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1. SOBRE AS MEMÓRIAS, CONCEITOS E PEDAGOGIAS DO PROJETO
GERINGONÇA. SOBRE UM INVENTÁRIO E UM RELICÁRIO

Daniele Noal Gai

Relicariamos e inventariamos as memórias, conceitos e pedagogias do Projeto
Geringonça [Pedagogias da Diferença. Ecologias da Vida] por ser este um
exercício de cuidado, de delicadezas e de semeação. Relicariar para cuidar do
que temos e construímos na Universidade, especialmente com as Pedagogias da
Diferença. Inventariar para conseguirmos visualizar, correr os olhos, ler um
conjunto de páginas e autores, configurando a concretude e materialidade a
partir das escritas, citações, enunciados coletivos e fotografias deste importante
Projeto de Extensão Universitária. O desafio é reunir em um único arquivo,
produzindo uma Pedagogia e uma Ecologia com este novo conjunto de textos
que se somam aqui. O tempo dedicado a este Relicário é o tempo da
organização de preciosidades. Relicariar é selecionar, revisitar, pensar com as
memórias que encontramos. Relicário pode ser um baú, pode ser uma caixinha,
pode ser um santuário com orixás, pode ser uma gaveta especial, pode ser um
diário narrativo, também pode ser um álbum ou conjunto de fotografias, assim
como pode ser um conjunto de jóias com valor monetário. Relicar e inventariar,
neste E-book, serviu-nos para aprendizagens daquelas que chegam ao Projeto
Geringonça e que podem ler sobre os participantes dele em diferentes épocas,
fruir as inúmeras fotografias, entender cada ação em sua época e os
desdobramentos ético-políticos do Projeto. Contudo, relicariar e inventariar não
serve apenas para uma cronologia, para cronos, aos que seguem a
homogeneidade, a linearidade e a seriação. Relicariar e inventariar serve
também à potência da escritura, da escrita como produção de mudanças,
transformações, novidades… Relicariar e inventariar para, talvez, produzir
torções e desvios, novos agenciamentos e atualizações do contemporâneo. Uma
publicação que enfrenta o desafio de contar as memórias de um projeto em
processo, que se estrutura no percurso, que não antevê e tampouco estrutura
futuros. Uma publicação que traz memórias de estudantes e egressos da
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma
publicação com escrituras de arte-ludo-educadores do Uruguai e outros em
atuação em Portugal. Em síntese, esta publicação reúne alguns dos inúmeros
projetos, subprojetos, metodologias, prêmios, formações, textos, notícias,
artigos, resumos e relatos de experiências dos estudantes bolsistas e da
coordenadora do Projeto Geringonça [Pedagogias da Diferença. Ecologias da
Vida]. Este E-book (livro digital) foi organizado durante o segundo semestre do
ano de 2021, durante a pandemia da Covid-19 e o Ensino Remoto Emergencial
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por tudo isso, seguimos!

10



2. GERINGONÇAR. SERÁ ESTA UMA APRESENTAÇÃO ?

Carmen Lucia Bezerra Machado

Paulo Peixoto de Albuquerque

Um texto coletivo, cujo título PROJETO GERINGONÇA [PEDAGOGIAS DA
DIFERENÇA. ECOLOGIAS DA VIDA]: ESCRITAS E MEMÓRIAS DE
EXPERIÊNCIAS NA FORMAÇÃO DE LUDO-ARTE-EDUCADORES na sua
composição encanta pelas possibilidades que apresenta ao leitor.

Como traduzir em palavras o geringonçar? Impossível sem a vivência.

Entretanto, aos apresentadores, foi posto este desafio: sensibilizar os leitores e
leitoras e dar o devido valor e reconhecimento aos autores.

Geringonçar: verbo, transitivo, direto e plural que se materializa no processo,
em seu sentido lato, deve ser entendido como comunicação manuscrita ou
vivenciada, experimentada. E, endereçado a uma ou várias pessoas; uma
composição cuja intencionalidade está expressa no seu texto.

Tem por pressuposto, ser suporte de representações ou sentimentos sobre
algum fato ou tema singular. São formas de memórias, vivências, experiências
de educadores que nos permitem entrar no mundo do outro e olhar para a
realidade sob o seu ponto de vista e, assim, entender de suas coisas e de como
este outro, diferente de mim, interage com o mundo à sua volta.

Os autores, como sujeito histórico, produzem cultura, estabelecem relações com
o mundo e com as pessoas. Assim, suas experiências na formação de
ludo-arte-educadores são construídas em meio a um cenário de
transformação social, política e econômica, vidas.

Geringonçar representa o modo pelo qual estes sujeitos (comprometidos com a
educação) expressam uma identidade. Ao dar materialidade elas trazem à tona
o questionamento e a reflexão daquele que escreve.

Conhecer aqueles que escrevem, sua forma de agir, de ser, de estar no mundo,
a maneira como estabelecem relações com as pessoas e objetos a partir do
relatado é buscar na vida os ingredientes imprescindíveis para a compreensão
da própria vida, pois aqueles que escrevem não estão à margem da sociedade.
Fazem parte de um contexto histórico.

A chave para entender a formação da estética do Projeto Geringonça está no
desenvolvimento destas formas de auto-organização do pensamento. No seu
processo de associação (idéias, experiências e ações) se encontra o embrião de
um outro olhar – autogerido, mas não autoreferenciado.

É aí que se encontra a sua razão de ser. Parecem textos bem comportados, mas
apenas na sua forma; são pura oposição à lógica de pensar uma proposta de
educação hegemônica no/do capitalismo, seja ele de Estado ou não.
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Estas notas iniciais, embora de caráter introdutório ou resumido, sinalizam a
importância e da necessidade de recontar; fazem reviver as experiências de um
grupo que ao vivenciar um processo coletivo se transformou, e não perdeu a
oportunidade, de explorar suas percepções mais significativas. Também
apresenta uma lição metodológica, a de que o método não é algo reificado e
fora das relações sociais, separado de quem o escolhe, produz e/ou usa. Desta
forma, por meio dos relatos este grupo recuperou a consciência teórica de como
a mudança faz avançar a consciência sobre uma experiência de vida.

Consciência que se objetiva em cada ESCRITA E/ou MEMÓRIA(S) DE
EXPERIÊNCIA(S) NA FORMAÇÃO de educadores. São relatos inadiáveis.
Confirmando que o que deve ser escrito é inadiável.

Deixar para escrever mais tarde, amanhã ou outro dia qualquer só atrapalha o
andamento da narrativa. Adiar um trabalho pode ser um alívio para um
burocrata, não para um escritor ou para quem aqui escreve.

Ainda assim, há momentos de pausa e reflexão, de pesquisa e anotações, e, às
vezes, de interrupções forçadas, um verdadeiro castigo para quem escreve.

E há também pausas para leitura: a urgência de escrever não é menor nem
menos intensa do que a urgência de ler.

Escrevo porque leio, afirmam alguns escritores. Mas, um alguém poderia
dizer: não escrevo nada. Mas é como se a leitura fosse um modo de escrever,

de imaginar situações, diálogos e cenas de uma Pedagogia do Amor.
Lembramos bell hooks (1957-2021)

Esta pedagogia do amor compartilha o amadrinhamento do que a arte de
geringonçar revela.

E cada palavra vai lembrando, mobilizando, exigindo outra.

Outra palavra.

Outra leitura.

Outra memória.

Outra experiência.

Outra experienciação. Uma mesma experienciação ético-política.

Como leitora e leitor iniciais, vamos cocriando o texto.

Não conhecemos as respostas.

A pergunta segue inspirando.

Não se trata de palavras estereotipadas ou mesmo de modelagens
reducionistas. As questões da Pedagogia, turma após turma, encontram com a

paciência histórica, não um simples arrolar das posições individuais.

Muitas mãos.

Potências.

Possibilidades educativas.
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Entendemos que o pior leitor é o passivo, resignado, que aceita tudo e lê o livro
como uma receita ou bula para o bem viver. Este é o não-leitor deste E-book.
Os textos questionam, intrigam, fazem refletir sobre o mundo e sobre nós.

Este livro tem pretensões e seus autores não tem o pudor de emiti-las;
expressam de imediato: fazem de memórias, vivências uma
experiência-em-ação de resistências, anúncios e fazeres contra-hegemônicos.

Os textos na sua pluralidade, são anúncios de uma pedagogia que se diferencia
por sua intencionalidade política. Trata-se de uma agir cuja iniciativa imprime
movimento a experiência individual da leitura. Entretanto, por não considerar a
leitura uma ação individualista ou solipsista, transforma esta ação em uma
atividade consciente que busca um fim pensado:

O primeiro passo de quem ensina é se despir despudoramente das convicções e
mesmo das experiências vivenciadas em educação.

Há no ato de escrever deste grupo uma espécie de desejo e de experiência da
possibilidade que se materializa no texto. Querer escrever aquilo que foi
vivenciado geringonçando, significa querer tornar a vida possível.

No querer escrever, o pensamento aquele que pensa suas intencionalidades
ou intensidades, tem na mudança do pensamento (abstrato) para o texto
(material) uma mudança que, no curso da escrita, coloca uma questão, ou uma
vocação?

No ser docente(s) existe(m) também escritor(es). Escritora(s). Escribas?

Os textos que vocês lerão a seguir não são o resultado de um ordenamento
cronológico (sucessão de momentos), mas traduzem viver o tempo sempre
tendo presente que ele finda, isto é, o tempo termina, um texto também.

Falar-escrever das partes de um livro pode parecer mera descrição. Apenas um
relato. Como uma das mais antigas formas de comunicação, que não se ocupa
de trazer o puro acontecimento em si, ele o incorpora à própria vida de quem o
faz. Não é descrição. Requer o recriar? Se é, o desafio segue.

A vocês, leitores e leitoras, fica a proposta e a oportunidade para perceber nas
diferenças e nuances de cada texto, para além de escrituras singulares e de
modelagens cartesianas (lembrando Descartes), um E-book que coletiviza um
apreender a si mesmo, escreveu Guattari: componentes de subjetivação.

Entre um Relicário e um Inventário a escritura vai se construindo, agregando
Memórias, Conceitos e Pedagogias em que o Projeto Geringonça (a
mesma palavra que faz lembrar Portugal), desdobrando e descortinando as
diferenças no ecologizar a vida, e mostra o que é ser - Geringonça. É a
Pedagogia Geringonça. O lugar de encontros e desafios entre a arte, o educar
e a arte de e no educar.

Que Coisa é esta? Estamos sendo redundantes... continuamos a nos repetir?

Mas como não ser repetitivo com a leitura de um texto coletivo que reinventam
a si e ao outro? Textos de uma Ética e Amorosidade que inspiram princípios
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para uma ação educativa? E, tem reconhecimentos: Premiação – Prêmio
Carolina Bori, 2016 – e o Projeto de Extensão segue Geringonçando
Artes. Experiência musical com Jovens Artistas da Escola Elyseu Paglioli
dialoga com os aprendizes ensinantes da Pedagogia nos Sons do Corpo;
talvez os sons da dança ou da andança, arte do riscar muros e mapas.
Fronteiras habitadas nos espaços públicos da comum unidade e da
Universidade para ser uni-ver-cidade ou multi-ver-cidade. O mesmo corpo que
A Educação Física que eu Sonhei permite traduzir o ser como num convite
para an-danças e andarilhagens.

Os Relatos de Experiência no Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão da
UFRGS retomam a dança na Harmonia Trazida em Vivências de Ritmo,
belezura de ideias, Comes que alimentam os corpos nas Artes Feirantes. E,
mais de uma vez a Bienal do Jogo e Educação foi palco para movimentar os
MÚLTIPLOS CORPOS.

Sensibilizam quem lê pela primeira vez, porque suas singularidades se
universalizam para além das universalidades que parecem ser apenas
particularidades. Memórias do movimento “Vidas negras importam” e Entre as
Memórias e Lutas Antirracistas, colocam para fora, no mundo, Para
Além da Universidade, as Marcas do Geringonça.

Tendem a modificar e reinventar maneiras de produzir a existência humana e
novos contextos históricos nos níveis micro e macro sociais contra a escalada de
perigos, principalmente por ou nestes tempos raros (pandêmicos) e estranhos
da brutalidade do Coronavírus, agressões ao meio ambiente, de decisões
consentidas por governantes e dirigentes que de modo aterrador matam e
deixam morrer? Confrontar pensares, se mostra caminho ao diálogo com quem
ama a vida e combate o “ódio ao pensamento” típico de negacionistas. Como
Benjamin: “Quem narra deixa seu traço, como a mão do artesão no vaso da
argila”.

Caros leitores, vocês terão o privilégio de saborear cada página deste livro como
um pequeno Drops de sabor intenso. Para nós escribas, um privilégio trabalhar
ao lado e com parte de autores e autoras.

Mais uma vez! Deixem-nos dizer, leitora e leitor: Não se trata de um
experimento que possa se repetir. A experiência em ação – experienciação é
única e inspira possibilidades educativas de e-book que é Um Livro Com A
Pedagogia Da Diferença É Um Livro De Percurso E Processo das gentes
que seguem esperançando.

A vocês leitores e leitoras, o tempo urge: desbravem na leitura as amorosidades
de outros pensares sobre educação com os geringonçares.

Porto Alegre, no segundo ano de isolamento, álcool gel e lavações, em tempos
pré-natalinos.

Carmen e Paulo
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O QUE É SER GERINGONÇA?

Daniele Noal Gai

Paulo Bergallo Rodrigues

Geringonça é um Projeto de Extensão idealizado e coordenado pela Profa. Dra.
Daniele Noal Gai e surge da reunião de pessoas que buscam vivenciar
experiências em educação dentro e fora da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, potencializando e unindo a coletividade, a sensibilidade, a comunidade e
a educação. O Projeto é vivo e valoriza as potencialidades de cada integrante,
que planejam e realizam ações em escolas, comunidades e eventos acadêmicos.
Em 2016 vivemos grandes momentos, recebemos prêmios de destaque no Salão
UFRGS; levamos o Geringonça a Minas Gerais, ao Rio de Janeiro e até Barcelona;
trouxemos para Porto Alegre o La Mancha, grupo de investigação e capacitação
em Ludopedagogia, no Uruguai; visitamos e cativamos alunos em escolas da
grande Porto Alegre, e o mais importante: compartilhamos juntos e com vocês
esses momentos sorrindo, sorrindo e sorrindo sempre. Os principais participantes
do Projeto são estudantes de Licenciatura em Pedagogia e estudantes de
Licenciatura em Educação do Campo - Ciências da natureza. Outros participantes
vincularam-se a partir dos primeiros movimentos abertos e públicos que
realizamos e outros se aproximaram pela temática e especificidades do Projeto: a
educação que afirma a inclusão de pessoas com deficiência, interação e criação
pelas artes, pelo lúdico, pelos sonhos coletivos, além das ações ecológicas
concretas. Afinal, Geringonça tem relação com bugiganga, com caçamba, com
algo grande e engraçado que anda de lá para cá… O Projeto foi muito bem aceito
e acolhido nos diferentes encontros que mobilizou, a curiosidade e a criatividade
frente ao seu nome é tanta e tão bonita, que deixamos aqui as inúmeras
possibilidades de compreensão do que liga o nome à proposta extensionista
(pedagógica e metodológica) do Projeto Geringonça:

Significado de Geringonça
Nome feminino
1. Construção que tem uma estrutura frágil e que, por essa razão,
funciona mal; caranguejola
2. Máquina ou coisa feita de forma complicada; engenhoca
3. Linguagem utilizada por um dado grupo (social ou profissional)
e que, por vezes, é difícil de compreender por pessoas fora desse
grupo; gíria
4. Palavra ou expressão pouco clara ou que revela falta de
cuidado; calão

Etimologia
Do espanhol: jerigonza, pelo provençal antigo: gergons

Sinônimos de Geringonça
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calão, engenhoca, gíria, jargão

Definição de Geringonça
Classificação gramatical: nome feminino
Divisão silábica de geringonça: ge·rin·gon·ça
Plural de geringonça: geringonças
(LÉXICO.PT, 2021).

- É por estes e por tantos outros motivos que vamos deixar o verbete
Geringonça, extraído da Tese Ética do Brincar:

Quem faz geringonça quer conhecer . fazer . produzir . moldar .
modelar . brincar. Nem sempre quer utilidade . progresso . benefício .
ser universal. O processo de conhecer se associa à experiência
necessária à produção do conhecimento. Afirma um processo de
aquisição do conhecimento associado à experiência, em que
saber-fazer articula-se ao saber narrativo. A produção e a transmissão
do conhecimento se associavam às experiências das pessoas. Assim
acontecia com o artesão, que configurava o homem experiente, aquele
que conhecia todo o processo de produção material e, por via da
transmissão do seu saber, narrava e construía a sua cultura. Os restos
de madeiras. Os cascos de tartarugas. As lãs de ovelhas. As rochas. As
pedras preciosas. As pedras do rio. As escamas de peixes. As peles de
bichos. O urucum. A folha de bananeira. A palha de milho. O grão de
arroz. O fósforo. Os tijolos. Os restos de construções prediais. As
latinhas de cerveja. Pedagogia da sucata. Pedagogia da gambiarra.
Pedagogia do que tem dentro do cantinho de guardados. Pedagogia do
que podemos inventar juntos. Pedagogia do exercício das mãos, do
corpo, do desejo. Pedagogia de cartazes. Joan Brossa. Lygia Clark.
Guler Ates. Joan Fontcuberta. Michel Zózimo. Paul Veyne. Bispo do
Rosário. Pedagogia da intuição. Pedagogia da fabulação. Parafernálias
pedagógicas. Didática experimental. Design criativo. Criatividade em
EaD. Interação silenciosa. Compartilhamento indutivo. Esquema de
associações de ideias compartilhadas. Esquema de associação de ideias
compartilhadas com formiguinhas. Esquema complexo de
aprendizagem pela via da experimentação de bobagens, simplicidades
e intuições. Diagramação com cores e texturas. Fotocartografia.
Fotomontagem. Colagem. Papelagem. Ludoarte. Ludopedagogia.
Alfabetismo sensorial. Alfabetismo poético. Considerar a diversidade
nas saídas e entradas no currículo significa trazer a criação para o
centro do trabalho pedagógico. Aprendem o que significa educação
experienciando os possíveis daquela criação que só pode ser mútua.
Como fugir de espaços de mediação, de orientação, de ortopedia, de
terapêutica? Passar a espaços de produção, de criação. Docências se
fazem em meio ao contemporâneo, por vias de criação e impulsos
criativos. Experimentações de aprendizagem avaliadas e
reprogramadas pelos docentes em conjunto com a comunidade.
Comunidades reunidas em horas de lazer, prazer, criação, produção.
Sua biblioteca, nós, laços, as suas próprias histórias. Fazem o múltiplo.
Vivem o múltiplo. Criam suas maquininhas de manter históricos de vida
importantes e enunciáveis. Não cabem finais, não cabem
encerramentos, não cabem julgamentos, não cabem isolamentos. Sem
tantas certezas, inventam. Sem tantas certezas, tem esperanças. Sem
tantas certezas, contam com utopias. Sem tantas certezas, sonham.
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Sem tantas certezas, se multiplicam. Sem tantas certezas contam
segredos e os esquecem. Sem tantas certezas, exercem o
esquecimento. Na arquitetura engenhosa acham as portinhas. Nas
portinhas encontram línguas, falam, expressam-se. Fuxicam, cortam
linhas, abrem envelopes, destacam papéis. Engenhosa a alegria do
texto, da escritura, da escritura sendo ética. Engenhosa a costura, a
montagem, o viés. Costurado pelo contrário, início pelo viés, labiríntico
o pacote. Espaço verdadeiramente infinito, como carretel de linha cheio
de nós, que puxa aqui, ali, nada de desfazer nós. Para a saúde bastam
esparadrapos, lá estica, puxa, pendura, gruda. Uma saúde da
gambiarra. Para a educação bastam tintas, lá traceja, respinga, cruza,
colore, contorna, inventa, salpica, saltita, faz pé, produz sol.
Geringonça do tipo arte: ocupação para desperdiçar energia; ocupação
com tempo a perder; ocupação com coisas de praia; ocupação com
dias de férias; ocupação com franja nova; ocupação com sofá para um
bom filme antigo; ocupação com as unhas por cortar; ocupação com
modos de fazer tudo em casa, acomodado e sossegado. Cinco minutos
de cócegas. Cinco minutos de coceiras no nariz. Cinco minutos de
coceira na garganta. Cinco minutos de gases barulhentos em lugar
público silencioso. Cinco minutos catando moedas. Cinco minutos para
escolher cor do balão. Cinco minutos e perde o ônibus. Cinco minutos
de passarinho verde à vista. Cinco minutos de chuva fina para
expor-se. Obrigatoriamente expor-se e ser meio geringonça. Atividade
de escola com colagens. Pica, recorta, cola, gruda, sobrepõe. Todo
mural de escola é uma bela geringonça. Aqueles cartazes do postinho,
a cestinha de arrecadação de agasalhos, o porta canetas feito de
caneca quebrada. Todo lugar de saúde que se preze tem uma
engraçada geringonça. As caixas de papelão acumuladas na sala, os
jornais embrulhando os copos, os lençóis protegendo os sofás. Todo
lugar de habitação vira uma geringonça quando em processo de
mudança. Geringonçamente arrumar o sanduíche de quatro camadas.
Geringonçamente apertar os cadarços de dois metros em volta dos
tornozelos. Geringonçamente se vestir para carnaval. Geringonçamente
festejar. Geringonçamente lecionar. Geringonçamente ser o que se é.
(NOAL-GAI, 2015, p. 97).

