maior parte deles não 

tinha atitude participativa e apresentava pouca dedicação nas tarefas 

em sala. Havia um grupo de alunos que conversava muito durante as 

aulas e sempre que chamados à atenção respondiam com atitude de 

enfrentamento e desdém. 

Então, em cinco aulas de 50 min, ao longo do semestre, realizei um 

trabalho diferente que teve a intenção de compreender porque meus 

alunos não valorizavam a oportunidade de estar na escola e o que 

tinham a dizer sobre a importância de estudar, sobre o que é “ser 

alguém na vida” e sobre as aulas de Química.  

No início da primeira aula pedi 

que a turma se dividisse, a seu 

critério, em grupos de 4 a 5 

alunos e que se organizassem em 

círculos. E coloquei no quadro 

branco as seguintes perguntas: 

Por que estudar é importante? O 

que é ser alguém na vida? De que 

forma as aulas de Química 

podem me ajudar a me preparar para o futuro? Para cada pergunta 
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pedi que eles discutissem entre si e que redigissem em uma única 

resposta as considerações de cada um. Depois, solicitei que os grupos 

trocassem as suas respostas e que então lessem, em voz alta, a resposta 

que tinham recebido. Ao final de cada leitura, sugeri que apontassem 

pontos em comum entre sua resposta e a do outro.   

Para a segunda aula pedi aos alunos que em casa, individualmente, 

escolhessem um objeto de seu interesse para estudo ou para o 

aprofundamento de seus conhecimentos. Na folha a ser entregue eles 

deveriam colocar a justificativa desse interesse, podendo, ainda, 

fotografias ou desenhos, se desejassem. Esclareci que esse objeto não 

precisava ser de estudo específico da Química.  

Depois, a partir de suas escolhas, os organizei em novos grupos, por 

afinidade de interesses. E dei a eles tarefas para os grupos, a serem 

realizadas em três aulas não consecutivas. 

Na primeira dessas aulas cada grupo precisou discutir e responder, 

coletivamente, a três perguntas sobre aqueles temas semelhantes: O que 

sabemos sobre esses temas? O que desejamos saber? O que 

devemos/podemos fazer para saber? De posse dessas respostas, os grupos 

foram orientados a fazer uma pesquisa em casa sobre os temas 

escolhidos, utilizando como fontes de consulta livros, revistas, jornais, 

internet etc. Após duas semanas seus resultados foram apresentados e 

discutidos em sala de aula, e uma nova tarefa de pesquisa foi dada a 

eles: ainda nos mesmos grupos deveriam pesquisar sobre conceitos 

químicos que poderiam ser abordados dentro do seu tema, que seriam 

organizados e apresentados em aula, depois de duas semanas, no 

formato expositivo escolhido por eles (vídeo, apresentação de slides, 

confecção de um painel etc.). 
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Sobre essas cinco aulas quero dizer que, ao formarem-se os grupos, notei 

que a maior parte dos alunos se mostrou insatisfeita por ter que sair do 

lugar ou modificar a posição das carteiras. E que mesmo 

argumentando que essa forma de organização favoreceria a discussão 

entre eles, além de mudar um pouco a rotina das aulas, a maioria se 

posicionou contrária à ação, descrente de que o “fazer diferente” 

poderia lhes trazer algum benefício.  

Essa observação me motivou a continuar incentivando-os a se 

posicionarem em círculos, uma vez que um dos objetivos do trabalho 

era promover ações em grupo de 

uma forma que eles não 

estavam acostumados - em que 

cada um faz uma parte em casa 

e, em seguida, tudo é reunido 

em um material só. A partir daí 

percebi que no decorrer das 

aulas a resistência inicial foi 

diminuindo e que os estudantes 

não só deixavam de reclamar, como sempre que ouviam a expressão 

“em grupo”, voluntariamente começavam a se organizar. 

Aproveitei essa oportunidade para estimulá-los à reflexão individual, 

ao questionamento sobre essa falta de afinidade ser decorrente de um 

preconceito que eles próprios criaram, baseados na observação do 

comportamento dos colegas no dia a dia de sala de aula. E argumentei 

que se eles próprios se dessem a oportunidade de se aproximarem, talvez 

descobrissem que são mais parecidos do que imaginam, que as 

diferenças são fundamentais para o seu crescimento e podem ajudá-los 

a serem pessoas melhores. Além disso, ressaltei a importância que eles 
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deram ao conhecimento, uma vez que essa palavra apareceu com 

frequência em suas respostas. Reforcei com a turma que ter essa 

concepção é fundamental para a sua caminhada dentro e fora da 

escola, mas também deixei como reflexão individual que eles 

procurassem perceber se, por motivos variados, eles não deixam a 

oportunidade de construir o conhecimento passar.  

