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A proposta do décimo número da Contemporâneos – Revista de Artes e Humanidades 
surgiu das proveitosas discussões realizadas no I Seminário Nacional da LEPCON 
(Laboratório de Estudos e Pesquisas da Contemporaneidade). O evento aconteceu no 
Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora, nos dias 17 
e 18 de novembro de 2011, e teve como abordagem principal as MINORIAS E SUAS 
REPRESENTAÇÕES, tema recorrente dos estudos do Laboratório de Estudos da 
Contemporaneidade/UFABC – grupo de pesquisa do CNPQ.

O seminário foi composto por duas mesas redondas, uma com a temática memória e 
outra sobre diversidade, houve também cinco minicursos com diferentes abordagens: 
militância estudantil, criminalidade, Sartre, FEB e homoerotismo. Além disso, os 
simpósios temáticos abarcaram questões da contemporaneidade por meio de diferentes 
áreas do saber como a sociologia, a educação, o direito, a literatura entre outras. Quanto 
ao grande tema: minorias, foram feitas diversas relações com a inclusão, guerras, 
movimentos sociais, diversidade sexual, imprensa, mestiçagem, patrimônio material e 
imaterial, identidades e gênero, que contribuíram de forma considerável para o sucesso 
do evento e riqueza das discussões.

Tivemos a presença de muitos estudantes e pesquisadores de muitas áreas (Jornalismo, 
Ciências Sociais, Letras, História, Ciência e Tecnologia) e de diversas universidades 
(UFJF, UFABC, PUC, UFV, UFMG, UFPA, UFF entre outras). O I Seminário Nacional 
LEPCON recebeu contribuições tão proveitosas que suscitou a ideia de criar a segunda 
edição do dossiê Minorias e suas representações II. Tal tema também foi o do dossiê do 
oitavo número da Contemporâneos, publicado no ano de 2011. A proposta dessa edição 
é dar continuidade à tal debate. Nessa edição o leitor vai encontrar oito artigos agrupados 
no dossiê, três artigos independentes, duas entrevistas e uma resenha.

Dois textos do dossiê Minorias e suas representações II discutem questões 
relacionadas às diversidades representadas em uma importante manifestação/ expressão 
cultural contemporânea: o cinema. O artigo O Único Filme Hippie Brasileiro de Felipe 
Augusto de Moraes, mestre pela Escola de Comunicação e Artes da USP (SP), questiona 
a existência de produções brasileiras de perfil hippie. Para isso o estudioso faz uma 
pesquisa comparativa entre “Geração Bendita” de Carlos Bini e o “Céu Sobre Água” de 
José Agrippino de Paula. Já a professora de História da Arte, Patricia Ferreira Moreno, 
que é também doutora em História pela Universidade Federal Fluminense (RJ), em 
seu artigo intitulado Arte Revolucionária em Rede de sociabilidades: a construção de 
um projeto de memória para o cinema latino americano, abordou as novas formas de 
engajamento político que surgiram nas produções cinematográficas latino-americanas a 
partir de 1960.

Francisco Cougo Júnior , mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grand do 
Sul, analisa o quadro de manifestações culturais através da música gaúcha ou gauchesca, 
como ele a chama. No texto A historiografia da “música gauchesca”: apontamentos 

www.revistacontemporaneos.com.br

2



para uma História, o autor faz uma pesquisa a cerca da produção bibliográfica musical 
do Rio Grande do Sul, em três fases pré-definidas, marcadas por shows e festivais.

Pensando a relação entre minorias e história das mulheres do 
ponto de vista da Literatura, o dossiê traz dois artigos que debatem 
a representação das mulheres, grupo que ainda hoje não possui os 
mesmos direitos que a maioria hegemônica masculina. Subjetividade 
antropofágica e construção do feminino na pulp fiction de Patrícia 
Galvão, de autoria da doutoranda em Teorias da Literatura e 
Representações Culturais da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
Lúcia Helena Joviano, ressalta o olhar da produção literária feminina, 
focando na obra de Patrícia Galvão, a Pagu. Para tal, analisa o conto 
“Ali Babá na Inglaterra” e constrói o conceito de subjetividade antropofágica.

Já a obra literária Iaiá Garcia é contemplada no estudo feito em parceria entre Rodrigo 
Corrêa Martins Machado e Thaís Fernanda da Silva, mestrandos em Literatura pela 
Universidade Federal de Viçosa (MG): Iaiá, Valéria e Estela: as personagens femininas 
em Iaiá Garcia, de Machado de Assis. Os autores analisam as figuras femininas 
delineadas na narrativa que demonstram uma postura inesperada das mulheres do século 
XIX, marcado pelo patriarcalismo.

