APRESENTAÇÃO

Enfim chegamos a mais um número da Revista Cadernos Cênicos. Não
foi fácil. Isso significa, nos tempos atuais, uma demonstração de resistência e de certeza
da eficácia da arte na construção da cidadania e de um mundo melhor.
Mais uma vez o Núcleo de Estudo e Pesquisa das Expressões Dramáticas
– NEPED realiza uma ação que o coloca como um canal à disposição dos(as) discentes
para a divulgação de suas produções acadêmicas.
Aqui temos artigos que abordam os mais variados segmentos da arte: a
moda, a dança, a literatura, o teatro, a performance etc. Tudo isso nos leva à certeza de
que estamos otimizando o nosso papel enquanto trabalhadores(as) da educação, num
momento tão difícil para a comunidade acadêmica e artística, no qual nossas atividades
são duramente questionadas e agredidas.
Com essa publicação renovamos o convite à comunidade discente para se
engajar nas atividades desenvolvidas por nosso Núcleo de Pesquisa, seja nas ações de
extensão, seja nas atividades de pesquisa, seja produzindo novos artigos que
enriquecerão os próximos números.
Cada vez que concluímos uma atividade, somos tomados pela sensação
de que a atividade artística sempre foi e será sempre uma das ferramentas de que dispõe
o ser humano para decodificar e perceber o seu próprio tempo, principalmente agora
quando vivemos tempos e momentos totalmente distintos na história da humanidade.
Nunca, em tempo algum, se vivenciou uma tragédia global como a que nossa geração
está vivenciando. Vivemos também momentos muito sombrios e assustadores, no Brasil
contemporâneo, com a intolerância assombrando nosso cotidiano.

Nesses momentos, quando a sociedade se defronta com a dor e com o
horror, a arte sempre se apresenta, inicialmente como lenitivo amortecedor do
desconforto, e num segundo momento, como reflexo, mas não no sentido de espelho e
sim de reflexão, possibilitando uma percepção muito mais clara acerca do mundo à
nossa volta.
Esperamos que esta publicação, ao divulgar os trabalhos de jovens
pesquisadores(as), esteja efetivamente contribuindo para o aperfeiçoamento da
formação acadêmica de nossos(as) discentes, como também na construção de um
mundo melhor, mais humano, mais fraterno, solidário e igual.
Boa leitura a todos e todas.

