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Editorial

O segundo número do ano de 2019 da Revista Ambiente & Educação
traz o Dossiê “Oceanografia socioambiental: O que queremos com isso?” que
conta com a organização do Profº Gustavo G. M. Moura- UFPA, da Profa. Dra.
Lilian Melo - UFPR e da Profa. Dra. Carina Catiana Foppa – UFPR. Neste
dossiê a proposta foi reunir uma série de autores (as) que propõem em suas
discussões provocar a discussão em relação que nas áreas clássicas da
Oceanografia, muitas vezes, há uma negação das humanidades na ciência
oceanográfica. A partir da virada para o século XXI, diversos pesquisadores
têm criado novas formas de fazer oceanografia dentro do marco do
socioambientalismo.

Esta

Nova

Oceanografia,

ou

Oceanografia

Socioambiental, de acordo com os organizadores surge em oposição às áreas
clássicas da Oceanografia criando campos de disputa em linhas de pesquisa já
existentes e produzindo linhas de pesquisa próprias, como a História
Oceanográfica, a Etnooceanografia e a Educação Ambiental Marinho-Costeira.
Desse modo, o Dossiê reúne artigos, ensaios e relatos de experiência com
autores (as) do Brasil e América Latina a partir de trabalhos de
pesquisa/ensino/extensão que têm sido realizados para discutir e definir melhor
os marcos teórico-metodológicos utilizados de modo contribuir para o avanço e
consolidação destas outras linhas de pesquisa no Brasil.
Além disso, após o Dossiê trazemos nesse número, como sempre, uma
série de artigos submetidos ao fluxo livre da Revista com diferentes temas,
enfoques, escopos teórico-metodológicos de pesquisa sobre a educação
ambiental no Brasil. Além disso, destaca-se a diversidade regional dos autores
e estudos apresentados que abarcam do sul ao norte do país. Destaca-se, que
na seção de artigos livres contamos com quatro artigos oriundos do V
Congresso Lusófono de Educação Ambiental qualificando ainda mais este
número da Ambiente & Educação.

1

AMBIENTE & EDUCAÇÃO
Revista de Educação Ambiental

Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
ISSN - 1413-8638 E-ISSN - 2238-5533

Editorial

Vol. 24, n. 2, 2019.

A editoria da Revista Ambiente & Educação seguirá a partir da sua
equipe editorial em 2020 com o objetivo de buscar a qualificação permanente
do periódico e ampliar a sua equipe de trabalho com pessoas responsáveis e
que tenham compromisso em manter a periodicidade, a organização e o fluxo
editorial.
Ressaltamos que o dossiê temático “A Pesquisa em Educação
Ambiental e Educação do Campo” estará em breve com as submissões
abertas. Participem!
Desse modo, ao publicar o segundo número do ano de 2019
convidamos todas e todos para a leitura, acompanhar e contribuir com a
Ambiente & Educação.

Equipe Editorial Ambiente & Educação
Carlos Roberto Machado
Gisleine da Cruz Portugal
Hardalla do Valle
Sérgio Botton Barcellos
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