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O projeto Histórias de Vida e Ação Política consiste em apresentar e divulgar ao meio acadêmico narrativas de 

pessoas que tiveram experiências marcantes na vida política e social brasileira. É um dos projetos que compõe o 

programa de extensão do Laboratório de Políticas Públicas, Ações Coletivas e Saúde da UFRGS. A proposta desta 

ação justifica-se pela pertinência e necessidade de oportunizar o diálogo entre a produção do conhecimento 

acadêmico e as experiências de ativistas e militantes de movimentos sociais que tiveram destaque em processos de 

mobilização social e de organização política, tais como movimentos: pela reforma sanitária, pela reforma agrária, 

pela moradia, sindical, comunitário, feminista, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis( LGBTT), negro, 

etc. A explicitação desses depoimentos assim como o encontro dos atores implicados, seja com a produção de 

conhecimento acadêmico ou com o cotidiano militante a cerca destas temáticas, poderá contribuir para uma 

compreensão mais contextualizada das ações políticas e suas distintas formas de mobilização social e resistência.  A 

metodologia, deste projeto, prevê a realização de encontros públicos com lideranças políticas. Com o dialogo, entre 

estudantes, pesquisadores e estes ativistas, pretende-se provocar a reflexão sobre questões relacionadas à história 

político - social perpassada pela dimensão ético-afetiva. O caráter interventivo do projeto está centrado na criação de 

um espaço dialógico entre diferentes agentes sociais, para que se possa reconhecer as formas de mobilização e 

engajamento sociais e ação política. Visando contribuir para a realidade político- social, como resultado deste 

projeto, além do aprendizado coletivo oportunizado nos encontros, será produzido um material técnico científico que 

tem como objetivo proporcionar a participação de alunas e alunos em congressos científicos como expositor de 

trabalhos, bem como constitua-se em material de referência para a formação nas graduações e de lideranças junto 

aos grupos e movimentos sociais envolvidos. 
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