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O objetivo deste artigo é refletir sobre o tema intelectuais e educação, por meio 

da referência a autores e textos que demarcam as discussões a respeito dessa questão no 

Brasil. Tal exercício reflexivo tem como baliza a trajetória de formação e de pesquisa de 

seu autor, o que implica considerar que outros especialistas conduziriam essa reflexão a 

partir de outras experiências e, consequentemente, chegariam a resultados diversos. É 

importante asseverar, também, que não temos a pretensão de desenvolver uma análise 

exaustiva dessa bibliografia, visto que intencionamos, apenas, apontar para a dimensão 

e a complexidade desse debate. Entendemos que exercícios como este podem despertar 

o interesse de novos pesquisadores pelos problemas que perpassam o tema intelectuais e 

educação, o qual, em muitos contextos acadêmicos, já se tornou uma área de 

investigação. Em síntese, este texto tem uma natureza introdutória e, por consequência, 

não se propõe a uma abordagem sistemática e conclusiva do problema.   

Quanto à estruturação do artigo, seguimos uma orientação editorial que nos 

solicita a identificação de dez textos de referência, traduzidos ou escritos em português, 

disponíveis em formato digital na rede mundial de computadores (web). Essa 

solicitação, por um lado, restringe as possibilidades, uma vez que, no Brasil, as Ciências 

Humanas adotaram muito recentemente a consulta e a escrita de artigos nesse formato, 

prevalecendo, na tradição da área, os livros e os capítulos publicados na forma impressa. 

Por outro, essa diretiva assegura o acesso dos interessados, particularmente aqueles que 

não dispõem de boas bibliotecas. Logo, considerando essas diretivas editoriais, 

decidimos conciliar ambas as possibilidades, de modo a organizar as proposições de 
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leitura em dois formatos: os artigos digitais, indicados no corpo do texto e em notas de 

rodapé e, ao final do trabalho, uma bibliografia que indica uma série de impressos 

(livros e capítulos) importantes para a compreensão do problema em tela. Nesse 

formato, caberá ao leitor, de acordo com as suas possibilidades e os seus interesses, 

fazer a sua opção, seja pelo acesso digital, seja pelo impresso ou, o mais provável e 

recomendável, combinando os diferentes suportes textuais.  

Sendo assim, a escolha dessa literatura combinou três variáveis: a experiência 

particular do autor, a opção pelo suporte digital e, por fim, a publicação em língua 

portuguesa, de forma que, antecipadamente, justificamos omissões em relação a outros 

textos e autores considerados importantes para esse domínio de estudos. Imaginamos 

que essa limitação possa ser suprida pela experiência e pela percepção dos leitores que, 

naturalmente, agregarão referências diversas, a partir das suas convicções. Para além do 

mapeamento bibliográfico, investiremos, na primeira parte deste artigo, em precisar o 

significado da noção de intelectual, uma vez que as palavras assumem sentidos variados 

e, muitas vezes, contraditórios. A intenção de definir não se reveste da pretensão 

ingênua de limitar a polissemia do termo, mas sim de evitar imprecisões que seriam 

próprias da naturalização que este adquiriu na conversação pública. O exercício da 

definição serve também como um parâmetro importante para entendermos, tanto as 

escolhas dos textos a serem tratados na segunda parte, quanto a estruturação do campo 

de pesquisa associado, em sentido amplo, aos estudos sobre trajetórias intelectuais, 

produção e circulação de ideias.  

 

Intelectuais: definições e campos de pesquisa  

 

Como ponto de partida, devemos lembrar que a preocupação com a questão dos 

intelectuais não se faz presente em muitas culturas e tradições acadêmicas. As histórias 

nacionais, particularmente as diferentes histórias políticas, foram decisivas para que 

esse problema ganhasse visibilidade e produzisse interesse de pesquisa em alguns 

países. O exemplo mais ilustrativo e, de certa forma, paradigmático, é o da França, a 

partir do que se convencionou chamar de affaire Dreyfus1. Segundo Vieira (2008)2, esse 

                                                 
1 Existem muitos escritos instigantes sobre o affaire Dreyfus. No entanto, limitar-nos-emos a indicar 
apenas aquele que mais nos impressionou pela profundidade analítica e pela riqueza de detalhes 
históricos: O caso Dreyfus, de Jean-Denis Bredin. 
2 Todas as obras citadas neste texto terão suas referências completas dispostas no final. Além destas, 
elencaremos outras, não citadas, como referências adicionais. 
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acontecimento tornou-se uma referência para a história política francesa no cenário da 

Terceira República e produziu uma profunda comoção e divisão do campo cultural e 

político do país. O episódio demarcou a ação pública de artistas, cientistas e escritores 

contra o Estado, devido à quebra de normas jurídicas no processo que este movia contra 

o capitão Alfred Dreyfus. Em 1894, esse militar foi acusado de espionagem em favor da 

Alemanha e, posteriormente, encarcerado na Ilha do Diabo, na costa da Guiana 

Francesa. O conflito, além de gerar o recrudescimento do discurso nacionalista entre 

aqueles que se opunham à reabertura do processo na justiça militar francesa, fomentou o 

sentimento antissemita, uma vez que Dreyfus era de origem judaica. Émile Zola, Octave 

Mirbeau, Anatole France, Marcel Proust, Henri Poincaré, Émile Durkheim, entre outros, 

manifestaram-se em favor do militar, reivindicando, através de jornais e revistas, que o 

tribunal de justiça analisasse o caso com base em normas jurídicas de valor universal e 

não em função da lógica conjuntural dos interesses de Estado. Esse acontecimento, que 

mobilizou o debate político francês entre o final do século XIX e o início do XX, foi 

exaustivamente discutido na grande imprensa, nos jornais ligados aos partidos políticos 

e nas revistas de cultura. 