- É por estes e por tantos outros motivos que vamos deixar fotografias
que marcaram os encontros da Universidade com a Comunidade a partir
do Projeto Geringonça:
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Figura 1: Ações do Projeto Geringonça em 2016.

Figura 2: Participantes e Dani Noal do Projeto Geringonça em Evento e Apresentação de
Trabalho Científico em 2016.

Figura 3: Premiação de Ações do Projeto Geringonça no Salão de Atos (UFRGS) em 2016.
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Figura 4: Participante do Projeto pintando, explorando as cores no Pátio da Faculdade de
Educação (UFRGS) em 2016.

Figura 5: Movimentos do Projeto Geringonça no Pátio da Faculdade de Educação (UFRGS) em
2016.

- É por estes e por tantos outros motivos que vamos deixar o que deve
marcar verdadeiramente a Universidade e a Comunidade a partir do
Projeto Geringonça:

Os primeiros encontros do Projeto envolveram estudantes de Pedagogia e outros
cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com e sem deficiência. Os
princípios do Projeto foram estruturados coletivamente e reavaliados ao longo de
cada ação desenvolvida em escolas e espaços educativos. A inclusão de pessoas
com deficiência na Universidade ultrapassou a formação acadêmica em aulas da
graduação, transbordou para a extensão universitária e os estudantes
notadamente sentiam-se autores, atores e poesia neste Projeto. Os enunciados
dos estudantes sobre seus percursos de escolarização e desafios numa sociedade
excludente envolviam os professores que encontrávamos para formação
continuada. Não foram poucos os seminários, aulas e jogos que realizamos junto
a professores de escolas básicas, que aproveitavam para perguntar e aprender
com os estudantes com autismo, deficiência física e transtornos psicossociais
participantes do Projeto Geringonça. Nossos estudantes, extensionistas,
formadores e bolsistas com deficiência devem ser respeitados, assumir autorias e
ter orientação para confrontarem com potência e conhecimento as limitações
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impostas tanto pela Universidade como pela sociedade. Projetos de extensão que
se envolvem com a educação compartilhada, o planejamento compartilhado e a
docência compartilhada, são excelentes para a formação de educadores com
deficiência. Estudantes de graduação com deficiência podem se beneficiar da
extensão universitária, principalmente os docentes que os orientarem e os
colegas que com eles dividirem a rotina da vida acadêmica e as ações de bolsista
de extensão.
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PROJETO GERINGONÇA
[PEDAGOGIAS DA DIFERENÇA. ECOLOGIAS DA VIDA]

Victória Jantsch Kroth; Aline Milena Mattos; Andressa Girotto Camilotti;
Kátia Vielitz de Almeida; Amanda Marchewski da Silva; Daniele Noal Gai

Geringonça [Pedagogias da diferença. Ecologias da vida] é um projeto de
extensão vinculado à Faculdade de Educação (UFRGS), criado em 2016 com o
intuito de ir para os espaços educativos, propondo intervenções e encontros
que misturam artes, filosofias, pedagogias, poesia, inclusão, saúde,
sensibilidade e o brincar. Cria, defende e vive as pedagogias da diferença e as
ecologias da vida como possíveis caminhos do ensinar-aprender que
valorizam e compõem com as singularidades e diferenças, como as relações
que transpassam, afetam e dão sentido à vida. Em 2019 o Geringonça teve
uma pausa e em 2020 retomamos os encontros em meio a pandemia,
movidas pelo desejo de estar juntas, estudar e nos apoiar nesse tempo de
excepcionalidades. Entre professoras e futuras professoras, resolvemos olhar
para tudo o que já foi feito, para a história e memória do Geringonça.
Reencontrar egressos do Projeto para relembrar o que foi vivido nesses 4
anos - desde ateliers, idas aos espaços educativos da cidade e do campo,
“Leituras em tom alto”, premiações e participações em eventos nacionais e
internacionais - e o que ressoa em suas ações atuais. Mexer com as
lembranças que carregam memórias corporais e afetivas nos fazem reviver
emoções e nos fortalecem para passar por essa situação de distanciamento e
incertezas. Além disso, estamos nos reunindo quinzenalmente em um grupo
de estudos antirracista, em parceria com o Grupo Autônomo de FilosofiaGAF.
A Matilha, formada por mulheres que circulam pelos espaços acadêmicos ou
não, discute racismo estrutural, privilégios, decolonialidade, feminismo.
Temas que atravessam nossas vidas, influenciam em quem somos, e no caso
da educação, como e o que ensinamos-aprendemos. Geringonça segue em
movimento, se recriando e expandindo as ações entre a Universidade e a
Comunidade, ressignificando o percurso acadêmico de quem por ele passa.
Geringonça extrapola a Universidade, é do experienciar e viver outros jeitos
de ser.

- Ações do Projeto Geringonça na II Bienal do Jogo e Educação no ano de
2020, em meio à pandemia da Covid-19, no Atelier:#escutamor
mexeriqueira:
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Figura 1: Mandala para pensar Corpo, Afeto, Memória

Figura 2: Escrita no Corpo para pensar Corpo, Afeto, Memória
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PEDAGOGIA GERINGONÇA:

ENTRE ARTE E EDUCAÇÃO, ENCONTROS E DESAFIOS

Victória Jantsch Kroth

Geringonça é um Programa de Extensão da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), criado em 2016 com o objetivo de ir para os
espaços educativos e propor ações e intervenções que misturam arte,
poesia, brincar, filosofia, pedagogias e diferença.

Já transitou por escolas do campo, da periferia e especiais; congressos e
seminários de educação; ateliers e oficinas em eventos nacionais e
internacionais; ateliers de ludopedagogia; deu vida - junto com outros
coletivos - à Bienal do Jogo e Educação; viagens de estudos; leituras em
tom alto; intervenções pelo prédio azul, cafés e chimarrão na sala 411 da
Faced.

Em suas ações defende uma ética e uma estética. Uma ética da
sensibilidade, do acolhimento, do cuidado. Uma ética do “com”: com o
outro, com o corpo, com a coisa, com o contato, com o espaço, com o que
se tem e o que se pode ser-fazer-criar. Uma ambiência é pensada para
que se crie um ambiente sensível e acolhedor, que desafie, possibilite a
expressão e a criação, e desperte diferentes sensações e emoções.

Geringonça cria. Re-cria. Des-cria. Se cria. Se re-cria. Se des-cria. Re-nasce!

Muitas coisas em uma, que talvez não seja uma, mas, sim, um pouquinho
de cada uma dessas muitas. Uma mistura. Algumas coisas que não se
pode explicar e nem definir. Um emaranhado de sentimentos, sensações e
emoções. Uma mistura de práticas, intervenções, pedagogias e ecologias.

Sensibilidade. Diferença. Poesia. Artes. Educação.
Saúde. Filosofia. Interação. Contato. Jogo.
Envolvimento. Improviso. Leveza. Brincar. Artesanias.
Cacarecos. Papel crepom. Feijão. Sacolinhas. Fita crepe.
Folhas. Terra. Carvão. Galhos. Tecido. Comida. Giz.
Cordão. Linha. Fita de proibido. Extensão. Pesquisa. Lã.
Liberdade. Confiança. Acreditar. REDE.

Um projeto de extensão com Pessoas de todos os tipos, jeitos e trejeitos.
Loucos. Estudantes. Professoras. Artistas. Se complementando e
adaptando para seguir juntos. Uma rede - de apoio, trabalho, extensão,
bar, chimarrão. Uma rede que se expande e adapta, mas que continua
sendo rede. Uma rede que passa por tormentas, mudanças, fios
arrebentam, mas a essência segue. Deligny (2018) nos diz que “rede é
um modo de ser”. Geringonça é rede. Geringonça é um modo de ser.
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Mas o que é esse modo de ser Geringonça? É possível definir ou apenas
se é? Em muitas escritas já tentamos definir o que é esse modo
Geringonça. O que acontece para que isso seja tão indefinível? Uma
maquininha, um passarinho, um camaleão. Se sabe o que NÃO É, mas as
possibilidades de ser são muitas. Talvez pela prática seja mais fácil de
demonstrar e descobrir.

Quem faz geringonça quer conhecer . fazer . produzir . moldar .
modelar . brincar. Nem sempre quer utilidade . progresso .
benefício . ser universal. O processo de conhecer se associa à
experiência necessária à produção do conhecimento. Afirma um
processo de aquisição do conhecimento associado à experiência,
em que saber-fazer articula-se ao saber narrativo. (GAI, 2015,
p.96)

Nos anos de 2016 e 2017 o Geringonça se encontrou com o coletivo
Uruguaio La Mancha1 para realizar os Ateliers de Ludopedagogia em Porto
Alegre e participar da Bienal Internacional del Juego2 em Montevideo no
Uruguai. Esses encontros foram formativos sobre jogo e ludopedagogia, e
também preparatórios para a Bienal do Jogo e Educação3 que aconteceu
em 2018, em Porto Alegre.

Pelo desejo de compor com “múltiplos e corpos” na I Bienal do Jogo e
Educação, de criar rede, convidar e espalhar o conceito de Jogo, o
Geringonça propôs oficinas no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
Adulto do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e na Escola de
Educação Especial Professor Elyseu Paglioli. Estas oficinas foram
inspiradas nas obras de Lygia Clark, Bispo do Rosário, Hélio Oiticica e Cora
Coralina.

Propostas que misturaram jogo, arte e educação. Jogo que acontece no
encontro. Arte como uma forma de expressão, mas também como um
meio de conexão entre: o eu, o outro, as subjetividades, os materiais, os
artistas. Educação como relação. Dançar, brincar, riscar, rasgar, cortar,
amarrar, traçar. Criar e compor com as obras, com os materiais, com os
afetos, com diversos corpos, com o dentro e o fora que se fluem em um
corpo vibrátil.

O “corpo vibrátil” é a potência que o corpo tem de vibrar a música
do mundo, composição de afetos que toca à viva voz na
subjetividade. A consistência subjetiva é feita dessa composição
sensível, que se cria e recria impulsionada pelos pedaços de
mundo que nos afetam. O corpo vibrátil, portanto, é aquilo que em
nós é ao mesmo tempo dentro e fora: o dentro nada mais sendo

3 https://www.ufrgs.br/bienaljogoeducacao
https://www.facebook.com/bienaljogoeducacao/

2 https://xiibienaldeljuego.wordpress.com/
1 http://www.mancha.org.uy/#!/-en-un-lugar-de-la-mancha/
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do que uma filtragem seletiva do fora operada pelo desejo,
produzindo uma composição fugaz. (ROLNIK, 1999, p. 32)

Esse plano é o “corpo vibrátil” , no qual o contato com o outro,
humano e não-humano, mobiliza afetos, tão cambiantes quanto a
multiplicidade variável que constitui a alteridade. A constelação de
tais afetos forma uma realidade sensível, corpórea, que embora
invisível não é menos real do que a realidade visível e seus mapas.
É o mundo compondo-se e recompondo-se singularmente na
subjetividade de cada um. Muda o mundo, muda a consistência
sensível da subjetividade, indissociavelmente: entre eu e o outro,
desencadeiam-se devires não paralelos de cada um, em um
processo sem fim (ROLNIK, 1999, p. 3).

dançar, sentir, jogar, criar e compor com
sacolinhas de Lygia Clark;
traçar os caminhos feitos
ao caminhar pelas formas no chão
no papel que se transformou
nos parangolés de Hélio Oiticica;
criar um manto coletivo com retalhos de tecido
como o manto de Bispo do Rosário;
Dançar com escritas em tiras de papel
e desse encontro dançante
os poemas de Cora Coralina se recriam.

Figura 1 - Ateliers Geringonça. 2018.

E N C O N T R O S   Q U E   D E S A F I A M
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Planejamento coletivo. Pesquisa. Estudo sobre os artistas, suas obras e
pensamentos. Um jogar de ideias e um jogar com ideias. Um jogo que
acontece no momento, um jogo do-com o encontro.

Mesmo sem saber quem vai encontrar, as oficinas Geringonça são
propostas para DESAFIAR. Um desafio que se constrói com e pelo grupo,
e por isso pode variar suas intensidades. Desafio que se cria na abertura e
no desejo de cada um. Desafio que contempla e inclui todes.

Além de respeitar o desejo, é preciso acreditar na potência de cada ser,
acreditar que é possível. Talvez ela consiga segurar o fio da rede, consiga
caminhar sobre a linha, consiga riscar o papel, consiga dançar e pular,
mas talvez não seja o seu desejo naquele momento.

Um menino chegava na sala e logo sentava em um canto para explorar e
rasgar papéis. Percebendo isso, passamos a levar mais e diferentes tipos
de papéis. Um Planejamento diferenciado para respeitar e incluir.

Outro menino que só ficava sentado no chão, brincando com uma bola,
também quis participar da roda final do encontro. Ele fez sinal, me deu a
mão, levantou e entrou na roda. Lembro das falas das professoras sobre o
ato dele querer levantar e participar, que era raro. Partiu dele essa
iniciativa. O que aconteceu ali que lhe despertou esse desejo?

Em outro momento, no final do encontro, pedimos para cada participante
falar uma palavra que representasse o momento vivido juntes. Dentre
várias falas e palavras, a que mais marcou: “Borboleta! Não. Árvore! Não.
Fruta! Tá, fruta!”. Palavras que para alguns podem não ter relação
nenhuma com o encontro, mas que estavam diretamente relacionadas.
Borboleta é livre, renasce. Árvore é raiz, conexão. Fruta é o novo, o que
nasce. Sensibilidades, poéticas e filosofias da experiência, do momento,
do improviso, vivas: uma pedagogia geringonça.

PEDAGOGIAS DA DIFERENÇA E ECOLOGIAS DA VIDA ANDAM JUNTAS.
PEDAGOGIAS DA DIFERENÇA E ECOLOGIAS DA VIDA NÃO SE SEPARAM.

Pedagogias da diferença como ações que respeitam e valorizam cada ser
em sua inteireza e potência, com suas diferenças e singularidades.
Ecologias da vida como as relações que se criam entre: os seres, o
espaço, a ambiência, as propostas, o jogo.

A conotação da ecologia deveria deixar de ser vinculada à imagem
de uma pequena minoria de amantes da natureza ou de
especialistas diplomados. Ela põe em causa o conjunto da
subjetividade e das formações de poder capitalísticos. (GUATTARI,
2012 p. 36).

----------------------- Em defesa da Pedagogia da Diferença
_  _  _  _  _  _  _  _  Em luta pelas Ecologias da vida!
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QUE COISA?

Paulo Bergallo Rodrigues

Vamos celebrar,
o amor há de renascer das cinzas!

Mateus Aleluia
Geringonça: que coisa?
que voa e que pousa
que vibra e descansa.
que agita e amansa!

A geringonça é sensível,
um ser indescritível.

Cada um que nela toca
Se torna indizível.

A cicatriz que interroga:
o que te faz sorrir?

Os caminhos de entrega,
para sempre vamos seguir!

Somos operários da sensibilidade,
Que se tocam e se arrepiam!
Que oferecem sua identidade,

para aqueles que se identificam.
Feito diálogo de cristo com oxalá,

seguimos a nos encontrar.
Seja em matéria pulsante,

ou em sonho vibrante.

REFERÊNCIAS

ALELUIA, Mateus. Amor Cinza. Albúm Cinco Sentidos. Gravadora
Garimpo Música, Salvador – BA, 2009.

30



GERINGONÇA E A PANDEMIA:
RELATOS DE UMA BOLSISTA DE EXTENSÃO E O ENSINO REMOTO

EMERGENCIAL

Karolyne de Oliveira Castro

A pandemia do coronavírus veio como um meteoro, sem avisar, nos
impossibilitando de viver em comum, em comunidade, na cidade, na
escola, na universidade, nos espaços públicos e povoados. A rotina
universitária antes da pandemia era socializar, além de estudar. Aprender
a aprender junto com os colegas era prático, era o café no bar do Antônio,
a bergamota nos dias de sol em frente à Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FACED/UFRGS) e as trocas
com os colegas nos corredores. Por eles, meus colegas, eu ouvia muito
sobre o Projeto Geringonça, o lúdico, a importância da prática com jovens
e crianças com deficiência, as Pedagogias que podem existir e serem
construídas, o contato com a natureza… Aspectos que me encantam.
Como bolsista de extensão no ano de 2021 consegui aprender e vivenciar
o que o Geringonça é, viver em contato com a comunidade, estar em
relação com escolas, viver na prática, o fazer pedagógico, junto com os
espaços, as instituições, os jovens, as crianças, os professores, os
profissionais… O contato físico, o encontro, faz parte de ser Geringa. E
como fazer as pessoas g-e-r-i-n-g-o-n-ç-a-r em telinhas, a partir de
conexões virtuais? Como transformar os fazeres lúdicos e inventivos em
conexões, ligações, chamadas, plataformas, aplicativos, encontros
virtuais? Fui desafiada ao tornar-me bolsista. Desafio aceito!

AS EXPERIÊNCIAS & REFLEXÕES: COM CALOUROS DA PEDAGOGIA

Entrei para o Geringonça em plena pandemia, no ano de 2021, e com o
desafio de o fazer acontecer através do uso de tecnologias, com o uso da
internet e em telas de computadores. Manter a socialização, mesmo que
virtual, o acolhimento nas conversas, a troca, é saúde e qualidade de
vida.

Em um primeiro momento, estudo e aprofundo as minhas leituras sobre o
projeto, quais caminhadas já trilharam, reflexões e ideias, para pensar em
trilhas novas que poderemos fazer com novos coletivos. Ah, que vontade
de vivenciá-las! O semestre tinha começado há pouco, então porque não
nos comunicarmos com os estudantes calouros, ou BIXOS, do Curso de
Licenciatura em Pedagogia (FACED/UFRGS), que recém chegaram na
Universidade e que estavam começando a sua vida como universitários?!

Acolhimento, sentimento, ouvir... Palavras que nos acompanharam neste
momento de recepção aos calouros, que planejamos juntas, eu e a minha
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colega Victória Kroth. Planejamos a recepção para os calouros com uma
canção de autoria de Marisa Monte feat Seu Jorge e Flor - Para Melhorar.

Quando você pensa
Que está tudo errado e negativo
E que ainda vai piorar, piorar
Pra todo mundo a vida é difícil
Todos fazem seu sacrifício
Pra melhorar, melhorar
Lá vem o sol
Para derreter as nuvens negras
Para iluminar o fim do túnel
E a luz do céu
Para inspirar o seus desejos
Pra fazer você encher o peito e cantar
Quando você pensa
Que está tudo errado e negativo
E que ainda vai piorar, piorar
Pra todo mundo a vida é difícil
Todos fazem seu sacrifício
Pra melhorar, melhorar
Lá vem o sol
Para derreter as nuvens negras
Para iluminar o fim do túnel
E a luz do céu
Para inspirar o seus desejos
Pra fazer você encher o peito e cantar
Quando você pensa
Que está tudo errado e negativo
E que ainda vai piorar, piorar
Pra todo mundo a vida é difícil
Todos fazem seu sacrifício
Pra melhorar, melhorar
Lá vem o sol
Para derreter as nuvens negras
Para iluminar o fim do túnel
E a luz do céu
Para inspirar o seus desejos
Pra fazer você encher o peito e cantar

Letra da música Marisa Monte feat Seu Jorge e Flor - Para Melhorar.

“Lá vem o sol...”. A partir da canção fizemos algumas perguntas
disparadoras, para conversarmos com os calouros e professores da
FACED/UFRGS presentes no que seria nosso primeiro encontro do ano:
Quem é o seu sol? O que é seu sol? O que te ilumina, te fortalece nesse
momento? Frases que abordamos em nosso momento de acolhimento,
que abria a nossa manhã juntos, que inaugurava nossa aproximação,
entre estudantes e Projeto Geringonça.

Fizemos uma proposta para que todos pudessem se aproximar do Projeto
Geringonça e também pensar o contexto em que vivíamos, uma pandemia
que já havia levado à morte, até aquele momento, mais de 600 mil
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pessoas. Propusemos a todos ouvir a música e refletir sobre nós mesmos
diante do contexto da educação, da formação universitária, da formação
em Pedagogia, assim como sobre o que vivíamos naquele momento.

Abaixo compartilho o cartaz-convite de recepção dos calouros e dos
estudantes da Pedagogia. Na sequência, a segunda imagem, retrata o
cartaz com nossa poesia disparadora de pensamento: “Lá vem o sol…”.

Figura 1: Imagem do cartaz de divulgação “Recepção BIXOS pedagogia 2021”.

Figura 2: Imagem da apresentação de horizontes: “Lá vem o sol…”.
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Alguns relataram que seu sol é a sua família, a sua fé, os seus amigos,
uma professora citou que seu sol é a comunidade acadêmica e a
comunidade da Faculdade de Educação. Foi uma manhã ativa e com o
objetivo de estabelecer relações mesmo que de maneira virtual, cada
estudante e professora em sua casa, através da tela de um celular ou
computador. Dançamos com a música “Para melhorar” e escutamos uns
aos outros. Aqui, destaco a importância de diferenciar o ouvir e a escuta,
“ouvir nos remete mais diretamente aos sentidos da audição, ao próprio
ouvido, enquanto escutar significa prestar atenção para ouvir, dar ouvido
a algo” (BASTOS, 2009, s/p). Portanto, na escuta, nós buscamos dar
significado para o que estamos ouvindo, foi o que fizemos esta manhã.
Escutamos os relatos de cada participante, seja aluno/a/e, seja
professor/a, fizemos relações com nossas vivências. Foi encantador e
tocante, escutar e ser escutado. Em tempos de pandemia, é preciso
acolher, escutar e fazer com que os alunos vejam outras possibilidades de
existir dentro da universidade, foi assim então, que iniciamos nossa
apresentação sobre o Projeto Geringonça [Pedagogias da diferença.
Ecologias da vida].

