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A escrita a seguir é uma conversa-entrevista 
realizada em modo remoto sobre as ressonâncias e os 
desdobramentos produzidos a partir da experiência 
da residência remota: Casa-membrana. Projetada, 
construída e realizada pelo projeto Patafísica (Centro de 
Artes da UFPel), teve por objetivo a imersão de artistas 
e de artistas-educadores em experiências de criação 
coletiva e colaborativa de proposições artísticas junto ao 
Grupo Patafísica: mediação-arte-educação. Durante os 
meses de agosto e setembro de 2020, a Casa-membrana 
alargou as redes de contato e constituiu um outro corpo 
coletivo Patafísico pelas janelas da membrana das telas 
digitais, ao juntar 25 artistas e artistas-educadores do sul 
ao nordeste do Brasil.

O grupo, que atua dentro do que considera me-
todologia do encontro, diante da situação pandêmica, 
põe-se em estado de invenção: Como um grupo que tem 
como metodologia o encontro entre os corpos, que atua 
na intensidade da presença física, das materialidades, 
dos gestos, dos estados, propõe a experiência artística, 
através da fazeção, remotamente? É possível relacionar-
-se com a comunidade em um momento de isolamento 
social? O grupo que se utiliza de uma ação propositiva e 
criadora, a fazeção, como um dispositivo que intensifica 
as relações pela invenção de outros modos de existência, 
desenvolveu a experiência de criação coletiva num am-
biente virtual, bem como se transformou e ampliou seu 
corpo-coletivo com os residentes.

Assim, por uma entrevista-conversa pretendemos 
trazer um pouco e um tanto das reverberações a partir 
da fala de todes envolvides. Uma escrita tecida por um 
corpo coletivo múltiplo, ou seja, sendo um e diverso de 
possibilidades e perspectivas.  
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Carol: Olá, pessoal! A proposta desse encontro 
é uma entrevista-conversa. Então, a pergunta chave é: 
Como reverbera a Casa-membrana e o Patafísica, depois 
da residência, na vida de vocês? A partir dessa pergunta 
vamos fazendo outras questões e, também, navegando 
pelos desvios. Que a entrevista-conversa aconteça de 
uma maneira fluída, partindo disso que fica, ou seja, de 
como vocês percebem esses movimentos e vibrações e 
as interferências dessa experiência com o grupo na Casa. 
Sintam-se à vontade para responder às perguntas. Sobre 
sentir-se à vontade, lembrei das fotos das diferentes telas 
em que nos encontrávamos. E esses registros são inte-
ressantes, pois diferente de algumas aulas e encontros 
nesse modo remoto em que os participantes não ligam 
a câmera, no nosso convívio na Casa, percebia envolvi-
mento uns com os outros, rindo ou chorando, partilhando 
afetos num estado de presença mesmo através da tela.

Fig. 01: Marca de divulgação da Casa-membrana: residência poética-educativa. 
Fonte: Grupo Patafísica.
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Amanda: Inteiro ali, né?

Carol: Isso, inteiro, sentindo-se à vontade, confiante 
no outro, respeitando. O interessante é que esse ambien-
te cria outro modo de comportamento. A maneira que eu 
me coloco nesse ambiente digital, e mesmo presencial-
mente, é um tanto influenciada pelo espaço e também 
pelo outro, pelo grupo de pessoas. Quanto mais acolhe-
dor na intenção da troca, da abertura e da escuta, maior 
a probabilidade de se fazer presente.

Amanda: Imagino. Mas é confuso isso. Porque é 
um ambiente que não sabemos administrar muito bem. 
Não temos ideia de como funciona o tempo virtual. E a 
possibilidade do celular tá sempre com a gente, compu-
tador tá sempre com a gente, parece que isso suspende 
o tempo, e azar que esses tempos são convergentes. O 
tempo virtual e o real. Enfim, acho que é complicado, es-
tamos desenvolvendo vários problemas a respeito disso. 
Precisamos entender como que isso funciona, acho que 
a pandemia mostrou muitas questões. A Casa-membrana 
reuniu pessoas. Elas estavam ali e por que elas estavam 
ali? Porque eram parte daquilo, tal qual células de uma 
membrana. Acho que isso foi uma coisa legal, que me 
ajudou. Que adiou bastante as minhas crises de ansieda-
des com uma tela na minha frente.