Ao final desse ciclo de atividades percebi que uma discreta mudança 

comportamental se iniciava na turma. Naturalmente, grupos que antes 

mal se falavam, começaram a se relacionar ao trocar ideias a respeito 

das discussões realizadas. E, em suas falas, muitas vezes ficou claro que 

percebem a importância em estudar e acreditam que esse estudo, 

mesmo da Química, pode contribuir para o seu futuro.  

A partir de então minhas aulas de Química tornaram-se mais 

produtivas e participativas, inclusive porque agora eu mesma os estava 

conhecendo melhor – seus interesses, seus desejos, suas capacidades – e 

poderia, por isso, preparar minhas aulas com maior atenção a eles. Foi 

um trabalho diferente e um pouco longo, mas que teve como resultado 

efetivo a criação de um ambiente, em aula, que tornou todo nosso 

convívio e o trabalho pedagógico muito mais fácil, leve e proveitoso. 

Recomendo! 
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RADIOATIVIDADE: UMA PROPOSTA DE ENSINO ALIANDO 

SOCIEDADE, CIÊNCIA E ARTE 

Ana Paula Cardoso de Oliveira
2

 

Era mais um dia de aula normal. Começaríamos a estudar 

radioatividade, abordando inicialmente alguns acidentes 

radioativos que aconteceram no Brasil e ao redor do mundo. Mas a 

curiosidade dos alunos falou mais alto. Queriam saber como surgiram 

as primeiras bombas atômicas. Então, nada melhor do que “parar” um 

pouco o cronograma e tentar atender ao que gostariam de aprender/ 

conhecer. 

Então sugeri que assistíssemos na próxima aula ao documentário 

“Einstein: Equação de Vida e Morte”
3

, e depois que eles se organizassem 

para contar o que aprenderam com o documentário como bem 

desejassem. 

Esse documentário conta a história de uma carta enviada ao 

presidente norte-americano Franklin Roosevelt por Einstein. Nessa 

carta ele deixa claro ao presidente sobre a possibilidade de sua 

descoberta, sua equação E = mc², ser utilizada para a criação de uma 

bomba atômica pelos nazistas. A consequência da utilização de 

maneira errada dessa equação causou a destruição de Hiroshima e 

                                                 
2 Professora de Química da rede escolar do Município de São Gonçalo/RJ; especialista em Ensino de Ciências-modalidade 

Química; mestranda em Ensino de Ciências da Natureza pela Universidade Federal Fluminense. 

 
3 http://www.ciencia20.up.pt/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=&id=938. Acesso em fevereiro de 

2016. 

 

TROCANDO IDEIAS..  

 

http://www.ciencia20.up.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=938:einstein-equacao-de-vida-e-morte&catid=23:as-nossas-sugestoes


 

12 

Nagasaki. Mas vale lembrar que ainda que Einstein não tenha 

vivenciado os benefícios de sua descoberta, essa equação ajudou a 

compreender a criação do Universo.    

Após ter assistido ao documentário, a 

forma que os alunos encontraram de 

retratar o que aprenderam foi por meio 

de uma história em quadrinhos. Eles se 

organizaram e juntos escreveram o 

texto e escolheram um colega de turma 

talentoso para desenhar toda história, 

que se encontra ao final deste trabalho. 

Na sequência das aulas, os estudantes 

por mim orientados se dividiram em 

grupos de 5 (cinco) e contaram sobre 

alguns acidentes radioativos (pré-determinados) que aconteceram no 

mundo. Abordaram desde o motivo, ou possíveis motivos, pelos quais 

ocorreram, as consequências e também sobre como se encontram hoje 

as cidades atingidas pelas catástrofes. Nessa etapa eles utilizaram 

vídeos e Power Point para abordarem os assuntos, conforme desejaram. 

Pois não foi exigido a eles um trabalho escrito, que poderia ser apenas 

cópias da internet. O que realmente importava era a aprendizagem 

dos estudantes. 

