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APRESENTAÇÃO 

As Indagações sobre o lugar da pesquisa no meio social surgem a todo momento, 

principalmente nesse início de século XXI em que o neofascismo, o neoliberalismo, a 

necro-política, a propagação de Fake News, bem como a volta de teorias infundadas 

bombardeiam a ciência em detrimento de crenças e mitos sem validação e comprovação 

no intuito de enaltecer concepções de mundo que desvalorizam a formação humana e o 

sujeito como processo sine qua non para o desenvolvimento social e econômico. 

Nesse sentido, a presente obra tem como objetivo reunir pesquisas sobre os eixos 

História, Cultura e Sociedade, a partir de bases epistemológicas e éticas, com a finalidade 

de apontar reflexões e discussões, críticas e atuais, que problematizam e teorizam sobre 

os múltiplos aspectos que se interseccionam na formação de nossa sociedade, uma vez 

que torna-se necessário as diversas formas de escrita sobre tais aspectos, através das mais 

variadas áreas do conhecimento 

Busca-se então, a partir de uma abordagem interdisciplinar, apontar as relações 

sociais, históricas e culturais brasileira, buscando expandir novos horizontes de pesquisas 

acerca de nossa cultura, que é sobretudo, marcada por disputas de poderes; heterogênea 

dada a miscigenação étnica na sua formação que possui uma ampla diversidade histórica 

e cultural oriunda da grande extensão territorial que gera, por finalidade, uma ampla gama 

de características específicas de cada região a serem analisadas a partir de seus contextos 

específicos: educacional, alimentício, sexual e de gênero, ritmos, cores e sabores, entre 

outros tão marcantes na formação do Brasil. 

Desse modo, este livro é a síntese da pluralidade de objetos, temas de pesquisa e 

pesquisadores de diversas áreas se concretizando como um processo de reflexões 

múltiplas.  

 

Desejamos uma ótima leitura! 

Os Organizadores
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PREFÁCIO 

 

INTERSECÇÃO ENTRE HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE BRASILEIRA 

A pesquisa acadêmica e sua relevância histórica, cultural e social são rebatidas 

concomitantemente neste limiar de século XXI, em que o próprio significado do saber-

fazer intelectual e científico é questionado constantemente, muitas vezes, por ideários 

retrógrados e pela proliferação de Fake News. Em contrapartida, diante desse cenário 

complexo a ciência resiste. As incertezas e desigualdades instigam pesquisadores de 

diversos campos do conhecimento a refletirem sobre questões atinentes ao processo de 

construção histórica, social e cultural do Brasil. 

A coletânea História, cultura e sociedade brasileira: diálogos interdisciplinares  

conclama pesquisas com reflexões e discussões que problematizam e teorizam as distintas 

nuances que se alinham na formação nacional, tais produções e suas diversas formas de 

escrita interseccionam-se em uma obra rica, com olhares vários sobre o Brasil e suas 

multifaces, trabalho que envida tempo, método e perícia. Apresenta-se ao público não 

somente novos objetos, problemas e abordagens diversas de investigação nas várias áreas 

do conhecimento. Desvela-se nesta obra o empenho de pesquisadores de distintas regiões 

do país, os quais aventuram-se no mercado editorial, no afã de levar aos leitores trabalhos 

desempenhados no seio acadêmico, os quais devem ser compartilhados com grupos 

maiores. O livro aglutina o singular e o plural, no concernente às temáticas investigadas, 

através de um vocabulário rico e diversificado.   

 Cada capítulo discorre sobre modos de realizar a investigação científica, através 

de teorias, métodos e fontes que permitem a cada um dos autores uma análise peculiar 

sobre um objeto em questão. Investigar, questionar e compreender o que inquieta cada 

autor delineia o caminho percorrido pelos escritores que ousadamente contribuíram para 

a composição de História, cultura e sociedade brasileira: diálogos interdisciplinares, 

organizada   pelos   professores e pesquisadores Andreia Rodrigues de Andrade, Fabiano 



 
 
 
 
 

 

Ano 2021 

Eloy Atílio Batista, João Antônio de Sousa Lira e Caroline Rodrigues de Freitas 

Fernandes. Deste modo, o livro é um exemplo de trabalho investigativo através do diálogo 

refinado entre diversos campos de estudo, em que os autores se propõem a responder às 

inquietudes históricas, sociais e culturais brasileiras numa perspectiva interdisciplinar.  

 Com grande estima faço o convite à leitura desta obra, a qual não se prende à 

análise e compreensão de um tema apenas, mas aventa possibilidades várias de 

perquirição sobre múltiplos caminhos e permite chaves variadas de leitura e interpretação 

sobre o Brasil. Tarefa que defere conhecer sujeitos em contextos históricos, sociais e 

culturais variados e enseja novas questões para os interessados em adentrar nas trilhas da 

produção acadêmica.  

Andreia Rodrigues de Andrade 
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CAPÍTULO I 

A ATUALIDADE DO PENSAMENTO DE GÉRARD LECLERC SOBRE O 

PAPEL DE RESISTÊNCIA DOS INTELECTUAIS PARA PENSAR A 

SOCIEDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

 
Vanessa dos Santos Moura1 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.06-01 

 

RESUMO: 

O presente artigo tem como tema o “intelectual” e como temática o seu papel de 

resistência. O movimento de compreensão se dá à luz do pensamento do sociólogo francês 

Gerárd Leclerc e sua concepção de Sociologia dos Intelectuais. Tem-se como objetivo 

geral perscrutar o lugar e a função dos intelectuais nas sociedades tradicionais, modernas 

e pós-modernas e, pari passu, analisar como as suas contribuições podem ser úteis para 

analisar o papel de resistência dos intelectuais e pensar a sociedade brasileira 

contemporânea. Trata-se de pesquisa qualitativa, básica e de cariz bibliográfico. Os 

resultados da investigação apontam para a dupla possibilidade e mesmo atualidade do 

pensamento de Leclerc para pensar a sociedade brasileira contemporânea. O artigo teve 

dois movimentos principais, quais sejam, num primeiro momento intentou-se 

compreender o que é esse ramo autônomo da Sociologia denominado por Leclerc como 

“Sociologia dos Intelectuais” e, feita tal apresentação, enfrentar o debate a respeito do 

papel de resistência dos intelectuais – e tomou-se como exemplo dessa resistência O Caso 

Dreyfus, que foi um dos grandes momentos na história em que os intelectuais uniram 

esforços, no globo, em prol da defesa dos valores democráticos e republicanos. Fez-se 

uma discussão a respeito do que seria o ethos intelectual para que se pudessem tecer 

considerações a respeito do contexto e da sociedade brasileiros contemporâneos. Esse 

ethos é composto pela pertença a uma profissão tida como “intelectual”, uma pertença a 

uma posição institucional e, finalmente, o engajamento. A política que conforma o ethos 

imbrica-se com a defesa dos valores do Estado Democrático de Direito, isto é, valores 

democráticos e republicanos. O Brasil atravessa um período bastante difícil e, por isso, é 

mister que a intelectualidade se mantenha na defesa de tais valores. 

PALAVRAS-CHAVE: Caso Dreyfus. Gerárd Leclerc. História Brasileira 

Contemporânea. Intelectuais. Sociologia dos Intelectuais. 

 

THE CURRENT THINKING OF GÉRARD LECLERC ON THE ROLE OF 

RESISTANCE OF INTELLECTUALS TO THINK ABOUT CONTEMPORARY 

BRAZILIAN SOCIETY 

ABSTRACT: 

This article has as its theme the “intellectual” and its role of resistance as its theme. The 

movement of understanding takes place in the light of the thinking of the French 

sociologist Gerárd Leclerc and his conception of the Sociology of Intellectuals. The 

general objective is to scrutinize the place and function of intellectuals in traditional, 

modern and postmodern societies and, pari passu, analyze how their contributions can be 

 
1 Universidade Federal do Rio Grande – FURG; http://lattes.cnpq.br/7189779467368491; https://orcid.org/0000-0002-

7887-1020. E-mail: vanessamoura@yahoo.com.br 



 
 
 
 
 

17 

 

useful to analyze the resistance role of intellectuals and think about contemporary 

Brazilian society. This is qualitative, basic and bibliographic research. The results of the 

investigation point to the double possibility and even the actuality of Leclerc's thought 

for thinking about contemporary Brazilian society. The article had two main movements, 

which are, at first, it was intended to understand what is this autonomous branch of 

Sociology called by Leclerc as "The Sociology of Intellectuals" and, after such a 

presentation, to face the debate about the role of resistance of the intellectuals – and the 

Dreyfus Case was taken as an example of this resistance, which was one of the great 

moments in history in which intellectuals joined forces, around the globe, in favor of the 

defense of democratic and republican values. There was a discussion about what would 

be the intellectual ethos so that considerations could be made about the contemporary 

Brazilian context and society. This ethos is composed of belonging to a profession 

considered “intellectual”, belonging to an institutional position and, finally, engagement. 

The politics that make up the ethos overlap with the defense of the values of the 

Democratic State of Law, that is, democratic and republican values. Brazil is going 

through a very difficult period and, therefore, it is essential that the intellectuals remain 

in defense of such values. 