Para os alunos calouros, iniciamos nossa fala mostrando um pouco do
Geringonça e do Geringonçar. O que é o Geringonça, afinal? O Projeto de
Extensão Geringonça foi criado em 2016 pela professora Daniele Noal Gai,
o projeto contempla a todos, desde infâncias, juventudes, adultos, articula
com a saúde, arte e natureza, deficiências e loucuras. O Geringonça quer
levar os estudantes de licenciatura a “campo”, para espaços educativos,
sendo escolares ou não. O Projeto é repleto de perninhas que o fazem
trilhar, asas que o fazem voar e vontades que o fazem navegar. Sim, ele
trilha, voa e navega, os símbolos do projeto não são em vão, o barco, o
avião… Possibilidades! É voar e navegar para possibilidades com todos os
modos de existir no mundo. Quem são essas perninhas, de quem são
essas asas e vontades? São dos estudantes participantes, junto da
coordenadora, que possibilita todo esse momento lindo de ir para os
espaços, abrir os caminhos e possibilidades dentro da universidade. No
Geringonça, “desde a universidade à comunidade almejamos produzir
encontros alegres e potencializadores de vida (aprendizagens e saúdes)”
(GAI; KROTH; CAMILOTTI, 2018, p.71).

Este foi um momento de acolher, escutar e estabelecer relações com os
calouros da Pedagogia, mas também de compartilhar sobre o que é o
projeto e no que ele acredita, além de convidá-los para serem novas
perninhas para a Geringonça, para vivenciar neste ano e no próximo
ações coletivas e educativas em espaços educativos. Mostramos
possibilidades de sair a campo, mesmo que de forma remota e também
compartilhamos como o Projeto Geringonça atuava de maneira presencial.
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É preciso mostrar possibilidades de sair dentro da universidade, como
atuante no projeto, afirmo que o Geringonça é uma possibilidade de
existir no mundo, é vivenciar práticas pedagógicas para uma pedagogia
da diferença e inclusiva. O Projeto está sempre em (re)construção
articulando com cada participante, seus desejos e vontades de marcar o
mundo através de suas expressões, pedagogias, com arte, com saúde e
com educação.

A partir desse momento tão marcante com os calouros da Pedagogia,
elaboramos um evento de formação com antigos participantes do Projeto
Geringonça para que eles pudessem compartilhar o que viveram no
projeto, cada um com sua singularidade, trazendo seus relatos, práticas e
aprendizagens. Um espaço único nas telas virtuais, seja do computador
ou celular, de escutar e não somente ouvir, de pensar como os dizeres, as
memórias, as experiências podem nos mobilizar e nos influenciar. Como
eu vejo a vida? A identidade de cada um deles vibrava, todos se
entrelaçaram pelo Geringonça. E isso move, faz refletir sobre nossa
existência no mundo, sobre as possibilidades na educação, nas artes, na
saúde e nos brincares.

AS EXPERIÊNCIAS & REFLEXÕES: ENCONTROS COM
ARTE-LUDO-EDUCADORES DO URUGUAI

Nos encontros de formação contamos também com a presença de
estudantes da Pedagogia e professores das Redes de ensino e saúde. Na
primeira proposta e diálogo de formação, recebemos dois antigos
participantes do Projeto Geringonça, propondo o brincar desde o Uruguai,
nos espaços em que ocupavam. Neste dia Mario e Estela nos encantaram
com a ludopedagogia, com histórias sobre o La Mancha, centro de
formação em ludopedagogia, além de suas idas e vindas no Brasil, para
fazer formação de integrantes do Projeto Geringonça em outros anos,
assim como para apoiar e preparar o grupo para a Bienal do Jogo e
Educação no Brasil. O jogo proposto por Mario e Estela incluía usar
diferentes chapéus a cada momento, o chapéu podia ser o que
quiséssemos, um capuz, uma toca, uma sacola, não apenas um boné.
E-x-p-l-o-r-a-r as possibilidades! A proposta previa: CAMBIAR.
CAMBIAR-SE. Mario e Estela contaram a história do La Mancha, as
propostas de jogo que assumem desde a formação em ludopedagogia e a
cada mudança de história, época, cena, imagens, eles mudavam de
chapéu e nós éramos mobilizadas a trocar nossos gorros e adereços de
cabeça também. Segue uma imagem minha em 3 momentos diferentes,
com 3 chapéus diferentes.
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Figura 3: Prints da dinâmica brincante dos chapéus no encontro com Mario e Estela.

AS EXPERIÊNCIAS & REFLEXÕES: ENCONTRO COM
ARTE-LUDO-EDUCADOR DIRETO DE PORTUGAL

O segundo participante que fez a formação, Kauê Carvalho, Educador
físico, trouxe as perspectivas de um educador Waldorf que atua com
pessoas com deficiência em uma comunidade - Serra da Estrela em
Portugal - e atua como educador voluntário, porém, remunerado com
valores solidariamente divididos na comunidade. Kauê se refere ao seu
trabalho atual como “trabalho-vida”, ele atua em uma comunidade de
Pedagogia curativa e socioterapia que estão referenciadas na
antroposofia, ciência que sustenta a pedagogia Waldorf. Segundo Kauê,
na comunidade, há uma construção colaborativa desde a gestão até as
práticas do cotidiano, onde todos são companheiros, nome destacado pelo
educador Waldorf. Ele relatou que acompanha as pessoas com deficiência
desde o café da manhã até a hora de dormir, “todos somos uma grande
família”. Os afazeres cotidianos são realizados por todos, também contou
que todos ajudam, “todo mundo cuida da nossa casa porque é a nossa
casa”. A comunidade atua com infância, juventude, adultos e idosos, ou
seja, com todos. O educador relatou as marcas do Geringonça em sua
prática pedagógica e na vida, a partir de uma pedagogia da diferença, que
acolhe, inclui, escuta, ressignifica o(s) existir(es) do mundo.

O que mais me marcou com essa escuta foi como ele enxerga o mundo
nesse momento, sua perspectiva, ele mostra que os valores estão nas
coisas mais “simples”, mais poderosas, que é acolher, brincar, abraçar, é o
que podemos fazer em nossas práticas pedagógicas e que articulam com
a vida. A pandemia nos mostra cada vez mais a necessidade de
humanizar as práticas, o acolher a todos e qualquer um pode ser uma
mensagem cheia de afeto. Uma brincadeira virtual como a dos chapéus
que vivenciamos com Estela e Mario, o escutar através da arte, não
engessar as práticas, mas torná-las potentes, libertadoras, criadoras,
reflexivas e que respeitem o que é singular, o que é de cada um.
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AS EXPERIÊNCIAS & REFLEXÕES: ENCONTRO COM
ARTE-LUDO-EDUCADORA DO BRASIL

Nosso terceiro encontro foi cheio de potências para pensar em nossas
práticas e no que queremos proporcionar para nossos alunos ou/e
participantes. Recebemos uma graduanda em Pedagogia, a Aline Milena,
mulher que atua na saúde mental em um Centro de Atenção Psicossocial,
que fala como se estivesse recitando um poema forte e intenso, com
muito a nos ensinar. Destaco também a potência da profissional de
educação e saúde na escrita, é de uma força que devora. Aline nos
proporcionou uma roda de conversa através do Google Meet, propôs um
momento musical e de sensações. Ouvimos a música “Asas” da cantora e
compositora Brasileira, Luedji Luna. Durante essa escuta, a palestrante
propôs que sentíssemos com a alma e as mãos o que estava em nossa
volta, parede, vaso de flor, álcool gel... Escutar e sentir a música de olhos
fechados. Senti a textura da minha mesa e das plantas suculentas que
tenho perto de mim. Meus pensamentos voaram em meio a imensidão da
música, meus olhos lacrimejaram… Foi emocionante.

Esse momento articulou com nossas práticas pedagógicas, seja na escola
ou em outro espaço. Devemos proporcionar, propor, vivenciar e
experienciar com os sujeitos, ter uma conexão ativa com eles e com os
espaços que ocupamos. Algo marcante que também me tocou nesse
encontro de formação foi a dinâmica com o baralho “Mulheres e seus
Poderes de Transformações”, no final a Aline trás para refletirmos “qual
meu poder de transformação?”, escrita em uma das cartas. É fundamental
nos questionarmos sobre nossas práticas, trazer nossa identidade e
esperança para os espaços que estamos presentes, conectando nosso
corpo com a alma.

Durante todo momento de formação, foram muitas aprendizagens, novas
trilhas de perspectivas com a educação, arte e saúde. Uma diversidade de
sujeitos, de diferentes lugares no mundo, cada um trouxe sua vivência
pedagógica e pessoal, suas experiências com o brincar, com o jogar, com
o inventar, com os espaços educativos e de saúde. Trouxe potência,
reflexões, questionamentos: o que eu posso fazer para marcar o mundo
em tempos de pandemia, que espaços podemos abordar? O que eu posso
fazer para qualificar minhas práticas pedagógicas, para uma pedagogia da
multiplicidades, da diferença, do acolhimento, da humanização e da
inclusão? Por fim, como podemos aproveitar da melhor maneira a
extensão universitária e o seu princípio, de aproximar a universidade e a
comunidade, em tempos de pandemia?

O questionamento impulsiona para ação e construção! Siga em busca do
teu sol! Descubra o que te move e ilumina! Tenha esperanças para os
novos dias que estão por vir. Faça arte, crie… Fazemos arte para sentir
emoções, sensações, prazeres? Para nos expressar, para nos escutar, para
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sentir, para sonhar, para modificarmos realidades, para nos
transformarmos...

O Geringonça tem como marca a educação, as artes, a saúde e contempla
todos os seres existentes e que povoam os espaços educativos por onde o
Projeto passa. Atua com espaços e pessoas com deficiência a partir de
uma pedagogia da diferença e caminhando sempre para uma prática
inclusiva. Foi encantador perceber como o projeto articulou com cada um
dos participantes ao longo desses anos de existência e ofertas de
atividades abertas na extensão universitária.

AS EXPERIÊNCIAS & REFLEXÕES: ENCONTRO COM ESPAÇOS
EDUCATIVOS

O próximo movimento do Projeto Geringonça foi ir a “campo”, de forma
virtual, por conta da pandemia e dos riscos de se estar presencialmente
nos espaços educativos. Em primeiro momento, entramos em contato
com a Escola Municipal Especial de Ensino Fundamental Professor Elyseu
Paglioli, que foi a primeira escola especial municipal de Porto Alegre,
fundada em 1988, e atende pessoas com deficiência. Nos reunimos com
duas professoras da Escola Elyseu Paglioli, Cinara e Katlin Jeske, que nos
acolheram e foram muito participativas durante todo o movimento do
Projeto com a escola e os estudantes artistas. Além das profissionais da
Escola Especial, recebemos a Giovanna Fiorentini, professora de Artes. As
professoras trouxeram suas experiências com as artes, pessoas com
deficiência e jovens artistas que produzem arte de maneira ativa. Criar,
explorar e sentir a partir, e com ARTE.

O encontro com as professoras foi o ponto de partida para irmos à escola
conhecer os jovens artistas. Fomos ao espaço educativo através do uso da
plataforma digital Google Meet, diretamente com a Escola Especial Elyseu
Paglioli. Nós, pelas telas de computadores de nossa casa, e eles, no ateliê
de arte da escola, através do celular. Conhecemos 3 jovens artistas com
deficiência, que nos ensinaram a sentir a arte.

Levamos para nosso encontro com os jovens da escola e as professoras
artistas brasileiros como Emicida, Gilberto Gil, Anavitória e Rita Lee, além
de um vídeo da Bienal de São Paulo de 2021. Propomos ouvir, escutar
enquanto exploramos canetas coloridas, lápis, pincéis, tintas dispostas em
suas mesas, tecidos e papéis. Azul e amarelo vibravam pelas mãos dos
artistas. Explorar a arte através de sons, seja com músicas ou sons que
nosso corpo é capaz de produzir. Fazíamos perguntas e também trocamos
informações sobre os artistas, as músicas, as letras das canções e obras.
Perguntamo-nos: o que eu sinto quando ouço essa música, quando escuto
esse som? Qual cor posso representar? O que eu estou sentindo no meu
corpo? Com essa cor, sinto e crio minha arte. Sensações, explosão de
cores, arte.
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Em um dos encontros, construímos fitas com cores, palavras, letras,
linhas que demonstrassem e/ou representassem nosso sentimento
naquele momento ou o significado que damos àquela vivência pontual. No
final desse encontro, com as diferentes fitas em cores, tintas, desenhos,
expressões.. Colocamos uma música e dançamos com nossas fitas, cada
um com um movimento, sentindo o som e explorando o ambiente em que
ocupavam, alguns deles, víamos de longe pela nossa tela do meet, pois
estava explorando o outro canto do ateliê enquanto dançavam e sentiam
o som. Compartilho abaixo uma fotografia minha com a fita que produzi
nesse encontro.

Figura 4: Imagem da Karol e a fita produzida no encontro com os estudantes artistas
com deficiência da Escola Elyseu Paglioli.

O Projeto Geringonça nos possibilita sentir, explorar, criar e recriar. É
ação, ir “a campo”, mesmo de maneira virtual. Planejar possibilidades e
explorá-las para torná-las possíveis na vivência do real. Se permitir sentir
e muitas vezes, deixar esse sentimento transbordar, principalmente em
meio a pandemia do COVID-19, que tem causado tantos impactos em
muitas famílias e no mundo. Criar é uma ação que deve ser exercitada e
feita desde as infâncias até as velhices. O criar não é fácil, é sentir,
escutar, ler, ressignificar marcas para algo novo, mas para além disso, é
pensar/construir/produzir algo que faça sentido, a tua identidade, a tua
essência. O recriar é um processo marcante, é questionar de que ponto
eu estou falando agora? Quais outros espaços posso ocupar? Quais
possibilidades posso explorar? No Projeto Geringonça, se experimenta
com o corpo, com a mente. Como citei ao longo desta escrita, o
Geringonça tem a essência, as perninhas, e então, tem parte de cada
participante. Este é um Projeto que se constrói com todos que estão
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presentes, sendo assim, é um espaço de muitas trocas e que se
reconstrói. Este é um ponto que eu destaco como um dos mais potentes,
pois acredito que aprendemos muito com as trocas e partilhas, além de
proporcionar novas aprendizagens e perspectivas, possibilita construir,
desconstruir, e se for necessário reconstruir novamente. É estar presente
no aqui e agora, levar leveza e brincares para espaços educativos e
proporcionar o sentir e o experimentar, respeitando o tempo de cada
sujeito e suas singularidades através da pedagogia da diferença e todos
os modos de existir. Concluo que o Geringonça foi o meu sol, as
aprendizagens com os jovens artistas da escola Elyseu inspiraram-me,
bem como cada relato e vivência trazida pelos antigos participantes do
Geringonça. Neste ano de 2021 nos permitimos sentir e explorar dentro
das milhares de possibilidades em cada canto do mundo, nos
perguntamos sobre “o que é teu sol” e o que te faz pulsar. Aprendi que
cada um pode marcar o mundo com a sua arte e a sua essência!
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NAVEGAR COM ARTE, SAÚDE MENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL:
VENTOS QUE MOVEM O PROJETO GERINGONÇA

Daniele Noal Gai
Andressa Girotto Camilotti

Victória Jantsch Kroth

O ano de 2018 foi de inúmeros desafios na Universidade. O país mudou
muito, o cenário da educação consequentemente foi abalado, desinvestido
e precarizado. O Projeto Geringonça andou por diferentes cenários,
espaços educativos e países com o empenho e dedicação de seus
participantes. Recebemos premiações e destaque pelo movimento entre
unidades, entre áreas, entre profissionais e entre espaços da educação e
da saúde inclusivos. Projetamos e implementamos sérios objetivos para
contribuir significativamente com a inclusão e a liberdade de pessoas com
deficiência e pessoas com transtornos psicossociais. Projetamos um
projeto que caminhava, navegava, voava, pedalava e chegava até a
comunidade, porém, sem qualquer suporte efetivo dos órgãos
responsáveis por incentivo à educação superior e seus estudantes.

No ano de 2018, fizemos estudos de Nise da Silveira e Maria Montessori,
construindo uma série de encontros sustentados nas propostas dessas
duas autoras transgressoras em suas éticas pessoais e em suas
profissões. Nise, uma médica brasileira, e Maria, uma médica italiana,
ambas foram as primeiras em suas turmas de medicina majoritariamente
compostas por homens, além de serem as primeiras em suas épocas a
atuarem de forma notadamente singular e inclusiva. A Nise nos desafiou a
pensar as fissuras que as pessoas com transtornos psicossociais
produzem com suas vozes, suas artes e suas narratividades. Montessori
produziu um método para crianças serem observadas antes de serem
mediadas e incentivadas indistintamente e aceleradamente. Poderíamos
dizer que Nise é uma referência no campo da saúde mental e Maria no
campo da educação especial? E para que servem tais separações, campos,
distinções e categorizações?

Aprendemos que Nise e Maria eram dedicadas em suas profissões e
enérgicas também, nos questionamos sobre suas condutas pessoais e
problematizamos o uso de seus métodos. Capturar pelos métodos não é o
que pretendemos com o Projeto Geringonça. Ser um modelo não
pretendemos com o Projeto Geringonça. Capturas, formatar e engessar as
práticas de arte, saúde e educação é o que mais se faz nas perspectivas
que eliminam a complexidade, a multiplicidade, a sociedade e as culturas.

NAVEGAR COM ARTE, SAÚDE MENTAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL
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Figura 1: Nise da Silveira com interno de hospital psiquiátrico. Fonte: Correio Braziliense

Figura 2: Nise da Silveira com interno de hospital psiquiátrico. Fonte: Correio Braziliense
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Figura 3: Maria Montessori com crianças com e sem deficiência. Fonte: Método
Montessoriano

Figura 4: Maria Montessori com crianças com e sem deficiência. Fonte: Método
Montessoriano

NAVEGAR DESDE A ESCOLA DE ASSENTAMENTO ATÉ O CENTRO DE
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Navegar desde a escola de assentamento da reforma agrária ao centro de
atenção psicossocial: espaços que perambulamos com nossa Geringonça
(2018) e nosso modo de ser Geringa. O que pensamos em educação está
longe dos manuais tradicionais e/ou ortopédicos da saúde (que sabemos
da existência de ouvir, de ver, de ler, de estudar e de viver - somos
usuárias dos sistemas). O que inventamos para navegar e para agir em
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espaços diversos (e em meio a divergência, inclusive) de educação e de
saúde, está distante da saúde que diagnostica afirmando incapacidades,
faltas, defeitos, impossibilidades e limites. Desde a universidade à
comunidade almejamos produzir encontros alegres e potencializadores de
vida (aprendizagens e saúdes).

Neste ensaio narrativo mostramos percursos coletivos singulares em um
Projeto que circula pela educação e pela saúde, e que afirma as
pedagogias da diferença e a ecologia da vida. Projeto que se inscreve nas
vidas de seus participantes, e uma vez participantes, autores e
escreventes. Trata-se de uma pesquisa cartográfica? Trata-se de uma
pesquisa ou extensão? O que afirmamos na universidade diz respeito à
multiplicidade e à composição, sendo inseparável - ao nosso modo e
nosso fazer -, o ensino, a extensão e a pesquisa.

Façamos com singeleza esse exercício de pesquisa (ensino e extensão):
geringonça, multiprofissional, entre filosofias, com pedagogias, na
diferença diferindo. Esta proposta de pesquisa (ensino e extensão) vem
sendo desenvolvida junto com estudantes de graduação e de
pós-graduação, estudantes autodidatas que não se filiaram à
universidade, estudantes que se filiaram a este Projeto por lerem de modo
autodidata textos filosóficos nômades que dialogam com a
contemporaneidade. Este movimento de pesquisa, de escrita, apresentará
detalhes de um Projeto que consideramos relevante justamente por
promover aprendizagens em espaços diversos para e com pessoas com
múltiplos corpos. Estar com, fazer com, construir com, inventar com,
aprender com, ensinar com, conversar com: com-viver é uma ética
plausível no contemporâneo com grande saúde! Como um contemporâneo
com grande saúde? Afinal, quem tem grande saúde, as pessoas, a
natureza, as coisas, o contemporâneo? Sim, neste projeto descolamos os
olhares e entendemos com tanta importância a ecologia quanto a
economia, seja dos afetos seja dos desejos. Sim, neste projeto pensamos
na ética da natureza, nos direitos da natureza, inclusive. Sim, neste
projeto interessamo-nos pelas pessoas que aprendem e vivem de outras
formas e com outros corpos.

