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 A Contemporâneos – Revista de Artes e Humanidades chega a seu quarto núme-
ro completando dois anos de existência de uma trajetória perpassada pela tônica do 
trabalho coletivo e interdisciplinar. Hoje, ligada ao Núcleo de Estudos da Contempo-
raneidade, que por vez está vinculado ao grupo do CNPQ História e Memória, mais 
precisamente, à linha História e questões da contemporaneidade, a revista caminha 

a passos largos ao seu objetivo: produzir um diálogo 
fértil a respeito da contemporaneidade entre diver-
sas áreas de conhecimento ligadas a Artes e Humani-
dades e afins, das quais citamos, História, Geografia, 
Sociologia, Antropologia, Psicologia Social, Comu-
nicação Social, Filosofia, Literatura, Dança, Artes 
Cênicas, Arquitetura, Ciências da Religião e Cinema. 
O trabalho interdisciplinar exigiu novas demandas, 
dessa maneira foram convidados a participar de nos-
sos conselhos consultivo e editorial pareceristas de 

diferentes universidades brasileiras e estrangeiras, de diferentes especialidades. A 
idéia é que tal corpo de consultores passasse a servir como multiplicador da proposta 
da revista em seus locus de atuação. O mesmo se repetiu com nosso corpo de editores, 
de diferentes formações, ajudando a fazer um caldo positivo de idéias de nosso tempo 
presente.
 O resultado não demorou a chegar. Recebemos mais de 50 contribuições de todo 
o país de diferentes áreas do saber, que foram avaliadas e selecionadas pelos pare-
ceristas e editores. Parte dessa rica produção, os leitores vão poder apreciar nesse 
número. No dossiê, Novos Tempos, Novos Territórios, prima-se pela pluralidade dos 
enfoques. Desde o pensamento mais conceitual de Marcus Sant Anna, arquiteto, sobre 
o lugar enquanto hipótese na contemporaneidade, o dossiê aborda as discussões ricas 
sobre cultura e territorialidade apresentadas por Elaine Cordeiro e Juliana Pereira 



sobre a região do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. Chega, então, a interpreta-
ções mais livres do lugar e sua fluidez contemporânea passando pelas temáticas de 
cultura e memória, como o artigo de France Coelho sobre Memória e Identidade de tra-
balhadores rurais de Minas, de Henrique Goulart, sobre as distorções na atual arena 

política brasileira e de Márcia Carneiro, que analisa a permanência na atualidade de 
uma utopia dos anos 30, por meio da ressignificação do sigma, símbolo dos integralis-
tas. Daniele Leonor fundamenta sua análise nas charges de Getúlio Vargas, colocando 
esse grande mito brasileiro em um novo lugar, o da comicidade. Já Fernanda Torres 
apresenta as elucubrações de Andy Warhol e nos desvenda parte de seu pensamento 
contemporâneo em sua resenha sobre o filme Blow up. Também respirando no pre-
sente ares  revolucionários de outrora, está o artigo de Marcio Carrieri Águas de Maio, 
sobre 1968. Aporta-se enfim no século XXI com o artigo de Emílio Andrade uma reflexão 
sobre o terrorismo, e suas origens micro-sociais como as frequentes humilhações de 
alunos de escolas norte-americanas.
 Lara Carlette, na seção Opinião, investiga os novos lugares da cidadania, a partir 
da perspectiva da conquista de novos direitos, estando também implícito os lugares 
que ainda precisam ser conquistados em termos de minorias raciais.
 Já os artigos independentes, trazem outras temáticas, como a Reforma e o de-
senvolvimento do protestantismo no Brasil e o papel do ISEB no desenvolvimento do 
país. Passa também por reflexões de grandes nomes da contemporaneidade, como o 
cineasta Federico Fellini, o pintor brasileiro Antonio Parreiras e o filósofo Jacques Mar-
itain. Finalizamos tal número com a entrevista de Maiza Tempesta, artista e bailarina 
que levou a Broadway um pouco de nossa brasilidade, entrevistada por Aline Vilaça.
 Desejamos que os leitores sintam prazer em mergulhar nessas turvas águas 
dos fluídos lugares contemporâneos, mas que não se esqueçam do colete salva-vidas 
desse redemoinho de idéias: a abordagem interdisciplinar.

“Um mapa-múndi que não inclua a utopia não merece um olhar sequer, 
por deixar de fora um país no qual a humanidade está sempre aportando” 

Oscar Wilde