Carol: E vocês se sentiram parte do ambiente da 
Casa-membrana? Vocês sentiram-se colocando os tijo-
los nessa Casa? Qual foi o sentimento de pertencimen-
to de vocês?
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Marco: Às vezes eu tento estruturar a coisa e ainda 
não dá pra falar. Agora que veio, vai. Por eu ser lento 
e muito tímido, apesar de fazer teatro. Eu tenho dificul-
dade dessa sensação de pertencimento, sabe? E é uma 
coisa que busco desde cedo. Não sei se eu diria que na 
residência me senti como nessa imagem que você trouxe, 
de colocando os tijolos. Não sei se me colocaria nesse lu-
gar. Mas sinto que estava dentro da Casa, nesse sentido, 
me senti à vontade dentro da Casa. E isso pra mim, que 
tenho esse tempo mais lento para as coisas e até para os 
afetos, sinto que é um bom passo. E é engraçado como 
as coisas não acabam quando terminam, tem essa ideia 
de continuidade. Agora eu sinto que a gente tá fazendo 
isso nas nossas reuniões de terça-feira. Semana passada 
inclusive algo aconteceu, bem simbólico nesse sentido, 
que eu que fiz o diário de bordo, né? Tomei essa iniciati-
va. Nesse sentido, acho que sim, estou construindo algo 
junto, sabe? Já me sinto nesse lugar. Mas até então eu 
tava me acomodando na Casa, sabe? Essa sensação de 
que eu tava sentando no sofá e já posso relaxar o om-
bro. Tá tudo bem até aqui. E acho que um pouco é essa 
imagem que eu tenho. Agora sim, tô mudando os móveis 
de lugar, tô pensando e dando mais a minha cara para a 
coisa, sabe?

Carol: Que legal, Marco. Fiquei pensando nessa 
imagem também, de trocar os móveis de lugar, de co-
locar alguma coisa nova ou diferente em algum espaço. 
Talvez essa imagem traga não essa ideia de colocar os 
tijolos, mas de te sentir habitante daquele espaço.
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Marco: Acho que nesse sentido, algo que tenho 
pensado desde algum tempo e que eu tenho cruzado to-
das as coisas da minha vida levando para esse assunto, 
para esse jeito de pensar, é sobre modos de existir que 
fortalecem uma lógica de coexistir ou de disputa. E me 
senti na coexistência de um jeito genuíno. Desde a resi-
dência, sabe? A gente é educado em casa e na escola (às 
vezes) para ser o melhor, e se você não é o melhor você é 
o pior. Enfim, estratégias de ser amado desde a infância 
que a gente vai arranjando. E senti que na residência nós 
não estávamos disputando, sabe? Foi uma coisa que eu 
achei linda, ver no singular a beleza do singular, assim. 
Dizer, essa pessoa traz isso e isso, e é lindo. É um pouco 
desses móveis, dessas coisas da casa né? Essa pessoa 
aqui nessa casa faz a casa ficar desse jeito. Isso é bonito.

Rafa: Legal que o Marco trouxe isso, porque pare-
ceu que ele falava do Pata de antes, quando a gente era 
presencial e quando eram várias pessoas, no entorno da 
mesa, discutindo várias coisas e rindo. Porque sempre 
tem uma outra pessoa que tá um pouquinho mais por 
fora, mas que também tá ali, atenta, que uma hora vai 
chegando mais perto. A gente vai encontrando esses ca-
minhos pra chegar, pra colocar o tijolo.

Lua: Engraçado vocês falarem de tijolo, acho que 
eu nunca pensei que a Casa fosse feita de tijolo. Nunca 
passou pelo tijolo. É outra matéria, ela é orgânica. Ela é 
feita de gente. Acho até que a presença de vocês é que 
responde essas perguntas, na verdade. Claro que eu que-
ro saber mais, eu quero ouvir mais. Mas a presença, ela 
diz muito, é coisa rara. Acho que isso é o que é tão forte 
no Pata e o que foi tão forte na Casa também, a gente 
encontrou pessoas que mesmo na distância nos encon-
traram, sabe?! Estiveram presentes e estão ainda.
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Marcella: Com a fala do Marco pensei no período 
entre o dia que eu vi o edital e o dia que eu me inscre-
vi na residência. Eu poderia não ter voltado no edital e 
tido paciência para entender a proposta, mas a vida não 
é o “e se”, a vida é o que é. Eu não tinha essa experi-
ência artística, eu tinha a experiência poética-educativa, 
que foi o que chamou minha atenção na hora. Já sentia 
a necessidade de juntar minha poesia e as intervenções 
educacionais. No primeiro encontro, um pouco tomada 
pela ansiedade do desconhecido, a questão do riso fi-
cou marcada. Fiquei surpresa porque mesmo sendo fa-
lante e tendo a certeza que queria me envolver com o 
grupo, aquela risaiada me colocou diante de um tipo de 
absurdo, mas de certa forma me fez lembrar o quanto 
somos movidos pelo riso. E sem a experiência corporal 
mais densa, sem cheiros, sem olhares, sem as vozes per-
cebi que o riso tinha corporificado esses encontros. No 
decorrer das semanas fui entendendo e achando lugar 
para minha expressão, às vezes mais acelerada, às vezes 
menos e vendo como era possível estarmos juntos, em 
diferentes frequências e em espaço físicos distintos, mas 