Através dessas atividades foi possível observar o envolvimento e 

entusiasmo dos estudantes, o que tornou possível uma aprendizagem 

mais agradável em todo o processo.  Ao fim, os estudantes conseguiram 

entender que a Química é uma Ciência que pode ser usada de maneiras 

positiva e negativa, mas que é de fundamental importância no 

desenvolvimento de toda sociedade. 
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Através dessas aulas foi possível perceber o envolvimento dos alunos 

durante todas as atividades que foram realizadas. O que nos deixa 

claro a importância de nós professores atentarmos aos interesses de 

nossos estudantes, entendendo que agindo desse modo conseguiremos 

desenvolver um trabalho prazeroso e de real significado. 
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COMPARTILHANDO O PLANO DOCENTE E O ROTEIRO DE 

TRABALHO DE UMA AULA INVESTIGATIVA COM O TEMA 

“FERMENTAÇÃO LÁTICA” 

Simone Barcelos Soares Figueiredo 
4

 

De acordo com Campos e Nigro
5

, uma tendência moderna para a 

didática das ciências é trabalhar de forma construtivista. Ainda de 

acordo com esses autores, são princípios básicos do construtivismo: 

• É de grande importância aquilo que a pessoa já sabe ou pensa a 

respeito de determinado assunto; 

• Quem aprende constrói ativamente significados; 

• Os estudantes são responsáveis pela própria aprendizagem. 

As atividades práticas realizadas no laboratório de ciências podem ser 

do tipo demonstrações práticas onde o professor realiza as atividades, 

os alunos assistem, mas não têm poder de intervir. Existem também os 

experimentos ilustrativos caracterizados como atividades que os 

estudantes podem realizar, no entanto cumprem as mesmas 

finalidades das demonstrações práticas. Existem, ainda, os 

experimentos descritivos caracterizados por serem atividades 

realizadas pelos alunos e não dirigidas pelo professor.  

                                                 
4 Professora da rede pública do Município de Niterói/RJ; Especialista em Ensino de Ciências – Modalidade Biologia, pela 

Universidade Federal Fluminense. 

 
5 CAMPOS, Maria Cristina da Cunha; NIGRO, Rogério Gonçalves. Teoria e Prática em Ciências na Escola - O Ensino-

Aprendizagem como Investigação. São Paulo: FDT, 2009. 

 

    ATIVIDADES INVESTIGATIVAS 
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No entanto, há um outro tipo de atividade prática em que os 

experimentos são investigativos.  Este tipo de experimento difere dos 

outros citados anteriormente, pois envolvem a discussão de ideias, 

elaboração de hipóteses explicativas e experimentos para testá-las. 

Tenho procurado realizar predominantemente os experimentos 

investigativos nas minhas aulas práticas de ciências, embora 

características de outras atividades também estejam presentes. A 

dinâmica da aula organiza-se da seguinte maneira: inicia-se com um 

momento individual onde o aluno é estimulado a escrever sua resposta 

pessoal a uma pergunta desafio.  

A segunda etapa da dinâmica é a realização de uma atividade 

prática. Algumas vezes é possível que o estudante interaja diretamente 

com o objeto de estudo. Em outras situações é necessário que eu mesma 

faça a manipulação do material. Quando é possível, os estudantes 

reúnem-se em pequenos grupos para realizar a atividade proposta. 

Neste momento, eles podem compartilhar suas ideias, o que favorece o 

desenvolvimento da linguagem oral, que é precursora da linguagem 
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escrita. Como processo de mediação, o professor oferece ao grupo um 

roteiro investigativo sobre a prática que está sendo realizada.  

As aprendizagens com metodologia investigativa são muito bonitas! Os 

alunos observam, percebem, concluem, aprendendo algumas vezes 

sozinhos, mas quase sempre na experiência de ser um pouco “cientistas”, 

em equipe e no diálogo com outros alunos. Por isso decidi compartilhar 

com meus colegas professores um pouco do que tenho feito em aulas de 

caráter investigativo no ensino de Ciências. 

Neste artigo estou trazendo o Plano de Aula e o Roteiro Investigativo 

de uma aula sobre fermentação lática que costumo fazer com meus 

alunos do 7º ano do Ensino Fundamental. Espero que gostem e que 

aproveitem bem! 

Plano de Aula 

Eixo temático / 

Conteúdo 

programático 

Competências e 

habilidades 

específicas 

Objetivos 

Gerais 
Metodologia 

Recursos 

Materiais 
Avaliação 

Reino Monera: 

 Bactérias 

benéficas ao ser 

humano; 

 Fermentação 

lática. 

 

Explicar por que é 

saudável beber 

iogurte e como as 

bactérias agem em 

nosso intestino; 

Justificar a 

transformação o 

corrida no sistema 

(leite e iogurte 

natural); 

 

Saber que 

existem 

bactérias que 

contribuem à 

saúde humana; 

Compreender 

como ocorre o 

processo de 

fermentação 

lática. 

