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Entre: Artesanias da Diferença 

O Projeto de Pesquisa Entre: Artesanias da Diferença da Faculdade de Educação da             
UFRGS entrecruza a arte e a saúde. Como metodologia e ética se apoia na              
Artesania, que é um modo de tecer com as práticas de escutação e produção com               
arte. A pesquisa tem como objetivo produzir narrativas acerca dos modos de existir e              
aprender com a deficiência e loucura, a fim de modificar processos e práticas em              
saúde mental e em educação especial no âmbito das redes de saúde e ensino,              
aproximando-se de profissionais que são referências nos seus campos de atuação           
para compreender essas práticas e narrativas. Recorre e pesquisa com          
pesquisadores, extensionistas, estagiários, bolsistas, como profissionais que estão        
em processo de atuação e formação na área da educação e saúde. Conecta Norte e               
Sul do Brasil através de universidades e serviços do Amazonas e de Porto             
Alegre/RS. No ano de 2020 foram realizados encontros sistemáticos, com a escuta e             
análises atuais frente à pandemia do Coronavírus. Conclui-se que houve impacto           
significativo e perdas na saúde mental e nos processos de inclusão, que atinge             
diretamente o SUS e as redes públicas de ensino. As análises dos registros da              
pesquisa mostram o adoecimento dos profissionais dessas redes e serviços, bem           
como a emergência de uma artesania do pensamento, para que todos e todas             
possam seguir a vida e o isolamento com dignidade assegurada. No mês de outubro              
de 2020, conectados em atividades síncronas, o Pampa e a Floresta, com suas             
especificidades e profissionais que atuam com os temas centrais desta pesquisa           
traçaremos artesanias e possibilidades de ações colaborativas. Espera-se que a          
partir dessa metodologia, das Artesanias do pensamento e do encontro, se possa            
criar visualidade e materialidades para o sistema único de saúde e a educação             
especial e os processos de inclusão.  

 