Fig. 02: Registro do primeiro encontro da Casa-membrana: residência poética-educativa. 
Fonte: Grupo Patafísica.
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sentia que tínhamos mesmo encontrado um corpo coleti-
vo nessa Casa-Membrana. Com certeza foi um encontro 
que estava além das minhas expectativas, que me surpre-
endeu na condução, nas propostas, nas trocas afetivas. 
Por isso quis ficar, saber mais, fazer mais de perto. Enfim, 
esse senso de coletividade, de ser singular e ao mesmo 
tempo estar ali junto com essas outras pessoas, criando 
uma dimensão própria nesse ambiente virtual. Me inte-
ressa essa forma de viver o mundo e as relações, e neste 
momento, conseguir pensar, debater e produzir arte com 
e a partir de vocês tem sido incrível.

Leani: Acho que em algum encontro falamos sobre 
delinear a Casa e eu fiquei pensando, até desenhei uns 
post-its pensando nisso e nunca chegou numa palavra es-
pecífica. Mas compartilho disso que o Marco falou, acho 
que demorei um pouco pra entrar, mas não que eu não 
estivesse lá, estive e foi importante, as terças foram in-
tensas e gratificantes. E também, sempre vou meio re-
ceosa nessas coisas, fico na minha virtualmente, então 
o processo foi mais lento para eu sentir que estava ali 
e era um tijolo, que era uma parte importante do pro-
cesso e que tava fazendo isso ser construído. Nisso, eu 
descobri com o Patafísica que sou uma pessoa que não 
tenho opiniões extraordinárias, sou bem simples, singela, 
humilde, aqui no meu canto e tals. Ainda que eu sempre 
fale de vocês pra todo mundo, porque tudo mexeu co-
migo, então mexe com minha vida externa, com o que 
faço hoje e me fez repensar muita coisa na área da Arte. 
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Porque nunca me coloquei como artista, mas isso acabou 
envolvendo muito meu processo. Me movendo a ler ou-
tras coisas, a pensar outras coisas, pessoas que a gente 
traz pra residência de referências tão nos projetos que tô 
fazendo hoje em dia. Sobre a Casa, coincidentemente ou 
não, sobre esse assunto em específico, sempre que não 
sei que palavra eu quero usar pra Casa, uso a palavra do 
conforto, porque é uma palavra que hoje em dia está no 
meu dicionário e eu uso bastante. E me sinto confortável 
em estar presente, estar de um modo silencioso, absor-
vendo tudo (e eu absorvo tudo) e animada em fazer essas 
outras coisas que talvez eu não compartilhe tanto mas 
reverbera aqui. Reverbera das conversas entre vocês e 
de conversas que eu tô de canto, olhando e ouvindo, me 
sinto muito próxima a vocês, da forma mais próxima que 
posso, porque não conheço vocês presencialmente, mas 
essa tela me proporcionou amizades, que  são limitadas 
por ela e apesar de tudo me permitiu um conforto que 
fisicamente em encontros não tenho, sabe? Nossa, como 
isso ecoa em como me vejo hoje, me vejo como pessoa 
e me vejo como artista, enfim, nas coisas que gosto de 
fazer, sabe? Então, sinto que eu não cheguei em um pon-
to específico, mas é isso, pra mim Casa-membrana não é 
um ponto específico, são muitos pontos…Como é que é 
aquela coisa? Rizoma? Super bonita essa palavra. Rizo-
ma. Talvez seja essa palavra, pronto: encontrei com vocês 
essa palavra agora. Acho que é isso, é um rizoma, né? 
São muitas ideias, muitos pontos que podem chegar a 
muitos pontos a partir de muitos pontos, mas tudo sem-
pre conectado de alguma forma né? Entre a gente…



168 edição DEZ / 2021

Fig. 03 e 04: Registros do sétimo encontro da Casa-membrana: residência poética-educativa. 
Fonte: Grupo Patafísica.

