
Editorial
É com grande prazer que fazemos chegar às mãos dos leitores e leitoras

de Química Nova na Escola este exemplar dos Cadernos Temáticos, que
trata da Química dos Fármacos. Você receberá, além desse caderno, três
outros, tratando dos temas Novos Materiais, Meio Ambiente e Estrutura da
Matéria.

A idéia de produzir Cadernos Temáticos abordando temas atuais da
Química, surgiu a partir da constatação de que os professores e professoras
de química, que atuam nos níveis de ensino fundamental e médio, têm
dificuldade em encontrar bibliografia em língua portuguesa, sobre esses
assuntos, que seja ao mesmo tempo rigorosa, atualizada e acessível.
Considerando que a Sociedade Brasileira de Química conta, entre seus
sócios, com profissionais da química altamente qualificados atuando na
fronteira de áreas importantes e socialmente relevantes, a Divisão de Ensino
da SBQ e os editores e conselho editorial de Química Nova na Escola
entenderam que poderiam contribuir para preencher essa lacuna, ao
promover a articulação de grupos de trabalho formados por pesquisadores
de ponta nas áreas escolhidas e membros da Divisão de Ensino, que por
sua experiência na formação de professores, pudessem contribuir para que
os temas fossem tratados de forma acessível aos professores do ensino
fundamental e médio.

Ao escolher os temas, procuramos contemplar assuntos atuais que
auxiliem o professor a realizar uma abordagem contextualizada da química.
No caso de Estrutura da Matéria, nossa decisão foi motivada pela dificuldade
que o tema representa para a maioria dos alunos e professores do ensino
médio e pela existência de várias lacunas e problemas conceituais na maioria
dos livros didáticos de química destinados ao ensino médio.

Ao escrever esses 4 primeiros Cadernos Temáticos, as várias equipes
tiveram em mente produzir um texto em nível universitário, que contribuísse
para atualizar os professores do ensino fundamental e médio nos temas
abordados, bem como para subsidiar a formação inicial de professores em
cursos de licenciatura. O objetivo dos Cadernos é, portanto, contribuir para
a formação inicial e continuada dos professores e não sugerir formas de
abordar esses temas nas salas de aula do ensino fundamental e médio. Ao
contrário de muitos textos publicados em Química Nova na Escola, que
podem ser diretamente usados com os alunos da Escola Básica, os textos
publicados nos Cadernos Temáticos não foram concebidos para essa
função, mas para atualizar e fornecer subsídios ao professor e ao futuro
professor quando da abordagem desses temas em suas salas de aula.

A redação e impressão dos Cadernos foram possíveis graças ao apoio
da Vitae (associação civil sem fins lucrativos, que apóia projetos nas áreas
de cultura, educação e promoção social - http://www.vitae.org.br), que
financiou o projeto e permitiu a elaboração e a ampla distribuição entre os
professores de química do ensino fundamental e médio de um conjunto de
materiais multimídia que inclui os Cadernos, um vídeo sobre como usar
Química Nova na Escola nas salas de aula, um CD-Rom com os dez primeiros
números de QNEsc e os números 11 e 12 da revista.

Gostaríamos de agradecer a todos que colaboraram para a realização
desse projeto, confiantes que esses 4 primeiros Cadernos Temáticos
representam apenas o início de uma série de contribuições para a formação
inicial e continuada dos professores.
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