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Este trabalho objetiva relatar uma ação de extensão realizada no curso de 
Enfermagem da UFRGS, a partir da criação de um espaço de reflexão acerca do 
racismo e da raça enquanto determinante social de saúde da população negra. 
Ingressei na Enfermagem em 2014 e, no decorrer do curso, percebi que as disciplinas 
não contemplavam questões de diversidades em geral, com exceção de duas. Junto 
com isso, me chamava a atenção que não havia professores negros e, entre os 
colegas, éramos minoria. No ano de 2018, iniciei o curso: Promotoras da Saúde da 
População Negra da SMS de Porto Alegre, no qual, nasceu um “tornar-se preta”, por 
meio da valorização de minhas origens e percebi que tinha que fazer algo, pois ficava 
cada vez mais evidente a carência de espaços que dessem visibilidade a temáticas 
relacionadas a raça na academia. Na sétima etapa do curso, junto com minha colega 
Luiza Figueiredo tomamos coragem e identificamos duas docentes que poderiam ser 
nossas parceiras: Christine Wetzel e Deise Riquinho. As procuramos e reportamos a 
carência na enfermagem da abordagem do Racismo Institucional, enquanto uma 
lacuna na formação de futuros enfermeiros, e sobre a possibilidade de criar atividades 
voltadas a temas que abrangessem os determinantes sociais de saúde e a Política de 
Saúde da População Negra. Nasceu, assim, o projeto de extensão Diálogos Negros, 
que tem como público-alvo estudantes, servidores e a sociedade em geral, tendo 
protagonismo: palestrantes pret@s. As atividades foram realizadas em encontros 
mensais, o primeiro ocorreu no dia 31/05/2019, enfocando os aspectos históricos e 
protagonismo da população negra na construção da sociedade gaúcha e brasileira. 
Tais atividades permitiram a criação de um espaço de reflexão sobre raça enquanto 
determinante social de saúde para a população negra, bem como o fortalecimento de 
ações afirmativas às minorias sociais.  
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