Outro país que discutiu intensamente o papel e o comportamento social dos 

intelectuais foi a Itália. Nesse cenário, a emergência do problema não foi decorrente de 

um caso específico, uma vez que, na história italiana, identifica-se esse tipo de interesse 

desde o processo de unificação política do país, nos anos de 1860. A intervenção 

pública dos intelectuais tornou-se um tema central da política italiana ao longo do 

século XX, tanto para as forças de esquerda, como para os partidos e grupos liberais. A 

emergência dessa questão, nos contextos francês e italiano, promoveu a consolidação 

desse gênero de estudo nesses países, de maneira a produzir especialistas pioneiros de 

novos campos disciplinares, tais como a História e a Sociologia dos Intelectuais. 

No contexto brasileiro, podemos afirmar que escritos do gênero biografias 

intelectuais foram produzidos desde o segundo quartel do século XIX, a partir da 

tradição do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). A escrita de biografias 

laudatórias, verdadeiras hagiografias, típicas da escrita de muitos membros do IHGB, 

permanecem presentes no cenário editorial, porém são incomuns no contexto 

acadêmico. Neste, as pesquisas históricas e sociológicas sobre intelectuais proeminentes 

ou obscuros ganharam outro rumo e se afirmaram, gradativamente, desde a segunda 

metade do século XX, com o surgimento e o desenvolvimento das universidades no 

país. Nesses estudos, que comentaremos a seguir, verificamos uma relativa 
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convergência de opiniões sobre o início da intervenção dos intelectuais na cena pública 

brasileira, a partir do último quartel do século XIX, configurando o que se 

convencionou chamar de geração de 1870. Essa geração de advogados, jornalistas, 

médicos e literatos foi constituída, na sua maioria, por homens oriundos dos estratos 

sociais mais altos, ainda que algumas mulheres tenham se destacado. Essa 

predominância masculina e de origem social abastada revela questões econômicas e de 

gênero. A origem social dos intelectuais se explica pelo axioma: distribuição desigual 

da riqueza equivale, em regra geral, a distribuição desigual da cultura e do 

conhecimento. O problema de gênero também tem uma premissa bastante conhecida e 

compartilhada, uma vez que, segundo as representações prevalentes na época, cabia aos 

homens a ocupação do espaço público, enquanto que, à mulher, estava reservado o 

espaço privado, das tarefas domésticas e da vida familiar. Existem muitas exceções a 

essas lógicas estruturais e culturais, contudo elas apenas confirmam a regra.  

Essa elite intelectual, formada no final do século XIX, adquiriu prestígio social e 

poder político, decorrentes das suas posições como homens oriundos de famílias ricas e 

tradicionais. Porém, para além das questões econômicas e de gênero, estes foram 

também reconhecidos, de acordo com os conceitos de Bourdieu (1998), pelos capitais 

cultural e simbólico acumulados, seja na forma de títulos e comendas, posições nas 

faculdades e academias de letras e ciência, erudição e eloquência, seja pelas viagens 

frequentes à Europa e/ou posse de livros e peças de arte. Essas posições angariadas os 

autorizavam a atuar, em diferentes frentes e de lugares sociais prestigiados, em favor de 

determinados projetos, de maneira a forjar e a afirmar a identidade social do intelectual 

como agente político coletivo.  

Em torno dessa questão identitária, Bobbio (1997) adverte: não é possível 

produzir estudos sobre os intelectuais, se não identificarmos, no contexto que 

pretendemos analisar, seja em chave histórica ou sociológica, indivíduos que se 

reconheçam como partícipes de uma elite cultural, detentora de qualidades e poderes 

peculiares. Somado a essa autorrepresentação ou a esse sentimento de pertencimento ao 

estrato ilustrado e culto da sociedade, precisamos também identificar o reconhecimento 

dessa representação por outros grupos sociais, como no caso dos intelectuais brasileiros 

da geração de 1870, demonstrado, por exemplo, pelos estudos de Barros (1986) e 

Alonso (2002). Esse comportamento teve sequência nas demais gerações, ao longo do 

século XX, favorecendo, para além da evidente percepção das singularidades que 

caracterizam os intelectuais, a percepção de uma identidade em comum. A fim de 
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compreendê-la, Vieira (2011), considerando a primeira metade do referido século, 

buscou identificar características recorrentes no comportamento social dos intelectuais 

vinculados ao campo educacional, tais como:  

 
1) sentimento de pertencimento ao estrato social que, ao longo dos séculos 
XIX e XX, produziu a identidade social do intelectual; 2) engajamento 
político propiciado pelo sentimento de missão ou de dever social; 3) 
elaboração e veiculação do discurso que estabelece a relação entre educação e 
modernidade; 4) assunção da centralidade do Estado como agente político 
capaz de realizar as reformas sociais (VIEIRA, 2011, p. 3).  