 

A atividade será realizada em duas 

etapas com um intervalo de um dia 

entre elas. No primeiro dia, haverá 

uma revisão sobre as características 

das bactérias e os alunos serão 

levados a refletir se todas as 

bactérias são causadoras de 

doenças. Nesta primeira etapa da 

atividade, será preparado o iogurte 

utilizando-se leite aquecido e 

iogurte natural. A mistura será 

deixada em repouso de um dia para 

o outro. 

O segundo dia corresponderá a 

segunda etapa da atividade, ou seja, 

verificar as transformações que 

ocorreram com o leite. Neste dia os 

alunos experimentarão o iogurte e 

pretende-se abordar questões, 

dentre outras coisas, sobre o porquê 

do sabor “azedo” do iogurte. Os 

alunos, que não estão habituados a 

ingerir esta bebida, serão 

estimulados a dar sugestões de 

como melhorar o sabor “azedo” do 

iogurte natural. 

Vasilha 

plástica com 

tampa; 

1 litro de 

leite; 

Iogurte 

natural. 

Será feita 

através da 

análise do 

relatório 

individual. 
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Roteiro da atividade investigativa 

ESCOLA: _______________________________________________________________ 

PROFESSOR(A)  ________________________________________________________ 

ALUNO (A): ____________________________________________________________ 

ANO DE ESCOLARIDADE: 7º       TURMA: ________   DATA: ________________ 

 

PERGUNTA DESAFIO: Todas as bactérias são causadoras de doenças? 

Comente. 

 

 

 

O QUE EU JÁ SEI? 

1-O que significa dizer que as bactérias têm o papel ecológico de 

decompositoras? 

 

 

 

2-Cite pelo menos um aspecto positivo relacionado às bactérias. 

 

 

 EXPERIMENTANDO:  

1-Quais foram os ingredientes utilizados para preparar o iogurte?  
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2-Por que foi utilizado o iogurte natural? Que ingrediente fundamental ele 

apresenta para a produção do iogurte?  

 

 

 

3-Qual foi a quantidade utilizada de leite? E de iogurte? Por que mesmo 

em menor quantidade o iogurte foi capaz de transformar todo o leite? 

 

 

4-A temperatura do leite utilizado foi elevada a 40oC. De que maneira a 

temperatura influenciou no preparo do iogurte?  

 

 

 

CONCLUINDO: 

As bactérias benéficas Streptococcus thermophilus e Lactobacilos bulgaricus 

são as responsáveis por tal “transformação”. Estas se alimentaram da lactose 

presente no leite, eliminando ácido lático. Esse processo denomina-se 

fermentação.  

Então, diga: Por que é saudável beber iogurte? De que maneira estas 

bactérias atuam em nosso intestino? 
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UM SONHO POSSÍVEL – Filme 

Resenha, por Ana Paula Cardoso de Oliveira
6

 

 

 

Título Original: The Blind Side 

Título Nacional: Um Sonho Possível 

Direção: John Lee Hancock 

País de Origem: EUA 

Gênero: Drama  

Duração: 128min 

Distribuidora: Warner Bros 

Ano de Lançamento: 2010 

 

 

O filme é baseado em fatos reais e narra a história de um jovem que 

ainda pequeno foi separado de sua mãe e de seus irmãos, sendo levado 

a se tornar um mendigo, vivendo apenas um dia de cada vez, como se 

o amanhã não existisse.  

Mas sua situação muda quando se encontra com Leigh Anne, que não 

o enxerga apenas como mais uma pessoa mendigando nas ruas, sem 

chances para um futuro diferente, digno. Leigh Anne se dispõe a ajudar 

Michael e depois a adotá-lo como filho.  

                                                 
6  Professora de Química da rede escolar do Município de São Gonçalo/RJ; especialista em Ensino de Ciências -

modalidade Química; mestranda em Ensino de Ciências da Natureza pela Universidade Federal Fluminense. 
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O filme retrata uma realidade muito presente na humanidade, o 

preconceito. Mas mostra que apesar de toda a circunstância adversa, é 

possível sonhar, que ainda existem pessoas solidárias, capazes de 

acreditar no próximo, independentemente de qualquer situação. 

Um Sonho Possível mostra para nós professores que devemos e podemos 

acreditar em nossos alunos, ainda que apresentem dificuldades de 

aprendizagem, ou até mesmo um comportamento considerado 

inadequado para a sociedade, acreditar em suas capacidades de 

aprender e mudar. Podemos estimulá-los a vencer suas limitações e a 

superar cada desafio, não só na escola, mas principalmente na vida. 

