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Editorial
O terceiro número do ano de 2018 da Revista Ambiente & Educação é
composto pelo Dossiê "Karl Marx 200 Anos: natureza e o marxismo ecológico"
organizado pela professora Maria José Araújo – Instituto Politécnico do
Porto/Portugal e pelos professores André Luis Castro de Freitas - Universidade
Federal do Rio Grande, Carlos Machado – Universidade Federal do Rio Grande
e Ivonaldo Leite – Universidade Federal da Paraíba.
O Dossiê conta com artigos e ensaios que abordam temas das
respectivas obras e controvérsias relacionadas aos contextos de sua produção
intelectual e política, bem como reflexões sobre a pertinência de sua discussão
na sociedade capitalista atualmente e os estudos acadêmicos acerca do
pensamento marxista na contemporaneidade. Além disso, esse número traz
artigos do fluxo livre da Ambiente & Educação com artigos contendo diferentes
abordagens teórico-metodológicas sobre e a partir da educação ambiental
elaborados por variadas (os) autoras (os) de diferentes universidades e locais
do Brasil.
Informamos que para 2019 a equipe editorial da Revista está se
planejando para manter a periodicidade regular dos seus números, ampliar os
indexadores, aprimorar ainda mais a sua política editorial e de visibilidade dos
trabalhos publicados na Revista. Ressalta-se, que também estamos com uma
Chamada aberta (está disponível na página da Revista) convidando
pesquisadoras (es) doutoras(es) atuantes na área de Educação Ambiental para
a proposição de dossiês temáticos para os números 2/2019, 1/2020, 2/2020 e
1/2021 da Revista Ambiente & Educação PPGEA-FURG.
Desse modo, ao publicar esse terceiro número convidamos todas e
todos para a leitura, acompanhar e contribuir com a Ambiente & Educação.
Desejamos boas festas e um 2019 próspero em debates e de fortalecimento da
educação ambiental.
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