 

Os intelectuais formam um estrato social quantitativamente reduzido, porém 

com poder significativo, guardadas as peculiaridades de cada conjuntura social e 

histórica. Essa elite, que não é de sangue nem de ofício, reconhece-se e é reconhecida 

como portadora de qualidades particulares, associadas, na expressão de Habermas 

(1984), ao uso público da razão. O intelectual, segundo a representação e a 

autorrepresentação inúmeras vezes afirmadas, distingue-se daqueles que se manifestam 

nas questões públicas a partir das suas paixões ou dos seus interesses econômicos e 

políticos particulares. À familiaridade dessa elite com as artes, as ciências e a filosofia, 

somam-se a capacidade oratória e, consequentemente, o poder de convencimento e de 

persuasão. O reconhecimento da ação desse tipo de elite, em diversos contextos 

históricos e sociais, não demanda necessariamente a identificação do uso corrente do 

termo “intelectuais” para nomeá-la. Outros termos, semanticamente correlatos, são 

encontrados para designar esses protagonistas, tais como: intelligentsia, que nomeou os 

jovens literatos em luta contra o czarismo na Rússia; Philosophers, que designou os 

principais protagonistas do iluminismo francês; ou profissionais da educação, tal como 

os intelectuais associados ao Movimento pela Escola Nova buscaram se 

autorrepresentar no Brasil dos anos de 1930.     

No plano da delimitação do campo de pesquisa, é possível pensar a história das 

ideias, da ciência, da literatura ou a sociologia do conhecimento como áreas próximas à 

História e à Sociologia dos Intelectuais. A proximidade é inequívoca, contudo, estas 

últimas se diferenciam das demais, por não se ocuparem da produção e da circulação do 

conhecimento isoladamente, já que se interessam mais pelo papel público 

desempenhado por cientistas, literatos ou filósofos, para além das suas áreas de 

expertise. Na expressão de Morin (1986), quando os filósofos descem de sua torre de 

marfim ou os técnicos ultrapassam sua área de aplicação especializada, para defender, 
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ilustrar, promulgar ideias que têm valor cívico ou político, tornam-se intelectuais. A 

identidade social destes está inegavelmente associada ao gosto e à familiaridade com a 

cultura, mas também ao sentimento de missão ou de dever social. Em outros termos, no 

enfoque que propomos, não basta ser sábio e erudito para ser identificado como 

intelectual, pois o intelectual é aquele que mobiliza o seu prestígio como especialista em 

favor de causas públicas, muitas delas completamente distantes das suas especialidades. 

Pensemos, por exemplo, no empenho pacifista do matemático Bertrand Russel e/ou do 

linguista Noam Chomsky que, em momentos distintos, engajaram-se contra o belicismo 

e gozaram de ampla audiência, discutindo um tema no qual não eram especialistas.   

Estabelecidas essas distinções terminológicas e disciplinares, podemos proceder 

à discussão da relação entre os estudos educacionais e a temática dos intelectuais. Ainda 

que a educação e a pedagogia tenham dimensões técnicas, práticas e teóricas próprias, 

parte significativa das discussões que perpassam essas áreas estão associadas aos 

impactos produzidos pelos investimentos educacionais na sociedade. Nessa chave de 

leitura, o debate educacional ultrapassa o espaço dos especialistas, para se constituir em 

questão pública e política, estratégia para pensar as relações sociais em sentido 

ampliado. Não por acaso, na experiência brasileira do final do século XIX até o século 

XX, muitas das iniciativas dos intelectuais engajados na cena pública estiveram 

associadas, direta ou indiretamente, a projetos educacionais. Tais iniciativas visavam à 

ampliação e ao aprimoramento da escola nos seus mais diversos níveis ou ao 

desenvolvimento de redes públicas e privadas de formação, envolvendo a organização 

de empreendimentos editoriais, redes de museus, teatros, cinemas e bibliotecas, 

atividades artísticas, esportivas e de lazer, entre outras políticas e ações culturais. Sendo 

assim, se entendemos a educação como uma questão que detém uma ampla dimensão 

política, somos obrigados a refletir sobre os agentes dessa política, aqueles que ocupam 

posições de prestígio e de poder. Entre estes, estão os intelectuais que, em diferentes 

momentos da história do Brasil, ocuparam a cena pública, com manifestações e ações 

em torno do problema educacional, com maior ou menor impacto social. Talvez, no 

contexto da história da educação brasileira, a escrita e a publicação do célebre Manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, seja o evento mais emblemático e, portanto, 

capaz de exemplificar essa atitude de manifestação dos intelectuais em torno de projetos 

educacionais. 

Estabelecida a relação entre a discussão sobre os intelectuais e os estudos 

educacionais, precisamos enfatizar que outra variável importante nesse tipo de 
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investigação está em avaliar a dimensão do poder que esses protagonistas detêm em 

uma determinada conjuntura. O prestígio social dos intelectuais, assim como o de 

qualquer agente político, não é estável e permanente, de maneira que encontramos, na 

história, variações significativas nas posições políticas ocupadas pelos diferentes grupos 

e gerações de intelectuais. A título de exemplo, no caso paradigmático do affaire 

Dreyfus, os intelectuais, entre 1894 e 1905, foram caracterizados, na discussão pública, 

como traidores da pátria e da nação, o que levou os seus líderes a situações difíceis, 

como exemplifica a decisão de Zola de deixar a França para não ser preso e condenado. 

