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* Respostas:
1. O contraste entre a grande contribuição de Harriet Martineau para a Sociologia
inglesa e a pouca visibilidade de seu legado para o público mais amplo apenas
mostra que nem mesmo em uma área acadêmica historicamente reflexiva sobre
as diferenciações sociais, a visibilidade da mulher despontou como elemento
naturalmente resultante de suas próprias competências. Isso fica evidente
quando, na atuação como socióloga, seu trabalho foi menos reconhecido
que o de outros “sociólogos” homens. Martineau destacou-se como militante
feminista, assumindo posições contestatórias bastante progressistas para sua
época.
2. A concepção de trabalho para a Sociologia pressupõe uma compreensão
abrangente sobre a ação humana transformadora da natureza, com o objetivo
de atender às necessidades básicas de sobrevivência e às culturalmente criadas
na vida em sociedade. Como ao longo do tempo houve infinitas formas de isso
ocorrer, tratar o trabalho em termos de venda de um dado saber/fazer aplicado
a um determinado tempo em contrapartida a uma determinada remuneração
sob forma de um consenso mediador das relações econômico-sociais (papel
moeda) é simplificar a categoria de trabalho, reduzindo-a à sua acepção mais
comum na atualidade.
3. O texto foi publicado em 1997 e diz que, em décadas anteriores, ocorreram
muitas transformações na esfera do trabalho. Cita a diminuição da classe operária industrial tradicional (implicações na esfera política e sindical), mudanças
nas formas de contratação, isto é, na inserção do trabalhador na estrutura
produtiva (trabalho parcial, precarizado, terceirizado etc.). Em suma, a reflexão
do autor é basicamente uma percepção da ocorrência de mudanças na esfera
do trabalho.
4. A charge reflete a apreensão do trabalhador contemporâneo frente ao risco
do desemprego, ao alegorizá-lo como um “polvo” executor de multifunções
e, ainda assim, ser “dispensável” pela empresa.
5. Atividade pessoal. Espera-se que o aluno possa refletir sobre os dilemas do
trabalho na contemporaneidade. Os três textos subsidiários da reflexão, cada
qual ao seu modo, trataram do mesmo assunto: a historicamente tensa relação
entre o homem e o trabalho, tensão esta que ainda sobrevive em todos os
lugares do mundo onde o trabalho se organiza em termos de busca de lucro,
materiais ou simbólicos.
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