Esse é um filme que nos mostra que é possível sim realizar nossos sonhos 

e projetos. Que podemos vencer, ultrapassar as barreiras que nos foram 

impostas pela vida, todo o preconceito e ressentimento, através do 

amor.  
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QUÍMICA VERDE E SUSTENTABILIDADE 

Armando Pereira do Nascimento Filho
7

 

As atividades químicas sempre foram responsabilizadas pelas grandes 

catástrofes industriais. São raros os elogios a este ramo da ciência, 

ainda que diariamente tenhamos informações de novos fármacos, 

tecidos e um sem número de utensílios que nos permitem uma melhor 

qualidade de vida. Desde os anos 90 do século passado muito vem se 

falando dos processos sustentáveis. Evidentemente, a participação da 

“química”, neste contexto, é fundamental.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                        .
8

 

Este novo direcionamento na questão da redução do impacto da 

atividade química ao ambiente foi chamado de “green chemistry”, ou 

química verde, química limpa, química ambientalmente benigna, ou 

ainda, química autossustentável. Ainda hoje, mais de 25 anos depois, 

é considerado um tema novo e, por isto, pouco debatido nos vários 

segmentos do ensino.  

                                                 
7  Doutor em Química; Especialista em Ecologia Química; Docente do Departamento de Química Inorgânica da 

Universidade Federal Fluminense. 
8 Disponível em http://www.ecologiaverde.com/que-es-la-quimica-verde/. Acesso em 20 fev. 2016 

 

 VAMOS CONVERSAR UM POUCO?// 
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Por considerar uma ferramenta versátil e muito útil, em particular na 

busca da participação dos alunos, indico aos colegas o tema e sugiro 

abaixo alguns pontos para a abordagem.  

O CONCEITO DE QUÍMICA VERDE 

A “Química verde” pode ser definida como o desenho, desenvolvimento 

e implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou 

eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e 

ao ambiente. Este conceito, que pode também ser atribuído à 

tecnologia limpa, já é relativamente comum em aplicações industriais, 

especialmente em países com indústria química bastante desenvolvida 

e que apresentam controle rigoroso na emissão de poluentes. O conceito 

vem, gradativamente, sendo incorporado ao meio acadêmico, no 

ensino, na pesquisa e na extensão. A projeção destas ideias leva à 

geração de processos químicos não poluentes.  

Os produtos ou processos da Química Verde podem ser divididos em três 

grandes categorias: i) o uso de fontes renováveis ou recicladas de 

matéria prima; ii) a utilização de menos energia para produzir maior 

quantidade de produto; iii) a diminuição do uso de substâncias 

persistentes, bioacumulativas e tóxicas. Acredito que até este ponto, o 

colega já tenha percebido o potencial do tema e o seu forte impacto 

para os jovens (de todas as idades) sempre crédulos em um futuro mais 

harmonioso e sem poluição. A seguir são listados os doze 

“mandamentos da química verde”. Considero estes tópicos como pontos 

bem definidos, que podem ser abordados isoladamente ou num pacote, 

de sorte a tornar clara a importância de uma boa gestão nos processos 

industriais, no ensino e na pesquisa. 
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1. Prevenção. 

Evitar a produção do resíduo é melhor do que tratá-lo ou “limpá-lo” 

após sua geração. 

2. Economia de Átomos. 

Deve-se procurar desenhar metodologias sintéticas que possam 

maximizar a incorporação de todos os materiais de partida no 

produto final. 

3. Síntese de Produtos menos Perigosos.  

Sempre que praticável, a síntese de um produto químico deve utilizar e 

gerar substâncias que possuam pouca ou nenhuma toxicidade à saúde 

humana e ao ambiente. 

4. Desenho de Produtos Seguros.  

Os produtos químicos esperados do processo devem ser planejados de tal 

modo que realizem a função desejada e ao mesmo tempo não sejam 

tóxicos. 

5. Solventes e Auxiliares Mais Seguros. 

O uso de substâncias auxiliares (solventes, agentes de separação, 

secantes, etc.) precisa, sempre que possível, tornar-se desnecessário e, 

quando utilizadas, estas substâncias devem ser inócuas. 

6. Busca pela Eficiência de Energia.  

A utilização de energia pelos processos químicos precisa ser reconhecida 

pelos seus impactos ambientais e econômicos e deve ser minimizada. Se 

possível, os processos químicos devem ser conduzidos à temperatura e 

pressão ambientes. 
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7. Uso de Fontes Renováveis de Matéria Prima.  

