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C. Wright Mills (1916-1962) foi um dos mais importantes 
cientistas sociais norte-americanos do século XX e participou 
ativamente no debate público a respeito de temas 
contemporâneos.  
 
Esta coletânea marca o retorno da obra deste original pensador 
às livrarias brasileiras. O texto de abertura, “Sobre o artesanato 
intelectual”, originalmente publicado como apêndice ao livro A 
imaginação sociológica (1959), ainda hoje é um dos mais 
procurados pelos estudantes. 
 
Nele, Wright Mills faz uma veemente defesa da tradição 
clássica das ciências sociais, em que rejeita a separação entre a 
vida e o trabalho do “artesão intelectual”, chamando atenção 
para como um pode enriquecer o outro. Explica como a 
perspectiva sociológica, fruto da compreensão da dialética 
entre biografia individual e contexto histórico, está inscrita no 
modo pelo qual o cientista social vê o mundo.  
 
Além do famoso apêndice, foram aqui reunidos quatro outros 
textos curtos do autor que ajudam a melhor compreender esta 
idéia: um trecho de A nova classe média (White Collar) explica 
o tipo ideal do artesanato; uma palestra inédita em português, 
proferida numa convenção para designers, defende o modelo 
do artesanato como valor central para os não alienados; a 
seção inicial de A imaginação sociológica esclarece a inter-
relação entre biografia e história; e finalmente um texto em 
que discute a posição do intelectual e de seu ofício diante das 
questões públicas. Este último é uma carta escrita no Brasil em 
1959, quando Mills veio participar de um seminário no Museu 
Nacional do Rio de Janeiro. O volume traz ainda apresentação 
de Celso Castro, responsável também pela seleção dos textos.  
 
Evitando ao máximo o jargão acadêmico, Mills busca transmitir 
aos leitores aquilo que aprendeu sobre seu ofício. Através de 
vários exemplos concretos, fruto de sua experiência pessoal, 
mostra como se pode estimular a imaginação sociológica – a 
qualidade que, na sua visão, distingue o cientista social do 
simples técnico. 
 

 
 
SOBRE O AUTOR: C. WRIGHT MILLS analisou a sociedade em 
que vivia em livros que se tornaram famosos, como A nova 
classe média, A elite do poder, A imaginação sociológica e 
Os marxistas e Poder e política. Todos publicados pela Zahar 
editores a partir da década de 1960. 
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