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EDITORIAL
Ao início gostaríamos de reforçar que devido a Pandemia e, seu impacto em
nossas vidas, mais a mudança da Equipe Editorial da Ambiente & Educação e
contratempos devido ao ritmo de nossas relações, individuais e em sociedade,
acabaram por impactar o desenvolver de nosso trabalho na revista. Mas, demos
continuidade ao trabalho na revista até o presente momento, com a rotina
exclusivamente remota. Por outro lado, destacamos que aumentou muito o fluxo de
envio de artigos, o que é positivo, mas por outro, também aumentou o trabalho de
análise, revisão, editoria, diagramação e outros. Mas, ao mesmo tempo, cabe
destacar que temos feito todos os esforços para manter o fluxo de avaliação e
publicação com vistas a não prejudicar nenhum autor. E, reafirmamos que conforme
o editorial de 2020/3 “seguem suspensos os prazos para avaliação, revisão e
publicação de artigos até o final da pandemia”.
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Nesse novo número que colocamos no ar, o primeiro de 2021 da Revista
Ambiente & Educação, temos o dossiê intitulado “Educação Ambiental pós-colonial
e comunidades tradicionais”, organizado pelo Prof. Dr. Fábio Pessoa Vieira (UFBA)
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e a Profa. A Dra. Marcileia Oliveira Bispo (UFT) . O dossiê traz uma importante
discussão sobre a educação ambiental pós-colonial e as comunidades tradicionais
através dos treze artigos selecionados. Trata-se de um debate importante e atual
dentro do campo da Educação Ambiental, podendo esse Dossiê contribuir para isso.
Além do dossiê, o número conta com artigos de fluxo contínuo (livre) com as
mais diferentes temáticas dentro do campo da Educação Ambiental, o que traz uma
grande riqueza de olhares, teorias e metodologias. Ainda, conta com a publicação
de duas resenhas. Essa diversidade de contribuições, reflexões e provocações,
temos certeza será muito importante para a discussão acerca da educação
ambiental.
Por fim, gostaríamos de reafirmar nosso compromisso em manter o fluxo de
trabalho e a qualificação da Ambiente & Educação, que também era realizada pela
equipe Editorial anterior. E com isso, homenagear o Prof. Dr. Sérgio Botton Barcellos
e a Doutoranda Gisleine Portugal por toda dedicação e trabalho à frente da Revista.
Convidamos todas, todos e todes para navegar por esse número e aproveitar
sua leitura, além de reafirmar o convite para continuarem a contribuir e a divulgar a
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nossa revista Ambiente & Educação.
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