Sempre que técnica e economicamente viável, a utilização de matérias 

primas renováveis deve ser escolhida em detrimento de fontes não 

renováveis. 

.
9

 

8. Evitar a Formação de Derivados. 

A derivatização desnecessária (uso de grupos bloqueadores, proteção 

/desproteção, modificação temporária por processos físicos e químicos) 

deve ser minimizada ou, se possível, evitada, porque estas etapas 

requerem reagentes adicionais e podem gerar resíduos. 

9. Catálise. 

Reagentes catalíticos (tão seletivos quanto possível) são melhores que 

reagentes estequiométricos. 

10. Desenho para a Degradação. 

Os produtos químicos precisam ser desenhados (planejados, na 

engenharia do processo) de tal modo que, ao final de sua função, se 

                                                 
9 Disponível em http://sulfoquimica.com.br/site/. Acesso em 20 fev. 2016 
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fragmentem em produtos de degradação inócuos e não persistam no 

ambiente. 

11. Análise em Tempo Real para a Prevenção da Poluição. 

Será necessário o desenvolvimento futuro de metodologias analíticas 

que viabilizem um monitoramento e controle dentro do processo, em 

tempo real, antes da formação de substâncias nocivas. 

12. Química Intrinsecamente Segura para a Prevenção de Acidentes.  

As substâncias, bem como a maneira pela qual uma substância é 

utilizada em um processo químico, devem ser escolhidas a fim de 

minimizar o potencial para acidentes químicos, incluindo 

vazamentos, explosões e incêndios. 

Ainda que para alguns pareça uma proposta utópica a busca dos doze 

itens acima, eu, particularmente, não os considero, visto que a máxima 

“o fim justifica os meios”, não tem mais eco nos dias atuais, onde o 

desenvolvimento tecnológico, a concorrência empresarial, a busca por 

processos limpos, a diminuição dos custos e riscos, a produção de 

produtos atóxicos, entre outros, são conceitos aceitos e defendidos por 

toda a sociedade.  

Considero, por outro lado, alguns itens polêmicos, como por exemplo o 

item 10 -   “Desenho para a Degradação”. Não concordo com ele. Sempre 

me questiono quanto ao risco dos metabólitos gerados nestas 

degradações. Em substituição, entendo que se indicarmos/produzirmos 

estratégias para a reciclagem (ou reuso), estaremos oferecendo uma 

opção sustentável para o produto sem que sejam necessários novos 

processos extrativos, como no caso das latas de alumínio.  
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Em 2010 o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) lançou o livro 

Química verde no Brasil: 2010-2030 - Edição revista e atualizada - 

Brasília, DF. O livro está disponível na internet gratuitamente e traz 

um rico acervo, que pode ajudar bastante com sugestões de temas para 

discussões com nossos alunos. Como posto anteriormente, não se trata 

de uma proposta futurista. Ao contrário, busca responder ao reclamo 

social por uma produção sustentável. 

Não farei uso de referências bibliográficas, acredito que uma simples 

busca na internet será suficiente para uma atualização e aquisição de 

material para uma boa aula. Como posto, acredito tratar-se de um 

tema multifacetado, rico e atual. Espero que os colegas tenham a 

mesma visão! 
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POLÍTICAS DE SEÇÃO E DIRETRIZES PARA AUTORES 

 

POLÍTICAS DE SEÇÃO 

_ “Foi difícil! Mas consegui! ” (2-4 páginas) 

Seção que apresenta reflexões a partir de casos e em que as dificuldades cotidianas, 

comuns aos professores, foram superadas de forma criativa, e em que sejam apontadas 

alternativas possíveis para a superação dessas dificuldades. 

_ “Trocando ideias” (2-4 páginas) 

Seção que tem por objetivo apresentar sugestões de atividades que tragam recursos 

didáticos e metodologias bem-sucedidas e inovadoras com a disponibilização de 

jogos, de roteiros para a realização de experimentos, de orientações para a construção 

de modelos, etc.  

_ “Atividades Investigativas” (2-5 páginas) 

Seção que traz propostas de ensino que tenham como objetivo facilitar a compreensão 

de conceitos de ciências utilizando materiais e/ou recursos de fácil aquisição pela 

escola, pelo professor ou pelo estudante e que se desenvolvam de forma a propor questões 

desafiadoras para que os alunos formulem hipóteses e realizem processos investigativos 

que possibilitem a eles encontrar respostas a esses desafios. 