KEYWORDS: Dreyfus case. Gerard Leclerc. Contemporary Brazilian History. 

Intellectuals. Sociology of Intellectuals. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do 

passado. Mas é talvez mais inútil esgotar-se a compreender o passado, 

se nada souber do presente. 

Apologia da História ou o ofício do historiador, Marc Bloch. 

 

A polissemia do conceito de intelectual pode ser notada a partir da leitura de textos 

(científicos) das mais variadas áreas; são dignas de menção a História, a Literatura, a 

Sociologia, as Ciências Políticas, a Antropologia, a Filosofia, o Jornalismo, o Direito, a 

Educação, entre outras. A pluralidade de significados deriva da falta de consenso a 

respeito de quem é o intelectual, do que ele faz, de onde ele atua, enfim, de seu estatuto 

(MOURA, 2011, p. 40). Para tentar sanar tais dúvidas, houve um esforço – às vezes 

coletivo, às vezes isolado – das mais diferentes disciplinas em tentar conceituá-lo. 

Encontram-se, desta forma, contribuições de diversas pesquisas que se preocuparam em 

delimitar seus contornos; contudo, é fato que se trata de um conceito amplamente 

empregado, mas muito(íssimo) difícil de ser delineado com precisão (MOURA, 2011, p. 

40). 
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O intelectual é uma figura que emerge na sociedade contemporânea 

simultaneamente em diferentes regiões do mundo e tornou-se matéria de estudo ao redor 

do globo, sendo objeto de investigação de renomados pesquisadores do mundo social: 

desde Antonio Gramsci e sua definição de “intelectual orgânico do partido” (1995, 2001); 

passando pela sociologia norte-americana e contribuições de Edward W. Said em suas 

famosas Conferências de Reith de 1993 reunidas em Representações do Intelectual 

(2005); até a escola sociológica francesa, com nomes como Gérard Leclerc, Christophe 

Charle e Jean-François Sirinelli, estes tributários de uma tradição de estudos do 

intelectual que remonta a Julien Benda e a Jean-Paul Sartre (MOURA, 2011, p. 40). O 

presente artigo buscou amparo teórico na matriz francesa, isto é, nos debates oriundos da 

Sociologia dos Intelectuais – ramo autônomo da Sociologia – sobretudo nos trabalhos do 

sociólogo Leclerc para pensar o papel de resistência dos intelectuais na sociedade 

brasileira contemporânea. 

Em decorrência do breve espaço de um artigo, optou-se – ao revés de uma 

abordagem comparativa de distintas noções de “intelectual” – pelo aprofundamento do 

conceito trazido por Leclerc ao longo da sua trajetória: o professor de sociologia da 

Université de Paris VIII e especialista em Sociologia da Cultura pesquisa o lugar e a 

função dos intelectuais nas sociedades tradicionais, modernas e pós-modernas, de forma 

que a temática (dos intelectuais) transversaliza toda a sua obra (MOURA, 2011, p. 40). O 

presente texto centrou sua busca por respostas sobre o referido papel (de resistência) na 

obra Sociologia dos Intelectuais (2004), no original Sociologie des intellectuels, escrita e 

publicada no ano de 2003 (e traduzida para o português e publicada no ano seguinte). 

Leclerc escreveu outras obras nas quais também trabalhou com o conceito, porém, 

Sociologia dos Intelectuais é onde seu pensamento a respeito do lugar e da função social 

dos intelectuais está elaborado de forma aperfeiçoada (MOURA, 2011, p. 40). Além desta 

obra fundamental, dois outros textos se revelaram importantes, a saber, o livro Histoire 

De L’Autorité: L'assignation des énoncés culturels et la généalogie de la croyance (1996) 

e a palestra intitulada La mondialisation culturelle et le rôle des intellectuels (2003), que 

foi posteriormente transcrita e transformada em artigo – e que são utilizados 

subsidiariamente para auxiliar na reflexão sobre o papel do intelectual no Brasil 

hodiernamente (MOURA, 2011, p. 40-41). 
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Lançados estes primeiros contornos, apresentam-se as perguntas que se pretende 

responder ao longo do texto, quais sejam: à luz da Sociologia dos Intelectuais de Gérard 

Leclerc, qual é o lugar e a função dos intelectuais nas sociedades tradicionais, modernas 

e pós-modernas e como as suas contribuições podem ser úteis para analisar o papel de 

resistência dos intelectuais e pensar a sociedade brasileira contemporânea? O objetivo 

geral do artigo, e pede-se vênia pela tautologia, é perscrutar o lugar e a função dos 

intelectuais nas sociedades tradicionais, modernas e pós-modernas e, pari passu, analisar 

como as suas contribuições podem ser úteis para analisar o papel de resistência dos 

intelectuais e pensar a sociedade brasileira contemporânea. 

A abordagem do problema (de pesquisa), enquanto método, é qualitativa. Em 

termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa básica na medida em que a finalidade 

principal é a aquisição de novos conhecimentos sobre um fenômeno observável. No 

atinente aos procedimentos técnicos, observa-se que a revisão da literatura no pertinente 

à temática realiza-se em obras de referência, isto é, persegue-se o caminho clássico para 

uma pesquisa bibliográfica – in casu, e como dito supra, houve a opção pelo 

aprofundamento da concepção de Leclerc, de modo que a revisão da literatura se deu de 

modo direcionado à sua produção científica (sobre a atividade intelectual). 

A justificativa repousa não somente na relevância per se dos intelectuais – o que 

já faria uma investigação a respeito do seu lugar e função estar devidamente 

fundamentada. Ocorre que hoje, em Terra Brasilis, vivem-se tempos sombrios. 

Experiencia-se uma guinada (subjetiva e) conservadora perigosíssima que está ancorada 

em práticas políticas antidemocráticas como a Pós-verdade, Fake News, Cultura do 

Cancelamento, (Web) Bots nas redes sociais, disparos em massa e correntes, Big Data, 

Machine Learning, entre outros. O ovo da serpente vem sendo chocado com o auxílio de 

todo esse aparato acima elencado desde o Golpe Parlamentar – que não se confunde com 

o conceito de Impeachment, é bom frisar – levado a cabo em 2016. E o “saldo” dessa 

trajetória é justamente um déficit democrático gravíssimo. O discurso racional, 

democrático, republicano vem sendo posto em xeque todos os dias no Brasil. Assim, a 

justificativa da pesquisa também se funda numa relevância social do objeto de estudo. 
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O artigo divide-se em 3 seções, quais sejam: 1. Introdução; 2. Discussão e 

resultados, que estão cindidos em duas partes denominadas “Sociologia dos Intelectuais 

de Gérard Leclerc e o papel de resistência dos intelectuais” e “Ethos intelectual e 

sociedade brasileira contemporânea”; 3. Considerações finais. 

 

SOCIOLOGIA DOS INTELECTUAIS DE GÉRARD LECLERC E O PAPEL DE 

RESISTÊNCIA DOS INTELECTUAIS  

A Sociologia dos Intelectuais consiste em um projeto perigoso na medida em que 

“transita no meio de uma série de territórios sociológicos já estabelecidos a longo prazo: 

Sociologia Política, Sociologia dos Meios de Comunicação de Massa, Sociologia das 

Ciências, Sociologia das Ideologias” (MOURA, 2011, p. 41). Ela “é uma ciência em 

formação, com muito mais perguntas do que respostas, e que recorre frequentemente a 

conceitos das referidas subáreas da Sociologia” (MOURA, 2011, p. 41). Enquanto 

projeto, ocupa-se “de estudar as ideias em curso em uma determinada sociedade; desta 

forma, o foco da Sociologia dos Intelectuais desloca-se da “ideologia” para os 

“ideólogos” e, mais, desloca-se dos indivíduos para os grupos culturais” (MOURA, 2011, 

p. 41; LECLERC, 2004). 

Leclerc anuncia em Sociologia dos Intelectuais que, embora os historiadores e 

demais cientistas humanos empreguem amplamente o conceito de intelectual para os mais 

variados momentos da história, é fato que o “intelectual”, tal como o percebemos e 

conhecemos, surge por ocasião do Caso Dreyfus (chamado na França somente de “O 

Caso”) – tido como um dos maiores erros judiciários de todos os tempos. Este é 

considerado por muitos pesquisadores como o momento do nascimento do “intelectual” 

(MOURA, 2011, p. 41. Excerto adaptado.). 

Em apertada síntese, no final do ano de 1894, o capitão de artilharia francês Alfred 

Dreyfus foi condenado injustamente à prisão perpétua na Guiana Francesa por ter 

entregue, em tese, documentos secretos franceses ao Império Alemão – o que era tido 

como alta traição. A França foi dividida entre os partidários de Dreyfus e que acreditavam 

na sua inocência (e pugnavam, portanto, pela revisão do processo), chamados de 

dreyfusards, e o grupo dos antidreyfusards, em que estavam “nacionalistas de direita que 
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viam na figura daquele militar francês de origem judaica uma ameaça aos valores 

tradicionais do Exército e da própria França” (CATHARINA, 2021, p. 9). 