Somente em 1906, doze anos depois, Dreyfus foi absolvido do processo e reintegrado 

ao exército, enquanto que, em 1908, as cinzas de Zola, falecido no exílio, foram 

transferidas para a França, marcando a vitória dos dreyfusards contra os 

antidreyfusards.  

Da mesma forma que varia o prestígio político, oscilam também as estratégias de 

luta e os objetivos pretendidos pelas elites ilustradas. No ano final do século XIX, na 

França, os intelectuais optaram pela imprensa e pelos manifestos públicos para se 

posicionar contra a postura do Estado, enquanto que, nos anos de 1930, no Brasil, como 

mostra o estudo de Schwartzman, Bomeny e Costa (1984), estes optaram pela ocupação 

de cargos de direção do Estado para implementar a sua agenda de reformas sociais. 

Esses exemplos de estratégias diferenciadas impõem que, em cada situação concreta, o 

pesquisador esteja apto a identificar os objetivos e as estratégias das elites intelectuais, 

bem como as lutas, que ocorrem no interior do próprio campo intelectual, pelo 

estabelecimento das regras de comportamento que, segundo Bourdieu (1990), envolvem 

o reconhecimento de hierarquias, lugares de consagração e problemáticas obrigatórias.   

Diante da reflexão conduzida até aqui, somos capazes de indicar alguns 

parâmetros para a pesquisa nesse domínio: 1) a questão dos intelectuais, nos contextos 

acima mencionados, esteve frequentemente associada aos estudos dos problemas 

políticos, ao passo que muitos especialistas consideram esse problema uma parte da 

história política ou da ciência política; 2) derivada dessa primeira, a ideia de que a 

consolidação desses estudos, nas tradições acadêmicas nacionais, decorreu das 

especificidades das experiências políticas, de maneira que, na França, na Itália e no 

Brasil, por exemplo, encontramos investimentos regulares e sistemáticos associados à 

sociologia e à história dos intelectuais, enquanto que na Inglaterra e na Alemanha, por 

exemplo, prevaleceram outros tipos de abordagens, tais como as histórias das ideias, 

intelectual e conceitual; 3) os estudos sobre os intelectuais demandam que existam, nos 
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contextos analisados, indivíduos que reclamem essa identidade, assim como outros 

grupos sociais que reconheçam e reiterem essa representação; 4) para além da 

identificação dos atores da vida intelectual, cabe ao investigador precisar qual é o 

potencial de poder político dos intelectuais em relação aos outros grupos sociais, assim 

como compreender os objetivos, as estratégias e as posições ocupadas pelos intelectuais 

no interior do campo cultural, definindo, na expressão de Elias e Scotson (2000), quem 

são os estabelecidos e quem são os outsiders. 

 

Dialogando com a literatura 

 

A reflexão acima realizada visou a estimular investimentos mais aprofundados 

para a compreensão dos marcos que delimitam os domínios dos estudos, definições e 

problemas inerentes à pesquisa em torno do binômio intelectuais e educação, contudo, 

não pode ser considerada suficiente. Para ir adiante, será necessário o diálogo com a 

literatura especializada. Desse modo, objetivamos apresentar algumas sugestões de 

leitura, situando-as no tempo, no espaço e em relação à posição ocupada pelos textos na 

análise e na teorização do tema. Pretendemos situar os autores e as obras que 

consideramos chaves para entender a questão dos intelectuais em três categorias: 1) 

autores que problematizaram o papel dos intelectuais em relação ao engajamento nas 

lutas políticas; 2) teóricos seminais que refletiram sobre a questão e se tornaram 

inspirações para outras pesquisas; e 3) autores que realizaram análises de eventos, 

trajetórias ou movimentos intelectuais que se destacaram no Brasil, considerando os 

domínios disciplinares das Ciências Sociais, da História e da Educação. É evidente que, 

nessa categorização, existe certo esquematismo, já que posicionamento político, 

elaboração teórica e análise histórica e sociológica não se separam pacificamente. 

Contudo, apesar do risco de simplificação, optamos por essa distinção.    

Em relação ao primeiro conjunto de autores, constatamos, seguindo a seleção 

estabelecida por Vieira (2007), inúmeros textos que, produzidos por intelectuais 

proeminentes em diferentes períodos, visaram a dizer, ou melhor, a prescrever o que os 

intelectuais são ou deveriam ser. Esses verdadeiros manifestos políticos evidenciam as 

representações e, sobremaneira, as autorrepresentações do intelectual. Para o filósofo 

alemão Johann Fichte, o erudito — segundo os seus próprios termos, expostos nas 

conferências Sobre a missão do erudito, de 1794 — assume a condição de professor da 

humanidade, sacerdote da verdade, guia do povo e razão do Estado. Para ele, o homem 
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culto tem o olhar voltado para o futuro, a mentalidade aberta, o interesse pelo mundo e, 

sobretudo, a capacidade de exposição e de persuasão. Em outros termos e em outro 

contexto, mas em sentido análogo, o espanhol José Ortega y Gasset, no Prospecto da 

Liga de Educação Política Espanhola, de 1914, defende a missão política das minorias 

cultas, da vanguarda letrada, na organização e na educação política das massas. Esse 

filósofo concebeu a ação dos intelectuais na direção e na mobilização da paixão do 

povo, única capaz de provocar torrentes de vontade. Na mesma direção, Jean Paul Sartre 

expressou o sentimento de missão dos escritores e, assim, tornou-se, nos anos de 1950 e 