A educação não é, todavia, apenas ou basicamente uma questão
de conhecimento. Ao estudarmos, com certeza obtemos
conhecimento, aprendemos fatos, mas, sobretudo, estimulamos
nossa inteligência; isto é, desenvolvemos e exercitamos nosso
poder de pensar. Nesse sentido, em seu nível mais básico, a
educação é sempre autodidatismo. Ninguém pode estudar por
você, e o poder de pensar já está sempre dentro de você. Sua
inteligência tem de ser cultivada. O autodidatismo, claro, não
significa livrar-se de professores ou destruir escolas. Significa que
esses relacionamentos e essas instituições devem ser orientadas
para a criação de ambientes que conduzem ao estudo. A maior
contribuição que um professor pode dar é o reconhecimento de
que cada aluno tem o poder de pensar e o desejo de usar essa
inteligência para estudar. O estudo é a essência do autodidatismo
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e, infelizmente, é bastante raro nas formas atuais de educação. O
autodidatismo deve ser organizado como um exemplo - talvez o
exemplo paradigmático - de acesso livre ao comum, incluindo
informações, conhecimentos, ferramentas de estudo etc., livre de
obstáculos financeiros e também de obstáculos provenientes do
dogmatismo e da censura (NEGRI; HARDT, 2016, p. 103)

ARTE, SAÚDE E EDUCAÇÃO: É PRECISO UMA RECEITA PARA
NAVEGAR?

Educação? Saúde? Educação e saúde? Quais as ligações que podemos
tecer? O que podemos pensar, relacionar, misturar, criar? E se
adicionarmos Arte à essa mistura, será que esse bolo cresce? Será a
saúde a forma, educação a massa e a arte o fermento? Será que é
possível separá-las? E o bolo dá certo sem um desses ingredientes?
Podemos criar novas receitas com eles? Qual o papel de cada um para que
a receita dê certo? Saúde o suporte, educação a base, arte a vida. Esse
movimento, que se denomina Geringonça, tem em sua experiência, o
sentir, o coletivo, o estudo, a leitura compartilhada, as outras formas de
escritas que não somente o texto, a vida. Podemos dizer que nossa
experiência teórico-metodológica fermenta na experienciação? E se
pensarmos com Spinoza (2007) diríamos que essa experiência é paixão
alegre? Paixão que nos compõe e nos expande, produzindo, sendo
potência para diferirmos e sermos o que podemos, o que se pode ser, o
que se é (em construção de si).

Definição geral dos afetos: o afeto, que se diz pathema (paixão)
do ânimo, é uma ideia confusa, pela qual a mente afirma a força
de existir, maior ou menor do que antes, de seu corpo ou de uma
parte dele, ideia pela qual, se presente, a própria mente é
determinada a pensar uma coisa em vez de outra (SPINOZA,
2007, p. 152). Espinosa vive sua existência de acordo com os
princípios da ascese hedonista do filósofo do Jardim, uma vida
propriamente epicurista, portanto: vida saudável, sóbria, privada
de paixões negativas, voltada para a coincidência entre seus
princípios e seu cotidiano; vida de composição com desejos a
esculpir; vida de organização dos prazeres segundo uma
aritmética destinada a gerar mais Alegria ao menor custo
existencial; vida livre das bugigangas do haver mundano,
inteiramente voltada para as virtudes verdadeiras: a razão, a
contemplação, a sabedoria, a alegria, a beatitude (ONFRAY, 2009,
p. 236).

Objetivamos, talvez, através de nossas experienciações, a promoção e
junção entre saúde, educação e artes. Saúde como o nosso estado atual
e bem estar - seja físico ou mental. Educação como as relações que
tecemos ao longo do caminho, com aprendizagens, trocas, partilhas,
contaminações, sensações, afetos, potências, experiências, redes,
coletivos. Arte como o ponto de intersecção, de encontro, de reflexão,
um espaço, o limbo de expressão, de sentimentos, de sensibilidade, de
reconhecimento. Percebemos essa relação, e sua importância, em nosso
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cotidiano? Paramos para pensar sobre o que nos constitui, nos constrói,
nos toca, nos atravessa, nos afeta, nos vaza? Sobre como estamos,
nossas percepções, sensações, emoções e sentimentos? Ou passamos a
maior parte do tempo sustentando a afirmação de que somos seres
racionais, cartesianos, sem sentimentos, críticos, produtivos? Lucro,
produtividade, capital e bens, vem antes da vida? E os sentimentos, e o
amor? Maturana (2002) já nos dizia: somos seres emocionais, antes de
racionais.

MONTAMOS A GERINGONÇA, NAVEGAMOS…

Entendendo a emoção como movimento e base para qualquer
aprendizagem, estivemos em diversos espaços, de diferentes países,
promovendo ações ético-político-estéticas. Por meio do Programa de
Extensão Geringonça [Pedagogias da diferença. Ecologias da vida.
Sustentabilidade] (2018), da Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, cocriamos linhas de fuga, buscamos nossa
vontade de potência, vivenciamos, experimentamos e compartilhamos
nossas emoções e percepções. Para além da Universidade, transitamos
por escolas de periferia e assentamento, instituições públicas e privadas,
ocupações, universidades, ruas e países da América Latina.
Autoproduzindo intervenções e realizando ações que instiguem o olhar
sobre si e o outro, sobre o nosso corpo, nossa cidade, nosso território,
nossas redes e conexões. Misturando pedagogias, artes, saúdes,
filosofias, diferenças, agindo com/no mundo e permitindo-nos sermos
transformadas.

E é transitando pela Ética e Vontade de Potência em Spinoza (2007),
entre teias, redes e traços em Deligny (2015), na Educação Popular
problematizadora de Freire, na autopoiese, razão e emoção em Maturana
(2002), na loucura vivida e co-criada por Nise da Silveira (2018), que
nossa Geringonça propõe e busca evidenciar experiências filosóficas,
poéticas, brincantes e loucas em/com cada corpo. Um corpo singular,
que habita diferentes territórios e se desterritorializa a cada encontro.
Corpo único, que compõe outros corpos, que é corpo porque é coletivo,
multidão. Corpo emaranhado, que se cria, modifica, transmuta, varia.
Corpo que joga, interage, afeta, sente, transcende e a partir disso,
reinventa o mundo.

NAVEGAÇÃO: AÇÕES EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM SANTA
FÉ - ARGENTINA

Com o intuito de despertar olhares, sentimentos e sensibilidades, uma de
nossas ações ocorreu no Seminário de Extensão da Universidad del
Litoral (UNL), em Santa Fé – Argentina. No momento do lanche coletivo,
organizado por uma associação de economia solidária de usuários de
saúde mental, distribuímos corações feitos de dobradura com frases
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dentro, como: “Você já abraçou alguém hoje?”, “Tens declarado seu
amor?”, “Se ame! Se valorize”, “Você e seu próprio lar!”, “Somos uma
mistura!”. Artesanias feitas à mão, simples e no improviso, movidas pelo
desejo de criar um espaço, um momento, que propiciasse o pensar sobre
quem somos, como nos compomos e conectamos, nossas diferenças e
semelhanças, nossas redes, teias e vínculos. Um instante de poesia. Um
momento de singeleza, de delicadeza. Assim, como forma de
agradecimento pelo lanche preparado, entregamos os corações às
cozinheiras e nos afastamos. Após abrir o coração, elas começaram a se
abraçar. Instantaneamente. Afetou, tocou, emocionou. Troca de
sentimentos, interações que vão além de qualquer escrita, que
transpõem as palavras. Depois de se abraçarem, elas andaram até onde
estávamos e nos abraçaram também, retribuindo os afetos. Coisa de
louco! Das coisas boas de fazer extensão universitária que opera com
poesia e enunciados ético-políticos mobilizadores de mudanças de ações,
expressões, rotinas e comportamentos.

Figura 5 – Intervenção do Projeto Geringonça em Santa Fé, Argentina. Acervo do
Projeto.
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Figura 6 – Intervenção do Projeto Geringonça em Santa Fé, Argentina. Acervo do
Projeto.

A vida é um quadro que segue se transformando, e sendo transformada
por nós, a cada momento surgem novas cores, desejos, sentimentos.
Somos seres autopoiéticos, que se autoproduzem e auto-organizam por
meio das forças orgânicas. Ao tecermos uma pedagogia viva, pedagogia
do agora, integrativa, estamos construindo um mundo mais humano e
sensível. O bem viver que buscamos, para nós mesmos e para o coletivo,
é o que valoriza o simples e corriqueiro, a natureza, as nossas origens.

Assim, acreditamos na importância do outro e na necessidade de
reconhecer suas diferenças e singularidades, para potencializar a
multiplicidade do ser e do viver. O Geringonça, além de linha de fuga,
nos permite ‘Criar Com’. Elemento essencial quando se pensar na
dimensão política que há na academia. Educação popular; saberes
populares; medicina tradicional e familiar; terapias integrativas;
soberania alimentar; agricultura familiar, orgânica e ecológica; sistemas
simbióticos. Não seria esse o caminho saudável para a existência
humana? Conteúdos complexos e difíceis de serem explorados com
crianças, com pessoas com deficiência, com usuários de saúde mental?

O Projeto Geringonça e suas experiências de ‘Encontro Com’ utiliza-se da
conversação, da combinação, da afetividade, da amorosidade, assim
como da expressão e exploração estética, ou plástica, de seus
conteúdos. Lembramos e relemos, retomamos e revivemos a Pedagogia
de Maria Montessori ao convidar para explorar e aprender com os
conceitos complexos como os que mencionaremos neste artigo. Vejamos
o que ela nos dizia sobre o simples-complexo gesto de desenhar o
desenho:
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Não ensinamos desenho fazendo desenhar, mas oferecendo a
oportunidade de aprimorar-se com os instrumentos de expressão.
E penso que isto constitui uma autêntica contribuição para o
desenho livre, muito melhor do que esses encorajamentos a
desenhos monstruosos e incompreensíveis. A análise das
dificuldades - análise dos “componentes” - é, ela também, um
meio eficaz para o aprendizado de todos os conhecimentos. E no
desenho, de um modo especial, encontram-se elementos
diferentes: o contorno e a cor. Ora, é a delimitação dos encaixes e
o preenchimento dos desenhos que preparam a mão para uma
execução segura desses dois elementos. E são vários os meios -
lápis de cor, aquarela - que oferecemos às crianças para que
façam representações, mesmo sem contorno linear. Damos
também pastéis, ensinando a técnica. Assim, a criança
aperfeiçoa-se por meio da educação sem que seja necessário
intervir em seus trabalhos espontâneos. A intervenção no trabalho
é sempre um obstáculo que interrompe o impulso interior da
expressão (MONTESSORI, 2017, p. 282).

NAVEGAÇÃO: GERINGONÇAR E IR ÀS ESCOLAS ENCONTRAR
CRIANÇAS

Criando com - com saúde, com artes, com educação, com coletivos -
vivemos bons encontros na Escola Municipal Rui Barbosa, localizada no
assentamento Capela, no município de Nova Santa Rita - RS. Neste
território trocamos histórias, melodias, magias, imaginação e
experiências da vida no campo. Nossos encontros foram marcados por
roda e música. Na roda conseguimos nos ver e interagir de forma
horizontal, as energias se encontram, se conectam. Nessa roda, a
imaginação fez surgir um caldeirão e jogamos palavras boas dentro dele,
como: amor, amigos, família, alegria, geringonça, sanduíche etc.
Preparada a mistura, todos nós pulamos dentro do caldeirão e saímos
melecados com as coisas boas que tínhamos compartilhado. Coisa de
louco!

Nesses encontros também conhecemos a história da Gatuxa, uma
gata-bruxa-confeiteira que preparava maravilhosas receitas. A Gatuxa e
as crianças criaram um vínculo muito forte, e a gata confeiteira enviava,
por meio de suas ajudantes, receitas veganas, receitas especiais e
criadas para suas amigas e seus amigos. A primeira receita enviada para
as crianças pela Gatuxa foi o ‘Brigadeiriz’ - brigadeiro vegano que deixa
todo mundo feliz. No outro encontro, enquanto estava no México,
visitando a Casa Azul da Frida Kahlo, a Gatuxa mandou uma receita de
Guacamole - comida típica do país - para ser feita e compartilhada entre
todos nós. Comida sustentável, natural, orgânica e sem exploração
animal que pode ser feita em casa ou na própria escola. Ingredientes
simples que podem ser encontrados no abacateiro, no pé de cebola, no
pé de tomate, no pátio da escola, na horta construída e cuidada pelos
alunos, pais e professores. Simples e significante. Aprendizagem
experienciada, saboreada, compartilhada, significativa. Experienciação
significativa, conversada, artistada e contextualizada.
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Figura 7: Intervenções do Projeto Geringonça na Escola Municipal Rui Barbosa, Nova
Santa Rita, Rio Grande do Sul, Brasil.

Figura 8: Intervenções do Projeto Geringonça na Escola Municipal Rui Barbosa, Nova
Santa Rita, Rio Grande do Sul, Brasil.
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Quanta filosofia cabe na ação de uma criança? Corpos pulsantes que
demarcam o lugar onde habitam, apropriam-se do espaço, do seu
território que se encontra com os dos outros, permitindo-se sentir e ser.
Ali, aconteceu uma obra de arte coletiva feita de maneira simples e
orgânica. Experiência sensível, pedagogia sensível, que se conecta com
os sentimentos, com o cotidiano e a vida das pessoas que participam
dela. Educação popular, educação para a emancipação e autonomia.
Feminismo e veganismo foram temas trazidos para nossas rodas e
vivenciados por crianças de seis a onze anos. Rodas que unificam o que
sentimos com o que estamos (re)conhecendo no mundo, potencializando
os processos educativos vividos a todo instante. A imaginação, as artes,
a expressão, as emoções são os caminhos para transitar neste locus
promotor de saúde. A criança nos lembra que podemos viver de forma
mais leve e brincante, expressa sua liberdade natural sendo ela mesma.
A criança tem espírito livre. Não separa, como acredita-se desde
Descartes, a mente do seu corpo. Ao contrário, assume o que nos
compõe, uma vez que somos corpo, sem separações entre corpo, mente
e espírito. Torna-se importante lembrar aqui a autopoiesis: potência de
todos e cada um de produção a si próprio na ação. O que caracteriza o
ser vivo é sua organização autopoiética. Seres vivos diferentes se
distinguem porque têm estruturas distintas, mas são iguais em
organização. Nos compomos em nossos movimentos, imaginações,
expressões e afetos. Nos compomos em singular e coletivo.

NAVEGAÇÃO: ENCONTROS COM ESTUDANTES E PROFESSORES DA
PÓS-GRADUAÇÃO

Percebemos essa separação entre razão e emoção, a dificuldade de olhar
para si, de pensar o abstrato, aproveitar a imaginação, pensar além
daquilo que se sabe bem e que domina, em uma de nossas oficinas com
pós-graduandos. Parece que ao adentrar o ‘templo do saber’ – a
universidade – esquecemos de nós mesmos e tudo precisa ter uma
explicação, um motivo, um embasamento teórico, um referencial, uma
linha de pesquisa, uma área de abordagem, um grupo de pesquisa, um
orientador que possa endossar... Ao iniciar estudos na universidade
esquecemos da criança que fomos, e de que ela ainda nos habita. O
modelo representacionista ainda nos marca e limita, pois acreditamos
que estamos separados do mundo. Essa crença não permite compor com
o mundo, com a natureza, com o universo, que fazem parte do que
somos. Deslocamentos, seja de olhar, de pensamentos, de visão,
desacomoda e incomoda. Pensar, de forma abstrata as redes que nos
constituem, os trajetos internos e externos que percorremos, é difícil.
Observar por outro ângulo, com um outro olhar, ir além da normalidade
já imposta, é difícil. Coisa de louco!

NAVEGAÇÃO: QUEM É ESSE LOUCO COM QUEM NAVEGAMOS?
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Mas, que coisa de louco é essa? Quem é louco? O que é loucura? Quem
define quem é normal e quem é louco?

Assim como a física quântica não distingue matéria de energia,
Jung também não separa matéria e psique. Isto é o que me
fascina particularmente em Jung: o que leva os indivíduos, que
estão vivendo outros estados do ser que se fragmentam, a tentar
restabelecer a unidade própria de cada um. Os pequenos modos
da substância infinita, como diz Spinoza. E esses modos tem o
direito de ser eles próprios (SILVEIRA, 2009, p. 222).

Confiamos que diferentes estados do ser podem e devem ser respeitados
em uma arte que é saúde e que é educação. Diferentes estados do ser e
seus modos de existir podem ser mobilizados pela arte entrecomposta
com a saúde e entrecruzada com a educação. Somos modos da
substância infinita. Modos que buscam a sua potência, e a partir dos
encontros potencializam sua ação no mundo. Defendemos obras
coletivas que respeitam os modos próprios de ser, e entendemos que
essas obras coletivas provocam estranhamento, repulsa, recusa, e até
mesmo destruição por parte daqueles que se negam a experienciar a
arte com a saúde e com a educação. Reviver a imaginação que tínhamos
‘da’ ‘e’ com a natureza na infância – e ainda temos –, imaginar mundos
mais alegres, coloridos e amorosos. De que forma todo esse contexto
reconhecido na universidade nos influencia, influencia e afeta nossa
saúde? Espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão! Ainda
assim nos perguntamos: como trabalhar, experienciar e valorizar essa
loucura? A loucura que é. O louco que é. A pessoa e seus modos de
existir. A pessoa e seu modo aracniano de ser. O louco que produz redes.
O louco que anda, anda, anda. A louca que pinta, borda, interage, faz
filme e escreve poesia - e reside no Hospício. Quem na pós-graduação
produz mais do que ela, nos perguntamos! Como trabalhar com essa
loucura que não atrapalha, que compõe, que traz leveza, que possibilita
saúde? Como trabalhar com essa loucura que contribui com as artes,
com a saúde e se relaciona diretamente com o fazer da educação?

NAVEGAÇÃO: O QUE SUSTENTA NOSSA LEVEZA, AS ONDAS QUE
NOS MOVEM...

O que lemos? É preciso ler para ter argumentos e sustentar ações
Geringonça? Do que falamos? De emoção – como espírito de aventura.
De vida como obra de arte – coragem. De coisa de louco - por ser
experienciação que nos atravessou ao longo dos diferentes encontros nos
diversos espaços que navegamos. De coisa de louco, como na terceira
forma do conhecimento de Spinoza, em que esta forma de conhecimento
se expressa na capacidade de experimentar a eternidade nas/das coisas,
experimentar algo que está fora do tempo, a essência da potência em
nós, aquilo que há de eterno e se expressa através de tudo, cada coisa,
cada substância, cada força de cada matéria, em cada pedrinha, galho,
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flor, criança... Spinoza (2007) postula a existência de três gêneros de
conhecimento: as experiências vagas, o pensamento dedutivo da razão e
a apreensão imediata através da ciência intuitiva. O primeiro gênero de
conhecimento se dá de maneira não sistemática, por ouvir dizer. O
segundo é prevalente do árduo trabalho das deduções lógicas da razão.
O terceiro gênero, tido por Spinoza como a maneira mais elevada de se
obter conhecimento, se faz de forma direta, sem os rodeios do
pensamento.

Geringonçamos com as teorias? Somos apaixonadas pelas escrituras que
se filiem aos modos avessos de dizer do ser, do estar, do aprender.
Geringonçamos com os teóricos e as teóricas, os autores e as autoras, as
escritoras e os escritores, e, sobretudo, com aqueles que têm saberes de
experiência e se dispõem à partilha com todos e qualquer um.
Encantadas pelo infinito, por Nise da Silveira, por Spinoza. Formarmos
uma teia, nos tornarmos rede de apoio à geringonça com quem
reconhecemos e com as coisas que reconhecemos.

NAVEGAÇÃO: VENTOS QUE LEVAM NOSSO BARQUINHO ADIANTE!

Pulsões, (in)tensões, incomodações e desejos nos levaram a ocupar
diversos espaços com nossa Geringonça. Nosso barquinho se move,
marca e cria histórias. Produz afetos e une potências. Interage e compõe
com o outro. Une arte-saúde-educação em uma pedagogia da leveza, da
intuição, da sensibilidade. Valoriza a conexão com nós mesmos e com o
outro, os múltiplos corpos e suas formas de se autoproduzirem.
Reconhece, inclui e convive com as distintas intensidades e estados do
ser, com nossa criança interior e suas manifestações. Esse jeito de ser
Geringa impulsiona nosso barquinho, fortalece com espírito de aventura,
coragem, perseverança e paixão para seguirmos navegando e
expandindo nossa rede!

53



Figura 9: Registros de crianças para presentear o
Projeto Geringonça. Acervo do Projeto.

Figura 10: Registros de crianças para presentear o
Projeto Geringonça. Acervo do Projeto.

O que afirmamos na universidade diz respeito à multiplicidade e à
composição, sendo inseparável – ao nosso modo e nosso fazer –, o
ensino, a extensão e a pesquisa. Concluímos sugerindo que façamos com
singeleza exercícios de pesquisa (ensino e extensão): geringonça,
multiprofissional, entre-filosofias, com-pedagogias, na diferença
diferindo. O Projeto vem construindo materialidades e visualidades,
memórias e fotocartografias, registros e histórias, que demonstram que
a produção da grande saúde está atrelada - inseparavelmente e
irremediavelmente - do encontro alegre, inclusivo e aberto ao outro.

