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De modo rizomático, outros vieram contribuir para a 
sustentabilidade do trabalho: Gastão Wagner, Ricardo 
Ceccim, Dario Pasche, Simone Paulon, entre tantos.

As práticas, o gosto produzido pelas mudanças na 
gestão e na atenção, a inserção de vários trabalhadores da 
SES-RS em pós-graduações, geraram o desejo de sistematizar 
as experiências. Novamente, a Liane foi a facilitadora dos 
registros em palavras escritas, parafraseando Arthur Bispo 
do Rosário, com a assessoria da professora Elza Mara 
Falkembach e cumplicidade de Roseni Pinheiro do Lappis, 
já foram publicadas experiências sobre apoio institucional 
no SUS do Rio Grande do Sul.

Deste modo, produzimos autorias e parcerias que 
transcendem os tempos governamentais, transbordam os 
espaços institucionais e vêm a público para dizer presente 
e compartilhar nossas práticas. Nesta produção, o parteiro 
de palavras foi Alcindo Ferla e a parceria para publicação foi 
da Rede UNIDA. 

Este livro registra invenções e produções realizadas, 
a partir do apoio institucional na Atenção Básica de Saúde, 
no campo da gestão e da produção de cuidados com 
populações invisíveis e/ou estigmatizadas. 

O compromisso do governo Tarso Genro com políticas 
inclusivas e de equidade e a transversalidade exercitada pela 
SES/RS entre Atenção Básica e políticas específicas foram 
determinantes para a publicação deste livro. A publicação 
demonstra a consolidação da equipe na condução da 
atenção básica e registra em múltiplas experiências as 
implicações éticas e políticas dos trabalhadores com um 
cuidado em liberdade e acolhedor, bem como sua aposta 
radical na potência de vida dos humanos.

Sandra Fagundes
Dez/2014

Apresentando Relatos e Reflexões de um 
Coletivo em Produção

O que verdadeiramente somos é aquilo que o 
impossível cria em nós.

(Clarisse Lispector)

Lançamo-nos ao desafio sem pára-quedas. Sem an-
teparos ou proteções. O vento batia no rosto e varava o 
corpo, e nos multiplicava. No percurso cartografava-se a 
potência de um coletivo que produz, um coletivo que tece. 
Uma experiência de multiplicidades em que - roubando as 
palavras de Gilles Deleuze e Felix Guattari (2005) - “cada 
um de nós era muitos”. Reuniam-se ali e mais adiante, olha-
res singulares que coletivamente começaram a mirar mun-
dos (im)possíveis. Um coletivo singular que fez mover-se a 
Atenção Básica em Saúde de todo um estado. Coletividades 
e movimento. 

A Atenção Básica estava em produção e entre os vá-
rios nós, nos tecemos entre nós. Formamos um belo cole-
tivo de homens e mulheres que desejavam transformar o 
Sistema Único de Saúde. Erámos assim, ao mesmo tempo 
minoria e multidão. Inventamos mundos e a nós mesmos: 
Coordenação Estadual de Atenção Básica do Rio Grande do 
Sul. E esta foi por todo o tempo nossa trilha e nossa cons-
trução. Com a percepção da fragilidade inerente às políticas 
públicas enquanto governamentalidade - limitadas portan-
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to a um período de gestão - está presente em toda esta 
obra-invento as diversas produções possíveis quando uma 
proposta de governo mobiliza afetos. Experimentou-se, em 
um pequeno período, efeitos da produção da saúde coletiva 
no Brasil encarnada em trabalhadores que tecem e vivem o 
trabalho como um local de criações e realizações. Assim, 
emergem textualidades que reafirmam as múltiplas possi-
bilidades que habitam usuários, trabalhadores e gestores 
para inventar e dispor novas e necessárias características à 
institucionalidade do SUS. 

A partir da experiência do apoio experimentamos os 
territórios e a proximidade com uma miríade de atores. Te-
cemos inovadoras relações com a academia, com a gestão, 
com a atenção. A cada lufada de vento e nova manobra para 
criar possibilidades de voo, enroscávamos mais e mais - em 
nós e em outros a nossa volta - a rede que íamos tecen-
do. Fomos com isso aprendendo juntos a tecer esta rede 
nas interfaces com outros coletivos que de alguma maneira 
tentavam fazer ressoar questões que nos eram impostergá-
veis: saúde do campo, da população de rua, o cuidado em 
liberdade, a redução de danos  

Contemplamos a necessidade ética-estética e política 
de dar visibilidade ao que não se vê; fazer ressoar o que não 
se ouve, nomear o até então inominável. Para isto precisa-
mos criar - não sem dificuldades - caminhos não trilhados. 
Este é um belo fragmento textual de nossas invenções. Por 
isso tão honrosa nossa peleja, (des)organizadores dessa co-
leção de reflexões e vivências: a de colocar-se a organizar 
(por vezes desorganizando) um livro de experiências de tão 
singular coletivo. Criar uma amálgama que não endurece, 
esculpindo-a a seis mãos, mas que eram na verdade mui-
tas mais do que seis mil. Um livro que tem como proposta 
narrar em coletivos itinerários (e itinerantes) os singulares 
arranjos de nossas múltiplas tessituras. Um livro que não 

cristalize idéias e nem sonhos para a posteridade, mas que 
gere a cada nova leitura, possibilidades de insistir no pensar 
e fazer diferente: cogestão, cuidado, formação. 

Nossos olhares que partem de vários pontos de mi-
rada, olhando os olhares de vários; olhares múltiplos que 
refletiram a realidade transitória em que estes atores es-
tavam implicados, como nós mesmos. Imaginamos nesse 
continuum temporal que vários olhares estarão sobre nós 
no momento em que este livro estará lançado ao mundo 
- mesmo a posteriori - (in)completando esta circularidade 
criativo-criadora de olhares ao mesmo tempo tão singula-
res e tão coletivos. Não desejamos portanto trazer soluções 
e nem receitas prontas, mas sim novos problemas, que ins-
tiguem coletivos e que possibilitem a outros inquietos como 
nós, problematizar suas próprias realidades - voando livres 
nos ventos da Atenção Básica e das redes - e criando mais 
e mais linhas impermanentes de mudança. Múltiplo muito 
mais do que apenas diverso este é um livro-experimento 
que anseia por diferentes e inusitadas tessituras. Ser rede 
para produzir rede... 

E que teçamos boas leituras!

Alexandre Amorim, Liane Righi, Ricardo Hein-
zelmann

Referências

DELEUZE, G; GUATTARI, F. Mil platôs: capitalismo e esquizo-
frenia, vol. 1. São Paulo: Ed. 34, 1995.

LISPECTOR, C. A maçã no escuro. São Paulo: Paz e Terra, 
1978.


