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Resenha:

Esse é o primeiro volume da publicação do “Curso de Sociologia Geral”, título que Pierre
Bourdieu escolheu para seus cinco primeiros anos letivos no Collège de France. Ele reúne as
oito aulas do primeiro ano, apresentadas entre abril e junho de 1982. Os quatro anos
seguintes serão publicados posteriormente em quatro outros volumes. Nesse primeiro ano,
Bourdieu concentra-se no problema da relação entre a sociologia e o mundo social que ela
analisa, mundo já constituído na prática pelos agentes que nele vivem – incluindo os
próprios agentes que se posicionam como cientistas sociais. Como gerar classificações
propriamente científicas num mundo já classificado na prática? Como essas classificações
participam da luta cotidiana dos agentes em seus espaços sociais? Como isso repercute na
atividade dos cientistas sociais? Desenvolvida numa linguagem clara e didática, esta é a base
sobre a qual Bourdieu construirá os anos seguintes de seu curso, na qual enfocará seus
conceitos fundamentais de habitus, campo e capital.



Sobre o autor:

Pierre Bourdieu é um dos autores mais lidos em todo o mundo, nos campos da Sociologia e da
Antropologia, e pode ser considerado um dos maiores intelectuais de seu tempo. Filósofo, foi
professor na École de Sociologie du Collège de France e autor de centenas de trabalhos, entre os
quais destacam-se A distinção, A reprodução (com Claude Passeron), O senso prático e A Miséria do
mundo. Bourdieu assumiu um papel ativo de apoio à greve dos servidores franceses, em 1995 e 1996,
por julgar que ela representava um sinal de resistência do espírito público contra as privatizações.
Desde então, posicionou-se fortemente contra a tendência política neoliberal e todas as outras que
considerava aparentadas a ela, incluindo a linha de moderação adotada pelos partidos de esquerda
que chegaram ao poder na Europa. Grupos movidos por insatisfação semelhante à de Bourdieu
amplificaram seus protestos durante a reunião da Organização Mundial do Comércio em Seattle, nos
Estados Unidos, em 1999, dando origem ao Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Com suas críticas a
uma ordem que considerava excludente, Bourdieu centrou fogo contra os meios de comunicação, que
acusava de renderem-se à lógica do comércio e produzirem lixo cultural em larga escala.



Argumentos de vendas:

O autor é reconhecido em todas as áreas das Ciências Sociais;

Este volume faz parte de um Curso de Sociologia Geral, dividido em diversos
volumes;

O crescimento das vendas da área de Sociologia, principalmente, devido ao
período social, político e histórico que vivemos;

Além do leitor especializado, o crescimento do interesse pela Sociologia por
leitores autodidatas.



Ações de marketing:

E-mail marketing de lançamento para toda base de contatos;

Divulgação nas redes sociais;

Envio de artes para encaminhamento aos grupos e contatos
especializados;

Full banner e mobile da loja virtual e do site institucional.


