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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 objet ivo incorporar ao ambiente universi tár io narrat ivas
autobiográficas  marcantes do cenário político e social, propiciando
momentos de debate e reflexão sobre a passagem público/privado. O
projeto propicia o diálogo acerca das 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.
Possibilita 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. Após os relatos, os participantes têm a oportunidade de fazer
perguntas, para aprofundar os aspectos que mais mobilizaram os
participantes. Os encontros geram material audiovisual, disponibilizado no
canal de Youtube do LAPPACS e até o momento somam sete vídeos,
com a participação de figuras políticas marcantes no cenário gaúcho,
como Jussara Cony e Carlos Araújo, entre outros.  No primeiro encontro
deste ano, e oitavo do projeto, realizamos uma ação de visita à Aldeia
Estiva, da etnia Mbya Guarani, localizada na cidade de Viamão , onde
fomos recebidos pela comunidade local e pelo cacique Zico da Silva,
enfermeiro que atua na SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena .
Além do depoimento do cacique, também falaram para o grupo Leonildo
da silva, professor da escola da aldeia e Laércio Mariano, morador da
aldeia e aluno do curso de História da UFRGS. Interessante observarmos
que a forma com o grupo lidou com nossa proposta desfez a noção
individual de biografia que levamos para a aldeia. A ocasião do encontro
gerou uma campanha de arrecadação de donativos, encabeçada pelos
alunos da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva, integrantes do
LAPPACS e membros do Grupo PET Conexões: Participação e Controle
Social em Saúde, como alimentos não perecíveis e agasalhos, que foram
entregues à comunidade no dia da atividade. O encontro proporcionou
aprendizado inestimável aos visitantes que puderam conhecer em loco a
cultura Guarani. O projeto segue em andamento e neste ano foram
registradas as histórias de vida de Paulo Gadelha e Maria da Conceição
Silva, ambos sanitaristas presentes na 8ª Conferência Nacional de
Saúde, e estão agendadas Reginete Bispo, Célia Chaves e Maria Luzia
Jaeger. 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.