_ “Pesquisa na Escola: o que é e como se faz” (2-5 páginas) 

Sugestões de projetos educacionais em que os alunos pesquisem, se articulem em grupos 

e formem parcerias a fim da construção do conhecimento sobre temas de seu interesse. 

_ “Cidadania em pauta” (2-5 páginas) 

Relatos de experiências que abordem estratégias didáticas usadas para debater temas 

científicos de interesse social, visando à formação da cidadania. 

_ “Disso eu gostei!” (1-2 páginas) 

Resenha com sugestão de livro ou filme que possa contribuir com o desenvolvimento 

das aulas ou com a formação do professor. Deve conter todos os dados da obra: Autor 

e Editora (ou Diretor, se filme), ano de publicação, cidade, etc. Deve ser enviada 

imagem da capa da obra. 
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_ “Vamos conversar um pouco?” (2-4 páginas) 

Texto informativo sobre temas de interesse de estudantes do Ensino Fundamental e 

Médio escrito por colaborador(es) convidado(s) pelo corpo editorial de forma a apoiar 

os professores.  

 

DIRETRIZES PARA AUTORES 

A “Intervalo – conversas entre professores de ciências”, revista destinada a professores 

de ciências do Ensino Fundamental e Médio e seus formadores, propõe-se a publicar, 

nas suas diversas seções, textos apresentados por professores desses mesmos segmentos 

da Educação Básica.  

Como parte do processo de submissão, os autores devem verificar a conformidade dos 

textos apresentados em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que 

não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

 CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

1. O texto está adequado ao perfil editorial da revista e de seu público leitor? 

2. O texto se encontra no formato solicitado? Os textos deverão ter o número de 

páginas conforme cada seção; serem enviados em Word; página formato A4; 

letras Lucida Handwriting, tamanho 12; título em maiúsculas, tamanho 14; 

espaçamento 1,5 entre linhas; espaçamento de 12 pontos “depois” e de 0 pontos 

“antes”; todas as margens com 2,0 cm; parágrafos justificados. Não serão aceitos 

arquivos em .pdf e/ou que estejam protegidos por senha. 

3. O texto está sem a identificação do(s) autor(es)?  Não deve haver nenhuma 

identificação do(s) autor(es) no texto. A identificação será feita apenas com o 

preenchimento do formulário de submissão do trabalho. 

4. A imagens foram enviadas em separado e tiveram sua posição indicada no 

texto? As imagens devem ser apresentadas em arquivo digital independente, separado 

do arquivo de texto, numeradas em sequência. E devem ter sua posição indicada no 

texto, usando-se a numeração correspondente. As imagens devem ser apresentadas 

em cor, com resolução de, pelo menos, 300dpi, em JPEG ou TIF. Só serão aceitas 
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imagens criadas pelos próprios autores ou de domínio público, desde que citada a 

fonte. A “Intervalo – conversas entre professores de ciências” não se responsabiliza por 

direitos autorais de imagens enviadas.  

5. As referências ou bibliografia foram checadas se correspondem às citações no 

texto e se possuem todas as informações que permitem ao leitor identificá-las, 

correspondendo às orientações a seguir e às normas da ABNT? 

ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

As referências bibliográficas devem ser apresentadas em ordem alfabética, ao final 

do trabalho. 

Os elementos essenciais para a elaboração de referências são: SOBRENOME, Nome  

do(s) autor(es), Título. Local: editora e data de publicação. Somente se necessário 

identificar melhor o documento acrescentam-se elementos complementares à 

referência. 

O título deve ser destacado (em negrito ou itálico) de modo uniforme em todas as 

referências de um mesmo documento. 

As referências, diferente do restante do texto, devem ser apesentadas em espaço 

simples, alinhadas à esquerda, saltando uma linha entre elas. 

Importante: Somente devem ser incluídos nas referências os documentos – livros, 

artigos, textos disponíveis na internet – que tenham sido indicados ou citados no 

texto. 

Exemplos: 

 AUTOR de LIVROS (pessoa física) 

a) 1 autor: 

DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008. 

b) 2 autores: 

CAMPOS, M. C. C.; NIGRO, R. G. Teoria e Prática em Ciências na Escola: o ensino-

aprendizagem como investigação. São Paulo: FTD, 2010.  
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c) 3 autores: 

SOUZA, Donaldo Bello de; SANTANA, Marco Aurélio; DELUIZ, Neise. Trabalho e 

educação: centrais sindicais e reestruturação produtiva no Brasil. Rio de Janeiro: 

Quartet, 1999. 

d) Mais de 3 autores: 

SOUZA, Donaldo Bello de, et al. Trabalho e educação: centrais sindicais e 

reestruturação produtiva no Brasil. Rio de Janeiro: Quartet, 1999. 

f) Sobrenomes que indicam parentesco: 

OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades de; LEITE, José Rubens Norato (Org.). Cidadania 

coletiva. Florianópolis: Paralelo, 1996. 

g) Sobrenomes ligados por hífen: 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Método nas ciências 

naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 

2001. 

