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O projeto “Enciclopédia Eletrônica da Intolerância”: uma proposta de estudo crítico
sobre os extremismos no tempo presente
___________________________________________________________________________
Maria Luiza Fontes FedelI

Em setembro de 2021 teve início o projeto “Enciclopédia Eletrônica da Intolerância:
estudo comparado dos Extremismos e das Ditaduras no tempo presente” (ENTEMPO) sob a
coordenação dos professores Dilton Cândido Santos Maynard (UFS/CNPq) e Diego Leonardo
Silva (PPGHC/CNPq). O projeto é desenvolvido no âmbito do departamento de História da
Universidade Federal de Sergipe e do Programa de Pós-Graduação Comparada da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A pesquisa possui como objetivo a criação de uma Enciclopédia Eletrônica através de
um website que está em desenvolvimento e deve ser lançado no segundo semestre de 2022.
Com a emergência da cibercultura, práticas comportamentais e formas de pensamento se
transformaram e passaram a integrar as relações sociais.II Com isso, a internet e os
mecanismos que se desenvolveram a partir de seu uso passaram a integrar o cotidiano das
pessoas contribuindo para diversos fins, entre eles, os educacionais. A página está em
processo de finalização e será composta por verbetes, análises audiovisuais, dossiês, palestras
e livros disponíveis para download gratuito na plataforma. Afinal, tudo pode ser objeto da
história e ser utilizado na prática historiográfica.III Todo o conteúdo disponibilizado será
produzido por acadêmicos da área de história e de áreas afins como ciência política, educação,
relações internacionais entre outros. Além disso, haverá um conselho consultivo, composto
por pesquisadores universitários que irão avaliar o conteúdo disponibilizado nesse ambiente
virtual.
Até o momento, foram realizadas leituras acerca dos temas previstos no plano de
trabalho que contribuíram para que a bolsista tivesse o devido contato com o método de
produção historiográfico através das leituras associadas à teoria da história com o
funcionamento da internet e com a temática dos extremismos e da intolerância visando
subsidiar a produção de conteúdo para abastecer o site. Também foram realizadas produções
de fichamentos a respeito de cada trabalho individual envolvendo leituras e filmes. Tais
atividades foram cruciais para o desenvolvimento da bolsista no projeto, assim como a
propiciar condições para a análise, catalogação e mesmo confecção de textos científicos que
irão compor a enciclopédia, a exemplo de artigos, resenhas e notas de pesquisa.
Nos últimos tempos, grupos extremistas têm crescido em todo o mundo e também no
BrasilIV adotando uma política que tem como uma de suas características uma política de
“nós” contra “eles”.V Em meio a isso, torna-se nítido a importância e necessidade da
existência de projetos que através de meios de comunicação, busquem expandir o acesso a
informações e conteúdos científicos que serão publicados pelos compositores do projeto no
site da ENTEMPO movidos através do propósito do ensino sobre intolerância e extremismos
no tempo presente.
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