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Apresentação

Este livro tem o propósito de trazer a público parte da produção do 
Grupo de Pesquisa Trabalho, Desenvolvimento e Políticas Públicas – TDEPP, 
certificado pela Universidade Federal de Campina Grande - UFCG e pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq1. 
Criado no primeiro semestre de 2006, o TDEPP/UFCG congrega pesqui-
sadores e alunos, de graduação e pós-graduação, da UFCG, UFPB e UEPB. 
Faz parte de um esforço de estudos e pesquisas sobre o tema do Trabalho, 
relacionando-o com as problemáticas do Desenvolvimento e das Políticas 
Públicas. Desde então, têm sido percorridos, por meio de diversas ações de 
estudos e pesquisas, temas tais como: relações de trabalho, informalidade, 
qualificação profissional, políticas públicas de trabalho, emprego e renda, 
sindicalismo, economia solidária, diálogo social, participação institucional e 
controle social, cidadania, entre outros. As frentes de pesquisa em geral vêm 
se concentrando, embora de modo não exclusivo, em experiências situadas 
na Paraíba e em Pernambuco, dado o posicionamento geográfico da UFCG. 
Seus resultados têm sido sistematizados nas formas de relatórios de pesquisas, 
teses e dissertações, comunicações em congressos acadêmicos, subsídios para 
movimentos sociais e gestão pública, publicações em livros, capítulos de livros 
e periódicos científicos etc. Uma publicação merece uma referência especial: 
Campina Grande em debate: a condição urbana da periferia pela lente do tra-
balho e das políticas públicas, livro editado por uma parceria entre a EDUEP 
e a EDUFCG, em 2009, tendo reunido um primeiro conjunto de estudos 
realizados no âmbito do Grupo.

Os textos aqui selecionados são resultados de pesquisas de membros do 
TDEPP/UFCG sob as modalidades de Iniciação Científica, Especialização, 
Dissertação de Mestrado, Tese de Doutorado e de outros projetos. A presente 

1 No site do CNPq, consta no endereço: http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/deta-
lhegrupo.jsp?grupo=4469702R6T5MB6. Site próprio: https://sites.google.com/site/
gptrabalhoufcg/publicacoes-textos.
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coletânea se encontra focada em experiências de trabalho, de políticas sociais 
e de ação coletiva, estabelecidas no território paraibano. O objetivo, com tal 
recorte, é propiciar à comunidade acadêmica e à sociedade paraibana um 
olhar sociológico, pluridimensional e de conjunto sobre as dinâmicas cons-
titutivas do mundo do trabalho, assim como sobre as mudanças pelas quais 
essas vêm passando mais recentemente. Visa, com isso, sobretudo, trazer ele-
mentos de uma abordagem posicionada a partir de um lugar determinado, a 
Paraíba, sobre o qual recai o peso histórico da condição periférica. Sob tal 
condição, temas tão amplos e universais, como os que se referem a trabalho, 
políticas públicas e ação coletiva, ganham significações ao mesmo tempo gerais 
e específica. É nas tensões e conexões deste local com o global que, a partir de 
interpretações várias, tais temas são aqui abordados.

A presente coletânea encontra-se estruturada em três partes prin-
cipais. A Parte I - SENTIDOS DO TRABALHO: CONTEXTOS DE 
REPRODUÇÃO E DE REINVENÇÃO, compreende os Capítulos: 1) 
Mercado de trabalho na Paraíba nos anos 2000, de Jorge Alves e Renato Silva 
de Assis, oferece uma visão de conjunto sobre a evolução recente do mercado 
de trabalho na Paraíba, a partir dos dados dos Censo Demográficos do IBGE, 
dos anos 1991, 2000 e 2010; 2) As novas tendências da qualificação profissional 
e o Senai da Paraíba, de Roberto Véras de Oliveira, Eugenio V. Pereira Neto, 
Alexandre Santos Lima e Diogo Fernandes da Silva, traz um quadro sobre a 
trajetória histórica e recente do Senai na Paraíba, ao mesmo tempo que a situa 
em um contexto nacional e internacional marcado por mudanças no mundo 
do trabalho e no campo da qualificação profissional; 3) A nova reprodução 
do trabalho precário e os mototaxistas de Campina Grande, de Jucelino Pereira 
Luna e Roberto Véras de Oliveira, situa a emergência local do segmento do 
mototaxismo, a partir dos anos 1990, como expressão da reprodução do tra-
balho precário e informal; 4) A invenção cotidiana do trabalho no limiar da 
exclusão social: a condição social dos “flanelinhas” em Campina Grande, de Rosa 
Emília Araújo Idalino e Roberto Véras de Oliveira, traz a problemática mais 
recente, no plano local, de um segmento situado no limiar do mundo do 
trabalho, em luta cotidiana pela sobrevivência e por reconhecimento social.

