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Tinta Fresca: relato de experiência sobre grupo de estudos em Filosofia, Educação e 

Saúde 

 

Tinta Fresca trata-se de um grupo de estudos de formação filosófica com temáticas 

e interesses voltados à Filosofia, Educação e Saúde. Tem como elementos basilares 

a filosofia de autores como Baruch Spinoza, Friederich Nietzsche, Henri Bergson, 

Michel Foucault e Gilles Deleuze. Vinculado à Faculdade de Educação da UFRGS e 

ao EducaSaúde, o grupo teve como intuito inicial aprimorar a base filosófica para 

servidores e estudantes vinculados à pós-graduação da linha de Educação e Saúde 

do PPGEDU UFRGS. Sob orientação do professor de filosofia Renato Levin Borges 

(na época mestrando em Educação da linha), o grupo se encontra desde 2014 uma 

vez por semana (sextas-feiras), mesmo em período de férias. Rapidamente o grupo 

se expandiu e hoje conta com a participação de membros da comunidade, 

pesquisadores e alunos de graduação e pós, de diferentes áreas (Letras, Ciências 

da Computação, Biomedicina, Biblioteconomia, Educação...). As temáticas mais 

frequentemente tratadas nos encontros giram em torno de conceitos como vontade 

de potência, conatus, devir, elã vital, filosofia do martelo, grande saúde, entre outros, 

e temas como políticas de acessibilidades, inclusão, cotas, saúde mental e 

vulnerabilidade dos corpos, por meio das artes e da filosofia nômade tendo em 

Nietzsche o fio condutor filosófico. A proposta do grupo é que este seja aberto a 

todos e todas que tenham interesse em participar sem a exigência de 

conhecimentos prévios em filosofia. Trata-se, portanto, de um ponto de encontro em 

que membros da comunidade acadêmica, advindos de diferentes unidades e áreas 

de atuação, debatem e tornam mais consistentes seus conhecimentos filosóficos 

que acrescem tanto em suas atuações individuais, quanto na coletividade da 

comunidade universitária.  

 