A condenação foi baseada em documentos falsos, cuja produção foi a expressão 

(máxima) de um nacionalismo exacerbado misturado com xenofobia, monarquismo, 

posturas (evidentemente) antirrepublicanas e antidemocráticas – e é importante lembrar 

que o antissemitismo, à época, se espalhava por toda a Europa. Em Origens do 

Totalitarismo Hannah Arendt debruça-se sobre “O Caso”, emitindo as seguintes 

considerações: 

Enquanto o Caso Dreyfus sem seu aspecto político pertenceu ao século 

XX, o processo Dreyfus e os vários julgamentos do capitão judeu 

Alfred Dreyfus são bem típicos do século XIX, quando se seguiam com 

tanto interesse os processos legais, porque cada instância tentava testar 

a maior conquista do século, que era a completa imparcialidade da 

justiça. É peculiar daquele período que um erro judicial despertar tais 

paixões políticas e inspirar uma sucessão tão infindável de julgamentos 

e revisões, para não mencionar os duelos e as lutas corporais. A doutrina 

da igualdade perante a lei estava ainda tão firmemente implantada na 

consciência do mundo civilizado que um único erro na justiça era capaz 

de provocar à indignação pública, de Moscou a Nova York. Ninguém, 

exceto na própria França, era suficientemente ‘moderno’ para associar 

o assunto a questões políticas (ARENDT, 1989, p. 113). 

Houve um alcance internacional do (longo) processo judicial e calha dizer que, 

antes da famosa carta-manifestação de Émile Zola J’Accuse...!, Lettre au Président de la 

République de 13 de janeiro de 1898 no jornal L’Aurore, o polímata brasileiro Rui 

Barbosa escreveu um artigo (em 7 de janeiro de 1895) manifestando-se contra a 

condenação. O referido artigo foi publicado em 3 de fevereiro de 1895 pelo Jornal do 

Commercio do Rio de Janeiro com o título “O processo do capitão Dreyfus” 

(CATHARINA, 2021, p. 9-10). Rui Barbosa, que estava exilado na Inglaterra (mais 

precisamente em Londres), apoiou-se nas notícias que circulavam na Imprensa inglesa e 

denunciou “as falhas processuais e a tendência latina ou francesa “a condenar por 

impressões, antecipar as sentenças, a se substituir aos juízes, e a ditar arestos aos 

tribunais”” (CATHARINA, 2021, p. 10). E nem poderia basear-se que não em 

informações da imprensa: nem os advogados de Dreyfus, Fernand Labori e Charles 

Demange, não tiveram acesso ao dossiê secreto que foi preparado para condenar o 

Capitão. 
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Quatro anos após a condenação, diferentes personalidades francesas começaram 

a levantar a voz contra a fraude processual. Zola, o poeta Charles Péguy, o compositor 

Alfred Bruneau são algumas delas (PAGÈS, 2021). Contudo, “no contexto de emergência 

do termo, não há uma definição precisa de quem é e quem não é intelectual”; “a partir do 

abaixo-assinado pró-revisão do processo contra Dreyfus, existem as mais diferentes 

profissões arroladas: escritores, pintores, historiadores, filósofos, membros da 

universidade, professores, alunos e ex-alunos das Escolas Normais Superiores” 

(MOURA, 2011, p. 41). É possível identificar um objetivo em comum – a demanda é a 

revisão processual, a liberdade de Dreyfus e a condenação do verdadeiro culpado – 

porém, apontar o que os diferencia de outros grupos sociais já não consiste em uma tarefa 

tão simples assim. Por que? Porque “o estatuto dos intelectuais não é uma profissão, não 

é um ofício” – desta forma, “faz-se necessário construir um método de observação que 

consiga superar o caráter vago e problemático deste estatuto” (MOURA, 2011, p. 42). Na 

definição do sociólogo francês “três fatores precisam ser observados para a qualificação 

do intelectual – a pertença a uma “profissão intelectual”, a pertença a uma posição 

institucional e o engajamento” (MOURA, 2011, p. 42) – que serão abordados a seguir. 

Como assinala o sociólogo, “cada época histórica vê surgir tipos sociais que a 

simbolizam de uma certa maneira” (LECLERC, 2004, p. 9); o intelectual, para ele, é o 

símbolo, “o personagem emblemático de nossa época” (LECLERC, 2004, p. 10). Leclerc 

afirma que o intelectual é uma figura contemporânea (LECLERC, 2003). Embora o 

intelectual seja uma figura recente na História, a sua concepção enquanto conceito teórico 

alterou-se profunda e continuamente ao longo deste curto espaço de tempo (MOURA, 

2011, p. 42) – com efeito, “diversas escolas teóricas, das mais diferentes matrizes, 

tentaram defini-lo” (MOURA, 2011, p. 42). 

Para Leclerc, que (como dito na Introdução) integra a linha sociológica francesa, 

“apesar da manutenção de traços fundamentais, o caráter do intelectual é mutante” 

(MOURA, 2011, p. 42). Portanto, para entender o intelectual, é preciso empreender uma 

verdadeira Sociologia dos Intelectuais, isto é, analisar a “estrutura organizacional e 

institucional (econômica, política, cultural) das ideias em curso numa sociedade dada” 

(LECLERC, 2004, p. 9-10). Este caráter mutante faz com que suas características só 

sejam compreensíveis dentro do contexto específico em que ele emerge – por isso as 
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tipologias e categorias analíticas que são válidas para um determinado contexto podem 

não ser válidas para outro. Aqui reside um dos grandes riscos de uma pesquisa que se 

ocupa em analisar um autor estrangeiro e, mais, europeu: o risco de empreender análises 

do contexto de um país fora dos centros hegemônicos, situado na periferia do “sistema 

mundo” (para usar uma expressão wallersteiniana) com base em uma tipologia ou muito 

geral (baseada no caso europeu ou norte-americano) e/ou em um contexto que não pode 

ser extrapolado para regiões do Brasil fora dos grandes centros (isto é, que se aplicaria, 

no caso brasileiro, unicamente para a intelectualidade do eixo Rio-São Paulo) (MOURA, 

2011, p. 42). 

Para Leclerc, calcado na sua herança sociológica francesa, bem como na 

sociologia norte-americana, principalmente nos estudos de Lipset (1959, 1976) e Coser 

(1965), os intelectuais foram e são, antes de tudo, gestores do simbólico (MOURA, 2011, 

p. 43). Os intelectuais, de acordo com a visão da sociologia americana, seriam herdeiros 

de um sistema simbólico que precisariam conservar. Os valores centrais que compõem 

este sistema formariam um campo distinto daquele do mundo do trabalho (e aqui referem-

se ao trabalho manual), “fruto da divisão do trabalho intelectual e do que se pode chamar 

de expertise, entendida como emprego pontual de saberes práticos e aplicados” 

(LECLERC, 2004, p. 16; MOURA, 2011, p. 43). O intelectual é visto como um ser 

híbrido, dividido em “profissional”, isto é, em um produtor de obras artísticas ou 

científicas, e “ator engajado” nos assuntos da vida pública, detentor de uma visibilidade 

que os aproxima dos homens da mídia e dos políticos (LECLERC, 2004; MOURA, 2011, 

p. 43). 

A divisão do intelectual em “profissional” e “ator engajado” é trabalhada por 

Lipset nas suas considerações sobre o intelectual americano (MOURA, 2011, p. 43). Os 

“intelectuais viveriam para as ideias, por uma espécie de vocação ou engajamento, ao 

passo que as profissões intelectuais viveriam pelas ou das ideias, ou seja, da aplicação 

prática de ideias específicas sob a forma de expertise” (MOURA, 2011, p. 43; LECLERC, 

2004). O homem (e acrescenta-se: a mulher), quando se pronuncia enquanto intelectual, 

ultrapassa o campo específico de sua competência profissional “para falar de coisas nas 

quais não é expert, mas em relação às quais julga-se implicado e concernido” (LECLERC, 

2004, p. 17). 
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O intelectual “se expressa por meio da sua produção, que pode assumir diferentes 

formas – um livro, um conto, uma poesia, uma música, uma partitura, uma palestra, um 

artigo científico, entre tantas outras” (MOURA, 2011, p. 43). Consoante o sociólogo 

americano Edward Shils, a atividade intelectual divide-se em três passos: produção, 

reprodução e consumo de obras intelectuais (citado por LECLERC, 2004). O trabalho 

intelectual (enquanto produto concreto fruto do pensamento intelectual) é conceituado 

por Shils em sua obra Intellectuals, Tradition, and the Tradition of Intellectuals: Some 

Preliminary Considerations da seguinte forma: 

Por autodefinição, o processo de produção intelectual é incompleto sem 

a sua culminação em um produto final que é um trabalho. O trabalho 

em si torna-se uma obra quando é apresentado de forma completa 

convencionalmente, quando toma uma forma física capaz de entrar na 

"posse" dos outros - isto é, capaz de ser recebido, avaliado e 

reconhecido. A obra é um padrão objetivamente existente de símbolos 

de referência remota que registra o "estado de espírito" do produtor; o 

"estado de espírito" pode ser normativo, cognitivo, analítico, descritivo, 

ou expressivo-formativo, auditivo, ou visual. Não é, ordinariamente, 

em si, um elo de uma cadeia de ação empírica e executiva; em qualquer 

caso, quando é, não é essa característica que a constitui como um 

trabalho intelectual.2 

Observa-se que “Shils encara a produção intelectual como uma prática que visa 

um determinado fim, qual seja, a produção de uma obra – que deverá ser apresentada à 

sociedade por meios capazes de permitir a apropriação (em três passos: recepção, 

avaliação e reconhecimento) de seu conteúdo” (MOURA, 2011, p. 44). A reprodução e o 

consumo ficam a encargo dos consumidores comuns, isto é, leitores, ouvintes, 

espectadores, e também por especialistas da difusão e da mediação, como os professores 

(sobretudo os universitários) e jornalistas. Já a produção intelectual ficaria restrita ao 

intelectual – estes são “os que produzem obras, que criam, que inovam no domínio 

cultural, estético, ideológico etc.” (LECLERC, 2004, p. 22; MOURA, 2011, p. 44). 