1960, o seu maior ícone. Na apresentação de Os tempos modernos, de 1945, ele afirmou 

que não somos livres para não escolher, somos todos engajados, pois a abstenção 

também é uma escolha. O ímpeto pelo engajamento dos homens e das mulheres de 

letras e de ciências foi, também, combatido. Na célebre obra A traição dos clérigos, de 

1927, que se tornou chave para a discussão do tema, Julien Benda foi taxativo: o 

intelectual não deve perseguir fins práticos, mas sim produzir conhecimento atemporal, 

seja ele científico, filosófico ou literário. Contudo, o intelectual moderno, reconhece 

contrariado Benda, sucumbiu às paixões da cidade e ao realismo das multidões. O sábio 

transformou-se em milícia espiritual do poder temporal e, assim, perdeu sua autonomia 

em relação às razões do Estado, da classe, da raça e da nação3.  

Atualizando esse debate, encontramos os escritos de Edward Said, 

particularmente as Conferências de Reith, de 1993, publicadas em português em 2003, 

sob o título Representações do Intelectual. Said defendeu a intervenção pública do 

intelectual e o definiu como um “exilado e marginal, amador e autor de uma linguagem 

que tenta falar a verdade para o poder” (SAID, 2005, p. 15). Em comum entre esses 

autores, existe a pretensão de dizer o que os intelectuais devem ser, enfatizando, à 

exceção de Benda, a necessidade de engajamento e de posicionamento político.  

Outro conjunto de pensadores evitou a discussão sobre o dever-ser dos 

intelectuais, situando-os no âmbito da análise social e histórica. Perseguindo esse 

objetivo, identificamos Antonio Gramsci, Pierre Bourdieu e Karl Mannheim. Tais 

autores, para além dos resultados alcançados pelas suas reflexões, inspiraram o 

desenvolvimento de outras pesquisas. Seu principal mérito foi deslocar a discussão 

sobre o papel dos intelectuais do espaço político, marcado pelas disputas ideológicas e 

partidárias, para os domínios da pesquisa e da reflexão teórica. Da mesma forma, os 

                                                 
3 Os textos citados, de Fichte, Ortega y Gasset, Sartre e Benda, encontram-se reunidos na obra 
Intelectuais e Política: a moralidade do compromisso, organizada por Bastos e Rêgo (1999). 
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referidos pensadores evitaram o tom especulativo e idealista sobre o dever-ser dos 

intelectuais, ainda que, de suas análises, seja possível depreender visões sobre o papel 

ou a função social destes. Esses deslocamentos, a um só tempo, possibilitaram o 

entendimento da questão a partir de bases mais sólidas e consagraram esse tema na 

pauta dos estudos acadêmicos. Outro resultado importante, conquistado pelas obras 

desses autores, foi o próprio reposicionamento da temática dos intelectuais no campo 

político, já que nunca foi sua intenção despolitizar a reflexão sobre os intelectuais, mas 

sim dar-lhe um sentido mais profundo e menos suscetível à manipulação ideológica e 

retórica.    

Em termos gerais, assumindo os riscos inerentes às generalizações, asseveramos 

que tal movimento reflexivo pretendeu à desconstrução das representações e das 

autorrepresentações produzidas em tono dos intelectuais no espaço público. Estas 

mostravam-nos, ora como heróis prometeicos, ora como elite marcada pela soberba e 

pela incompreensão dos legítimos valores nacionais e populares. A produção desses 

autores foi capaz de organizar teorias sobre os processos de circulação e de apropriação 

dos sentidos, sobre os modos de funcionamento das relações de poder e de 

comunicação, bem como sobre o comportamento político dos intelectuais, os quais 

foram representados, nessas teorias, como protagonistas que perseguem objetivos, 

adotam estratégias, assumem alianças e visam, como demanda a lógica da política, à 

conquista de poder. 

É evidente que as teorias sociais e políticas de Gramsci, Bourdieu e Mannheim 

revelam muito mais distâncias do que aproximações entre si, considerando-se as 

diferenças nos seus contextos de produção, objetivos, projetos e visões de mundo, o que 

não impede, todavia, que reconheçamos suas contribuições no que concerne à 

sistematização e ao fornecimento de uma ampla base conceitual para o campo de 

pesquisa e a abordagem do problema. Segundo Vieira (2008), as teorias, tanto de 

Mannheim, como de Gramsci e de Bourdieu, investem, guardadas as suas profundas 

diferenças, decididamente na análise da tensão relacional entre o mundo simbólico – das 

visões de mundo ou das ideologias, de acordo com o léxico privilegiado por cada um 

desses autores –, e o plano estrutural, representado nos seus textos pela lógica 

econômica do capitalismo. Ainda que as terminologias, os métodos e, sobretudo, os 

resultados desses programas de investigação sejam discrepantes, eles partilham da tese 

de que os condicionamentos estruturais do capitalismo não incidem diretamente sobre a 

sociedade, pois dependem de mediações culturais.  
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A ideia de mediação, central para os autores, possibilita entender o papel e o 

lugar social ocupado pelos intelectuais que, para Gramsci, definiam-se como 

organizadores da cultura, enquanto que, para Bourdieu, como produtores de poder 

simbólico e, para Mannheim, como intelligentsia capaz de produzir a síntese das 

perspectivas em conflito. Nas três acepções, faz-se presente a noção de mediação (ainda 

que nem todos utilizem especificamente esse termo) como condição fundamental para o 

funcionamento de uma sociedade em permanente processo de conflito, uma vez que é 

marcada por diferenças de gênero, geração, credo, ideologia e classe social. 

