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EDITORIAL
No mesmo momento em que voltamos as atividades presenciais na
Universidade lançamos mais um número da Revista Ambiente & Educação. Nesse
número estão publicados os artigos do dossiê sobre Educação Ambiental e a
Pandemia de COVID-19, uma decisão editorial para refletirmos sobre o assunto.
A Pandemia deixou marcas em nossas vidas que vamos sentir por muito
tempo. Tentamos, nesse período, manter as atividades da Ambiente & Educação,
mas com a certeza que os contratempos teriam que ser encarados de outras formas.
Procuramos encarar os problemas que a editoria nos coloca com mais leveza e
suavidade, para podermos desenvolver nosso trabalho sem criar outros problemas
de saúde. Vivenciamos um aumento do fluxo de submissões de artigos e, com isso,
desafios. Pois, além de editores somos pesquisadores/extensionistas e entendemos
os anseios dos autores/as, mas o trabalho de editoria nos ensina o quanto é
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trabalhoso manter um periódico no ar.
Nesse novo número, o segundo de 2021, temos o dossiê intitulado “Educação
Ambiental e a Pandemia de COVID-19”, organizado por Caio Floriano dos Santos,
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Carlos RS Machado e Simone Grohs Freire. O dossiê traz oito artigos e reflete sobre
a Educação Ambiental e a Pandemia por muito olhares, e traz pontos importantes
para mudarmos o mundo no pós-pandemia.
Também, temos os artigos de fluxo contínuo (livre) com diferentes temáticas
dentro do campo da Educação Ambiental, como o feminismo, quilombos, o papel do
twitter nas discussões ambientais (antes da compara de Ellon Musk) e outros. Essa
riqueza, que é a diversidade de temáticas, pode trazer provocações aos nossos
leitores e, assim, gerar o debate.
Por último, gostaríamos de nos despedir da editoria da Ambiente & Educação
e dizer que nos sentimos felizes por essa construção. E, também, desejar a Profa.
Dra Alana das Neves Pedruzzi sucesso a frente da Revista.
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Convidamos todas, todos e todes para desfrutar dessa leitura!
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