Shils atenta para o fato de que “os intelectuais, mesmo os mais produtivos, 

também figuram no rol de reprodutores e consumidores da atividade intelectual” 

 
2 No original: By self-definition, the process of intellectual production is incomplete without its culmination in an end 

product which is a work. The work itself becomes a work when it is presented in a conventionally complete form, when 

it takes a physical form capable of entering into the “possession” of others – that is, capable of being received, assessed, 

and acknowledged. A work is an objectively existing pattern of symbols of remote reference which record the “state of 

mind” of the producer; the “state of mind” might be cognitive, normative, analytical, descriptive, or expressive – 

formative, auditory, or visual. It is not ordinarily, in itself, a link in a chain of empirical, executive action; in any case, 

when it is, it is not that feature which constitutes it as an intellectual work (SHILS, 1972, p. 21). 
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(MOURA, 2011, p. 44). O “intelectual não é um ser isolado; ele está necessariamente 

inserido dentro de uma tradição intelectual, de um meio cultural” (MOURA, 2011, p. 44). 

Shils define esta tradição como “um sistema de crenças, de regras, de procedimentos, no 

interior do qual podem aparecer inovações” (citado por LECLERC, 2004, p. 22). A 

definição proposta por Shils de “tradição intelectual” aproxima-se dos conceitos de 

“espaço social” e “campo” propostos pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu em sua 

“teoria dos campos” (MOURA, 2011, p. 44). 

 

ETHOS INTELECTUAL E SOCIEDADE BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA  

Os três fatores constituintes do conceito de intelectual arrolados por Leclerc –

pertença a uma “profissão intelectual”, pertença a uma posição institucional e 

engajamento – devem ser compreendidos como “um conjunto de características básicas 

articuladas e que fazem parte do ethos intelectual” (MOURA, 2011, p. 45). Estes fatores 

não aparecem sempre configurados da mesma forma. Leclerc assinala “uma série de 

possibilidades e variantes em tais fatores, que permite com que o pesquisador possa 

relacioná-los à realidade estudada” (MOURA, 2011, p. 45). A flexibilidade pode ser 

“facilmente confundida com falta de objetividade na definição do conceito”; no entanto, 

“ela precisa ser entendida como uma interação dos fatores às transformações provenientes 

do entorno econômico, político, social e cultural em que se operam as relações entre os 

intelectuais” (MOURA, 2011, p. 45). 

Ao dissertar sobre “as profissões tidas como intelectuais, o sociólogo faz um 

resgate histórico bastante interessante, evidenciando a relação do intelectual com o 

universo dos homens de letras” (MOURA, 2011, p. 45). Nas sociedades há “profissionais 

responsáveis pelo pensamento, pela cultura, pela escrita, ou pelo menos homens 

detentores da palavra mítica e sagrada” (MOURA, 2011, p. 45). Escribas do Oriente 

Médio; mandarins-letrados chineses; profetas, sábios e gurus indianos; exegetas do 

Alcorão sagrado; os intelectuais do mundo contemporâneo derivam diretamente desta 

linha antiquíssima de homens letrados e deriva deles também a sua vinculação com o 

universo da cultura, bem assim a sua autoridade discursiva (LECLERC, 2004; 

LECLERC, 1996). 
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Conforme a linha sociológica francesa, “os intelectuais são [seriam] recrutados 

preferencialmente nos meios ligados às profissões intelectuais, artísticas e culturais: 

escritores, artistas, professores, advogados, médicos etc.” (LECLERC, 2004, p. 63). Já 

para a norte-americana “o intelectual, por sua psicologia e por sua função, está mais 

ligado a certas profissões intelectuais (professores, artistas) do que a outras (médicos, 

engenheiros, advogados)” (LECLERC, 2004, p. 64). Emerge “uma das grandes 

dificuldades de empreender uma Sociologia dos Intelectuais; não se dispõe de uma 

definição precisa da diferença entre “atividade intelectual” e “atividade do intelectual”” 

(MOURA, 2011, p. 45-46). É preciso “escolher um critério que seja utilizável como um 

indicador forte, visível e poderoso do estatuto e da atividade do intelectual e examinar em 

seguida quais profissões são representadas no grupo revelado por esse indicador” 

(LECLERC, 2004, p. 64), isto é, que pertencem de fato a esta atividade. 

Resgatando o Caso Dreyfus, Leclerc aponta a “petição” e o “manifesto” como 

indicadores bastante confiáveis da pertença ao campo intelectual, afirmando que “os 

intelectuais são membros das profissões intelectuais que se entregam, também e entre 

outras coisas, à atividade de petição e à redação de manifestos” (LECLERC, 2004, p. 65). 

A Sociologia dos Intelectuais visa apreender as relações que existem dentro de um grupo 

de intelectuais (MOURA, 2011, p. 46). 

Conforme pesquisa do sociólogo Rémy Rieffel sobre a intelectualidade francesa 

entre os anos 1958-1969 e 1971-1981, percebe-se que, “dos signatários de manifestos 

analisados, os pesquisadores das áreas das letras e das humanidades em geral encabeçam 

a lista com números que variam entre 23 a 28%, seguidos imediatamente pelos escritores, 

com 25% das assinaturas” (MOURA, 2011, p. 46; LECLERC, 2004). Se, conforme 

afirma a sociologia norte-americana, o intelectual é aquele que manipula símbolos, um 

gestor do simbólico, que “em graus diversos, produz, distribui e consome signos, 

trabalhos culturais, criações estéticas e científicas – em suma, obras” (LECLERC, 2004, 

p. 68), a lista de Rieffel confirma a informação, pois “os dois primeiros lugares da lista 

de signatários são ocupados por profissões que são criadoras, mediadoras e/ou 

divulgadoras das obras culturais, científicas e estéticas” (MOURA, 2011, p. 46). 
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O segundo fator, qual seja, a posição institucional, refere-se ao lugar ocupado pelo 

intelectual em relação ao campo que o circunda e a sua notoriedade. Leclerc afirma que 

a notoriedade tem estreita ligação com o terceiro fator, o engajamento (público), e “deve-

se, em parte, à sua presença no espaço público da mídia” (LECLERC, 2004, p. 83), mas 

também procedendo da “autoridade intelectual, profissional, discursiva, científica, 

artística” (LECLERC, 2004, p. 83). 

O intelectual tem “necessidade do grupo para existir” (LECLERC, 2004, p. 23), 

ou seja, “ele não existe sozinho, isolado; ele só existe em relação aos seus pares e dentro 

de um grupo que o reconheça como tal” (MOURA, 2011, p. 47). Leclerc aponta uma série 

de questões importantes para entender a atividade intelectual no capítulo intitulado “O 

intelectual individual e a intelligentsia como rede” (LECLERC, 2004). O debate em torno 

da articulação entre o individual e o coletivo é a proposta de discussão do capítulo: 

O que vem primeiro: o intelectual individual ou a intelligentsia? São os 

intelectuais um grupo (como eram os clérigos)? Ou são um agregado 

estatístico de indivíduos cuja unidade é problemática e sempre 

provisória? O intelectual pensa sozinho ou com o grupo de seus pares? 

E se a intelligentsia é a primeira em relação ao intelectual, qual a 

natureza desta coletividade? É a intelligentsia, se não uma “classe” em 

si e para si, ao menos uma camada social que possui uma “consciência 

de classe”? (LECLERC, 2004, p. 69-70). 

Leclerc tenta responder a estes questionamentos a partir da última pergunta. A 

existência e a consciência de si enquanto intelectual existiria em diferentes níveis. 

Haveria, em primeira instância, uma consciência partilhada (coletiva) entre aqueles que 

“manipulam ideias ou trabalham com os símbolos culturais (em particular a arte), de 

pertencer, para além das hierarquias e das divisões, a um mesmo mundo” (LECLERC, 

2004, p. 70). Este mundo, no caso o universo parisiense, é simbolizado pela Rive Gauche, 

Quartier Latin, Saint-Germain-des-Près; no caso estadunidense, por Greenwich Village, 

grandes universidades e institutos da costa leste (Harvard, Yale, Princeton, Columbia de 

Nova York, MIT – Massachusetts Institute of Technology), do meio-oeste (University of 

Chicago, Northwestern, University of Chicago), da costa californiana (Berkley, Stanford, 

UCLA) (LECLERC, 2004). 