As leituras de Mannheim, Gramsci e Bourdieu são importantes para pensar a 

ação política dos intelectuais em sentido rigoroso, contudo não devem servir como 

explicações que se antecipam à pesquisa. Em outras palavras, entendê-los não pode 

significar assumi-los como elucidações definitivas e acabadas do problema, uma vez 

que investigar supõe autonomia de pensamento e capacidade de ressignificar sentidos e 

teorias sociais diante de novas evidências empíricas. É difícil indicar com precisão 

textos desses autores que tratem do papel dos intelectuais, uma vez que a centralidade 

desse problema nos seus escritos fez com que questões dessa ordem se manifestassem 

em vários momentos da sua produção. Na obra de Gramsci, são, seguramente, os 

Apontamentos e notas dispersas para um grupo de ensaios sobre a história dos 

intelectuais, presentes nos chamados escritos carcerários, que reúnem as reflexões mais 

significativas sobre o tema. Dos textos de Mannheim, Ideologia e utopia é uma boa 

opção, enquanto que O campo intelectual: um mundo à parte é uma das muitas portas 

de acesso à visão de Bourdieu. Esses são textos que permitem os primeiros contatos 

com a problemática e com a visão dos autores, de modo que, suscitado o interesse, 

outras leituras devem ser a eles acrescentadas. Como último comentário, asseveramos 

que esses pensadores são extremamente oportunos para pensarmos as relações entre 

intelectuais e educação, ainda que Gramsci e Bourdieu tenham suas ideias mais 

exploradas nas pesquisas da área educacional. Para uma compreensão mais detalhada 

desses autores, sugerimos o artigo Intelligentsia e intelectuais: sentidos, conceitos e 

possibilidades para a história intelectual, de Carlos Eduardo Vieira4. Esse texto situa as 

contribuições de Gramsci, Bourdieu e Mannheim nos âmbitos da História Intelectual e 

                                                 
4 VIEIRA, C. E. Intelligentsia e intelectuais: sentidos, conceitos e possibilidades para a história 
intelectual. Revista Brasileira de História da Educação, Campinas, v. 8, n. 1, jan./abr., 2008. Disponível 
em: <http://www.rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe/article/view/109>.  Acesso em: 01 abr. 2015. 
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da História da Educação, assim como problematiza os usos dos termos intelectual e 

intelligentsia nos contextos literário russo e político francês do século XIX. 

Em relação ao último conjunto de textos que nos propomos a comentar, ou seja, 

aqueles situados nos contextos das Ciências Sociais, História e Educação, com ampla 

circulação no Brasil, iniciaremos com Sérgio Miceli, o autor de maior notoriedade nas 

pesquisas inspiradas pela teoria de Bourdieu no país. Miceli, que detém vasta obra 

publicada no Brasil e no exterior, é o autor do livro Intelectuais e classe dirigente no 

Brasil (1920-1945), de 1979. Em sua obra, pioneira e de forte impacto, foram discutidas 

as relações entre os intelectuais brasileiros e o poder no contexto dos anos de 1920 a 

1940. Essa publicação provocou reações no cenário intelectual do país, justamente 

porque Miceli encarnou os intelectuais – geralmente idealizados como figuras abstratas 

e plenas de virtuosidade, envolvidos com a literatura e a ciência – como indivíduos 

inseridos no jogo das relações de poder, vivendo as suas vidas profissionais e buscando 

os seus posicionamentos no mercado das profissões associadas ao campo intelectual. 

Nesse contexto, eles foram flagrados em ângulos pouco explorados até aquele 

momento, culminando na sustentação da tese da relação íntima entre os intelectuais, as 

classes dirigentes e dominantes e o Estado brasileiro. Outra importante conquista da 

obra foi a compreensão de que os anos de 1920 e 1930 foram fundamentais para a 

formação do campo intelectual no país, associado não apenas às faculdades superiores e 

às academias de ciência e letras do século XIX, mas também à criação e ao 

fortalecimento de profissões que exigiam as competências ligadas ao mundo dos 

intelectuais. Entre esses novos e velhos ofícios, Miceli (1979) salienta a ampliação do 

mercado editorial, incluindo a grande imprensa, bem como a produção e a publicação de 

livros e revistas. Para além do mundo dos impressos, o autor aponta para a ampliação da 

rede de ensino e para a elevação dos índices de alfabetização, tendo por consequência o 

aumento do público culto interessado em consumir produção cultural. Miceli (1979) 

salienta também, nesse processo, a ampliação e a complexificação da estrutura estatal 

envolvida com a administração de políticas públicas para a educação e para a cultura. 

Entre os seus artigos disponíveis na web destacamos Experiência social e imaginário 

literário nos livros de estréia dos modernistas em São Paulo5.  

                                                 
5 MICELI, S. Experiência social e imaginário literário nos livros de estréia dos modernistas em São 
Paulo, Tempo social, São Paulo, v. 16, n. 1, jun. 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702004000100010&lang=pt>. Acesso 
em: 01 abr. 2015. 
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Dentro dessa perspectiva e figurando entre os textos pioneiros das Ciências 

Sociais a tratar da questão dos intelectuais no Brasil, contudo apoiado em outras 

referências teóricas, encontramos o artigo A gênese de uma Intelligentsia – os 

intelectuais e a política no Brasil, 1920 a 1940, de Luciano Martins, publicado em 

1986. Esse autor, circunscrevendo o mesmo período utilizado por Miceli, busca 

desenvolver o conceito de intelligentsia que, em regra geral, assume, na literatura, uma 

correlação semântica com o termo intelectuais. Dialogando com a produção 

internacional em circulação naquele momento, Martins conclui, em termos próximos 

aos de Miceli, que, no período estudado, estaria se formando a intelligentsia brasileira.  