A Parte II - POLÍTICAS SOCIAIS COMO CAMPO DE DISPUTAS: 
CONTINUIDADES E DESCONTINUIDADES reúne os Capítulos: 5) O 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba sob o impacto 
das recentes políticas federais de Formação Profissional, de Diogo Fernandes da 
Silva e Roberto Véras de Oliveira, trata do modo como têm sido recepcio-
nadas no IFPB as políticas adotadas pelos últimos governos no campo da 
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formação profissional; 6) A qualificação profissional e o desafio da inserção social 
a partir do PNQ/PlanTeQ-PB, de Rejane Gomes Carvalho e Eliana Monteiro 
Moreira, apresenta e analisa o quadro atual das ações de qualificação profis-
sional realizadas na Paraíba no âmbito do Plano Territorial de Qualificação; 
7) A experiência da Comissão Municipal de Emprego de Campina Grande como 
espaço de participação e controle sociais, de Josilene Felix Marinho e Roberto 
Véras de Oliveira, versa sobre a constituição e desenvolvimento da Comissão 
Municipal de Emprego de Campina Grande, situando tal processo no con-
texto nacional marcado por inovações nos campos das políticas públicas 
de trabalho, emprego e renda; 8) Agricultura familiar e políticas de inclusão 
social: o Programa Agroamigo em Lagoa Seca, de Aldenôr Gomes da Silva, 
Roseli de Fátima Corteletti e Edgard Leitão de Albuquerque Neto, analisa as 
mudanças na agricultura familiar a partir da implementação do Programa de 
Microcrédito Agroamigo, do BNB.

Por fim, a Parte III – TRABALHADORES EM MOVIMENTO: 
AÇÕES COLETIVAS E HORIZONTES DE RESSIGNIFICAÇÃO inclui 
os Capítulos: 9) Novo padrão de relações de trabalho e de ação sindical no setor de 
Telecomunicações na Paraíba, de Roberto Véras de Oliveira, trata das mudan-
ças no setor de Telecomunicações no Brasil, suas implicações para o campo 
das relações de trabalho e para a ação sindical, de modo a situar suas reper-
cussões no caso da Paraíba; 10) A crise do sindicalismo do setor público: o caso 
do SINTESPB, de Welington Barros Cantalice e Roberto Véras de Oliveira, 
busca situar, a partir de uma perspectiva histórica e em diálogo com o qua-
dro nacional e internacional, a condição atual do sindicalismo no segmento 
dos trabalhadores técnico-administrativos das Universidades Públicas da 
Paraíba (UFPB, UFCG e UEPB); 11) A Economia Solidária e a experiência da 
EcoVárzea: o trabalho como Realização?, de Thelma Flaviana e Roberto Véras 
de Oliveira, analisa uma das mais significativas experiências de Economia 
Solidária da região de João Pessoa; 12) O novo cooperativismo e o caso da 
COOPERNUT: um sonho possível?, de Alberto Jorge Santos Lima Carvalho e 
Roberto Véras de Oliveira, discute sobre as potencialidades e limites de uma 
experiência emblemática da Economia Solidária em Campina Grande.

Boa leitura!

Roberto Véras de Oliveria  
(organizador)




