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Tinta Fresca é um projeto de extensão universitária que atua desde 2014 na             
Faculdade de Educação da UFRGS e propõe-se a ser um espaço para exercitar o              
pensamento nômade e a filosofia como ferramenta para a saúde mental a partir de              
autores como Foucault, Bergson, Nietzsche e Spinoza. Seu modo de operar se dava             
por encontros presenciais que aconteciam semanalmente na Faced, e agora, devido           
a pandemia, a dinâmica se modificou ampliando horários, leituras e presenças para            
plataformas online, que possibilitam diálogo e cuidado, construindo um espaço          
contínuo de promoção em saúde. Durante seus sete anos de atuação o Tinta             
mantém em sua composição um olhar crítico e reflexivo sobre o desenrolar das             
múltiplas facetas sociais contemporâneas como questões de gênero e sexualidade,          
opressão, medicalização, mecanização em diversos estratos de nossas existências,         
privilégios, decolonialidade. É um dispositivo aberto a discussão e aprendizado de           
filosofia para a comunidade, de modo dinâmico e livre, sem demandar           
conhecimentos filosóficos prévios, composto por pessoas que atuam em diversos          
locais sociais e de diferentes faixas etárias: professores, trans, lgbtqi+, mães, pais,            
estudantes de universidade pública e privada da região, pessoas que moram em            
outros países, etc. Materializando assim, um de seus principais objetivos, que é            
ampliar e aprofundar ações junto às políticas de acessibilidades e inclusão, saúde            
mental e vulnerabilidade dos corpos por meio de estudos livres da filosofia nômade.             
Sempre em diálogo com as dúvidas, desejos e inquietações dos sujeitos que            
compõem o grupo e constroem coletivamente as pautas a serem pesquisadas e            
estudadas, agenciando em sua ação o ensino, a pesquisa e a extensão             
universitária. Ao longo desses anos foi fazendo-se e recriando-se, digno de sua            
própria denominação, estando em permanente troca com a atualidade do          
pensamento da e para a comunidade, abrindo portas, janelas, e a casa inteira para a               
diversidade que somos.  