Se retornarmos à inspiração de Bourdieu, entre os franceses amplamente 

adotados no Brasil, encontramos Christophe Charle, pesquisador que teve inúmeros 

textos traduzidos para o português, os quais tratam do surgimento das universidades na 

Europa Medieval e Moderna, bem como dos conflitos políticos envolvendo a ação dos 

intelectuais. Como indicação disponível na web sugerimos o Nascimento dos 

intelectuais contemporâneos6. Esse artigo, publicado originalmente na França, em 1985, 

e republicado no Brasil, em 2003, explora o já mencionado affaire Dreyfus e discute de 

forma pormenorizada a formação do campo intelectual francês, buscando demonstrar 

como as lógicas próprias desse espaço de relações sociais foram decisivas para o 

posicionamento dos intelectuais no debate público. Nessa proposição, fica evidente a 

crítica às ideias de independência e de livre arbítrio absolutos dos intelectuais, uma vez 

que, segundo Charle (2003), agindo de forma consciente ou inconsciente, eles se 

posicionaram, contra ou a favor de Dreyfus, de acordo com condicionamentos 

estruturais oriundos de suas procedências sociais, filiações ideológicas e, sobretudo, em 

função das posições ocupadas no campo intelectual. Atualizando essa questão do 

cenário francês, dois outros autores também revelam grande potencial de circulação no 

Brasil: Michel Winock e Jean-François Sirinelli. Sobre este último, temos percebido a 

referência ascendente, nos trabalhos acadêmicos, de um escrito em particular, intitulado 

Os intelectuais. Neste, Sirinelli sustenta a ideia/conceito de intelectual como produtor 

de conhecimento e mediador social. O que chama negativamente a atenção nesse 

processo de apropriação do seu pensamento, é que a vasta obra de Sirinelli continua 

desconhecida pela maioria daqueles que adotam seu conceito, prevalecendo apenas a 

                                                 
6 CHARLE, C. Nascimento dos intelectuais contemporâneos. História da Educação, 
ASPEHE/FaE/UFPel, Pelotas, n. 14, set. 2003. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/index.php/asphe/article/view/30225/pdf>. Acesso em: 01 abr. 2015. 
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repetição superficial e descontextualizada dessa noção, sem um aprofundamento mais 

sistemático em torno das pesquisas que levaram Sirinelli a elaborá-la e, sobretudo, das 

fontes teóricas nas quais encontrou inspiração para a elaboração de sua noção de 

mediação cultural. Ainda em torno do affaire Dreyfus, porém vislumbrando seus 

desdobramentos na discussão sobre o comportamento público dos intelectuais, 

identificamos o artigo de Helenice Rodrigues da Silva, O intelectual no "campo" 

cultural francês - do "Caso Dreyfus" aos tempos atuais7, de 2005. 

No horizonte dos intérpretes de Gramsci no Brasil, Carlos Nelson Coutinho foi, 

sem dúvida, o mais proeminente, pois foi pioneiro na tradução e na divulgação dos 

escritos do pensador italiano no país. Dos seus trabalhos, a tese de Livre Docência, 

Gramsci: um estudo sobre o seu pensamento político, publicada em 1989, apresenta sua 

análise mais ampla da contribuição da teoria de Gramsci. Infelizmente, nenhum dos 

textos de Coutinho disponíveis na web discute especificamente a questão dos 

intelectuais. Nesse sentido, ressaltamos, do grupo de pesquisadores associados a esse 

autor, o artigo de Maria Lúcia Duriguetto, A questão dos intelectuais em Gramsci, no 

qual uma ampla e consistente discussão sobre o conceito é realizada8.  

Outro pesquisador francês central para entender a questão dos intelectuais e que, 

ao contrário dos anteriormente citados, tratou da realidade brasileira, é Daniel Pécaut. 

Sua obra, Os intelectuais e a política no Brasil: entre o povo e a nação, publicada, em 

francês, em 1989 e, em português, em 1990, consiste em uma importante referência para 

se pensar a realidade dos intelectuais em nosso país. Pécaut explora, particularmente, as 

variações nas condutas políticas das diferentes gerações de intelectuais brasileiros ao 

longo do século XX. Seguindo na linha da exploração da esfera intelectual no Brasil, 

gostaríamos de lembrar: Tempos de Capanema, de Simon Schwartzman, Helena Maria 

Bousquet Bomeny e Vanda Maria Ribeiro Costa, 1984; A questão nacional na Primeira 

República, de Lúcia Lippi Oliveria, 1990; Literatura como missão: tensões sociais e 

criação cultural na primeira república, de Nicolau Sevcenko, 1999; e Idéias em 

movimento: a geração 1870 na crise do Brasil-Império, de Ângela Alonso, 2002. Entre 

os artigos disponíveis na web que investem na caracterização do campo intelectual 

