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Estimados leitores, é com entusiasmo que divulgamos o primeiro número da revista
Ciência e Sustentabilidade, periódico eletrônico semestral da Universidade Federal do Cariri
(UFCA). A revista científica que ora se apresenta tem por objetivo divulgar trabalhos que
revelem contribuição para o desenvolvimento de novos conhecimentos entre pesquisadores,
docentes, discentes e profissionais.
O periódico tem caráter interdisciplinar e prioriza colaborações inéditas resultantes de
pesquisas e experiências com tema principal relacionado ao aprofundamento das dimensões
que envolvem a temática da sustentabilidade. A partir dessa temática geral, algumas questões
se destacam como pontos de interesse para este periódico: Desenvolvimento Regional;
Território Semiárido; Impactos e Riscos Ambientais; Problemática Urbana; Manejo de
Resíduos Sólidos; Educação para Sustentabilidade; Gestão de Recursos Hídricos; Políticas
Públicas; Gestão Pública e Sustentabilidade; Planejamento Urbano e Regional; dentre outras.
Esta revista oportuniza acesso livre imediato aos seus conteúdos, respeitando o
princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público
proporciona maior democratização digital do conhecimento.
Este primeiro número foi produto de um esforço multiprofissional e interinstitucional,
sendo composto por nove artigos científicos, envolvendo autores/colaboradores da
Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG),
Universidade Regional do Cariri (URCA), Universidade de São Paulo (USP), Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP/Rio Claro), École des Hauts Etudes em
Sciences Sociales (EHESS) de Paris / França, Universidade de Brasília (UnB), Universität
Bremen, Fachbereich Rechtswissenschaft (Alemanha) e Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC Minas).
O primeiro artigo deste número, escrito pelos autores Suely Salgueiro Chacon,
Verônica Salgueiro do Nascimento, Polliana de Luna Nunes Barreto e Cícero Marcelo
Bezerra dos Santos, tem o título “Alteridade como base para a prática interdisciplinar:
Uma análise e experiências na Universidade Federal do Cariri (UFCA)”. O texto insere a
perspectiva da interdisciplinaridade no contexto universitário, expondo e analisando sua
importância. Algumas iniciativas e atividades da Universidade Federal do Cariri foram
contempladas por sua inserção na perspectiva interdisciplinar, tais como as experiências
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desenvolvidas no Instituto de Formação de Educadores (IFE) e no Instituto de Estudos do
Semiárido (IESA).
Os autores Verônica Salgueiro do Nascimento, Lúcia Rabello de Castro, Domingos
Arthur Feitosa Petrola e José Ferreira Lima Júnior escreveram o artigo intitulado “Caminhos
e Desafios no Processo de Formação do Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Regional Sustentável (PRODER): Uma análise das falas dos egressos”.
Na pesquisa, a trajetória do PRODER, enquanto primeiro curso de pós-graduação da
Universidade Federal do Cariri (UFCA), é enfocada na perspectiva interdisciplinar, visando à
investigação das mudanças por que passaram os educandos do Programa ao longo dos anos.
Confirmando a importância do programa para os envolvidos diretamente no mesmo, para a
comunidade acadêmica e sociedade, de maneira geral.
Em “Discussões em Torno da Prevenção e da Política Nacional de Resíduos
Sólidos”, Sylmara L. F. Gonçalves-Dias, Yumna Abdul Ghani e Tasso Alexandre Richetti
Pires Cipriano trazem alguns questionamentos acerca da gestão de resíduos sólidos,
analisando-os e problematizando-os. Nesse sentido, o texto enfoca a Política Nacional de
Resíduos Sólidos em suas origens, atualidades e necessidades, apontando caminhos para uma
adequada gestão de resíduos por meio da prevenção.
O artigo “Os Produtos da Economia Solidária: Exemplos da Busca da
Sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental”, de Silvia Aparecida Guarnieri Ortigoza,
proporciona uma reflexão sobre a relação entre Economia Solidária e Desenvolvimento
Sustentável, a partir da abordagem dos significados dos produtos provenientes da economia
solidária e a incorporação destes no paradigma da sustentabilidade em suas distintas
dimensões (ambiental, social e econômica), ressaltando também a valorização da cultura e
identidade local no território de abrangência da pesquisa.
Flávio Eiró e Diego Lindoso dissertaram sobre a “Reinvenção de Práticas
Clientelistas no Programa Um Milhão de Cisternas – P1MC.” Como o próprio título
sugere, os autores abordam o mau uso de recursos públicos do P1MC que o distancia daquela
que deveria ser sua principal meta: transformação da vida da população mais pobre da região
Nordeste. Nesse sentido, o P1MC, é apropriado, em alguns casos, por um grupo hegemônico
específico que, por meio da concentração do cadastro e implementação do programa,
promove uma readaptação do que se denomina de clientelismo.
Já em “Tendências das Migrações Interestaduais de Retorno no Brasil”, Silvana
Nunes de Queiroz analisa e compara as informações sobre migração interestadual de retorno
para as regiões e estados brasileiros, por meio da análise de uma série histórica dos censos
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demográficos do Brasil, identificando áreas com tendências à consolidação no retorno de
regressados, como é o caso da região Nordeste.
No artigo intitulado “Reforma Psiquiátrica, Economia Solidária e Inclusão Social”,
Francisca Bezerra de Oliveira, Ariadne Pereira Pedroza, Evaldo Teles Rodrigues, Maria
Arylles Macedo e Thaís Kamilla Alves Pereira discutem a interface dos conceitos de Reforma
Psiquiátrica e de Economia Solidária como estratégia conducente à construção de práticas
socioinclusivas.
Tendo como autores Denise Rodrigues Coelho e Armindo dos Santos de Sousa
Teodósio, o manuscrito “Venturas e Desventuras da Educação Ambiental nas
Organizações: Um Estudo de Caso junto aos Trabalhadores” analisa o processo de
industrialização

