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EDITORIAL

A revista Ambiente & Educação publica o primeiro número do ano de 2016. E
com ele uma nova dinâmica se instala na revista de forma definitiva. Nesse número a
revista lança seu primeiro dossiê temático, organizado pelos Profs. Carlos RS Machado,
Humberto Calloni e Gianpaolo Adomilli, que traz o debate acerca dos Fundamentos da
Educação Ambiental (linha de Pesquisa do PPGEA/FURG). Ainda, destacamos que a
revista mantém a submissão, avaliação e publicação de artigos em fluxo contínuo.
Nesse primeiro dossiê contamos com a colaboração de Pesquisadores de
destaque nacional no debate sobre a Educação Ambiental e seus fundamentos, como por
exemplo: Isabel Carvalho, Carlos F. B. Loureiro, Mauro Guimarães e outros.
Gostaríamos, também, de destacar que a revista Ambiente & Educação recebeu para o
dossiê o primeiro artigo de autoria coletiva, que é assinado pelo Laboratório de
Educação e Política Ambiental - OCA da Universidade de São Paulo-USP, coordenado
pelo Prof. Marcos Sorrentino. Entendemos que trata-se de uma inovação para a revista e
que abre a possibilidade para que outros coletivos possam estar publicando suas práticas
de ensino, pesquisa e extensão.
O dossiê temático Fundamentos da Educação Ambiental conta com 8 artigos,
que esperamos que possam dar aos leitores e pesquisadores elementos sobre a temática
que se propôs o mesmo. No artigo que abre o dossiê, de autoria dos organizadores,
procura se trazer três exemplos - a partir de suas práticas - sobre os Fundamentos da
Educação em aproximação com a complexidade, antropologia e justiça ambiental.
Esse número traz ainda 6 artigos de fluxo contínuo que debatem temáticas como:
água, análise de práticas educativas, a exploração dos catadores de materiais recicláveis,
saneamento básico e outros. A diversidade temática das submissões é um fator que tem
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nos chamado a atenção, e que acaba por revelar uma face importante sobre a Educação
Ambiental.
Percebemos uma crescente no número de artigos submetidos a revista Ambiente
& Educação, que gera - em nós editores - uma responsabilidade em procurar qualificar
de forma constante a publicação. Assim, convocamos todos leitores e autores para que
possam contribuir com esse processo,

podendo

enviar para

nosso

e-mail

(ambeduc@gmail.com) sugestões, correções o outras.
Gostaríamos de desejar a todos uma excelente leitura.
Carlos RS Machado - Editor Chefe
Humberto Calloni - Editor Adjunto
Caio Floriano dos Santos - Editor Adjunto
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