A grande saúde - nós, os novos, sem nome, de difícil
compreensão, nós, rebentos prematuros de um futuro ainda não
aprovado, nós necessitamos, para um novo fim, também de um
novo meio, ou seja, de uma nova saúde, mais forte alerta alegre
firme audaz que todas as saúdes até agora (NIETZSCHE, 2012, p.
258).
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PROJETO GERINGONÇA GANHA PRÊMIO CAROLINA BORI

Andressa Girotto Camilotti
Victória Jantsch Kroth

Estivemos no VIII Congresso Brasileiro de Educação Especial e XI
Encontro Nacional de Pesquisadores da Educação Especial! O evento
aconteceu entre os dias 14 a 17 de novembro deste ano, na Universidade
de São Carlos (UFSCar) em São Paulo. Sendo um dos principais eventos
da área de Educação Especial, contou com milhares de educadores e
pesquisadores de todo o país. Participamos apresentando o trabalho “Arte,
Filosofias e Pedagogias Geringonça: por uma Educação Inclusiva”
apresentado pelas Geringas e estudantes de pedagogia Victória Kroth e
Andressa Camilotti. Nossa surpresa foi quando, retornando de São Paulo,
o grupo recebeu a notícia que havíamos ganhado o Prêmio Carolina Bori,
na sessão relato de experiência! Ficamos muito alegres por esse
reconhecimento, e com mais fôlego para seguir navegando!

SESSÃO PÔSTER

Figura 1: Participantes do Geringonça ao lado do pôster apresentado no evento.

56



Figura 2: Varal, Lãs e tecidos do Geringonça na Ufscar

Além de apresentar o relato em formato de pôster, as Geringas também
realizaram uma intervenção artística-afetiva.

Redes com lãs, linhas, cordões, retalhos de tecidos e questionamentos se
espalharam pelo câmpus da UFScar.

Somos em rede! Somos muitas-muitos! Somos coletivo! Deixe-se afetar!
E se a gente se juntar ao invés de competir?
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Figura 3: Varal, Teias, Lãs e Tecidos do Geringonça na Ufscar.

Figura 3: Lãs e tecidos do Geringonça na Ufscar.
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GERINGONÇANDO ARTES E SONS DO CORPO:
UMA EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES DA PEDAGOGIA COM JOVENS

ARTISTAS DA ESCOLA ELYSEU PAGLIOLI

Karolyne de Oliveira Castro
Rute Adriane Schaab

Esta escrita representará os movimentos e as vivências de duas
estudantes da Pedagogia mergulhando no Projeto de Extensão Geringonça
[Pedagogias da diferença. Ecologias da vida]. Falaremos sobre as
potências do Geringonça e as artes produzidas com os jovens artistas da
Escola Municipal Especial de Ensino Fundamental Elyseu Paglioli. O projeto
atua com todos desde as infâncias, juventudes, deficiências e todas as
maneiras possíveis de existir nesse mundo tão diverso.

Os três encontros de formação do Projeto Geringonça: Pedagogias da
diferença. Ecologias da vida. Ouvir, brincar, partilhar, geringonçar, que
ocorreram ao longo de 2021 nos convidaram a brincar coletivamente,
mesmo que de forma virtual. Cada participante trouxe uma vivência
singular e única de grande potência. Nestes encontros convivemos com
pessoas que nos encantaram com seus relatos de pedagogias sensíveis,
inclusivas, acolhedoras caminhando para uma pedagogia da diferença,
com experiências brincantes. Um alento para a distância social pela qual
passamos devido a pandemia da Covid-19 e a suspensão de atividades
presenciais para a comunidade universitária da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. Após os encontros, o projeto proporcionou um
encontro virtual com duas professoras da Escola Elyseu Paglioli, Cinara e
Katlin, mais conhecida como “profe Kaká” e a professora de Artes,
Giovanna Fiorentinni. As professoras trouxeram suas experiências com as
artes, pessoas com deficiência e jovens artistas. O encontro foi
encantador e cheio de potências em relação às práticas pedagógicas e as
pessoas com deficiência. Este encontro foi o que instigou irmos a “campo”
de modo virtual para a escola Elyseu para que pudéssemos conhecer os
jovens artistas da escola especial e oportunizar trocas de vivências e
saberes, explorando as artes através da musicalização. “A arte pode levar
ao desenvolvimento de um amplo leque de qualidades criativas e
capacidades críticas” (De Eça, 2010, p. 16). Pensamos em cada
possibilidade de prática, dentro do que acreditamos ser ações potentes.

O primeiro momento após a formação foi a preparação do encontro com
os jovens artistas. Realizamos uma reunião de planejamento para duas
intervenções na Escola Elyseu Paglioli. Cada intervenção foi resultado da
junção de ideias dos participantes do Projeto Geringonça. Com o objetivo
em comum de convidar os alunos da Escola Elyseu para os brincares
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artísticos e musicais, explorar as possibilidades do corpo com a arte e a
música. Promover educação e saúde através de momentos brincantes.

O planejamento foi construído em conjunto, com duas estudantes da
Pedagogia, Karolyne e Rute, a Professora de Artes Visuais Giovanna e a
Coordenadora do Projeto, Daniele Noal Gai. O que nos traz o sentimento
de uma docência compartilhada potente, com um pedacinho da identidade
docente de cada participante, suas vivências, experiências e sentimentos.
A sensibilidade e saberes docentes transbordam durante todo o momento
de planejar. Nossa reunião de planejamento foi pautada na arte e no
pensar artístico, “O fazer artístico e o encontro com trabalhos de arte tem
a potência de gerar conflitos, de gerar incômodos que provocam a
reflexão sobre nossas relações na escola e com a escola” (FIORENTINI, p.
47, 2021). A partir das reflexões, surgiram questionamentos potentes
para pensarmos sobre nossa prática na escola Elyseu com os jovens
artistas, “Como me expresso através da arte? Como podemos convidá-los
a saborear essa expressão?” Pensar em uma prática que proporcione os
sujeitos como ativos no seu processo de aprendizagem, de saúde, de arte.
Exercitar o experienciar e o criar, sem trazer a diferença como foco.

O entendimento de diferença não como o que foge à norma é de
grande importância na construção de espaços inclusivos com
respeito aos indivíduos. Há necessidade de entender a diferença
como potência, como a possibilidade de aprender na relação com o
outro, estimulando a curiosidade e não o medo.
(FIORENTINI, p. 47, 2021).

Figura 1: Print do encontro de planejamento das intervenções.

No dia 10 de novembro de 2021 realizamos a primeira intervenção. A
professora Kaká, nos enviou uma imagem dos 3 (três) alunos na espera
do nosso encontro. Imagem encantadora, pois eles estavam no espaço da
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escola, no ateliê de arte, com a mesa repleta de materiais. Nesta escrita,
os alunos não serão identificados, portanto, os nomes serão fictícios e
representados como Lucas, o jovem artista 1, Renan, o jovem artista 2 e
Miguel o jovem artista 3. As imagens não mostrarão os rostos para
preservá-los e por orientação das docentes da Escola Elyseu Paglioli que
participaram da construção e promoção deste encontro entre Universidade
e Escola.

Figura 2: Foto dos alunos na espera do 1º encontro.

Iniciamos nos apresentando através das Artes. Escolhemos músicas e
artistas Brasileiros que são especiais para cada uma de nós e que nos
representam de alguma maneira. Nestes encontros, através das telas,
proporcionamos produzir arte com músicas, compositores e artistas da
Bienal de São Paulo de 2021. “Faz escuro, mas eu canto”, tema da Bienal
do ano de 2021, de autoria de Thiago Mello, escolhido para ser explorado
pela Professora Daniele.

Nós trouxemos também para o momento inicial o artista Emicida, que é
um rapper, cantor, letrista e compositor brasileiro, e o Gilberto Gil, que é
um cantor, compositor e instrumentista com. Emicida e Gil interpretam a
música “É tudo pra ontem“, escolhida pela estudante Karolyne. A
estudante Rute escolheu a Anavitória, que é um duo musical brasileiro,
que interpreta junto de Rita Lee, que é cantora, compositora,
multi-instrumentista, atriz, escritora e ativista brasileira, de ascendência
norte-americana e italiana, a música “Amarelo, azul e branco“.

Enquanto as músicas selecionadas tocavam, propomos que fossemos
ouvindo e sentindo com o corpo, registrando em fitas de tecidos ou papéis
as nossas sensações e sentimentos, nos permitindo a leveza de ouvir,
explorar os materiais e fazer a nossa arte, única e singular. Cada um no
seu tempo, criando, pintando, explorando cores e texturas e produzindo
arte. Nestes momentos construímos partilha e vínculo, ainda que através
das telas. Com o término de cada música compartilhamos sobre as artes
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produzidas por todos nós e refletimos o motivo de escolhermos certas
cores e elementos, ressignificando as músicas escolhidas. Relacionamos
as cores vivenciadas nas artes: amarelo e azul com a música da
Anavitória e Rita Lee. Finalizamos este encontro com uma música,
sentindo o som e permitindo trazer para o corpo as sensações, dançamos
com nossas fitas, mexendo nossos corpos com os elementos construídos
ao longo do nosso encontro, remexendo com tudo que vivemos e
construímos nesta manhã tão significativa. O primeiro encontro foi
marcado pelas sensações e pelas ARTES produzidas COM jovens artistas
da Escola Especial Elyseu Paglioli.

A segunda intervenção ocorreu no dia 17 de novembro de 2021 e
iniciamos com uma exposição de artes virtual das obras feitas na semana
anterior, criando um catálogo artístico. A seguir, disponibilizamos as
imagens das obras da amostra virtual para a Escola:

Figura 3: Imagem da capa do catálogo artístico.

Figura 4: Imagem da fita produzida pelo estudante 1 no 1° encontro.
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Figura 5: Imagem da fita produzida pelo estudante 2 no 1° encontro.

Figura 6: Imagem da fita produzida pelo estudante 3 no 1° encontro.
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Figura 7: Imagem da fita produzida pela participante e autora Karolyne Castro no 1°
encontro.

Figura 8: Imagem da fita produzida pela participante e autora Rute Schaab no 1°
encontro.

No momento de retomar as imagens produzidas no primeiro encontro, o
Renan, relacionou cada colega com a imagem e sua obra, ou seja, ele foi
ativo nesse processo de exploração e retomada das obras produzidas. Em
seguida, desenvolvemos outra atividade expressiva, exploramos os sons
através do nosso corpo. Em conjunto com o Renan, produzimos sons
apenas com o corpo e em contato com objetos e materiais como o chão, a
cadeira e a mesa. Convidamos ele para perceber as diferenças entre os
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pés que batem descalços no chão e os pés que batem com chinelo, as
palmas que podem bater abertas e fechadas e o braço que produz sons
diferentes de acordo com o local onde se bate. Depois da exploração em
conjunto, chegou o momento de brincar e produzir arte em um quadro,
material que estava disponível no ateliê da escola Elyseu para este
segundo encontro. A brincadeira artística da vez era a do “Maestro” em
que cada participante foi o condutor, fazendo o papel de Maestro.

Cada um dos Maestros e Maestrinas foi produzindo sons com o corpo e
com os objetos à sua volta, os demais participantes da atividade, ao
sentir os sons, produziam sua arte e registravam plasticamente os sons
nos quadros e painéis selecionados para esta atividade. Com os diferentes
tipos de sons o Renan e a Professora Kaká construíram seus painéis
transbordando em desenhos o que escutavam.

Os encontros foram de ARTE, com estudantes artistas com deficiência,
eles em um ateliê de arte da escola e nós do Projeto Geringonça de
nossas casas. Na figura 8, trazemos uma imagem do fechamento do
último encontro na Escola Elyseu.

Figura 9: Fechamento do último encontro na Escola Elyseu, dinâmica do maestro.
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Figura 10 : Imagem do painel produzido pela Professora Kaká no 2° encontro.

Figura 11: Imagem do painel produzido pelo estudante 1 no 2° encontro
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EXPERIÊNCIA-AÇÃO: PAULO FREIRE, LEITURAS DE MUNDOS E AS
POSSIBILIDADES PARA REINVENTAR-SE ÉTICA E AMOROSAMENTE

Andressa Girotto Camilotti
Victória Jantsch Kroth

Texto escrito para o “XX Fórum de Estudos: Leituras de
Paulo Freire”, no eixo Temático “Paulo Freire: educação

ambiental, ética e espiritualidade”. 2018.

“e que eu possa
cada vez mais desaprender

de pensar o pensado
e assim poder

reinventar o certo pelo errado”
Ferreira Gullar4

Nosso primeiro Fórum de Leituras Paulo Freire. Nossa primeira carta
pedagógica. Como nos diz Freire, o saber da experiência feito5.
Escrevemos sentindo e vivendo, compartilhando parte de nossas
trajetórias no atual curso de Pedagogia, da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). Os tempos em que vivemos são de
desconstrução, retrocessos, questionamentos e incertezas. Muitos
entendem por crise. Nós compreendemos como o tempo de resistências,
tempos de recriar-se e reinventar-se diante deste mundo, muitas vezes
injusto. Essa resistência é a micropolítica do Ser, nossas ações no mundo,
a nossa Ética. Ética do inacabamento6. Ética viva-orgânica-real-freiriana.
Ética das cosmovisões. Pode então, ser o tempo da Potência da Vida, onde
a busca pelo Ser Mais7 pulsa em cada uma de nós.

É nessa busca, que, através da Experiência-ação de Extensão
Universitária crítica, participamos do Programa de Extensão “Geringonça
[Pedagogias da Diferença. Ecologias da vida]” e convivemos no ano de
2017 com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa,
localizada no Assentamento Capela no município de Nova Santa Rita. O
Geringonça mistura éticas de viveres, artes, saúde, educação,
brincadeiras, pessoas, deficiências, filosofias, com o intuito de despertar
sujeitos mais sensíveis, críticos e conectados entre si, com o mundo e a
natureza. Reconhecer a importância do outro e suas influência, nossas
marcas, traços, teias8, redes e apoios. Nos unir, reconhecer, respeitar e

8 DELIGNY, 2015.
7 FREIRE, 2005
6 FREIRE, 2017.
5 FREIRE, 2005.
4 GULLAR, 2010.
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valorizar cada ser em suas multiplicidades e singularidades. Semelhanças
e diferenças - semelhanças das diferenças - diferenças das semelhanças.

Co-construindo essa rede Geringonça, pegamos a estrada: da Faculdade
de Educação da UFRGS com destino ao Assentamento Capela levando na
bagagem brincadeiras, magias, vontades e imaginação. Conhecemos a
escola, as crianças, as professoras e o espaço. Uma escola multisseriada,
pequena, aconchegante. Com uma horta, flores na porta. Muito verde,
árvores, folhas, Vida. Comida caseira, arroz e feijão na panela,
composteira nos fundos da horta. Envolvimento dos pais e da comunidade
no cuidado, carinho, sorrisos.

Na nossa primeira visita nos apresentamos, cantamos e jogamos coisas
boas dentro de um “caldeirão” e coisas ruins fora dele. Esse “caldeirão”
teve de ser muito bem guardado, cada partezinha, pois ele seria muito
importante para a convidada do próximo encontro. Assim, em nossa
segunda visita contamos a história “Gatuxa, a bruxa confeiteira”, uma
gata-bruxa que realiza seu sonho de abrir a confeitaria própria. Em uma
caixa mágica, Gatuxa mandou uma receita especial para as crianças - o
brigadeiriz, brigadeiro vegano que deixa todo mundo feliz. E esse
brigadeiro, feito sem nada de origem animal, despertou a curiosidade por
uma nova maneira de alimentar-se, uma nova curiosidade epistemológica
surgia naquele momento. Depois da história e das comilanças, o caldeirão
estava presente novamente. Juntamos cada pedacinho de fita
reconstruindo-o junto de palavras que representavam algo bom em suas
vidas e sentimentos puros, para misturarmos na nossa receita. Ao fim,
tínhamos um caldeirão transbordando de coisas boas. Esperamos que
tenha transbordado e afetado às crianças com as coisas lindas que
disseram - assim como o foi para nós - amor, carinho, paz, solidariedade,
sanduíche.

No encontro seguinte a Gatuxa não pôde estar presente mas mandou
ajudantes e uma nova receita. Novamente vegana, usando ingredientes
próximos e conhecidos das crianças, que podem ser encontrados no
quintal de casa ou até mesmo da escola. Dessa vez a receita foi de
Guacamole, já que a gata-bruxa-confeiteira estava no México visitando a
casa da Frida Kahlo. Assim, além de comer e ajudar a preparar o
guacamole, conversamos e contamos um pouco da história e da luta da
Frida, importante nome na luta Feminista. Entre caras feias e repetecos, o
guacamole não foi tão bem querido como o brigadeiriz, mas deixou
sensações.

Valorizar e (re)conhecer onde vivem, como vivem. Assentamento,
cooperativa. Agricultura familiar, plantio, terra. Auto-sustento. Respeito
aos animais e outras formas de vida. Alimentação orgânica e saudável. A
escola, e a sociedade como um todo, reconhecem e dão importância a
esse lugar? Somos do interior e crescemos querendo ser da cidade, pois
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ainda impera a imagem de que o que é da cidade é melhor. Agricultor é
desvalorizado, ignorante. Querer viver na roça é não ter perspectiva de
futuro. Agora que vivemos na cidade, na capital do Estado, precisamos da
calma do interior, de voltar pra casa, da natureza, do verde.
Reconhecemos nossas origens, de onde viemos. Aprendemos na vida o
quanto a conexão com a Natureza, que é nossa Mãe, nos traz a
(re)conexão com nós mesmas. Autoconhecimento. A Terra sabe, cuida,
semeia, espera, confia, brota, expande, alimenta. Seria essa, então, uma
maneira de nos educarmos? Seguindo os fluxos de vontades, de
observações, do coletivo e da singularidade, que não se excluem, mas se
complementam. E naturalmente semear, brotar, expandir. Somos a
Natureza, somos a Vida, seguimos estando-sendo um processo
educativo9. Freire nos inspira, nos faz expandir e recriar outras formas de
existir, além dele mesmo e de nós mesmas.

É compartilhando na Educação Problematizadora10 que essa
Educação-Vida acontece. É trazendo o cotidiano que conseguiremos
unificar os conhecimentos científicos. Conhecimentos científicos como
todos conhecimentos que herdamos de nossos ancestrais e que podem
colaborar para um bem-viver coletivo, ou serem transformados e
ressignificados. Não apenas os conhecimentos acadêmicos, que possuem
alguma comprovação, considerados verdadeiros. Compreender a nossa
existência como a continuação dos que vieram antes de nós.

Na nossa escolarização percebemos o quanto essas conexões, do
conhecimento já feito e da nossa realidade presente, passavam
despercebidas. Nos parecia que a Escola era um mundo à parte,
desintegrado do nosso cotidiano, da vida. Uma educação bancária, falha e
acrítica. Educação já conformada com os fatalismos e destinos de cada
um… Talvez, seja por isso que estamos neste curso hoje, pois sentimos a
necessidade transformação, de novas maneiras de se fazer e sentir a
educação. De Ser Mais. De valorizar o desvalorizado, de reconhecer as
realidades e cada ser como único, potente, criativo e crítico. Se as
pessoas se transformam e se educam, as instituições precisam seguir
esse fluxo também e se re-adaptarem, em um processo orgânico. Mas e
escola tradicional não o faz. A escola tradicional somos nós, cada um que
consciente ou não, concorda com as injustiças, competições, exclusão,
desigualdades. Como mudar isso?

É na nossa práxis amorosa que a mudança se encontra. Parecendo clichê,
mas... “pequenas” ações mudam o mundo! Nas experiências
compartilhadas, priorizando a conexão e a sensibilidade, conseguimos nos
conectar com as crianças. As histórias e a magia da imaginação
interligadas com o seu cotidiano possibilitaram outras leituras de mundo.
Perceber que esse lugar, a Natureza, o Campo, a Roça, é fundamental

10 FREIRE, 2005
9 FREIRE, 2000
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para a vida. Alimentos, árvores, plantas, terra, água. Incentivar novas
maneiras de perceber e conviver naquele espaço, novos sentimentos e
sensações de pertencimento, de ligação, conexão. Nossa vontade de
potência, nossas curiosidades epistemológicas, nos levam a pensar para
além do pensado, desaprender o que já se acreditava ter certeza,
reinventar a nossas vidas e educAções, compartilhando e contagiando a
quem se permitir (re)inventar-se também.
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GERIANDANÇAS: RISCANDO MUROS E MAPEANDO PASSOS. UM
CONVITE PARA A COMUNIDADE PARA HABITAR A UNIVERSIDADE

PÚBLICA

Aline Milena Castro Matos

O que pode uma pedagogia de-com-entre muros? O que podem as
riscações e espalhações que atravessam as paredes de uma universidade
pública e vão traçando caminhos até uma casa de cultura? Essa narrativa
é um carta (não linear), de carinho, de memórias e sensações que vivi
entre

geri
andanças.

Ser extensionista em uma universidade pública diz de um compromisso e
uma abertura à comunidade, ao território e seus saberes populares.
Ser extensionista é compreender que a universidade não pesquisa e
ensina para si. Considerando que um dos princípios constitucionais
(BRASIL, 1988) da educação superior são os entrelaces entre ensino,
pesquisa e extensão, é dever da acadêmia possibilitar a circulação de
saberes, pesquisas e trocas com a comunidade externa, com a
comunidade que está para além dos muros.

Durante o meu processo formativo como graduanda do curso de
Licenciatura em Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
ingressei no Projeto de Extensão Universitária Geringonça. Assim, entrei
nesse barquinho que é o Geringonça. Camuflei como o camaleão. Rodei a
engrenagem. Descobri uma pedagogia da vida. Vivi a pedagogia da
diferença. Devolvi à comunidade que possibilita os meus estudos, aquilo
que é dela: a universidade pública.

