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RESUMO: 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-se da XIIª Bienal Internacional del 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 formas 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, esta                   
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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