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Cadernos Temáticos de

Indexada no Chemical Abstracts Editorial
Trazemos aos leitores de Química Nova na Escola mais uma edição

dos seus Cadernos Temáticos, desta feita tratando da Representação
Estrutural em Química, assunto de grande repercussão histórica, mas
infelizmente de pouca inserção curricular nos programas de formação
de professores e de químicos. Com este número, concluímos também
mais uma ação do projeto “Recursos Multimídia para o Ensino de Quí-
mica e Ciências: ampliação e consolidação de um programa nacional
de formação inicial e continuada de professores de educação básica”,
que já produziu os números 5 (Química, Vida e Ambiente) e 6 (Química
Inorgânica e Medicina) dessa coleção, além de um conjunto de Pro-
gramas de TV QNEsc, lançados em DVD.

A idéia inicial da publicação, que sinteticamente visa levar ao estu-
dante de graduação e ao professor de Química em exercício temas da
fronteira do conhecimento por meio de textos escritos por pes-
quisadores atuantes em áreas de interface, mostrou-se acertada, na
medida em que ela vem sendo extensamente utilizada em cursos de
graduação e mesmo de pós-graduação. Tal fato nos levou a incluir os
Cadernos Temáticos regularmente na linha editorial de Química Nova
na Escola, de modo que, a partir de 2008, lançaremos um número,
anualmente.

Neste número, dois artigos contemplam aspectos relacionados ao
surgimento de formas de representação dos entes constitutivos da
matéria em dois momentos históricos: no início e na segunda metade
do século XIX. Outros dois artigos abordam também questões de repre-
sentação estrutural sob o ponto de vista de duas teorias que emergiram
no final do século XIX e início do século XX: a mecânica quântica e
semiótica de Charles Peirce. Nosso propósito aqui é subsidiar a
formação inicial e continuada de professores e de químicos com um
debate necessário sobre os modos de representação de idéias abs-
tratas como átomo, molécula, elétron etc. na direção de explicitar as
relações entre o desenvolvimento de modelos teóricos e o desenvol-
vimento de uma linguagem caracteristicamente química.

Em um mundo em constante e acelerada transformação, não pode-
mos nos furtar a compreender como a Química vem se desenvolvendo,
sob risco de nos tornarmos meros aplicadores de técnicas de
separação, caracterização e síntese de materiais. Compreender a
natureza e a gênese do pensamento químico é um passo importante
na direção de criar bases sólidas para nossos estudantes se
apropriarem desse pensamento. Com este número do Caderno Temá-
tico, esperamos ampliar as contribuições dos estudos históricos e epis-
temológicos da Química, que constituem uma seara da maior impor-
tância merecedora de ampliação e inserção nos currículos dos cursos
de Licenciatura e de Bacharelado.
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