Devolver a acadêmia para a comunidade foi estar com, estar entre.
Através das pedagogias geringonças e filosofias da diferença, me
encontrei com os pés descalços em chãos. Chãos de campos de escolas e
chãos do galinheiro de uma delas. Chãos que carregavam a baba, a
saliva, o suor, de alunos de uma escola especial. Pés no chão de um
Centro de Atenção Psicossocial. Esses chãos eram carregados de muito
mais pés. Do pé de abacate na entrada do CAPS, aos pés dos
usuários do Sistema Único de Saúde. Pés fortes, com calos. Pés de
chinelos, pés de botas, pés de tênis. Pés de gentes que circulam pelos
diferentes territórios.

O que nos revelam esses pés? Pensemos. Por quais ruas circulam esses
passos? Onde encontraremos os usuários de uma rede de atenção
psicossocial? Onde encontraremos seus familiares? Em quais bairros da
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cidade? E os alunos das escolas municipais de educação especial? Que
pegadas deixam no chão? Quais são os espaços que possibilitam uma
efetiva e satisfatória circulação desses sujeitos? Pensemos.

Figuras 1 e 2: Pés de artes.  Fonte: Arquivo da autora.

Através de leituras em tom alto, de rodas e piqueniques no pátio da
Faculdade de Educação da UFRGS/RS, aprendi a me sentir pertencente a
esse espaço público. Através do Geringonça me senti afetada nos âmbitos
educativos, culturais e políticos. Assumi uma ética.

Através dessa ética, da responsabilidade com a comunidade, através das
inquietações, foi preciso questionar. Durante o evento anual da
universidade “UFRGS Portas Abertas", indagamos: Que portas são essas?
Elas estão abertas para quem? Quem de fato ocupa esse local? Foi preciso
provocar alunos, professores, técnicos, trabalhadores terceirizados e
visitantes a pensar: Essas portas estão sempre abertas?

Desde o acesso à universidade e garantia de permanência, foi preciso
também pensar nos portões da instituição do Campus Centro, localizado
em Porto Alegre/RS. Esses portões a população quiçá sabe que pode
adentrar. Portões de passagem. Portões que ligam um quarteirão ao
outro. Portões que a população gaúcha contorna por fora da instituição,
pois não sabe que aquele espaço é nosso.
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Figura 3: UFRGS Portas Abertas 2018. Fonte: Arquivo do Projeto de Extensão Geringonça

Figura 4: Torções geringonças. Fonte: Arquivo do Projeto de Extensão Geringonça
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Figura 5: Portas estão abertas? Fonte: Arquivo do Projeto de Extensão Geringonça

Entre riscações, também experimentamos as nossas espalhações que vão

além e estão com. Com as sensações, com o
que impulsiona e reverbera a partir dos desejos e inquietações.

Ao estar com, seguimos riscando os chãos e
traçando caminhos até a Casa de Cultura Mário Quintana, que também
está localizado no Centro de Porto Alegre, para além dos muros. Ir
traçando caminhos na rua, sentindo o sol e o ziguezague daqueles que
passam apressados, o ziguezague daqueles que estão sempre por ali, entre
chãos. Riscações que marcam. Mapeiam. Interligam. Riscações que dizem
de um possível modo de estar entre territórios. O colorido dos nossos
gizes mostravam a simplicidade de quem percorre caminhos. Mostravam
que nem sempre a academia deverá e estará encarregada de centralizar
em si as experiências, os saberes e os conhecimentos, afinal, estávamos
ali, entre 5 pessoas que tinham vontade de estar com.

Figura 6: De uma faculdade de educação a uma casa de cultura.
Fonte: Google Maps

Para por aqui. Faço um recorte, pois voltarei a colar. Uma carta não revela
tudo, ela possui um destinatário, logo permite um retorno, assim nos
corresponderemos. Espero que a próxima carta revele mais sobre esse
ou outro tempo.

Escrevo essa narrativa em Outubro de 2021, 2º ano de pandemia de
Covid-19. Estamos todos fechados entre muros e estes muros têm
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marcado mais ainda as diferenças dos diferentes modos de existir (GAI,
2019) e sobreviver, em meio ao caos sanitário, social, em meio ao
genocídio do povo brasileiro. Essa carta de carinho, termina com essas
afetações de múltiplas sensações. Afetações de denúncias, de marcação
de um tempo. Esperancemos!
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EXTOJ

EXPERIÊNCIA-AÇÃO: PAULO FREIRE, LEITURAS DE MUNDOS E AS
POSSIBILIDADES PARA REINVENTAR-SE ÉTICA E AMOROSAMENTE
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EXPERIÊNCIA-AÇÃO: PAULO FREIRE, LEITURAS DE MUNDOS E AS
POSSIBILIDADES PARA REINVENTAR-SE ÉTICA E AMOROSAMENTE
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bFigura 4: Imagem da fita produzida pelo estudante 1 no 1° encontro.HFigura 3:
Imagem da capa do catálogo artístico.
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VIVÊNCIAS DE RITMO QUE TRAZEM HARMONIA

Salão UFRGS 2016

Paulo Bergallo Rodrigues

A aprendizagem que se constrói no encontro e nas vivências é um dos
focos principais do Projeto Geringonça [pedagogias da diferença], ligado a
Faculdade de Educação da UFRGS. Através de visitas à escolas do campo,
escolas especiais, escolas públicas, escolas ocupadas e demais espaços
onde a nossa intervenção possa movimentar as energias e despertar
potências. Realizar a união das diferenças, do contato com o outro que
pensa diferente, que age diferente, que vem de experiências difíceis ou
tranquilas, que enfrenta problemas com a saúde ou com a família, que
está muito feliz e quer que todos sintam o mesmo, é uma situação que
não podemos ignorar ao reunir pessoas. Assim sendo, nos colocamos
curiosos e em movimento para testar ferramentas que facilitem na
harmonização de grupos, preparando- os para as atividades que seguem.
Entre estas ferramentas, trabalhamos em especial as vivências com
ritmos: percussão corporal, brincadeiras de roda, músicas com
movimentos, instrumentos de percussão; oferecendo abertura para que o
grupo traga suas experiências. Sem necessidade de conhecimento prévio
sobre musicalização, o desafio dos participantes é sentir o ritmo,
permitir- se entrar em harmonia com os demais, arriscar- se a aceitar as
possíveis dificuldades de encontrar o ritmo do grupo. Quando entramos na
atmosfera do ritmo, nos deixamos levar pela batida, possibilitando o
sentir que não necessita ser pensado ou falado. Nos encontramos nos
mesmos ciclos, conversamos sem falar e brincamos com olhares, batidas
e movimentos, buscando juntos uma harmonia coletiva  quando a batida
cessa, o silêncio se torna uma possibilidade de sentir o ritmo que ainda
vibra no ser e no grupo. Esta atmosfera é a harmonia que possibilita
trazer ao grupo uma sensação de coletivo, uma busca pelo encontro das
relações dos diferentes tons e sons que cada um traz dentro de si.
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PROJETO GERINGONÇA E A LUDOPEDAGOGIA

Salão UFRGS 2017

Paulo Bergallo Rodrigues
Victória Jantsch Kroth

O Programa de Extensão Universitária Geringonça [Pedagogias da
diferença. Ecologias da vida] promove uma pedagogia acolhedora e
transformadora ao possibilitar uma nova perspectiva em relação ao
âmbito escolar, reformulando as percepções sobre o prazer na
aprendizagem e questionando o estoicismo presente nas práticas
pedagógicas ainda vigentes. Encorajando atividades artísticas, rítmicas e
ludopedagógicas, instigamos a lançar um olhar atento às necessidades
pedagógicas em relação ao ensino em áreas que compõem diferentes
formas de conhecimento e vivências. Deste modo, com o propósito de
consolidar o olhar e escuta sensível e materializar o engajamento na
esfera lúdica, iremos oportunizar aos participantes uma vivência na
ludopedagogia partindo do referencial do coletivo uruguaio La Mancha,
que afirma que o jogo possui um enorme poder de transformação da
realidade cotidiana. Compartilhando a crença de que devemos dedicar na
educação e na vida um momento para desenvolver a capacidade de
criação, interação e afeto, o Geringonça constatou que é fundamental ter
essa vivência dentro e fora do espaço escolar para a constituição de
saberes. O objetivo é capacitar o indivíduo a ajustar os sentidos e
permanecer em estado de acolhida ao outro, resultando em uma troca
profunda e constante que o permitirá a atuar de modo distinto e recorrer
a soluções criativas diferentes das que costuma atuar. Ao estar entregue a
esta ação que transcende, o sujeito poderá incorporar em seu
cotidiano/saber novas funcionalidades. No Salão de Extensão de 2017,
vamos jogar e brincar com o corpo, com linhas, papel crepom,
dobraduras, danças, músicas. O objetivo é fortalecer o coletivo,
construindo um espaço de harmonia e confiança que possa reverberar nas
relações (escolares, familiares, sociais, políticas, etc) posteriores à oficina.
Durante o percurso das atividades, os participantes registrarão suas
sensações em uma caderneta entregue no início da oficina. Imprescindível
estar atento à sensibilidade. Aprender e formar representações adequadas
da realidade através da cultura possibilita que conhecimentos sejam
transmitidos; porém, o conhecimento precisa ser constituído pelo sujeito,
a atividade experimentadora começa desde o nascimento e segue vida
afora. Diante disso, promover uma pedagogia que esteja atenta às
necessidades da contemporaneidade que não é mais pautado no
aprendizado passivo é fundamental. Ao oportunizar uma formação em
uma pedagogia lúdica, rompemos com os modos tradicionais que não
comportam mais o sistema educacional.
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Figura 1:
Atelier de Ludopedagogia Faculdade de Educação FACED UFRGS.

Fonte: Arquivo do Projeto de Extensão Geringonça
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Figura 2:
Atelier de Ludopedagogia Planetário UFRGS.

Fonte: Arquivo do Projeto de Extensão Geringonça
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FEIRA, ARTES, COMES E IDEIAS

Salão UFRGS 2018

Aline Britto Miranda
Daniela Alves Da Silva

Liana Lacerda Keller
Victória Jantsch Kroth

Quais são as potencialidades e quais são as conexões que podemos ver
entre jogo e educação? A partir do Grupo de Pesquisa Cabeça de Criança
e do Programa de Extensão Universitária Geringonça [Pedagogias da
diferença. Ecologias da vida], participou da XIIª Bienal Internacional de l
Juego, em setembro de 2017, que foi organizada pelo coletivo La Mancha
e ocorreu em Montevideo/Uruguai. Imbuídos por estas experiências,
houve união de forças para formar a “I Bienal do Jogo e Educação” no
Brasil! Que tem como base o tripé ensino- pesquisa extensão. E nesse
evento de múltiplos corpos, acontecerá uma Feira, a Feira de Artes,
Comes e Ideias, que terá duração de dois dias, com foco em economia
solidária, inclusão social, trocas, ensino informal, pedagogias alternativas,
alimentação orgânica, vegetariana e vegana; produtores independentes,
trabalhos autorais, sustentabilidade, colaboração, interações das mais
diversas. Essa é uma aposta no potencial do ser humano, enquanto
criador, inventor de seus próprios meios, ressignificando as forma s de se
comunicar, para ampliar o conceito de educação, que este se torne, de
fato, parte de toda a existência , uma forma de estar no jogo da vida, de
forma firme, presente e consciente. A Feira da I Bienal do Jogo e
Educação - Múltiplos e Corpos - acontecerá nos dias 20 e 21 de setembro
de 2018, na cidade de Porto Alegre, na Faculdade de Educação, Campus
Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com inscrições
abertas para o público em geral, a I Bienal propõe ser um espaço amplo e
múltiplo onde a comunicação entre Universidade e Comunidade possam
produzir diálogos sobre as diferenças, educação, saúdes e a ética do
brincar a partir do jogar-se com múltiplos corpos. Este Projeto, está
Bienal, foi composta por uma grande rede de apoiadores que através de
encontros mobilizam diversos setores da sociedade para a construção
desse importante encontro múltiplo, brincante e inclusivo.
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GERINGONÇA [PEDAGOGIAS. ECOLOGIAS DA VIDA.
SUSTENTABILIDADE] ANO 3

Salão UFRGS 2018

Victória Jantsch Kroth

O Programa de Extensão Geringonça [Pedagogias.Ecologias da vida.
Sustentabilidade], da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (FACED/UFRGS), propõe despertar sensibilidades, multiplicar
sorrisos, compartilhar emoções, experiências e histórias compondo com todos e
qualquer um através das nossas diferenças, singularidades e relações de
alteridade. Por meio de ações e intervenções em espaços educativos,
potencializa a expressão, a arte, o jogo, a filosofia, as pedagogias e os
sentimentos, para fluir, criar, encontrar(se) e conectar. No ano de 2018 o
Geringonça têm proposto encontros-oficinas em um Centro de Atenção
Psicossocial(CAPS) e em uma Escola Municipal de Educação Especial, jogando e
brincando com aproximadamente 60 jovens e adultos. Para encontros alegres e
potentes que reconheçam, respeitem e valorizem os mais diversos estados do
ser, inspiramo-nos em artistas como Lygia Clark, Hélio Oiticica, Bispo do Rosário
e Cora Coralina. Unindo músicas, danças, poesias, tecidos, plásticos, linhas,
parangolés, mantos, galhos, folhas. Materiais simples que ganham nova vida
em encontros com o diferente, com o marcado, com o excluído, com o louco.
Criando momentos em que as ecologias da vida, seus jeitos, trejeitos, modos e
expressões se cruzam e complementam. Nesses encontros que elevam nossa
potência de vida, seja em-com escolas do campo ou urbanas, espaços escolares
ou não, associações de economia solidária com usuários de saúde mental ou
pelas ruas e instituições da América Latina, algo se cria e transforma: no
interior de cada Ser e em produções poéticas-artísticas-afetivas. Assim, das
oficinas realizadas no CAPS e na Escola de Educação Especial, poesias e
pinturas tomaram forma para reverberar no coletivo e na rede que se criou.
Além desses encontros alegres, o Geringonça também propõe leituras coletivas,
com temas relacionados à saúde mental coletiva, à filosofia da diferença e à
ética do brincar. Desse(s) modo(s), questionamo-nos, como criar e compor
juntos, com todas as multiplicidades do ser e viver? É sabido que nos
compomos com o outro, que somos afetados e afetamos. Reconhecer esses
atravessamentos é fundamental. E, como essas questões passam pela Extensão
Universitária? Como isso influencia em nossa formação como futuros
professores? As relações que criamos entre comunidades e universidade através
do Geringonça cria saberes de experiência vivida que refletem em nossas ações,
pesquisas, aprendizagens e vidas. Nos movem a defender uma ética e uma
estética do cuidado inclusivas, compondo com os múltiplos e com os corpos,
unidos pelas diferenças. Sustenta intervenções e afetações que reverberam em
nosso jeito de ser. Esse ser-Geringonça, que perpassa os muros da Universidade
e nos acompanha pela vida. Ser Geringonça é ser passarinho, borboleta,
camaleão, que voa e espalha sensibilidades-vontades-desejos por onde passa,
transforma, canta, afeta e se multiplica com o diferente.
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I BIENAL DO JOGO E EDUCAÇÃO [MÚLTIPLOS E CORPOS] ANO 2

Salão UFRGS 2018

Daniela Alves da Silva

O Programa de Extensão Universitária Geringonça (Pedagogias da
diferença. Ecologias da vida. Sustentabilidade) participou em setembro de
2017 da XIIª Bienal Internacional del Juego. Com encontros periódicos de
planejamento, imediatamente após retornar de Montevideu/UY,
começou-se a delinear, no Brasil, o Projeto Bienal do Jogo e Educação -
com o tema Múltiplos e Corpos (bienaljogoeducacao.org). Projeto que
parte de vivências coletivas, criações individuais, referenciais, memórias e
experiências em jogo e educação. Projeto que reúne experientes coletivos
que atuam com arte relacional, ludopedagogia, pedagogia lúdica,
brinquedismos, palhaçarias e uma ética do brincar. Propõe-se pensar e
agir com o corpo, para aprender, experienciar, reinventar, afirmar,
conhecer, reconhecer, investigar e produzir novas perspectivas em relação
às diferenças e às desigualdades existentes nos mais diversos segmentos
da sociedade atual. A I Bienal foi construída na tentativa de produzir e
potencializar, através do jogo relacional e inclusivo, outras maneiras de
formação, através do encontro fortemente alegre. Se pretende, com o
este Projeto Bienal, o fortalecimento de saberes de experiências de
coletivos parceiros: as escolas, as entidades sociais, os movimentos
sociais, os artistas independentes, os artesãos, os coletivos vinculados a
princípios da economia solidária, as entidades públicas, as pessoas com
deficiências, as pessoas surdas, as pessoas em vulnerabilidade social, as
culturas baseadas em identidade sexual, étnica e de gênero, as
comunidades periféricas, as comunidades tradicionais, as populações
camponesas, os militantes da luta antimanicomial as universidades, as
linhas de pesquisas, os grupos de pesquisa. Esse encontro bienal difere-se
de outros, que preocupam-se com os objetos, os materiais, a
produtividade e o acúmulo, com uma Universidade desvinculada da
realidade e das evidências sociais, pois, preocupamo-nos com o diálogo
real e ético com todos, todas e qualquer um. Afirmamos, por meio do
jogar e do brincar, que é possível expandir multiplicidades e
potencialidades com uma ética do cuidado! Se propõe inserir novas
possibilidades de trocas de conhecimentos através da produção
audiovisual, da fotografia, da sustentabilidade, das rodas de conversas,
das trocas de saberes, tendo o compromisso na preservação da memória,
sempre dialogando com os mais diversos campos do pensamento e
conhecimento, que podem surgir no ato do jogar (se). Os dias 18, 19, 20,
21 e 22 de setembro de 2018 marcam a história deste Projeto, com a I
Bienal do Jogo e Educação - Múltiplos e Corpos, que aconteceu no Centro
Cultural, no Museu e na Faculdade de Educação da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.
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ENTRE MEMÓRIAS E LUTA ANTIRRACISTA: GERINGONÇA PARA
ALÉM DA UNIVERSIDADE

Salão UFRGS 2020
Victória Jantsch Kroth

Geringonça [Pedagogias da diferença. Ecologias da vida] é um projeto de
extensão vinculado a Faculdade de Educação-UFRGS, criado em 2016 com
o intuito de ir para os espaços educativos, propondo intervenções e
encontros que misturam artes, filosofias, pedagogias, poesia, inclusão,
saúde, sensibilidade e o brincar. Cria, defende e vive as pedagogias da
diferença e as ecologias da vida como possíveis caminhos do
ensinar-aprender que valorizam e compõem com as singularidades e
diferenças, como as relações que transpassam, afetam e dão sentido à
vida. Em 2019 o Geringonça teve uma pausa e em 2020 retomamos os
encontros em meio a pandemia, movidas pelo desejo de estar juntas,
estudar e nos apoiar nesse tempo de excepcionalidades. Entre professoras
e futuras professoras, resolvemos olhar para tudo o que já foi feito, para a
história e memória do Geringonça. Reencontrar egressos do Projeto para
relembrar o que foi vivido nesses 4 anos - desde ateliers, idas aos
espaços educativos da cidade e do campo, “Leituras em tom alto”,
premiações e participações em eventos nacionais e internacionais - e o
que ressoa em suas ações atuais. Mexer com as lembranças que carregam
memórias corporais e afetivas nos fazem reviver emoções e nos
fortalecem para passar por essa situação de distanciamento e incertezas.
Além disso, estamos nos reunindo quinzenalmente em um grupo de
estudos antirracista, em parceria com o Grupo Autônomo de Filosofia-GAF.
A Matilha, formada por mulheres que circulam pelos espaços acadêmicos
ou não, discute racismo estrutural, privilégios, decolonialidade, feminismo.
Temas que atravessam nossas vidas, influenciam em quem somos, e no
caso da educação, como e o que ensinamos-aprendemos. Geringonça
segue em movimento, se recriando e expandindo as ações entre a
Universidade e a Comunidade, ressignificando o percurso acadêmico de
quem por ele passa. Geringonça extrapola a Universidade, é do
experienciar e viver outros jeitos de ser.
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CRIANDO CONEXÕES COM A COMUNIDADE E COM AS ESCOLAS EM
MEIO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS: MARCAS DO PROJETO

GERINGONÇA

Salão UFRGS 2021
Karolyne Castro

Victória Kroth

O Geringonça [Pedagogias da diferença. Ecologias da vida] é um projeto
de extensão vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Foi criado no ano de 2016 e o objetivo do projeto é
proporcionar vivências dentro de espaços educativos, propondo
intervenções e encontros que articulam artes, filosofias, pedagogias,
poesia, saúde, sensibilidade e lúdico. O Geringonça opera com pedagogias
para todos e qualquer um, busca a inclusão de todos e cada um. O
projeto é feito em conjunto com os estudantes de graduação que agregam
suas vivências, seus saberes e suas experiências. Junto com os
estudantes, o projeto busca defender as pedagogias e formas de ensino e
aprendizagem sustentadas na diferença como potência. Afirmamos as
singularidades, de cada ser e suas relações com o mundo, através das
propostas que articulam afeto e dão sentido à vida com arte, lúdico e
natureza. Em 2020 e 2021, o Projeto se organizou de modo remoto, a
dedicação foi voltada aos planejamentos com pedagogos e pedagogas em
formação. Os encontros foram dedicados às leituras e pautas para novas
contribuições do Geringonça durante o ensino remoto emergencial (ERE),
devido à pandemia do Coronavírus. Também passamos a construir e
organizar um E-book trazendo a história e as memórias do Geringonça,
com as produções dos anos de projeto e suas inúmeras ações, as
imagens, vivências, poemas, danças, filosofias, artes, jogos e criações.
Para essa construção, foi retomado o contato com participantes que já
passaram pelo projeto. Embora não esteja mais no projeto, um egresso
carrega dentro de si e em sua prática profissional as marcas do Projeto
Geringonça e da extensão universitária na sua formação. Além do E-book,
planejamos encontros abertos e formativos, com ex-participantes do
projeto sendo os principais palestrantes e ministrantes. Queremos novos
laços e novos integrantes, para o Projeto seguir seus princípios e
objetivos. Assim, planejamos uma recepção aos calouros do Curso de
Licenciatura em Pedagogia, junto com Professores do primeiro semestre
do curso. Com uma apresentação do projeto e um convite para
geringonçarem conosco, ampliaremos a potência das pedagogias da
diferença e da ecologia da vida. Em nosso calendário de 2021, fizemos a
previsão da retomada das propostas de arte, saúde e ludicidade com os
espaços educativos, com as escolas. Uma importante contribuição deste
Projeto de extensão para o campo da educação é a formação de
educadores que desde os primeiros semestres do curso de licenciatura
estão em contato com as escolas através de experiências lúdicas,
ecológicas e inclusivas.
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ANTIRRACISMO: COLOCANDO PARA FORA

Aline Milena Castro Matos
Kátia Vielitz de Almeida

Victória Jantsch Kroth
Daniele Noal Gai

Aqui lhe escrevem mulheres, mães, filhas, irmãs, pretas, brancas,
da periferia, do interior e do centro. Mulheres pedagogas
extensionistas, membrAs do Projeto Geringonça da Faculdade de
Educação/UFRGS.

