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Esta pesquisa, desenvolvida no âmbito do Banco de Imagens e Efeitos Visuais 

(BIEV/PPGAS/ILEA/UFRGS) e vinculada ao projeto “Trabalho e Cidade: Antropologia da 

memória do trabalho na cidade moderno-contemporânea” (BIEV/PNPD-Capes), busca refletir 

acerca dos ritmos temporais evidenciados nas trajetórias profissionais e na dinâmica das 

práticas laborais de funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). A 

partir da transformação do Departamento de Correios e Telégrafos em empresa pública, no 

ano de 1969, ocorre um processo de modernização e reestruturação do serviço postal no 

Brasil que atua como agente catalisador do trabalho precário no referido contexto. Esse 

fenômeno é compreendido através da realização de etnografias da duração (Eckert e Rocha, 

2005), que permitem refletir acerca da memória e das mudanças envolvendo a esfera do 

trabalho, e também por meio do estudo de dados oficiais e pesquisa imagética em acervos, 

essa última orientada pela elaboração de coleções etnográficas (Rocha, 2008). O universo de 

pesquisa é composto por trabalhadores, especialmente carteiros na ativa ou aposentados, e 

cujo espaço laboral tem localização na cidade de Porto Alegre/RS. Trata-se de uma ocupação 

– segundo a Classificação Brasileira de Ocupações – essencialmente urbana e masculina, 

caracterizada atualmente pelo controle da execução e ritmo de trabalho, além de bastante 

sensível à dinâmica das modernas sociedades complexas (Velho, 1987). A utilização do 

método etnográfico permite o diálogo sistemático com os “ecetistas”, seja através de 

entrevistas ou conversas informais. Com isso, busca-se analisar as situações de trabalho 

relatadas que evidenciam não só os efeitos das novas configurações tomadas pelo sistema 

econômico globalizado, como também os processos de urbanização e densificação das 

cidades – elementos que afetam diretamente o cotidiano dos trabalhadores do serviço postal. 

O quadro apresentado oferece subsídios para a compreensão das relações existentes entre as 

novas maneiras de organização do espaço citadino originadas pelas transformações urbanas  e 

os processos de mudança nas práticas de trabalho dos funcionários da ECT. 

(PROBIC/FAPERGS-UFRGS). 

 

 