do

país,

enfocando

os

impactos

ambientais

desta

atividade,

o

desenvolvimento sustentável, as certificações ambientais e a implantação de gestão ambiental.
Sendo que todos esses processos são analisados com destaque para o envolvimento dos
trabalhadores para o sucesso destas ações no âmbito das empresas.
Por fim, em “Troca e Reciprocidade em Mercados de Proximidade: Uma Reflexão
a partir de Estudo de Caso no Sertão do Ceará”, Maria Odete Alves, Marcel Bursztyn e Suely
Chacon abordam a configuração dos mercados de proximidade por meio da análise das
estratégias de reprodução social de agricultores familiares no semiárido nordestino,
verificando se eles seguem os moldes do capitalismo mercantil ou se adotam relações não
mercantis.
Por meio da sinopse dos artigos que compõem esse número de lançamento da Ciência
e Sustentabilidade, percebe-se a diversidade de temáticas que têm o Desenvolvimento
Sustentável como cenário ou base de investigação. Os debates referentes à sustentabilidade
adquiriram nas três últimas décadas maior visibilidade em decorrência da crise ambiental e de
seus impactos no planeta. Sendo assim, modelos, alternativas, medidas e estratégias que
visem à minimização do impacto da ação antrópica sobre o meio vêm ganhando notoriedade.
Um dos grandes avanços que se pode destacar é a visão de que o Desenvolvimento
Sustentável não concentra apenas atividades de cunho ambiental, mas deve incorporar em
suas dimensões outros campos como o social, econômico e o político-institucional.
A revista Ciência e Sustentabilidade surge nesse momento crucial de aprofundamento
dos debates em prol da sustentabilidade em suas diversas vertentes, colocando-se como
instrumento para disseminar pesquisas que tenham como alvo o Desenvolvimento
Sustentável.
Revista Ciência e Sustentabilidade.
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