Para todas, todos e todes que passaram a se posicionar nas redes sociais;
Para todas, todos e todes docentes em formação; Para todas, todos e
todes que presenciaram – seja como protagonista ou espectador –
crianças reproduzindo atos-falas-desenhos racistas. Através de uma
escrita sincera, queremos contribuir para a reflexão de consciência
racial com crianças, reconhecendo que essa é uma luta que precisa
romper toda cultura que fez emergir (que constrói) uma sociedade
violenta, e que não é mais possível apenas manifestações emergenciais,
quando tratamos de uma luta histórica.

Te convidamos a mergulhar nas memórias, de futuras (e)
docentes, na luta antirracista. Te convidamos a mergulhar no que

poderia ou não ser feito. Te convidamos a mergulhar em mais
perguntas do que respostas. Te convidamos a viver a inquietação.

Você sabe me dizer quando se tornou uma pessoa racista?

MEMÓRIAS de

Aline – mulher, preta, pedagoga extensionista.

Eu e Jaci (nome fictício) estamos no pátio da escola, conversando, como
sempre. Jaci chega bem pertinho de mim, passa a mão nos fios dos meus
cabelos -que estão presos com um elástico mas soltos na parte de trás, o
famoso rabo de cavalo- me olha no fundo dos olhos com aquele olhar de
uma criança de 5 anos- e diz :

-A minha babá é que nem tu.

-Como assim como eu? Pergunto já compreendendo a resposta.

-Assim, ela também tem essa cor!
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Não existe racismo sutil, racismo não tem idade e quando repercutido é
preciso se auto avaliar, mesmo que você precise de um mediador para
isso, como Jaci precisava. Não adianta esperar que ela, enquanto criança,
lide com as diferenças sozinhas. Mas veja bem, que diferenças são essas?
Eu sou diferente de quem? Ela é diferente de mim, ou eu sou diferente
dela? Salve Grada Kilomba que já dizia que eu só me torno diferente se a
pessoa branca se vê como ponto de referência. A grande verdade é que
eu sou diferente porque sou discriminada.

E Jaci, é muito nova para saber disso? NÃO! não nÃo n-ã-o N Ã
OOOOOOOO.

Jaci convive com pessoas predominantemente brancas e apesar do padrão
de vida privilegiado, ela não tem acesso a uma diversidade cultural e
racial, impossibilitando que ela reflita onde estão outras pessoas negras,
percebe-se isso em “Ela também tem essa cor”. Jaci não consegue conter
a empolgação (?) e precisa me contar que tem mais gente como eu! e ela
conhece!

Jaci mal sabe que somos muitos, somos os primeiros. Somos reis e
rainhas. Jaci mal sabe que sempre estivemos e por um tempo ainda
estaremos lá, sendo a babá, a porteira, cozinheira e faxineira. Jaci mal
sabe que os que não ocupam esses cargos, são diariamente violentados e
que a nossa permanência em outros espaços vem acompanhada de muita
RESISTÊNCIA porque só queremos EXISTIR em outros ambientes, no
lugar que der vontade.

Você sabe quando passamos a universalizar a cor da pele?

MEMÓRIAS de

Victória – mulher, branca, estudante, extensionista.

Estávamos criando um diário com os estudantes e a primeira atividade era
fazer um auto retrato e escrever o que eles achavam importante falar
sobre si. Era a turma do 3º ano de uma escola pública, onde eu era
bolsista do Pibid junto com outras 4 colegas da pedagogia. João adorava
nossas atividades e era sempre muito participativo nas aulas, e nessa não
foi diferente. Em seu desenho João estava jogando bola, o que mais
gostava de fazer. Ele queria apenas desenhar, sem colorir, mas insistimos
para que fizesse. Ao pintar ele utilizou o lápis rosa claro na sua pele. Veio
um medo de como reagir a essa situação, mas não podíamos deixar
passar. Elogiamos sua arte e perguntamos se aquela era mesmo a cor de
sua pele. Ele parou um pouco, pensou e disse que usou o lápis “cor de
pele”, que não tinha outro. Ao mesmo tempo deu pra perceber que ele
também achava que aquela não era a cor de sua pele, mesmo tendo
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usado o lápis “cor de pele”. Falamos que a cor do lápis não representa a
cor da pele de todes, que cada pessoa tem a pele de uma cor, com
diferentes tons. Ao final da conversa, João achou que a cor mais parecida
com sua pele era o marrom e resolveu pedir emprestado para a colega
que estava à frente.

Essa foi uma das lembranças que me veio mais forte na memória e que
acontece com certa frequência, infelizmente. Quantas crianças passam ou
passaram por isso? Até quando iremos gerar inquietações e crises de
identidade com o “lápis cor de pele?” Talvez tenha sido só a falta do lápis
marrom mesmo. Talvez tenha sido o desejo de se enquadrar dentro de
uma cor que é a do lápis “cor de pele”, afinal ela já está enraizado numa
educação escolar que culturalmente é racista . Talvez seja o desejo de
fugir um pouco da realidade e em um desenho da escola poder ter a cor
da pele mais aceita socialmente, a cor da pele dos super heróis, dos
jogadores de futebol, dos personagens de livros, filmes, desenhos, e
novelas. Cada vez mais fica evidente o papel da escola em garantir
representatividade em suas propostas pedagógicas. E essa
representatividade requer um olhar atento e específico para as escolhas,
desde a editora, autor e personagens dos livros infantis até as músicas
pedagógicas, das brincadeiras até os jogos, dos funcionários da portaria
até o diretor. A representatividade perpassa por tudo isso e também pela
culinária, pelas escolhas dos projetos e por quais lentes eles serão
propostos. Representatividade tem a ver com o lápis mas também tem a
ver com as fotos, imagens e design dos lugares.

Você sabe me dizer quando começou a omitir o racismo?

MEMÓRIAS de

Kátia – mulher, branca, extensionista

Foi em uma escola privada da capital Porto Alegrense, numa dessas que
ainda fazem testes com crianças do ensino fundamental para avaliar
quem merece ganhar uma bolsa. Isis havia conseguido uma bolsa para
entrar no 1º ano. Negra, tinha 7 anos, olhinhos brilhantes, cabelos
cacheados e toda a vitalidade de uma criança que quer aprender, fazer
amigos e brincar. Eu, branca, estudante de pedagogia, havia conseguido
uma vaga como estagiária, monitorava os recreios e ajudava na entrada e
na saída dos alunos. Todo o dia, no final do expediente, eu voltava pra
casa no mesmo ônibus que minhas colegas, e ali fazíamos nossa sessão
de desabafo. Uma dessas minhas amigas acompanhava a turma da Ísis
durante todo o dia, lembro ela falando irritada sobre a professora, sem
conseguir estabelecer uma relação de confiança no trabalho, sempre com
uma diferença hierárquica, quem planeja e manda, e quem organiza e
executa. Ísis estava vivendo uma situação violenta: um menino branco
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implicava com ela, falava baixinho chamando ela de burra, feia, lenta, e a
irritava até ela perder a paciência, gritar e chorar, aí então entrava em
cena a professora, que gritava com ela ao invés de acolhê-la, não
percebendo os sussurros da situação. Ísis, que era uma menina muito
inteligente, foi ficando desmotivada em fazer as tarefas, dizia que não era
capaz. É um fardo muito grande para uma menina tão pequena ser a
única pessoa negra da sua turma, dentro de uma escola em que poucas
crianças são de uma cor ou uma classe diferente da branca e média/alta.
Ísis, desde muito nova já se encontra como vítima de uma racismo
omisso, que tende não ser questionado, e utiliza-se de outras formas de
violência, como o bullying, para se mascarar . Racismo é o que é. Não se
justifica com outra violência, não se tenta disfarçar. Crianças negras
sofrem! Crianças negras sofrem quando não tem outras crianças negras
na sala de aula. Crianças negras sofrem quando não tem outras crianças
negras na escola. Crianças negras sofrem quando menosprezadas e
diminuídas pelas suas professoras. Crianças negras sofrem quando não
existe uma preocupação e olhar mais atento para elas na escola. Crianças
negras sofrem quando os jogos, as brincadeiras, a linguagem e os livros
não contemplam sua história, não mostram a sua cor. Crianças negras
sofrem quando são reduzidas a burras, lentas e feias. Crianças negras
sofrem. Crianças. Negras.

VOCÊ SABE ME DIZER QUANDO SE TORNOU UMA PESSOA
RACISTA?

No delírio da nossa mais alta hipocrisia também calamos estas crianças e
rimos de sua ingenuidade e esperança frente a um mundo estrangeiro.
Salvemo-nos, adultos, salvemo-nos e a estas crianças, da nossa
teimosia e cabeças-duras. Aprendamos primeiro com elas, o sabor
agridoce de começar de novo.

Educadoras Antirrascistas, envolvemo-nos neste princípio Ético para
construir uma pedagogia, que viemos apontando como pedagogias da
diferença. Uma posição Ética nos convoca um Modo de Existir, e por
isso queremos nos chamar e nos afirmar como Pedagogas Antirracistas.
Esse movimento que compõe a docência, e que se apresenta na
produção didático-pedagógica, construção política que primeiramente
nos convoca a estar à espreita, a olhar com atenção e rigorosidade ética
cada aula inventada. Nós não publicamos anteriormente e não realizamos
leituras de autoras e autores, de pedagogas negras e pedagogos negros, e
ainda assim queremos tratar sobre o racismo. Racismo, que é
estrutural, e que historicamente segue privilegiando brancas e brancos e
excluindo negras e negros. Discriminações, preconceitos e violências que
presenciamos e nos colocamos e nos colocaremos ao lado e
enfrentaremos com nossas colegas, participantes e autoras do Projeto
Geringonça como a Pedagoga em formação Aline Milena Mattos e a
Licenciada em Educação do Campo Daniela Alves. Este é um convite a
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uma tomada de posição e governo, um convite a enegrecer nossos
currículos cotidianos.

Figura 1: Vidas Negras Importam. Fonte: Arquivo do Projeto de Extensão Geringonça

Figura 2 e 3: Vidas Negras Importam. Fonte: Arquivo do Projeto de Extensão Geringonça

Te convidamos a mergulhar nas memórias, de futuras (e)
docentes, na luta antirracista. Te convidamos a mergulhar no que

poderia ou não ser feito. Te convidamos a mergulhar em mais
perguntas do que respostas. Te convidamos a viver a inquietação.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA QUE EU SONHEI

Kauê Kaleshi Carvalho

Nunca vou esquecer a vez em que ouvi do Lama Padma Samten,
tínhamos tutorias com ele na Escola Caminho do Meio (que fica em
Viamão no Centro de Estudos Budistas Bodsativa), eu era um jovem
professor recém formado cheio de (in)certezas pedagógicas que achava
que precisava sustentar e defender, e o Lama me pergunta:

Kauê, as crianças estão sorrindo?

Desde esse dia entendi que não há nada a ser defendido, muito menos
expectativas de ensino e aprendizagem. Claro que falo da minha
experiência na área do movimento, a graduação que fiz chama-se
Educação Física, mas desde então pergunto todos dias:

o que é educar o físico?

Um tempo depois, já em Florianópolis, em uma Escola Waldorf, um
professor mais antigo, também em uma tutoria, me falava sobre a
estruturação das aulas e sobre a antropologia da criança, que, sim, eu
respeito, estudo e de forma alguma nego a fundamental importância,
enfim… nesse dia ele me perguntou de forma que senti uma cobrança
sobre algo fechado que devia ser seguido, a pergunta foi:

Kauê como você planeja as aulas?

Eu respondo: Pelo sorriso das crianças!

Assim tem sido, um corpo que, educado por dentro, é sobre um conteúdo
invisível que convida o corpo físico a se mover e se desenvolver.

Ainda sobre perguntas, essa semana li isso:

Um monge perguntou ao Mestre Haryo: "Qual é o caminho?"

Haryo disse: "Um homem de olhos abertos caindo no poço."

E a educação física que eu sonhei, é essa do cair no poço, cada criança,
cada adulto, cada pessoa, cada ser… é um instante único dessa queda, e
nossos movimentos são interdependentes, coemergentes. E assim nos
acertamos…

E a poesia nos ensina a cair.
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É sobre isso que existe uma "lente", uma forma de ver Geringonça, que
me fez ter, criar, desenvolver, sentir, viver um trabalho-vida…

Um educar-mover-se que é nada mais do que estar com, me mover com,
sorrir com…

Me Geringoncei e até hoje me sinto afetado, e por onde vou carrego no
meu corpo e afeto os espaços com esse Ser-geringonça.

Imagem 1: A educação que sonhei. Fonte: Canal Youtube do Projeto Geringonça.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PROJETO GERINGONÇA. Projeto Geringonça com a Convidado Kauê Kaleshi
Carvalho. Canal do Youtube. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=jTC6FUmCj68. Acesso em novembro de
2021.
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“OTRO MUNDO ACONTECE”
JUGANDO, JUGÁNDOSE…

Estela Maris Bentancor De León
Mario Piñeiro Luque

Introducción

El objetivo explícito de este trabajo, es provocar la curiosidad de lxs
lectorxs, para que vayan tras los textos sugeridos, vuelvan sobre sus
experiencias lúdicas (las que ya han vivido), así como incidir en algo, en
las que puedan emprender, en su proceso de formación continua. Todxs
tenemos un vínculo con el juego, todxs pasamos por esa etapa de la vida
en la que este era omnipresente, de ahí la potencialidad de este espacio,
cómo fenómeno humano y como herramienta.

Para esto, compartimos aquí, algunas líneas de lo que llamamos “la cocina
de la planificación”. Solo algunas, porque un abordaje exhaustivo
demandaría otra extensión y profundidad. También porque no creemos en
la posibilidad de brindar un producto cerrado, en este caso, un texto que
dé cuenta de todo lo que planificamos y todo lo que pasó. Narramos
aspectos del proceso de planeamiento del encuentro, en el que asumimos
el papel de palestrantes, una vez que recepcionamos el convite y pedido
de Geringonca, por lo tanto, se trata de la elaboración de una propuesta
lúdica. Navegamos tras los ¿por qué? y ¿para qué? de este momento,
escenario de encuentro virtual, realizado el 8 de octubre de 2021, por la
plataforma meet.

Por otra parte es un relato, que remite a la vivencia o a la grabación en
https://youtu.be/gQnNn10UpXg.
El disfrute de la tarea es un condimento esencial en esta cocina.
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Imagem 1: 29 de setiembre, reunión virtual con Geringonca. Estela Bentancor.

Para esta oportunidad, a gente boa de Geringonça nos planteó:
“Propusemos, junto com Professores da Pedagogia/UFRGS, um
movimento de recepção dos calouros do Curso de Licenciatura em
Pedagogia, que ingressaram neste ano, em 2021. Nosso objetivo é
construir um espaço de formação com os estudantes, mergulhando no
Projeto Geringonça... Então, convidamos vocês a estarem conosco,
compartilhando suas vivências, experiências e marcas com o Geringonça.
Traga e ofereça o que o coração e as memórias lhe diz quando ouve
G-E-R-I-N-G-ON-Ç-A” (del Correo enviado por Geringonca a nosotrxs,
24/08/2021)

1) Planificación del encuentro Lúdico. Historias- memorias que nos
ligan (8/10/2021, de 10 a 11 hs.)

Recorrido

-PREVIA: Pedir a Karol, de Geringonça, que comunique con anticipación a
lxs calouros, la necesidad de contar con caneta, folha e chapéu(puesto).

Probar sonido, falar divagado

-Presentación del espacio a cargo de Geringonca. (Tiempo estimado: 5
minutos) Karol

-Presentar los sombreros.  T.E. 2 min, Mario y Estela

-Reenombre. Buscar una característica de tu persona que comience con la
inicial de tu nombre. Estela estimada, Mario mimoso… T.E. 5 min, Estela.

Comentario: La identidad en juego. Nos presentamos en un formato
lúdico.

-Comunicado: vamos a contar con un espacio de intercambio, que nos
parece importante, por lo que sugerimos escribir preguntas,
pensamientos, comentarios en la folha. Mario

Comentario: instalar la idea de contar con un espacio de diálogo. Darle
valor.

-Cuerpo: masaje elegir un objeto amable y esférico: fruta, o pelota,
pelotita de medias(calcetines) o papel arrugado: música y auto masaje
guiado. TE: 10 min. Estela. Mario con la música: “Mandolín” Canción
compuesta e interpretada por Gustavo Pena, CD “El recital”

-Los ochos. Movimientos circulares con otras músicas. Enfocarse en una
parte del cuerpo y que solo aparezca en la pantalla esa, TE 5: min.
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Comentario: esta propuesta decidimos no realizarla porque algo teníamos
que recortar. ¡Nos pasábamos de tiempo!!!

-Relato/ Línea de tiempo: Geringonça nos propôs “compartilhar suas
vivências, experiências e marcas com o Geringonça. que o coração e as
memórias lhe diz quando ouve G-E-R-I-N-G-ON-Ç-A”.

Esta es una historia de amor: cuando se trata de una historia de amor, la
gente suele preguntar: ¿Cómo se conocieron?

En el año 2009, conocimos a Elisandro Rodríguez (amigo que tenemos en
común con Geringonça), en un boliche de Montevideo, en el que se
desarrollaba una actividad previa de la XVlll° Bienal Internacional del
Juego de Montevideo “Matrizx. Los hombres pasan, las instituciones
juegan”.

Invitamos a la bienal a Elisandro Rodríguez y a Alexandre Belló.

En enero de 2010, participamos en el FSM, Novo Hamburgo,
Acampamento intercontinental de juventud.
En 2016, realizamos el 1° Atelier de Ludopedagogía invitadxs por
Geringonca en Porto Alegre, en la sede de la FACED y en la Escuela de
Porto Alegre, en la que participan personas en situación de calle, con las
cuales compartimos el espacio y las actividades.

Imagem 2: Fotografia de Geringonça

En 2017 ¡volvimos!!! Realizamos el 2° Atelier en Ludopedagogía y una
presentación lúdico- estética de la Bienal, en el Planetario de Porto Alegre.
En setiembre de ese año, viajaron 17 personas vinculadas a Geringonca a
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la Xll Bienal Internacional del Juego DIVINA MEZCLA versiones para
(re)armar, Montevideo, Uruguay.

Posteriormente, Estela participó en calidad de amante en la 1° y 2° Bienal
organizada por Geringonça en Porto Alegre.

Imagem 3: Foto de Elisandro Rodrigues

Acerca de cómo vemos y qué nos provoca Geringonça: trabajan
afectándose en y con las situaciones en las que intervienen, haciendo
hincapié en esto. Respetuosxs del trabajo que hacemos, de lo que
compartimos, lo valoran mucho. Contaban con una trayectoria importante,
un marco teórico y una serie de prácticas relevantes y han tenido la
capacidad de entusiasmarse e incorporar la LP. Esto habla de su humildad.
Tienen la tierra y el clima para generar que crezca la semilla... Hicieron la
1° bienal en su ciudad y la 2° virtual. Hay tesón, son amorosxs,
¿Qué nos provoca pensar en encontrarnos con Geringonca? Sentirnos
queridxs, esperadxs, bienvenidxs. Ganas de compartir en las escuelas, en
los espacios en los que actúan.
Actualmente ¿en qué andamos? Somos ex mancha, cercanos
afectivamente, trabajamos con la LP. Lxs invitamos a visitar la página Web
de La Mancha.
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(Nota: Estela presenta en pantalla los carteles con los años que vamos
mencionando en el relato y comparte fotos de los distintos momentos. (TE
del Relato/Línea del tiempo: 15 min). Comentario: esto se pudo apreciar
en vivo, pero no en el video, por un error técnico nuestro.