O espaço de atuação do intelectual, de acordo com a tipologia de Leclerc, pode 

variar muito. A “universidade enquanto lócus de atividade intelectual é apontada pelo 
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sociólogo como um dos espaços mais importantes dos universos francês e norte-

americano”; “Bourdieu, que como dito é um dos autores nos quais Leclerc se apoia para 

fazer tais assertivas, desenvolveu uma pesquisa, publicada na obra Homo Academicus 

(1984), que confirma a relevância desta para o caso francês” (MOURA, 2011, p. 47). No 

Brasil, a universidade também consistiu em um espaço fundamental de circulação das 

idéias da intelectualidade, especialmente na Ditadura Civil-militar iniciada em 1964; 

prova disso é a quantidade de professores e funcionários expurgados e de alunos jubilados 

deste meio (MANSAN, 2009; AVERBUCK, 2008). A importância da universidade 

enquanto lócus de atuação de intelectuais engajados permanece até hoje – e, não à toa, é 

alvo de ataques permanentes de governos alinhados ao liberalismo e, mais atualmente, ao 

ultraliberalismo (essencialmente privatista). 

Além dos espaços físicos conformadores desta consciência, Leclerc aponta para a 

leitura dos mesmos jornais e revistas como um segundo importante fator, posto que esta 

teceria “uma ligação invisível que contribui para produzir um mundo de ideias, de 

opiniões, de questões coletivas”; assim, a leitura “constitui um “éter espiritual e 

intelectual” que é absorvido pelo conjunto dos intelectuais (...)” (LECLERC, 2004, p. 70). 

Concluindo sua conceituação de intelectual, Leclerc afirma que “o intelectual isolado não 

existe. Ser um intelectual é pertencer conscientemente e de alguma maneira à coletividade 

dos pares” (LECLERC, 2004, p. 73). O autor revela, assim, “a ambiguidade intrínseca do 

intelectual: o escrever é uma atividade solitária; a atividade intelectual é feita no diálogo 

e no convívio com a coletividade” (MOURA, 2011, p. 48). 

Resgatando o “O Caso”, houve uma grande influência da mídia (imprensa) na 

(de)formação da opinião pública sobre Dreyfus. Como afirmado, a propaganda 

antissemita desempenhou um papel relevantíssimo na difusão da (des)informação. A 

pergunta que se lança é o que desse contexto nos (enquanto brasileiros) diz respeito? É 

possível afirmar que as considerações de Leclerc para o caso francês podem ser 

extrapoladas para o universo brasileiro? Mais: podem ser extrapoladas para o nosso 

contexto hodierno? Um contexto pós-Operação Lava Jato, pós-Golpe de 2016 e para o 

contexto pandêmico que tornou o Brasil um grande laboratório a céu aberto? 
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A resposta a tais indagações inicia repisando a atualidade do pensamento de Marc 

Bloch com que o artigo começou: “a incompreensão do presente nasce fatalmente da 

ignorância do passado. Mas é talvez mais inútil esgotar-se a compreender o passado, se 

nada souber do presente” (BLOCH, 2001, p. 65). Perseguição política travestida de 

processo judicial. Condenações diante da ausência de provas concretas. Golpe 

Parlamentar mascarado de Impeachment. A profusão de Pós-verdades, de Fake News, da 

Cultura do Cancelamento, de (Web) Bots nas redes sociais, de disparos em massa e 

correntes, de Big Data, de Machine Learning, de gabinetes que assumidamente propagam 

o ódio. Ao que parece, aprendeu-se, cá em Terra Brasilis, pouco ou quase nada com o 

passado a respeito da importância da manutenção das instâncias democráticas e das suas 

instituições. 

Os intelectuais da França do XIX indignaram-se com a injusta condenação 

criminal de Dreyfus porque envolvia “valores jurídicos como o devido processo legal, o 

ônus probatório em processo criminal, a imparcialidade do Juízo e do próprio Poder 

Judiciário” (ALARCÓN; DRIGO, 2018, p. 230). Isso tudo porque tinha-se presente que 

o destino de um pode ser o destino de todos. O deslinde d’O Caso demonstrou a força dos 

intelectuais e o papel fundamental que exercem na defesa de valores democráticos e 

republicanos. Os intelectuais, na França, exerceram uma dupla pressão e resistência que 

teve como resultado a revisão do processo contra Dreyfus.  

No caso da sociedade brasileira contemporânea a “onda disciplinadora não se 

restringe à esfera penal”, estendendo-se “ao mundo do trabalho com a reforma trabalhista, 

à previdência, à austeridade fiscal e se revela na ação que militariza a vida social” 

(ALARCÓN; DRIGO, 2018, p. 233). O papel dos intelectuais na sociedade brasileira 

deve ter um cariz político – que não se confunde com (um cariz) político-partidário. Ser 

político, cá, assume o sentido de defesa dos valores do Estado Democrático de Direito 

reestabelecido com a Constituição Federal de 1988 após anos de uma Ditadura Civil-

militar que retirou os direitos mais fundamentais da sua própria população. Ser político é 

organizar-se em torno de uma resistência aos sistemáticos ataques às liberdades 

democráticas e, especialmente, à narrativa que os pretende legitimar (CARVALHO, 

2018, p. 15). Os retrocessos, desde 2016, vêm numa escalada assustadora. Vícios, erros, 

omissões, criminosas manipulações de fatos e dados, incontáveis e criativos esforços 
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interpretativos (CARVALHO, 2018, p. 16. Excerto adaptado): tudo isso está para muito 

além de política partidária. O que está em xeque é a cidadania per se, os pilares nos quais 

se assenta o Estado Democrático – e se a compreensão do passado já revelou que todos 

os períodos históricos de perseguição política se revestem de represálias, violências e, 

especialmente, de retirada de direitos (CARVALHO, 2018, p. 17. Excerto adaptado), é 

cediço – e os intelectuais sabem disso – que estamos chocando o ovo da serpente. Que o 

Brasil flerta, hoje, com o que de mais perigoso se conhece no campo da história.  

    

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente artigo teve como fio condutor a seguinte pergunta de pesquisa: à luz 

da Sociologia dos Intelectuais de Gérard Leclerc, qual é o lugar e a função dos intelectuais 

nas sociedades tradicionais, modernas e pós-modernas e como as suas contribuições 

podem ser úteis para analisar o papel de resistência dos intelectuais e pensar a sociedade 

brasileira contemporânea? A resposta para tais questões passou por dois movimentos 

principais, quais sejam, num primeiro momento intentou-se compreender o que é esse 

ramo autônomo da Sociologia denominado por Gérard Leclerc como “Sociologia dos 

Intelectuais” e, feita tal apresentação, enfrentar o debate a respeito do papel de resistência 

dos intelectuais – e tomou-se como exemplo dessa resistência O Caso, que foi um dos 

grandes momentos na história em que os intelectuais uniram esforços, no globo, em prol 

da defesa dos valores democráticos e republicanos. 

A persecução de respostas às questões de partida do artigo também impendeu uma 

discussão a respeito do que seria o ethos intelectual para que se pudessem tecer 

considerações a respeito do contexto e da sociedade brasileiros contemporâneos. Esse 

ethos é composto pela pertença a uma profissão tida como “intelectual”, uma pertença a 

uma posição institucional e, finalmente, o engajamento. Nenhum desses três requisitos 

indicados por Leclerc, e que são altamente políticos, confundem-se com uma política de 

cunho partidário. A política que conforma o ethos imbrica-se com a defesa dos valores 

do Estado Democrático de Direito, isto é, valores democráticos e republicanos. 

O Brasil atravessa um período bastante difícil e, por isso, é mister que a 

intelectualidade se mantenha na defesa de tais valores. É necessário um 
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comprometimento por parte dos intelectuais – um compromisso que vá além das 

incontáveis “notas de repúdio”. A situação é grave. O Brasil gesta, hoje, um 

protofascismo. Vive-se, cotidianamente, desde 2016, um Estado de Exceção. A ordem 

constitucional pactuada em 1988 foi rompida e a uma série de pessoas está sendo negada 

a cidadania. Cidadania essa que um dia já foi negada a Dreyfus. Testemunhar esse Estado 

de Coisas Inconstitucional, depois dos horrores que se viveu em 1964, é desconcertante. 

Testemunhar a apatia dos intelectuais, hoje, é perturbador.  

 

REFERÊNCIAS  

1. ALARCÓN, Pietro; DRIGO, Leonardo Godoy. Nós acusamos! Nós requeremos! In: 

PRONER, Carol et. al. (org.). Comentários a um acórdão: o processo Lula no TRF4. São 

Paulo: CLACSO, 2018. p. 229-233. 

2. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Anti-semitismo, imperialismo, 

totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 

3. AVERBUCK, Ligia (org.). Universidade e repressão – os expurgos na UFRGS. Porto 

Alegre: L&PM, 2008. 

4. BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Editora 

Zahar, 2001.  

5. BOURDIEU, Pierre. Homo Academicus. Paris: Ed. Minuit, 1984. 

6. CARVALHO, Marco Aurélio de. Introdução. In: PRONER, Carol et. al. (org.). 

Comentários a um acórdão: o processo Lula no TRF4. São Paulo: CLACSO, 2018. p. 15-

19. 