Sobre a temática africanidades encontra-se o artigo da mestranda pela PUC-RS 
Priscila Weber. A autora tece reflexões sobre um continente cuja história muitas vezes 
ficou à margem da eurocêntrica: a África. Analisa uma curiosa personagem feminina 
do século XVII, Nzinga Mbandi, rainha dos reinos de Ndongo e Matamba, citada como 
a primeira angolana que resistiu à dominação portuguesa. Chama a atenção também 
à importância dos estudos sobre a África e os africanos no Brasil, grupo que trouxe 
em seus navios negreiros “não somente homens, mulheres e crianças, mas ainda seus 
deuses, suas crenças e seu folclore” (BASTIDE apud WEBER).

O dossiê desta edição traz também a temática das “minorias” relacionada à 
movimentos políticos. O pesquisador da UFRPE, Khalil de Lucena, e a doutora em 
História e Professora Adjunta do Departamento de História da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco – UFRPE, Maria Ângela de Faria Grillo, analisam a Comuna 
de Paris, movimento considerado como único da história pelo qual o Comunismo e o 
Estado democrático na sua profundidade de objetivos chegaram a ser consolidados. Os 
autores afirmam que nos poucos anos da Comuna já se pôde vislumbrar uma diminuição 
das crueldades do sistema capitalista, a defesa dos menos favorecidos e a luta por uma 
sociedade menos desigual e mais democrática. 

A contribuição da mestranda em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Bianca Bazzo Rodrigues, traz um panorama de uma manifestação 
da cultura popular brasileira bem frequente nas cidades interioranas, a benzeção. 
Considerada pela autora como uma crença tradicional baseada na cura de males físicos 
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e psíquicos, tal manifestação é comumente 
rejeitada pelos cânones da ciência hegemônica. 
Em Poetas da benzeção – ramos, santos, velas 
e benzimentos na criação cênica, Rodrigues nos 
conta relatos de práticas e saberes populares 
sobre tal manifestação a partir do ponto de vista 
de uma pesquisadora da Dança, que observa 
gestualidades, formas estéticas e poéticas.

Ainda como parte do dossiê, o leitor 
encontrará duas entrevistas e uma resenha. A 
Seção Entrevistas contém duas contribuições. A 
primeira, realizada por Ana Paula Gomes Nunes, 

pós-graduada em Mídia, Informação e Cultura pela USP, nos apresenta a experiência 
teatral do professor Djalma Thürler, da UFBA, que leva para os palcos a temática das 
“minorias”, por meio de peças que 
abordam temas subalternos, como o 
sistema carcerário, que ainda são, na 
maioria das vezes, retratados de forma 
preconceituosa, principalmente 
sua recente estreia da apresentação 
teatral Salmo 91, sobre o massacre 
do Carandiru, quando 111 presos 
foram mortos pela Polícia Paulista 
em 1992. A colaboração de Lúcia 
Joviano, da UFJF, foi a entrevista 
com o escritor e quadrinista Felipe 
Greco que abordou reflexões sobre a 
literatura homoafetiva, destacando o 
convite recebido para escrever contos 
para a revista G Magazine.

A resenha de Ana Paula Gomes 
Nunes analisa o livro Comunicação e cultura das minorias que contém treze artigos 
com abordagem central ao tema minorias, subdivididos entre reflexões teóricas e alusões 
feitas a grupos minoritários.

Há ainda três textos na Seção Artigos Independentes, abordando diferentes temáticas. 
O artigo A autoimagem e as novas mídias, de autoria de Francielly Rocha Dossin, 
doutoranda em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, problematiza 
o surgimento e o sucesso do Youtube e consequente exploração da intimidade das 
pessoas. Ela faz isso ao analisar a construção de uma autoimagem mediática que guarda 
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importantes especificidades próprias da linguagem de comunicação de massas.
Dialogando sobre questões tecnológicas e a historiografia da ciência, Graciela Oliver, 

professora da Universidade Federal do ABC (SP), vem por meio do artigo História, 
História das Ciências e o campo de Ciência, Tecnologia e Sociedade questionar a 
propagação mundial da ciência e tecnologia como comum a sociedade em geral.

Para complementar esta seção de artigos independentes, o doutor em História Social 
pela USP, Alfredo Salun, escreve sobre um fenômeno de massa, o esporte, na década de 
1920 e 1930. Em Esportes e propaganda política na década de 1930, temos conhecimento 
da utilização política e ideológica feitas pelas grandes potências no meio esportivo do 
período.

A grandiosidade e multiplicidade das discussões oriundas desta edição reforça a 
importância da difusão do tema minorias como um objeto de pesquisa de excelência 
na área de Artes e Humanidades, cujo debate deve constantemente ser fomentado. 
Esperamos contribuir de alguma forma para que haja na contemporaneidade a diminuição 
das desigualdades múltiplas, culturais, sociais e econômicas.
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