Apresentação
JOICE AGLAE BRONDANI

Essa edição especial da revista OuvirOUver culmina com os encaminhamentos
de fechamento do projeto PRODOC-CAPES “Comicidade e Criação”, no PPGArtes
-UFU, a partir de convite feito em 2011, pelo professor Narciso Telles para que eu
integrasse tal projeto, podendo seguir minhas pesquisas e incorporando-as ao PRODOC.
O projeto tem como objetivo a investigação teórico-prática desenvolvida no domínio entre comicidade e criação, envolvendo atuação, direção e fomento de reflexões, para o ator, diretor e teórico brasileiro. Tendo como ponto de partida a comicidade como um fenômeno corporal que requer aprendizagem verbal, não verbal,
técnica e teórica. O interesse que motivou este estudo vem da percepção e sentido
do domínio da comicidade em suas várias nuances: ironia, sátira, humor, escárnio...
Assim, no período de 2011 a 2014.1, pelo PRODOC-CAPES, no PPGArtes-UFU
foram realizadas atividades nas quais foram tratados os temas ‘comicidade’ e ‘criação’, algumas vezes em conjunto, algumas vezes, separadamente. Dentre elas encontram-se seminários internacionais, a criação de um esquete, orientações de TCC,
orientação de mestrado, ministradas disciplinas na graduação (Curso de Teatro) e
pós-graduação (PPGArtes), organização de cursos de extensão, laboratórios de investigação de técnicas do ator e seminários de produção de reflexão.
É inegável a parceria realizada com colegas professores da graduação e da pósgraduação, para a realização das atividades, bem como, é inegável a colaboração de
alunos que se envolveram em tais atividades.
Meus sinceros agradecimentos ao professor Narciso Telles, pelo convite para
integrar o projeto PRODOC-CAPES, pois através dele conheci professores, profissionais e amantes do teatro de Uberlândia, que se envolvem seriamente com o fazer
teatral. No que diz respeito à produção de conhecimento e fomentação da reflexão
em torno dos temas que dão as diretrizes do projeto, esse número especial da OuvirOUver, brinda o fechamento do projeto PRODOC-CAPES: Comicidade e Criação
com muita alegria e propriedade.
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