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O projeto História de Vida e Ação Política é realizado pelo Laboratório de Políticas Públicas Ações 

Coletivas e Saúde (LAPPACS/UFRGS) e tem como objetivo trazer para o ambiente universitário, 

narrativas autobiográficas emblemáticas do cenário político e social, propiciando momentos de debate e 

reflexão sobre a passagem público/privado. O projeto coloca em diálogo, no espaço acadêmico, as 

experiências de ativistas e militantes de movimentos sociais que tiveram importantes atividades de 

mobilização social e de organização política no Estado do Rio Grande do Sul. Propicia um espaço 

formativo privilegiado, pois busca promover a aproximação entre discentes e líderes de movimentos 

sociais, ativistas e representantes políticos, através de encontros públicos realizados na UFRGS. Nos três 

primeiros encontros, realizados no segundo semestre de 2015, por ocasião da comemoração dos 24 anos do 

Grupo Nuances, contamos com líderes e representantes do movimento LGBTT – Volmar Santos, Marcelly 

Malta e Célio Golin – que narraram suas trajetórias discutindo o impacto da militância, do preconceito e da 

discriminação em suas vidas. Já em 2016, estamos convidando personagens que atuam no movimento 

sanitarista. Recebemos a vereadora Jussara Cony que, dentre muitos assuntos, abordou o ativismo no 

período da Ditadura, o movimento feminista, sua militância no PCdoB e a entrada e atuação na política 

institucional, sua graduação em Farmácia pela UFRGS e a Reforma Sanitária. O segundo convidado foi 

Ronald Ferreira dos Santos, atual presidente do Conselho Nacional de Saúde. Após os relatos, os 

participantes têm a oportunidade de fazer perguntas, para aprofundar os aspectos que mais mobilizaram os 

participantes. Além dos momentos de discussão, estamos desenvolvendo materiais de divulgação, pois as 

entrevistas são filmadas, gravadas, editadas e transcritas. Espera-se constituir um acervo com estas 

histórias, que serão gradualmente analisadas, como forma de potencializar a produção de conhecimento, 

considerando o tripé: ensino, pesquisa e extensão. Com cerca de 120 participantes ao longo dos cinco 

encontros, o projeto História de Vida e Ação Política fomentou debates, curiosidades, questionamentos, 

colocando em pauta a articulação de temas sempre atuais, tais como saúde, educação, cultura e sexualidade.  
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