O TRANSPORTE MEDIEVAL QUE VAI PARAR NA MESA DAS PESSOAS
O papel da comunicação no mundo do trabalho dos carregadores da CEAGESP
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Resumo
Apresentamos os resultados da pesquisa relacionada à imbricação da comunicação
com o mundo do trabalho dos carregadores autônomos da CEAGESP2. Tendo como objeto
de estudo esses trabalhadores e como cenário o Entreposto Terminal São Paulo (ETSP)3, na
Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, nossa investigação, que partiu da experiência
prática do pesquisador, teve como base a observação de campo da atividade laboral,
desenvolvida em condições medievais, em dois polos de comercialização distintos: a Feira
de Flores e o Pátio do Pescado. Aliada a essa técnica de pesquisa, que contou com o
registro geral de imagens fotográficas e de anotações em caderno, além da audição informal
das conversas mantidas entre esses profissionais, o procedimento metodológico que
adotamos se pautou também no acompanhamento específico de dois carregadores, sendo
um de cada espaço elencado. Disso resultou a realização de entrevistas individuais e
aprofundadas, no modelo centrada e clínica, com esses trabalhadores destacados e com um
representante da direção sindical da categoria. Nesse sentido, para alcançarmos nossos
objetivos, buscamos inicialmente entender a convergência do binômio comunicação e
trabalho pela perspectiva da ontologia do ser social. A partir daí, aliamos empiria e prática
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para fundamentarmos nossos referenciais em elementos teóricos como o viés ergológico, a
perspectiva dos Estudos Culturais e o contexto dos processos de recepção e das mediações
estabelecidas pelo nosso objeto de estudo. A tudo isso se somou, por fim, a análise do
discurso e da atividade linguageira que procedemos em relação aos carregadores
investigados.
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