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Com este número de Química Nova na Escola nós, atuais editores da
Revista, nos despedimos de nossos leitores, sete anos depois de termos
assumido essa função, em novembro de 1999. Neste período, Química
Nova na Escola cresceu e consolidou-se como a revista de excelência
para a comunidade de pesquisadores em Educação Química, para os
professores de Química nos diversos níveis de ensino e para os estudantes
de licenciatura em Química e de pós-graduação em Educação Química.
Se em 1999 terminávamos o ano com 28 artigos submetidos, neste
novembro de 2006, portanto antes de terminar o ano, já são 68 artigos.
Por nossa iniciativa e da Divisão de Ensino de Química da SBQ, conse-
guimos que o Ministério da Educação distribuísse para professores de
todo o País 78 mil exemplares de dois livros contendo uma seleção de
artigos de Química Nova na Escola (vide notícia neste número, p. 34).
Neste período foram produzidos também, dentro do projeto “Recursos
de multimídia para o ensino de Química e Ciências: Ampliação e
consolidação de um programa nacional de formação inicial e continuada
de professores de Educação Básica”, financiado pela Vitae e pelo CNPq,
seis Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola e doze vídeos sobre
temas variados, quatro dos quais já foram distribuídos para os assinantes
de QNEsc. Os oito restantes, juntamente com os quatro iniciais, serão
distribuídos no primeiro semestre de 2007, em um DVD (vide p. 6).

Foi uma grande honra e satisfação trabalharmos como editores de
Química Nova na Escola durante esses anos. Contamos com o apoio
inestimável dos autores, dos nossos colegas do Conselho Editorial, dos
pareceristas, de Pricila E.A. Gil, gerente editorial da SBQ, e, a partir de
março deste ano, de Shirley Possidonio, assistente editorial da SBQ.
Também foi fundamental o apoio das pessoas que passaram pela diretoria
da Sociedade Brasileira de Química e da Divisão de Ensino de Química
nesses anos. A todos esses colaboradores, nosso muito obrigado. Ao trio
de editores que nos substituirá, Otávio Aloisio Maldaner (coordenador),
Marcelo Giordan e Wildson Luiz Pereira dos Santos, desejamos todo o
sucesso do mundo, na certeza de que deixamos a Revista em ótimas
mãos.

Esperamos que alguns projetos que não conseguimos consolidar na
nossa gestão possam ter sucesso nesta que agora se inicia. Primeiro, o
aumento da periodicidade da Revista, de semestral para quadrimestral,
torna-se cada vez mais sustentável, tendo em vista o número de artigos
submetidos. Se em 2007 tivermos a mesma média de 70 artigos subme-
tidos, com certeza os editores poderão pensar nessa mudança para
2008. Em segundo lugar e não menos importante, o aumento do número
de assinantes. Esperamos que a distribuição dos vídeos em 2007 incen-
tive o aumento de assinantes, pois esses teriam acesso a uma coleção
de 12 vídeos sobre os mais diversos temas atuais da Química. O mesmo
espera-se que ocorra em função da distribuição dos livros produzidos
pelo MEC com artigos da Revista.

Para concluir, convidamos nossos leitores a continuar nos ajudando a
fazer a Revista crescer, assinando, divulgando e publicando em Química
Nova na Escola. Se temos muito o que comemorar por esses 12 anos da
Revista, muito ainda está por ser feito na busca de um ensino de Química
de qualidade e comprometido com uma sociedade mais justa e iguali-
tária.

Alice R. Casimiro Lopes, Eduardo F. Mortimer e Romeu C. Rocha-Filho