                                                 
7 SILVA, H. R. O intelectual no "campo" cultural francês - do "Caso Dreyfus" aos tempos atuais. Varia 
história, Belo Horizonte, v. 21, n. 34, jul. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-87752005000200008&lang=pt>.  
Acesso em: 01 abr. 2015. 
8 DURIGUETTO, M. L. A questão dos intelectuais em Gramsci.  Serviço Social & Sociedade, São Paulo, 
n. 118, abr./jun. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
66282014000200004&lang=pt>. Acesso em: 01 abr. 2015. 
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brasileiro, destacamos o texto de Maria Alice Rezende de Carvalho, intitulado Temas 

sobre a organização dos intelectuais no Brasil9, publicado em 2007. Esse texto aborda 

a experiência dos intelectuais brasileiros em três momentos e instâncias diferenciados: 

as academias e os institutos de ciência no século XIX, as universidades no século XX e 

as novas formas de intervenção dos intelectuais, entre o fim do século XX e o início do 

XXI, no âmbito das organizações não governamentais (ONGs). 

Por fim, aproximamo-nos dos textos que estabeleceram uma relação íntima entre 

intelectuais e educação. Publicado em 2001, o artigo de Francisco de Oliveira, intitulado 

Intelectuais, conhecimento e espaço público10, enfatiza a relação entre intelectuais, 

produção do conhecimento e ações educativas. No âmbito específico dos estudos 

relacionados a intelectuais e vinculados mais diretamente ao debate educacional, são 

inúmeros os textos publicados, de maneira que a seleção de apenas alguns se constitui 

em uma tarefa árdua. A ilustração brasileira e a idéia de universidade, de Roque 

Spencer Maciel de Barros, publicado em 1959 e reeditado em 1986, é uma referência 

desse percurso de investigação. No caso desse livro, a análise produzida recaiu sobre a 

geração de 1870, denominada ilustrados, pelo autor, bem como sobre o projeto 

malogrado de criação de uma universidade no Brasil, no período do Segundo Reinado. 

Essa tradição de estudos sobre intelectuais ou grupos de intelectuais associados ao 

campo educacional ganhou especial relevância a partir dos anos de 1990 e segue 

produzindo trabalhos consistentes, como revelam os principais congressos acadêmicos, 

as dissertações e as teses defendidas nos Programas de Pós-Graduação, assim como a 

produção bibliográfica presente nos periódicos da área de Educação, especialmente, na 

subárea de História da Educação.  

Dos textos mais emblemáticos, salientamos uma amostra publicada entre o fim 

dos anos de 1990 e o início dos anos 2000: Molde nacional e fôrma cívica: higiene, 

moral e trabalho no projeto da Associação Brasileira de Educação (1924-1931), de 

Marta Carvalho; A intelligentsia educacional: um percurso com Paschoal Lemme por 

entre as memórias e as histórias da escola nova no Brasil, de Zaia Brandão; Anísio e a 

poesia da ação, de Clarice Nunes; e Anísio Teixeira e a universidade de educação, de 

                                                 
9 CARVALHO, M. A. R. de. Temas sobre a organização dos intelectuais no Brasil. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, São Paulo, v. 22, n. 65, out.  2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092007000300003&lang=pt>.  
Acesso em: 01 abr. 2015. 
10 OLIVEIRA, F. Intelectuais, conhecimento e espaço público. Revista Brasileira de Educação, Anped, 
Rio de Janeiro, n. 18, set./dez. 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n18/n18a13>. 
Acesso em: 01 abr. 2015. 
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Ana Waleska P. de Mendonça. Para citar três trabalhos disponíveis na web, que 

sinalizam para a forma como tem sido discutida a relação entre intelectuais e educação, 

elegemos dois estudos sobre Anísio Teixeira que, a par e passo com Fernando de 

Azevedo, ocupou o centro de interesse de grande quantidade de trabalhos acadêmicos. 

Sendo assim, das autoras acima mencionadas: Anísio Teixeira: a poesia da ação11 e O 

educador: de intelectual a burocrata12, de Nunes e Mendonça, respectivamente. Por 

fim, mencionamos o artigo de Luciano Mendes de Faria Filho, O mártir, o humanista, o 

pedagogo: a contemporaneidade de Rui Barbosa e a educação nas comemorações do 

centenário de seu nascimento (1949)13, que problematiza as intervenções de três 

intelectuais brasileiros – Clemente Mariani, Lourenço Filho e Fernando Azevedo – na 

celebração do centenário de Rui Barbosa, em 1949. Esse artigo inova, ao discutir a 

disputa de intelectuais proeminentes em torno da memória e da obra de Rui Barbosa, 

mobilizando fontes e triangulando questões instigantes. 

As sensações que ficam ao final da escrita de um texto como este, que teve como 

pretensão traçar a cartografia de um campo de estudos, estão entre o sentimento de 

omissão em relação a autores e a textos não lembrados ou não citados pela limitação de 

espaço e o sentimento de ter confundido o leitor com uma miscelânea de informações. 

Como não é possível prever a recepção e o efeito de um texto, aguardemos as primeiras 

impressões da crítica. Para além dessas sensações desconcertantes, fica a segurança de 

que fizemos este exercício analítico de modo a escrutinar 25 anos de pesquisas, leituras, 

seminários, publicações e docência, visando a oferecer ao leitor uma imagem, ainda que 

um tanto desfigurada, do tema intelectuais e educação, ao qual temos dedicado nossa 

vida acadêmica.  
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