Marcus Vinícius de Morais é formado em História Cultural pela Unicamp, onde também
cursou o Mestrado e o Doutorado. Participou da publicação de obras como “História na
Sala de Aula”, “Novos Temas nas aulas de História” e “História dos EUA: das origens ao
século XXI”, juntamente com Leandro Karnal, Sean Purdy e Luiz Estevam de Oliveira
Fernandes. Foi também autor de livros como “Eles Formaram o Brasil”, “Hernán Cortez” e
"Aos Pais, Com Carinho: Vestibular e Carreira", além da publicação de diversos artigos
científicos em revistas acadêmicas e artigos em revistas de ampla circulação como a
"História Viva". Fez parte de projetos educacionais como a "Teia do Saber", ministrou
cursos sobre História e Cinema na "Sala Viver Arte", em São Paulo, onde também
realizou aulas no Clube Harmonia. Além de pesquisador e palestrante, o professor tem
cerca de vinte anos de experiência em cursos pré-vestibulares, refletindo sobre os temas
de cultura, história, educação e carreiras.
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Além de palestras e aulas especiais, o professor Luiz Estevam participa de programas
culturais onde fala sobre História, comportamento e temas contemporâneos

Disponível para palestraspresenciais e conteúdo áudiovisual

História e cinema: análises e reflexões
História e comportamento: amor x amar
Gênero, racismo e bullyng: muito além da
sala de aula
O segredo de monalisa: anatomia,
Leonardo Da Vinci e cultura
O mito do grito: independência do Brasil,
negociante e representação