 Autor (entidade) 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: MEC/SEMTEC, 1999. 

 Trabalhos acadêmicos, dissertações e teses 

SERDEIRA, Carlos. Análise de empréstimos: aplicação da teoria de carteiras. 1997. 35 

f. Trabalho (Graduação/Especialização)- Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 1997. 

NOGUEIRA, Angela Guiomar. Competências gerenciais: o caso Telerj. 1998. 122 f. 

Dissertação (Mestrado em Administração)- Universidade Estácio de Sá, Rio de 

Janeiro, 1998. 

 Eventos no todo 

SIMPÓSIO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO NORDESTE, 1996, 

Fortaleza. Gestão e participação. Fortaleza: ANPAE, 1996. 

REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 46., 

1994, Vitoria. Anais... Vitória: UFES, 1994. 

 Trabalhos apresentados em eventos 

QUINTELLA, Heitor M.; SOUZA, Levi P. Cultura de negócios: nova perspectiva dos estudos 

sobre o comportamento organizacional, estudo de caso em duas emissoras de TV 

educativa. In: ENCONTRO DA ANPAD, 25., 2001, Campinas. Resumo dos trabalhos. 

Campinas: [s.n.], 2001. 
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 Publicações periódicas (revistas e jornais) 

GALIAZZI, M.C.,et al. Objetivos das atividades experimentais no ensino médio: a 

pesquisa coletiva como modo de formação de professores de ciências. Ciência & 

Educação, v. 7, n. 2, p. 249-263, 2001. 

 Documentos via Internet 

a) Artigo de periódico: 

GUIMARAES, S. E. R.; BORUCHOVITCH, E.  O Estilo Motivacional do Professor e a 

Motivação intrínseca dos Estudantes: Uma Perspectiva da Teoria da 

Autodeterminação. Psicol. Reflex. Crit. [online]. 2004, vol.17, n.2, pp. 143-150. 

Disponível em<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0102-

79722004000200002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em junho de 2015 

b) Trabalho acadêmico 

ALVES, Maria Leila. O papel equalizador do regime de colaboração estado-município 

na política de alfabetização. 1990. 283 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade de Campinas, Campinas, 1990. Disponível em: 

<http://www.inep.gov.br/cibec/bbe-online/.>. Acesso em: 28 set. 2001. 

ENVIO DE ORIGINAIS PARA PUBLICAÇÃO 

Os professores interessados em compartilhar suas experiências e reflexões na 

“Intervalo – conversas entre professores de ciências” devem enviar seus textos através 

de formulário Google que tem acesso através do link http://goo.gl/forms/6hXaw02sHU 

Imagens, se houver, devem ser encaminhadas como anexos de mensagem 

direcionada ao e-mail intervalo.ppecn.uff@gmail.com colocando, como assunto, o título do 

trabalho submetido.  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Todas as informações solicitadas para cadastro dos usuários são de uso exclusivo da 

revista e para seus únicos fins. 

IMPORTANTE 

 O envio de trabalhos à revista “Intervalo – conversas entre professores de 

ciências” significa que está autorizada a sua publicação.  

mailto:intervalo.ppecn.uff@gmail.com
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 Alterações podem ser sugeridas aos autores, com vistas à aceitação do texto, e 

todo material selecionado será submetido à revisão ortográfica e gramatical. 

 Na eventual recusa de um trabalho, as razões para que assim tenha sido 

decidido serão comunicadas ao(s) autor(es). 

 Trabalhos enviados e aprovados poderão ser publicados imediatamente ou 

arquivados para publicação em edições posteriores.  

 Os autores são os responsáveis legais pelo conteúdo dos trabalhos sob sua 

autoria. Casos que necessitem de avaliação e decisão jurídica serão encaminhados 

para tal, elegendo-se a cidade do Rio de Janeiro como foro legítimo para este fim. 

 Haverá chamadas periódicas para a publicação. As submissões deverão atender 

ao cronograma estabelecido nessas chamadas. 

 Não há remuneração pela publicação de trabalhos na “Intervalo – conversas 

entre professores de ciências”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