7. CATHARINA, Pedro Paulo Garcia Ferreira. Prefácio à Edição Brasileira; O Caso 

Dreyfus e o Brasil: passado e presente. In: PAGÈS, Alain. O Caso Dreyfus: verdades e 

lendas. Tradução de Pedro Paulo Garcia Ferreira Catharina. Campinas/SP: Editora da 

Unicamp, 2021. p. 9-19. 

8. GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2001. 3 v. 

9. GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1995. 

10. LECLERC, Gérard. Histoire De L’Autorité: L'assignation des énoncés culturels et la 

généalogie de la croyance. Paris: PUF, 1996. 

11. LECLERC, Gérard. LA MONDIALISATION: TROIS CONFERENCES DE 

L’UNIVERSITÉ DE TOUS LES SAVOIRS. Produção de Yves Michaud. Conferencia 

de Gérard Leclerc. La mondialisation culturelle et le rôle des intellectuels. Paris, 

Université Paris 8, 2003, 84 minutos. Disponível em: http://www.canal-

u.tv/themes/sciences_humaines_sociales_de_l_education_et_de_l_information/sciences



 
 
 
 
 

32 

 

_de_la_societe/sociologie_anthropologie_ethnologie/sociologie/la_mondialisation_cult

urelle_et_le_role_des_intellectuels. Acesso em 04 de janeiro de 2011. 

12. LECLERC, Gérard. Sociologia dos Intelectuais. São Leopoldo/RS: Editora Unisinos, 

2004. 

13. LIPSET, Seymour Martin. American intellectuals: their politics and status. 

Cambridge/Massachusetts: Daedalus (MIT Press), 1959. 

14. LIPSET, Seymour Martin; BASU, Asoke. The roles of the intellectual and political 

roles. In: GELLA, Aleksander. The intelligentsia and the intellectuals. Beverly 

Hills/California: Sage Publications, 1976. 

15. MANSAN, Jaime Valim. Os expurgos na UFRGS: afastamentos sumários de 

professores no contexto da Ditadura Civil-Militar (1964 e 1969). Dissertação de 

mestrado. Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2009. 

16. MOURA, Vanessa dos Santos. Josué Guimarães: uma análise de sua trajetória 

político-intelectual e de sua produção literária ficcional. Dissertação de mestrado. Porto 

Alegre: Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, 2011. 

17. PAGÈS, Alain. O Caso Dreyfus: verdades e lendas. Tradução de Pedro Paulo Garcia 

Ferreira Catharina. Campinas/SP: Editora da Unicamp, 2021. 

18. SAID, Edward W. Representações do Intelectual; As Conferências de Reith de 1993. 

Tradução de Milton Hatoum. São Paulo: Companhia das Letras: 2005. 

19. SHILS, Edward. Intellectuals, Tradition, and the Tradition of Intellectuals: Some 

Preliminary Considerations. Cambridge/Massachusetts: Daedalus (MIT Press), 1972. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

402 

 

SOBRE OS ORGANIZADORES 

 

ANDRADE, Andreia de Rodrigues de: Mestra em História do Brasil pela 

Universidade Federal do Piauí - UFPI (2016). Licenciada em História pela Universidade 

Federal do Piauí - UFPI (2013). Participou como bolsista do Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID-História/UFPI (de abril de 2010 a março de 2013). 

Foi membro do Grupo de Pesquisa "Cidade: tempo e espaço", CNPq/Lattes, da 

Universidade Federal do Piauí. Possui interesse nos seguintes campos de pesquisa: 

Transferência da capital do Piauí; Educação no século XIX; Cidade no século XIX, 

Relações urbanas, Lazer e Sociabilidades, Ensino de História. E-mail: 

andreiaandrade525@gmail.com. 

BATISTA, Fabiano Eloy Atílio: Doutorando e Mestre pelo Programa de Pós-

Graduação em Economia Doméstica (PPGED) - área de concentração em Família e 

Sociedade - pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), atuando na linha de pesquisa 

Trabalho, Consumo e Cultura. Possui graduação em Tecnologia em Design de Moda, pela 

Faculdade Estácio de Sá - Juiz de Fora/MG; Bacharelado Interdisciplinar em Ciências 

Humanas, pelo Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(BACH/ICH - UFJF) e Licenciatura em Artes Visuais, pelo Centro Universitário 

UNINTER. Especialização em Moda, Cultura de Moda e Arte, pelo Instituto de Artes e 

Design da Faculdade Federal de Juiz de Fora (IAD/UFJF). Especialização em Televisão, 

Cinema e Mídias Digitais, pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (FACOM/UFJF). Especialização em Docência na Educação Profissional e 

Tecnológica, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais - Campus Rio Pomba (IF Rio Pomba). Especialização em Ensino de Artes 

Visuais, pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(FACED/UFJF). 

LIRA, João Antônio de Sousa: Graduado em Licenciatura em Pedagogia Pela 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) Campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS), 

Floriano-PI. Mestre em Educação Pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) na 

linha de pesquisa em História, Políticas Educacionais, Trabalho e Formação Humana. 

Membro do Núcleo de Estudos e Documentação em História da Educação e das Práticas 

Leitoras no Maranhão (NEDHEL). Especialista em Psicologia da Educação pela 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e em Educação Especial e 

Neuropsicopedagogia pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). É professor de 

Educação Especial na rede pública municipal de Nova Iorque - MA. Foi Professor 

Substituto da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus Amílcar Ferreira Sobral, 

Floriano-PI (2016-2018). Tem interesse pelos seguintes temas: História e Memória da 

Educação, Relações de Gênero e Educação Especial. 



 
 
 
 
 

403 

 

FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na 

Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda 

em Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Licenciatura Plena em 

Pedagogia pela Faculdade UNOPAR. Técnica em Contabilidade pelo Centro de 

Educação Integrada Monsenhor Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede 

Pública em Macau/RN. Atuou como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino 

– Macau/RN. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9198-6746. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5956672837215695. E-mail: caroline_brum2005@hotmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/5956672837215695
mailto:caroline_brum2005@hotmail.com


 
 
 
 
 

404 

 

SOBRE OS AUTORES 

 

ANDRADE, Andreia Rodrigues: de Graduada em Licenciatura Plena em História 

pela Universidade Federal do Piauí - UFPI. Especialista em Ensino de História pela 

Universidade Cândido Mendes – UCAM.  Mestra em História do Brasil pela UFPI. Tutora 

à distância do CEAD/UFPI. Lattes: http://lattes.cnpq.br/6380081563684536. E-mail: 

andreiaandrade525@gmail.com 

ARAÚJO, Ana Cristina Medeiros de:  Graduada em Pedagogia pela UFRN, 

Campus Macau/RN. Pós-graduação: psicopedagogia clínica e institucional pela UVA 

Universidade Estadual Vale do Acaraú. Pós-graduação: Coordenação pedagógica pela 

UCDB Universidade Católica Dom Bosco – Campo Grande/MS. Mestrado em Ciências 

da Educação pela faculdade World University Ecumenical / FACEN (em andamento). 

Coordenadora pedagógica no projeto Social de Artes e Cultura (Proarte), Guamaré/RN. 

E-mail: anacristinamedeiros600@gmail.com 

ARAÚJO, Paulo Henrique Silva de: Graduado em História pela UERN, 

Graduado em Pedagogia pela UFRN, Pós-graduação em Educação, Pobreza e 

Desigualdade social pela UFRN, Pós-graduação em Impactos da Violência na Escola pela 

FIOCRUZ, Pós-graduando em Educação Inclusiva pelo IFRN. Professor do Município 

de Natal/RN. E-mail: riquinho06@bol.com.br 

BRITO, Maria das Graças de Souza: Graduada em Letras (Português/Inglês) pela 

UERN, Campus Açu/RN. Pós-graduação: Ensino de gramática (UERN). Pós-graduação 

em Ciências da Educação (mestrado) pela faculdade FACEM (em andamento). 

Professora na Escola Municipal Monsenhor Júlio Alves Bezerra, no município de 

Açu/RN. E-mail: gracasouzabrito@yahoo.com.br 

CASTRO, Patricia Rayane Medeiros:  Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4303596204514211. E-mail: patriciarayanemedeiros@gmail.com 

COSTA, Silvia Souza Lima: graduada em Enfermagem - Faculdade Morgana 

Potrich. Pós-graduada em Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Materiais, Pós-

graduando em Práticas da Enfermagem Cirúrgica pela Faculdade Metropolitana. E-mail: 

silviacostalima@gmail.com 

CUNHA, Nilma Maria da: Graduação em pedagogia pela faculdade Integrada do 

Brasil (FAIBRA). Pós-graduação em Psicopedagogia Institucional e clínica pela 

faculdade do Maciço de Baturité(FMB), Especialização  em Literatura e Ensino pelo 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte(IFRN), Pós-

graduação em Educação Especial e Neuropsicopedagogia pela Faculdade Futura 

(FAVENI), Pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva e Metodologia de Ensino 

(FAVENI). Professora do município de Assú/RN. E-mail: nilmamaria1@hotmail.com 



 
 
 
 
 

405 

 

DAMIANO, Marcelo: Graduado em Educação Física pela Escola de Educação 

Física de São Carlos (1997) e Pedagogia pela Universidade de Franca (2016). Especialista 

em Gestão Ambiental e Ecogestão pela Universidade Paulista (2020). Com graduação em 

andamento em Gestão Ambiental pela Universidade Paulista, Mestre pelo no Programa 

de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais -USP- São 

Carlos. Doutorando em Ciências Ambientais pelo Programa de Pós Graduação em 

Ciências Ambientais - PPGCam - UFSCAR   e atualmente é professor de educação básica 

II - Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E-mail: marckdamiano@gmail.com. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2562053852083065 

FÉ, Josetonia Bezerra da: Graduada em Pedagogia pela UERN, Campus Açu/RN. 