-Lxs pianistas: tocamos la melodía, primero con los dedos de una mano,
sobre la otra, como crianzas. Luego, ya tenemos el piano frente a
nosotrxs y tocamos con las dos manos. Ahora somos lxs directorxs de una
orquesta, tocamos el piano que hace la melodía y a la vez dirigimos la
orquesta, por lo que contamos con nuestro cuerpo y gestualidad para
hacerlo. Música: “Nojento” CD: “Carnavaleto. José Posada- Charrúa und
das Ensemble Conjunto Indoamericano”, Alemania. José es unx de lxs
maestrxs de lxs fundadorxs de La mancha, oriundo de Rivera, Uruguay.
(TE: 2 min) Mario

-Preguntas e intercambio (TE: 10 o 15 min, o sea, deberíamos comenzar
el intercambio a las 9:35- 9:40 h, aproximadamente)

-Código QR ¿Quién soy? ¿Cómo me presento ante geringonca? Música: “O
que se perde enquanto os olhos piscam”. CD: A sociedade do espetáculo.
Teatro mágico. (T.E. 5 min, o sea a las 9:50 h, aprox) Estela. (Nota: Si
estamos sin tiempo: proponer esta actividad como tarea y que se la
envíen a Geringonca por correo o wp). Comentario: Esto último fue lo que
aconteció.

Imagem 4: Fotografia de Estela Bentancor

-Cierre a cargo de Geringonca. TE: 5 min
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-Cierre lúdico: danza “palo palito”, letra y movimientos. La primera
versión es con la letra completa. Segunda versión: con letra, pero sin
decir la palabra “palo”. Tercera versión: con letra, sin decir la palabra
“palito”. Por último: todos los movimientos sin la letra de la canción.
Estela. TE: 5 min

-Cierre lúdico: danza “palo palito”, letra y movimientos. La primera
versión es con la letra completa. Segunda versión: con letra, pero sin
decir la palabra “palo”. Tercera versión: con letra, sin decir la palabra
“palito”. Por último: todos los movimientos sin la letra de la canción.
Estela. TE: 5 min

2)Acerca de los objetivos, contenidos, formato del encuentro.

Nos propusimos compartir las memorias, marcas de Geringonca en
nosotrxs. Para esto es importante presentarnos: ¿Quiénes somos? Nos
presentamos lúdicamente (todas las personas que participamos en el
encuentro), a través de propuestas viables en lo virtual. ¿Qué hacemos
nosotrxs? algo de esto pusimos en escena. ¿Qué es la Ludopedagogía?
Una respuesta no acabada sería: un territorio en el que se encuentran lo
lúdico, asociado al juego (tomado en un sentido amplio, pero a la vez, no
se trata de cualquier juego) y la pedagogía, campo del saber, en esta
propuesta nos centramos en conocer la realidad que habitamos. (Castelo
A. citado por Barbaruk, V. Toledo, L, 2020)

¿Cómo pensamos el encuentro? Tratamos de tejer los distintos momentos,
una estética, dar lugar a lo afectivo, al sentido del humor y una actitud
lúdica, no formal, cercana. Esto es definido por La Mancha como una
búsqueda en la que el neologismo inventado lud-est-ética nos ayuda a
pensar, en una planificación que persigue la integralidad, intentando
articular estos ejes conectados y en relación. En este término inventado
por el colectivo, lud refiere a las propuestas de juego y la actitud
necesaria, estética entendida como la búsqueda de la belleza y como un
eje de la propuesta (no se trata de adornos) y por última una ética que
tiene que ver con qué tipo de propuesta elegimos poner en escena (las
propuestas y los juegos no son neutros) y cómo nos posicionamos en el
trabajo con la gente y en relación a la sociedad en la que vivimos. En este
sentido apostamos a una transformación humanizante, "una ética de la
transformación", en palabras de Rebellato (1996).

Propuestas que apelan a distintos lenguajes, pero que podríamos
enmarcar en lo lúdico. Pero a su vez, vibrando en la lúdica, como
dimensión de las personas en la línea de Alvarado, Dinello y Jiménez
(2013). Creemos haber compartido algunas pinceladas de ludopedagogía,
con la salvedad que son sólo algunos toques, porque para su despliegue,
reivindicamos la presencialidad, los cuerpos en movimiento en un mismo
espacio físico, el contacto y los afectos.
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Una comunicación en lo previo al encuentro, una invitación a la puesta en
escena de una estética: pedimos chapeu, folha y caneta. Creemos que el
chapeu puede instalar la curiosidad: ¿Qué haremos? ¿Por dónde viene
esta propuesta? Es un elemento que llama a encender las cámaras. Que
tiene que ver con el mirarnos. Hay algo de nosotrxs en ese chapeu, tanto
si es nuestro, como si lo pedimos prestado o si lo resolvimos en el
momento (es pertinente aclarar que podría haber sido otro elemento). En
el caso de lxs palestrantes, habíamos manejado la posibilidad de contar
con distintos sombreros y cambiarlos, según el momento. La folha y la
caneta se utilizarán para las preguntas. Además, la folha puede ser
utilizada en los automasajes guiados, así como las utilizaremos para la
propuesta de “qr code”.

Compartir una historia de amor. Una historia de viajes, encuentros,
actividades, emociones, alegrías, abrazos. Un relato, una línea de tiempo
amorosa, de respeto, de cuidados, de complicidades. Que expresa la
mirada que tenemos hacia Geringonca como proyecto, a la vez,
conformada por personas que lo hacen carne.

Preguntas a lxs lectorxs. Usted, si usted que está leyendo este texto.
Usted que participó en el encuentro ao vivo y usted que accedió
posteriormente al video: ¿Qué comentaría acerca del encuentro? ¿Qué
elementos analizaría del mismo? ¿Qué análisis realiza usted de la
planificación y de la propuesta? Para responder estas preguntas y/o
hacernos llegar los comentarios que desee, dejamos aquí abajo nuestrxs
contactos. Pueden escribir en portugués. ¡Nós entendemos tudo!!! Sería
genial si también se envía a Geringonca.

De nós
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Estela Maris Bentancor De León. Actualmente trabajo en Educación
Secundaria, pública y privada, en Montevideo y San José, Uruguay.
Correo electrónico : estelusia@gmail.com
Mario Piñeiro Luque. Docente del Departamento de Tiempo libre y Ocio,
del ISEF- CENUR Noreste, sede Rivera, Universidad de la República,
UDELAR, Uruguay.
Correo electrónico: bienandaelgaucho@gmail.com

Lxs dos: nos formamos en el Curso de Ludopedagogía del Centro La
Mancha el cual consta de 3 niveles. Somos ex Integrantes del equipo, en
el cual participamos durante muchos años.

Currículum de Estela y Mario (preparado para este encuentro):
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uU2iWiFE4TKd_StrS8W24KC
9wpyZ2CDQ

La Mancha:

Fb. La Mancha Manchega.

Pág web: www.mancha.org.uy.

Correo: mancha@mancha.org.uy.

Instagram: centrolamancha
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Agradecemos y abrazamos a Geringonca por los convites, a Elisandro por
todo lo compartido y a lxs compañerxs de La mancha por tanto...

22 de octubre de 2021, Montevideo Uruguay.
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PEQUENINAS CONSIDERAÇÕES (QUE DIFERENTE ESSE JOGO JOGADO
VIRTUALMENTE!)

Aline Milena Castro Matos

São mistas as sensações que envolvem essa corpa. São muitos os poderes
de transformações que me ocorrem durante os longos anos. Estar em uma roda
virtual do Projeto Geringonça, propondo uma formação, causa frio na espinha.
Geringonça é estar com. É estar jogando, abraçando e cantando. Que diferente
esse jogo jogado virtualmente!

Voltar em um período de perdas pessoais, marca o tempo em que estamos
vivendo: Pandemia de Covid-19. Ano 2.

O Geringonça surge como uma fuga de vida

e promoção de sensibilidade!

Imagem 1: Jogo jogado virtualmente. Fonte: Canal Youtube do Projeto Geringonça.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PROJETO GERINGONÇA. Projeto Geringonça com a Convidada Aline Milena de
Castro Matos. Canal do Youtube. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Ma438Bnayuo. Acesso em novembro de
2021.
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NOTAS DE ENCERRAMENTO: UM LIVRO COM AS PEDAGOGIAS DA
DIFERENÇA É UM LIVRO DE PERCURSOS E PROCESSOS

Daniele Noal Gai
Karolyne de Oliveira Castro

Uma cartografia do encerramento. A cartografia se compõe,
necessariamente, de percursos, de desvios e de processos. Cartografia da
finalização de um processo de feitura. Cartografia com as pedagogias da
diferença por inclusão. Cartografia com inclusão é afeto e encontro,
também paragens, pequenos erros, retornos e muitos acontecimentos
inesperados. Cartografia é agenciamento. Cartografia é o que se faz em
projeto de ensino, pesquisa e extensão que se diz Geringonça. Uma
Geringonça que anda muitos quilômetros e (des)(trans)forma estudantes
e educadores. A Cartografia do encerramento é aquela que diz: chegamos
até aqui! Não se trata de conclusão, não é fechamento, não é perfeição,
tampouco completude e finitude. Posteriormente retomaremos com tudo
isso e partiremos em movimento para outros desafios!

Organizar um e-book é alinhavo, pesponto e costura entre escrituras,
autoras, autores e burocracias. Organizamos um E-book com estudantes
de Licenciatura em Pedagogia, a partir de escritas de bolsistas e
participantes do Projeto Geringonça (FACED/UFRGS). Uma obra sem fins
lucrativos, com o objetivo de partilhar conhecimento amplamente e no
formato digital. Os textos foram organizados a partir de notas, artigos e
resumos, todos eles revisados e ampliados quando necessário. Alguns dos
textos foram publicados em outras revistas e meios digitais e foram
revisados e incluídos nesta obra a fim de reunir argumentos e memórias
do Projeto Geringonça desde 2016 a 2021. Um e-book organizado em
meio a pandemia da Covid-19 e o caos sócio-sanitário mundial.

Agradecemos a todos e todas por compartilharem seus textos
voluntariamente e espontaneamente divulgarem com a comunidade este
e-book. Autores e autoras, assim como demais envolvidos na obra, estão
cientes da ampla divulgação deste e-book (livro digital) no repositório
Lume, da Universidade Federal do Rio Grande. A participação, através da
publicação de texto e/ou imagens, neste e-book, é espontânea e
colaborativa, não havendo nenhuma remuneração. Com a divulgação
ampla e irrestrita trabalharemos para a popularização do conhecimento e
da ciência. Estamos contribuindo com a sociedade, especialmente com a
educação e a inclusão a partir das pedagogias da diferença.
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Posfácio

Eráclito Pereira

"TÁ NA HORA DE VOLTAR PRO GRUPO, ÓH GENTE BOA! É HORA DE
FESTEJAR O ENCONTRO TÃO CERTEIRO..."

Esta mensagem vem de além-mar... vem da boca do mundo, do berço
da humanidade, da profundeza do rio que também é oceano que salga a

vida e lava as mazelas!

É o chamado que ecoa pelas vozes
plangentes e veludosas, "vozes veladas, veludosas vozes", como nos diria

o poeta Cruz e Sousa em todo seu magnífico Simbolismo!

Vem pelos sonoros acordes de Salomé, griô da Ilha de Itaparica, na nossa
querida e sagrada Bahia, porto primeiro daquelas e daqueles que foram

arrancadas/os
das sombras benéficas dos ancestrais baobás do fim do mundo/início do

mundo e do calor materno de África, berço do Conhecimento.

Vem nos convidar a interagirmos e
apresentarmos os sintomas que em nós ressoam a partir das experiências

individuais e coletivas nesse exercício de (in) disciplina.

É chegado o momento de finalizarmos este ciclo de (in) disciplina. Ou
seria um

começar?... um reorganizar o olhar?... um perceber-se parte do todo?...
um Ser e estar no

mundo?...

é chegado o momento de espiralar a partilha do encontro tão certeiro,
num continuum de compreendermos o nosso corpo Kilombo,

corpo-espírito, corpo-território, na
co-existência da arte, da saúde cultural, da educação e da memória.

Que possamos seguir semeando gotas e colhendo rios... que possamos
sempre (re) começar, num constante exuzilhar de partilhas... aqui e

lá...

àṣẹ

Prof. Eráclito Pereira
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Aline Britto Miranda
Mestre em Educação pelo Programa de Pós Graduação em Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS (2020), integra o grupo
de pesquisa INOMINAAR - Estudos sobre aprendizagem Inventiva, saberes
Nômades, devires MInoritários, cognição eNAtiva e Artesanias docentes.
Possui especialização em Saúde Mental Coletiva através do Programa de
Residência Integrada Multiprofissional do EducaSaúde UFRGS (2016).
Licenciada em Pedagogia também pela UFRGS (2014), dedica-se a
pesquisar a transdisciplinaridade a partir da Arte, da Educação e da
Saúde. Email: aline.bri.miranda@gmail.com

Aline Milena Castro Matos
Graduanda de Pedagogia, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Bolsista de Pesquisa do Projeto Entre: Artesanias da Diferença
(UFRGS). Estagiária no Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional
no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre. Email: alinemcmattos@gmail.com

Amanda Marchewski da Silva
Graduanda em Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), com ingresso em 2016/2. Participou como Bolsista do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/UFRGS) em 2017;
do Programa de Extensão Universitária Geringonça [Pedagogias da
Diferença. Ecologias da Vida] (UFRGS) de 2018 a julho de 2020;
atualmente, bolsista no Projeto de Extensão Filosofia na Escola Pública:
Experiências do Pensamento (UFRGS). Email: dasilva.ufrgs@gmail.com

Andressa Girotto Camilotti
Graduanda do curso de Pedagogia na UFRGS. Atuou no projeto
Geringonça entre os anos de 2017 e 2018. Atualmente atua no Hospital
de Clínicas de Porto Alegre, no SEFTO, na Oncologia Pediátrica. Email:
andressa02gc@gmail.com

Carmen Machado
Educadora. Socióloga. Mestre em Sociologia. Ex-aluna da UFRGS
(1976-1983-1986). Doutora em Educação - PUCRS (1997) e
Pós-doutorado UERJ (2009-2010). Professora Titular de Sociologia da
Educação no Curso de Pedagogia - Faculdade de Educação / UFRGS, e
Práticas educativas na Saúde no Programa de Pós-Graduação Ensino na
Saúde ? Mestrado Profissional.-- PPGNSAU/FAMED/UFRGS. Desde a escrita
da dissertação "Movimento Operário Sindical no Rio Grande do Sul:
1930-1937" e da tese "Desafios Presentes na Universidade" atua
fundamentada nas leituras de Antonio Gramsci em diálogo com Paulo
Freire e outros autores latinoamericanos. Experienciação da ensinagem
desde a teoria sociológica à prática da orientação / desorientação de TCC,
dissertações e teses, problematiza a formação de professores que se faz
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nos movimentos sociais, nas universidades brasileiras, nos espaços
escolares e nas fronteiras entre as áreas da educação e da saúde, como
lutas por hegemonia. Coordena no Brasil o Grupo de Pesquisa sobre
Formação de Professores para o Mercosul / Cone Sul e trabalha
construindo junto humanas possibilidades sociais, etno-raciais, culturais e
tecnológicas do sujeito coletivo, nos espaços e processos educativos na
educação e da/na saúde. Email: carmen.machado@ufrgs.br

Daniela Alves da Silva
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências
UFRGS (2020-2022). Graduada em Licenciatura em Educação do Campo,
na área das Ciências da Natureza pela Universidade Federal do Rio do Sul
(2015-2019). Pós-Graduada em Especialização em Educação Infantil
(2021). Membro do Grupo de Pesquisa e Estudos em Educação do Campo
e Ciências da Natureza (GPEEC-NATUREZA) da mesma instituição.
Extensionista no Projeto Clube de Ciências do Campo (2020-2022). Possui
experiência docente na Educação Básica (Anos Iniciais/Ensino
Fundamental/Ensino Médio) e no Ensino Superior. Principais interesses de
pesquisa: Formação de professores de Ciências, Educação do Campo,
Ensino de Ciências e espaços não formais. Email:
danielasilva.ufrgs@gmail.com

Daniele Noal Gai
Educadora Especial (UFSM). Doutora em Educação (UFRGS). Docente da
Faculdade de Educação (UFRGS). Líder do Projeto Geringonça [Pedagogias
da diferença. Ecologias da vida]. Coordenadora da Pesquisa-extensão
Entre Artesanias da Diferença (modos de existir, narrar e aprender na
deficiência e na loucura) UFRGS. Email: daninoal@gmail.com

Eráclito Pereira
Griô Aprendiz. Museólogo. Mestre em Patrimônio Cultural. Doutorando em
Educação (PPGEdu/UFRGS). Professor no Departamento de Ciências da
Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisador na
Pesquisa-extensão Entre Artesanias da Diferença (modos de existir, narrar
e aprender na deficiência e na loucura) UFRGS. Email: eraclito@ufrgs.br

Estela Maris Bentancor De León
Trabajo todos los días en ser buena y mejor persona, el Estado y otras
instituciones privadas me pagan desde el 2002 por ser Profesora de
Dibujo-- Maestra da Artes-- Me formé en Ludopedagogìa por muchos años
y la Ludopedagogìa y La Mancha se transforman en una elección de vida.
Email: estelusia@gmail.com

Karolyne de Oliveira Castro
Graduanda em Pedagogia, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), com complementação dos estudos na Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC). Bolsista de extensão do Projeto Geringonça
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[Pedagogias da diferença. Ecologias da vida]. Tem experiência no
Atendimento Educacional Especializado no âmbito escolar. Atuou
recentemente no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) do
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e atualmente trabalha com
alfabetização de crianças nos Anos iniciais do Ensino Fundamental.
Encantada por pedagogias alternativas, alfabetização e todos os brincares
possíveis. Email: karolyneo.castro@gmail.com

Kátia Vielitz Almeida
Pedagoga, ainda em formação, em busca de abrir campo de atuação em
espaços não-escolares. Através da arte-educação cria propostas junto a
serviços de saúde mental, educação social e projetos culturais. Email:
kva.ufrgs@gmail.com

Kauê Carvalho Kaleshi
Graduado em Licenciatura Educação Física, pelo Centro Universitário
Metodista-IPA, fui professor na Escola Caminho do Meio ( no Centro de
Estudos Budistas Bodsativa), Voluntário na Casa de Santa Isabel,
Comunidade de Pedagogia Curativa e Socioterapia na Serra da
Estrela,Portugal.Professor de Educação Física e Ginástica Bothmer na
pedagogia Waldorf ( Florianópolis, Lisboa e atualmente em São Paulo).
Email: kaleshi.c@gmail.com

Liana Keller
Arte Educadora e Artista Visual, licenciada em Artes Visuais pela UFRGS-
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Desde 2002 atua com sua marca autoral de artes em diversos suportes, a
Trapolândia. Email: lianatrapo@gmail.com

Mario Piñeiro Luque
Nací en la Banda Oriental del Río Uruguay. Gusté y participé en
propuestas de Juego y recreación en mi barrio, Punta de Rieles. Integré
varias propuestas de música popular, aportando notas disonantes y
desafinadas. Me formé en Educación popular, Trabajo social(inconcluso) y
en Ludopedagogía, en un lugar llamado “La Mancha”. Fui parte de este
equipo desde el año 2008 al 2020. Actualmente soy docente en la
Licenciatura en Educación Física, ISEF- CENUR Noreste, sede Rivera,
Universidad de la República del Uruguay. Email:
malandaelgaucho@gmail.com

Paulo Albuquerque
Possui Bacharelado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (1976), Mestrado em Sociologia da
Sociedade Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (1983) e doutorado em Sociologia - Université Catholique de
Louvain-la-Neuve (1995). Atualmente é professor associado da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul na Faculdade de Educação .
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Sua área de atuação docente e de pesquisa tem ênfase nos processos de
mudança do mundo do Trabalho, nos processos e dinâmicas de
ensino/aprendizado em redes de cooperação. Seu foco de análise está
direcionado para os seguintes temas: trabalho, cooperativismo,
associativismo, ensino na saúde, educação social e extensão universitária.
Email: albuquerque.paulo@gmail.com

Paulo Bergallo Rodrigues
Graduado como tecnólogo em Produção Audiovisual pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), busca aliar os
conhecimentos técnicos de comunicação e vídeos à prática acadêmica na
área de educação. Licenciado em Pedagogia na Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). Foi participante no Projeto de Extensão
Geringonça [Pedagogias da diferença. Ecologias da vida]. Atualmente é
educador Waldorf. Email: paulobergallo@gmail.com

Rute Adriane Schaab
Estudante de Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). Atuou como estagiária no Programa Primeira Infância Melhor
PIM-PIA (2018). Participante do Programa Residência Pedagógica -
Subprojeto Pedagogia (2020 - 2022) e do Projeto de Extensão Geringonça
[Pedagogias da diferença. Ecologias da vida] (2021). Email:
rute.adriane@gmail.com

Victoria Jantsch Kroth
Estudante de Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) com complementação dos estudos na Universidade Federal da
Bahia (UFBA). Educadora-monitora na Cidade Escola Ayni - Cultura de
Paz, educadeira do Projeto Geringonça[pedagogias da diferença.ecologias
da vida], membra da comissão organizadora da Bienal do Jogo e
Educação, e bolsista do projeto de Extensão Educomunicação do Centro
Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação (CIESS/UFRGS).
Curiosa sobre as conexões entre brincar, jogo, arte, saúde e educação.
Capoeirista - da roda de capoeira e da roda da vida. Email:
victoriajkroth@gmail.com
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