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Editorial

O  volume  4,  edição  especial  da  Revista  Gerais, 
inaugura  a  publicação  de  edições  temáticas  que 
versem sobre questões relevantes para a Psicologia e 
áreas afins. Os artigos desta edição são dedicados às 
Políticas  Socioambientais  e  ao  Empreendedorismo 
Social,  inscrevendo  a  Psicologia  como  campo  de 
estudos  e  intervenção  que  visem  à  conquista  dos 
direitos  sociais,  à  busca  de  superação  das 
desigualdades  e  à  sensibilização  da  sociedade  para 
práticas focadas na sustentabilidade.

Compreende-se  que,  embora  o  debate  sobre  o 
tema  meio  ambiente  seja  permeado  por  visões 
antagônicas  e  interesses  divergentes,  há  necessidade 
que  se  avance  na  busca  de  perspectivas  que 
possibilitem  a  condução  adequada  dos  problemas 
socioambientais.  Nesse  sentido,  buscou-se,  nesta 
edição, contemplar essa diversidade de possibilidades, 
sendo  apresentados  seis  artigos,  oriundos  de  nove 
instituições  de  ensino  e  pesquisa,  distribuídos  por 
quatro estados e duas regiões do país.

O artigo  Empreendimentos Econômicos de Catadores de  
Resíduos e Legislações Vigentes: Avanços e Limites traz uma 
contribuição  importante  para  o  direcionamento  de 
políticas  públicas  e  o desenvolvimento de trabalhos 
com os catadores ao discutir sobre os avanços, limites 
e  desafios  dos  empreendimentos  econômicos 
solidários  a  partir  das  informações  disponíveis  no 
Sistema  Nacional  de  Informações  em  Economia 
Solidária.

Em  Aspectos Críticos da Transição para um Modelo de  
Regulação  Ambiental  Voltado  à  Sustentabilidade:  Proposta  
Taxonômica, os autores organizam uma taxonomia dos 
principais  aspectos  da  reforma  regulatória  das 
políticas  de  governo  para  a  solução  dos  problemas 
ambientais,  indicados  pela  literatura  internacional, 
constituindo-se em uma importante contribuição para 
futuros  estudos  que  coloquem  em  pauta  a 
implementação  das  políticas  socioambientais  no 
Brasil. 

No texto  Tecnologias Sociais da Reciclagem: Efetivando  
Políticas  de  Coleta  Seletiva  com  Catadores,  após  serem 
identificados  instrumentos  de  políticas 
socioambientais  relacionadas  à  reciclagem,  analisam-
se,  de  uma  perspectiva  operacional,  as  dificuldades 
encontradas  pelas  associações  de  catadores  para 

colocá-las em prática em seu cotidiano, identificando 
fragilidades  e  ambiguidades  que  devem  ser 
modificadas, no próprio interesse da sustentabilidade 
das associações de catadores e, de modo mais amplo, 
da  reciclagem,  e  enfatizando  a  necessidade  de  sua 
articulação  de  políticas  e  práticas,  por  meio  de 
instituições capazes de coordenar diversas ações, sob 
a orientação do movimento social de catadores.

Sustentabilidade  Organizacional:  a  Proposição  de  uma  
Framework  Representativa  do  Agir  Competente  para  seu  
Acontecimento é  um  artigo  que  inter-relaciona  as 
premissas do agir organizacional,  da sustentabilidade 
organizacional  e  da  gestão  por  competências, 
elaborando  uma  framework,  que  exprime  uma  rede 
representativa  das  exigências  para  se  chegar  à 
sustentabilidade  organizacional,  os  agrupamentos  de 
competências  necessários  para viabilizar  a  conquista 
da  sustentabilidade  organizacional  e  a  validação  da 
justaposição desses dois fenômenos como preceito de 
gestão  capaz  de  inserir  os  princípios  da 
sustentabilidade nas ações e decisões organizacionais.

A Tecnologia da Informação Verde (TI Verde) é a 
denominação  utilizada  para  diferentes  práticas 
adotadas  para  reduzir  o  desperdício  e  aumentar  a 
eficiência dos processos relacionados à operação dos 
computadores.  Com  o  objetivo  de  identificar  as 
principais  práticas  de  TI  Verde  adotadas  pelas 
organizações,  o  artigo  Tecnologia  da  Informação  e  
Sustentabilidade:  um  Levantamento  das  Principais  Práticas  
Verdes  Aplicadas  à  Área  de  Tecnologia  apresenta  os 
resultados  de  um  estudo  desenvolvido  a  partir  da 
análise  de  anúncios  publicados  na  Internet  sob  o 
tema, identificando diferentes práticas de TI Verde. 

O artigo que encerra esta edição da Revista Gerais, 
A  Economia  Solidária:  Variantes  e  Alguns  Suportes  
Constitutivos,  traz  uma  reflexão  sobre  a  economia 
solidária  e  o  cooperativismo  popular,  modelos  que 
têm sido frequentemente tomados pelos movimentos 
de catadores de materiais recicláveis para organizarem 
seus empreendimentos sociais.

A todos, uma boa leitura!

Valéria  Heloísa Kemp – Organizadora da edição 
especial

Maria Nivalda de Carvalho-Freitas – Editora-geral
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