Pós graduação: Alfabetização e Neurociências com Interface na Educação (UFRN). Pós 

graduação em Ciências da Educação (mestrado) pela faculdade FACEM (em andamento). 

Professora na Escola Municipal Francisco Soares da Costa de Ipanguaçu/RN. Professora 

na Escola Municipal Professora Vilma Lemos Açu/RN. E-mail: josetonia1@gmail.com 

FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na 

Educação (UERN). Docente no Município de Macau/RN. Orcid: https://orcid.org/0000-

0002-9198-6746. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5956672837215695. E-mail: 

caroline_brum2005@hotmail.com. 

FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na 

Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda 

em Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduada em Licenciatura Plena em 

Pedagogia pela Faculdade UNOPAR. Técnica em Contabilidade pelo Centro de 

Educação Integrada Monsenhor Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede 

Pública em Macau/RN. Professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – 

Macau/RN. Professora da Educação Básica no Município de Macau/RN. Orcid: 

https://orcid.org/0000-0002-9198-6746. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5956672837215695. 

E-mail: caroline_brum2005@hotmail.com.  

FILHO, José Borges: Professor dos anos iniciais da rede municipal da cidade de 

Ipanguaçú-RN. Licenciatura em Pedagogia e História – UERN. Pós-graduação em 

Psicopedagogia Institucional – FIPE; Metodologia do Ensino de História – Faveni. E-

mail: Jose.borges10@hotmail.com  

FREIRE, Wiziley de Queiroz: Pedagogo - UVA, Letras – Português - UFRN. Pós-

graduado em Processos Educacionais – Apoio Pedagógico – UNP; Educação Ambiental 

em Unidades de Conservação – UERN; Atendimento Educacional Especializado e 

Educação Especial – ÚNICA; Metodologias do Ensino de Língua Inglesa e Portuguesa – 

ÚNICA. Contato: (84) 999783099. E-mail: wizileyk003@gmail.com  



 
 
 
 
 

406 

 

GONÇALVES, Juliana Fernandes:  Graduação em Letras-língua portuguesa, 

pela faculdade UERN (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte). Pós-graduação 

em Metodologia de Ensino de língua portuguesa, literatura e artes pela Faculdade Futura. 

Pós -graduação em Ensino de língua portuguesa pela Faculdade Futura. Pós-graduação 

em Língua portuguesa e docência do ensino superior pela faculdade FAVENI. Pós-

graduação em psicopedagogia clínica e institucional pela Faculdade Faibra. Professora 

do município de Guamaré/RN e Macau/RN.E-mail: gjulianafernandes@yahoo.com.br 

ICHIBA, Rafaela Bruno: Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de 

São Carlos (2010), Licenciada em Letras pela Uninter (2020). Especialista em Educação 

Especial pelo Centro Universitário Claretiano (2011), Especialista em Ensino Lúdico pela 

Faculdade de Educação São Luís (2017), Especialista em Alfabetização e Letramento 

pela Faculdade de Educação São Luís (2017).  Com graduação em andamento em 

Licenciatura em Educação Física, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Rede 

Nacional para Ensino das Ciências Ambientais -USP- São Carlos e atualmente exerce a 

função de professora efetiva de Educação Infantil (desde 2008) pela Prefeitura Municipal 

de São Carlos. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2304604535273808. E-mail: 

rafaelaiichiba@usp.br 

JÚNIOR, José Maria Pelonha Gonçalves: Graduação em História pela UERN. 

Pós-graduação em Gestão e Coordenação escolar pela FACESA e em Metodologia do 

Ensino da História e da Geografia na Faveni. Professor do município de Pendências/RN. 

E-mail: josepelonhajr@hotmail.com 

LIMA, Francisco Josenildo Pereira de: Graduado em Educação Física pela 

UERN, Mossoró/RN. Pós-graduação: Educação Física escolar e Fitness (FVJ). Pós-

graduação em Ciências da Educação (mestrado) pela faculdade FACEM (em andamento). 

Professor na Escola Municipal Maria Vilma Lemos, no município de Açu/RN. E-mail: 

josenildofaef@hotmail.com 

LIMA, Wallace Moacir Paiva:  Bacharel em Ciência Política e Relações 

Internacionais pelo Centro Universitário Internacional – UNINTER PR. E-mail: 

wmpaivalima@gmail.com 

LIRA, João Antônio de Sousa: Professor da Rede Unicipal de ensino de Nova 

Iorque-MA, licenciado em pedagogia pela Universidade Federal do Piauí-UFPI e Mestre 

em Educação pela Universidade Federal do Maranhão- UFMA; Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2825626535368009. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1078-0963. 

E-mail: joao.lira.antonio1@gmail.com 

LOPES, Telany Cristina: Graduada em História pela UERN. Mestranda em 

Ciências da Educação pelo Instituto Superior de Educação do CECAP – ISCECAP. E-

mail: telany.cristina@hotmail.com 

LUCENA, Maria Tatyany da Silva: Graduada na UERN, campus Mossoró. 



 
 
 
 
 

407 

 

Cursando pós-graduação em psicopedagoga institucional e clínica, e educação inclusiva. 

Cursando pós-graduação em educação infantil e anos iniciais pela Faveni. Professora da 

educação básica. 

LUIZ, Elizandra Aparecida:  Magistério, em CEFAM "Centro Especialista de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério" São Carlos/ SP – 2005. Graduada em 

Pedagogia pela UNINOVE "Universidade Nove de Julho", em Bauru - 2010. Letras pela 

UNICEP "Universidade Central Paulista" 2009. História pela UNAR " Centro 

Universitário de Araras – Dr. Edmundo Ulson" – 2018. Pós Graduada em Educação 

Infantil (2014), Administração Escolar (2012) e Psicopedagogia Institucional (2011) - 

todas pela Faculdade de Educação São Luís. Cursando Mestrado em Educação Ambiental 

na USP. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4891011148682692. E-mail: elizandra-luiz@usp.br 

MARTINS, Maria Antônia Teixeira da Cunha: Graduação em pedagogia pela 

UFRN. Pós-graduação em educação infantil, faculdade integradas de patos. Pós-

graduação em educação especial, pela faculdade FAVENI. Professora do município de 

Guamaré/RN. E-mail: mariaantoniat160@gmail.com 

MARTINS, Rosa de Lima: Professora da Educação Básica. E-mail: 

rosalima87@gmail.com 

MEDEIROS, Iza Cristina Silva de: Pedagoga - UFRN, pós-graduada em 

Educação Infantil - FIP; Gestão Escolar - ISEP; Ludo pedagogia e Educação Inclusiva - 

Faveni. Contato: (84) 999127241. E-mail: izamedeiros2011@yahoo.com.br  

MEDEIROS, Maria Goretti Silva de: Pedagoga – UVA. Pós-graduada em 

Psicopedagogia - IESP; Educação Infantil e Anos Iniciais – Clara Vitória; Educação 

Especial e Inclusiva - Faveni. Contato: (84) 996878470. E-mail: 

goretti.medeiros@hotmail.com 

MIRANDA, Iracema Araújo de Oliveira:  Graduação em Pedagogia, pela 

Faculdade Estadual Vale Do Acaraú. Pós-graduação em educação infantil pela Faculdade 

venda nova do imigrante-Faveni. Professora no município de Guamaré/RN. E-mail: 

iracemaeluis@yahoo.com.br 

MOURA, Vanessa dos Santos: Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7189779467368491. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-

7887-1020. E-mail: vanessamoura@yahoo.com.br 

MUSETTI, Karen Cristina Pinheiro: Licenciada em Pedagogia pela 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP Araraquara (2008). 

Especialista em Educação Infantil pela Universidade da Cidade de São Paulo- UNICID 

(2011), Especialista em Ensino Lúdico pela Faculdade de Educação São Luís (2017), 

Especialista em Alfabetização e Letramento pela Faculdade de Educação São Luís 

(2017). Graduação de Letras concluída dez/2020 pela UNINTER. Graduação de 

licenciatura em Educação Física concluída em fevereiro/2021 pela IBRA - Instituto 



 
 
 
 
 

408 

 

Educacional e graduação em Licenciatura matemática concluída em Junho/2021 pela 

IBRA, e atualmente exerce a função de professora do quadro efetivo de Educação Infantil 

pela Prefeitura Municipal de São Carlos. Lattes: http://lattes.cnpq.br/7340702341599765. 

