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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 -               

RS. Muitas são as personalidades marcantes na cena política brasileira, entretanto,           

quando pensamos nessas figuras, estas são atravessadas pelo apagamento         

histórico marcado pela neutralidade e universalidade da hegemonia branca. Nesse          

projeto biográfico, discorre-se acerca da trajetória de Reginete Bispo, figura          

destaque para a criação e renovação das ações políticas pela igualdade racial. O             

projeto se deu através de uma entrevista concedida ao LAPPACS/UFRGS e           

conversas informais, além de informações retiradas da internet. As vivências de           

Reginete são discutidas à luz dos acontecimentos históricos, que atravessam suas           

experiências, e analisadas por teorias sobre a colonialidade do poder e o racismo             

estrutural. Destacamos sua atuação intelectual e suas contribuições para a luta           

contra o racismo no Rio Grande do Sul e no Brasil. A entrevista realizada com               

Reginete Bispo está em processo de edição e em breve será publicada no canal do               

LAPPACS/UFRGS no YouTube. O projeto de História de Vida e Ação Política tem             

levantado reflexões e fomentado debates, pautando temas que atravessam a          

história e se fazem atuais até hoje. Projetos como este são importantes na produção              



de conhecimento no âmbito do ensino, pesquisa e extensão, contribuindo assim de            

forma significativa na formação de agentes políticos e sociais. 