E-mail: karen.musetti@professor.saocarlos.sp.gov.br 

OLIVEIRA, Clébia Georgina Lima da Silva Veríssimo de: Mestranda em 

Ciências da Educação, FACEM, 2021. E-mail: ana.mg74@yahoo.com.br  

PENHA, Deina Cristina da Silva: Graduação em pedagogia pela faculdade vale 

do Acarau. Pós-graduação em gestão educacional e coordenação pedagógica pela 

faculdade IESP. Professora no município de Guamaré/RN. E-mail: 

deinacristina@gmail.com 

PEREIRA, Gabriella Sousa: Graduanda, bacharelado em direito, acadêmica do 

9º Período – Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES. E-mail: 

Gabriellasousapereira123@gmail.com 

QUEIROZ, Teresinha de Jesus Mesquita: Graduada em História pela 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) em 1977, doutora em História pela Universidade 

de São Paulo (USP) em 1992. Atualmente é professora do departamento de História da 

Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Petrônio Portella, onde atua também 

no Programa de Pós Graduação em História do Brasil, nível mestrado e doutorado. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/2174469625709824. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1957-6686. 

E-mail: teresinhaqueiroz@bol.com.br 

QUEIROZ, Teresinha de Jesus Mesquita: Professora do Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal do Piauí. Lattes:  

http://lattes.cnpq.br/2174469625709824. Orcid: 0000-0003-1957-6686. E-mail: 

teresinhaqueiroz@bol.com.br 

REIS, Lorena Mota:  http://lattes.cnpq.br/7535489293552364. E-mail: lorena-

mota@hotmail.com 

RIOS, Giordanny Wilkerson Cardoso: E-mail: combohunter@outlook.es 

RODRIGUES, Kalyne da Silva: Graduada em Pedagogia pela UERN, 

especialista em Gestão e coordenação escolar pela Vale do Jaguaribe, Psicopedagogia 

clínica e educacional pela Vale do Jaguaribe e Educação, Pobreza e Desigualdade Social 

pela UFRN. Suporte Pedagógico e Professora da Educação Básica. E-mail: 

kalynerodrigues@hotmail.com 

SILVA, Dinorá da: Graduação em pedagogia pelo Centro Universitário 

Internacional (UNINTER). Pós-graduação em Alfabetização e Letramento pela Faveni. 

Pós-graduação em Docência da Educação Infantil e dos Anos Iniciais Pela Faveni. E-

mail: di_nora_s@hotmail.com 

mailto:ana.mg74@yahoo.com.br


 
 
 
 
 

409 

 

SILVA, Francisco Clecio Araújo: Pedagogo. Professor da Educação Básica. E-

mail: cleciofrancisco@yahoo.com.br 

SILVA, Irismar Siqueira da Costa: Graduada em pedagogia pela UVA 

(Universidade Estadual Vale do Acaraú). Pós-graduação: psicopedagogia clínica e 

institucional UVA Natal/RN. Pós-graduação: Gestão e coordenação ISEP. Mestrado em 

Ciências da Educação do CECAP- ISCECAP. Coordenadora Geral no projeto Social de 

Artes e Cultura (Proarte) Guamaré/RN. E-mail: alicecostasiqueira@gmail.com 

SILVA, Ivanilde Oliveira da: Graduação em pedagogia pela faculdade do 

Complexo Educacional Santo André (FACESA). Pós-graduação em docência da 

educação e dos anos iniciais e psicopedagogia institucional, clínica é educação especial 

pela faculdade FAVENI (em andamento). E-mail: Niceefran@hotmail.com 

SILVA, Rafael: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco. Lattes: http://lattes.cnpq.br/47044363163320208. Orcid: 0000-0003-0424-

8698. E-mail: rafael.silva@cabo.ifpe.edu.br 

SILVA, Rozenilda Maria Silva da: E-mail: rozenildamaria07@hotmail.com 

SILVA, Willian Orany Sá e: Graduado em Direito pela Faculdade Estácio. Pós-

graduado em Direito Público: constitucional, administrativo e tributário pela IBRA. Pós-

graduado em gestão, supervisão e orientação educacional pela FATEC. Pós-graduado em 

direito empresarial pela FAEL e Pós-graduando em Educação Especial inclusiva com 

ênfase em neurociências pelo Instituto INE/FACCREI. E-mail: 

williansasilva986@gmail.com  

SOARES, Myrla Sirqueira: Lates: http://lattes.cnpq.br/3522198412893629. E-

mail: myrlasirqueira@hotmail.com 

SOUSA, Jucilandio Cordeiro de: Mestrando em História da Universidade 

Católica de Pernambuco. E-mail: Jucilandiocordeiro5209@gmail.com 

SOUSA, Natália Ferreira de: Graduada em História pela Universidade Federal do 

Piauí (UFPI) em 2019, atualmente é mestranda em História do Brasil pelo Programa de 

Pós-graduação em História do Brasil –UFPI. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/1058638401085674. E-mail: natalia08ferreira@hotmail.com 

TRALBACK, Adriano Remorini: Bacharel em Direito, Anhanguera Educacional 

(2000), Técnico em Eletrônica, Centro Paula Souza, Escola Técnica de Pirassununga, 

ETEC Tenente Aviador Gustavo Klug (2010), Técnico em Contabilidade, Centro Paula 

Souza, Escola Técnica de Pirassununga, ETEC Tenente Aviador Gustavo Klug (2013),  

Pós Graduado em Pesquisa e Docência para o Ensino Superior, UNIMES (Universidade 

Metropolitana de Santos) (2016), Licenciado em Ciências, USP, São Carlos (2017), Pós 

Graduado em Ensino de Astronomia, Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, SP, 

Mestre em Ciências, USP, São Carlos (2020), Licenciando em Pedagogia, Univesp, Polo 

mailto:cleciofrancisco@yahoo.com.br


 
 
 
 
 

410 

 

Pirassununga, Pós Graduando em Ensino de Física, Faveni, Espírito Santo, Pós 

Graduando em Ensino de Ciências, Faveni, Espírito Santo, Pós Graduando em Ensino de 

Sociologia, Faveni, Espírito Santo. Atualmente ministra aulas como Professor na Rede 

Estadual de Ensino, para o Ensino Médio e Ensino Fundamental. E-mail: 

tralback@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9420304194212151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

411 

 

ÍNDICE REMISSIVO  

A 

Aluno, 108 

Anos iniciais, 136, 258 

Aprendizagem, 86, 143 

Aprendizagem baseada em problemas, 

136 

Assédio Moral, 168 

Assédio na Enfermagem, 168 

Associação Livre, 121 

Autismo, 302 

B 

Brasil, 33 

Brincadeiras, 329 

C 

Caso Dreyfus, 16 

Constituição Federal, 168 

Coronelismo, 153 

Cotidiano, 358 

Covid-19, 371 

Criança, 86 

D 

Democracia, 49 

Desenvolvimento, 86 

Desenvolvimento Infantil, 100 

Didáticas diferenciadas, 205 

Dignidade da Pessoa Humana, 311 

Dióxido de carbono, 276 

Direito ambiental, 276 

E 

Educação de Jovens e Adultos, 216 

Educação Especial, 183 

Educação Inclusiva, 77 

Educação infantil, 329 

Educador, 302 

Eleição municipal, 153 

Emigrações políticas, 33 

Ensino de História, 216 

Ensino de matemática, 70 

Ensino infantil, 136 

Escola, 77, 86, 108 

Escravidão, 311 

Escrita, 143 

Etnomatemática, 70 

F 

Família, 49, 77, 108 

G 

Gerárd Leclerc, 16 

H 

História, 205 

História Brasileira Contemporânea, 16 

História de Pernambuco, 247 

Hospital da Tamarineira, 247 

I 

Inclusão, 49, 205, 302 

Inclusão Escolar, 183 

Inovação, 108 

Intelectuais, 16 

L 

Leitura, 143 

Leitura e escrita, 258 

Livro didático, 216 

Ludicidade, 100 

Lúdico, 86, 329 

N 

Narcisismo, 121 

Neoliberalismo, 371 

Nova Iorque-MA, 358 



 
 
 
 
 

412 

 

O 

O. G. Rego de Carvalho, 341 

P 

Pandemia, 371 

Participação, 49 

Piauí, 33 

Pobreza, 234 

Polêmicas, 341 

Políticas públicas, 311 

Poluição atmosférica, 276 

Práticas docentes, 183 

Práticas Pedagógicas, 100 

Preferências partidárias, 153 

Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, 168 

Professor, 108 

Protagonismo discente, 70 

Protocolo de Kyoto, 276 

R 

Receitas, 234 

Repasses Federais, 234 

Representações, 358 

República, 33 

S 

Sociabilidades, 391 

Sociologia dos Intelectuais, 16 

T 

Teresina, 341, 391 

U 

Um Manicaca, 391 

V 

Voto, 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Ano 2021 

E-BOOK 

HISTÓRIA, CULTURA E 

SOCIEDADE BRASILEIRA: 

DIÁLOGOS 

INTERDISCIPLINARES  

1ª EDIÇÃO. VOLUME 01. 

 

 

 
ORGANIZADORES 

Andreia de Rodrigues de Andrade  

Fabiano Eloy Atílio Batista 

João Antônio de Sousa Lira 

Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes  

 

 

DOI: 10.47538/AC-2021.06 

ISBN: 978-65-89928-02-7 

 

 