Paula: Eu estava pensando no que o Marco falou, 
no que a Marcela também falou sobre o primeiro encon-
tro. Sobre o monte de risadas, conversas, um ambiente 
diferente para quem estava preso dentro de casa. Aquele 
momento da chamada que tá todo mundo desconfortá-
vel né, tentando modelar uma performance. Enfim, não 
sabem bem qual a postura, qual o personagem, que tem 
que pôr. E de repente você abre uma reunião e está uma 
risaiada, uma conversaiada. Realmente, você percebe 
que não é um computador, uma tela que está sendo o 
empecilho. Na verdade, não é, é o jeito como a gente se 
comporta, como a gente usa as coisas, como a gente se 
mostra, como a gente se relaciona, que no online man-
tém as dificuldades. E pra mim foi legal os encontros da 
Casa-membrana nesse contexto, reforçou que é possível. 
Todas as ligações que foram propostas. Principalmente 
para acolhimento, deu espaço para os diferentes tempos, 
ideias, pessoas. Foi bacana, foi uma experiência legal que 
me motivou a levar essa percepção para outros ambien-
tes. E para além disso é o que a Carol falou, a Leani tam-
bém, do ser artista. Uma residência nesse formato já vem 
fora da curva, porque está propondo encontro entre dois 
campos e que vai trazer a intenção do novo. Não é nem 
só da arte, nem só da educação. E pra mim foi muito 
especial! Porque como eu trabalho na arte-educação, a 
partir da lógica do labor [risos] - não é da pesquisa e não 
é do amor, é do trabalho. É aquela coisa, de assinar con-
trato, de fazer processos seletivos, de ser desligada no 
final da temporada. Então, a prática vem junto com ou-
tros termos e pesos. Fazia tempo que eu não tinha essa 
oportunidade. Sempre é apaixonante, é uma área linda! 
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É bom reencontrá-la em um contexto de experimentação 
sem as negociações dos contextos expositivos (quem foi 
que disse que a mediação cultural só existe institucional-
mente e dentro de exposições?), que muitas vezes nos 
impedem de reconectar com um ponto, que é o lugar da 
criadora também. E acho que a Residência Patafísica foi 
muito bacana por conta disso. Por ser um lugar fora do 
momento laboral, que a gente pode seguir explorando 
o campo. Mas é bom estar com vocês de novo! E pensei 
em uma pergunta para vocês: o que que tinha no lado de 
fora? O que tinha no lado de fora que deu vontade de 
colocar pra dentro com a Casa-membrana?

Amanda: O que tinha de fora? A primeira vez que 
veio a onda, de trazer coisas de fora, acho que foi no Zi-
goto, que abriu a ideia de seminário e plantou sementes. 
Acredito que chegamos num ponto, antes da pandemia, 
de querer fazer uma residência aqui em Pelotas. E acon-
teceu a pandemia, mas a residência ainda tava ali pairan-
do na cabeça de todas, cada uma pensando sobre isso, 
ficou aquela pulga atrás da orelha. Cada vez mais coisas 
de fora surgiam conversando com a gente, eram flertes 
de lugares e coisas acontecendo no Brasil e isso é uma 
coisa motivadora. Eu acredito que na pandemia, quando 
essa pulga atrás da orelha veio pra dentro do ouvido, co-
meçamos a desenvolver melhor essa ideia, de como po-
deríamos abarcar essas pessoas com a gente aqui, como 
desenvolver isso. E cada uma seguiu o seu processo mas 
também coletivo, sempre coletivo, de trazer essas coisas 
que estão fora da membrana; e também como criar um 
espaço dentro de tantas coisas que estão fora da mem-
brana e são para nos enfraquecer. Eu acho que existem 
muitos fatores e criar isso é uma forma de se fortalecer.
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Lua: No início do ano o Pata começou a planejar o 
Zigoto, que é nosso seminário de experimentações poé-
tico-educativas, e quando estourou a pandemia, a gente 
teve que viver esse distanciamento e entender como fa-
zer as coisas que a gente faz, como propor as fazeções. E 
encontramos na residência a possibilidade da fazeção e o 
Zigoto virou Casa. Acredito demais na qualidade Patafísi-
ca, de criar um espaço onde artistas e arte-educadores se 
formam juntos e vivem processos de criação coletiva. E 
olhando pro Zigoto, que era um projeto de ensino volta-
do para as pessoas de dentro, pra quem tá se formando 
nos cursos das artes, a gente considerava que seria legal 
trabalhar também com as professoras da rede, sair um 
pouco do meio universitário. E não é simples conciliar as 
coisas, só que esse movimento é necessário, de colocar 
as pessoas que estão se formando em contato com quem 
tá trabalhando, com quem já se formou e quem não pas-
sou por uma formação institucional mas que tá aí no fazer. 
Isso é se formar também. E aí eu pensei: “agora é a hora 
né?” a gente precisa encontrar as pessoas que estão aí 
no mundo, e agora a gente tem a possibilidade de fazer 
isso numa escala super alargada, de ver gente de todo 
esse território brasileiro que tá aí pelo corre, gente da 
arte, da educação. E vamos juntar essa gente toda e ver 
quê que esses encontros podem gerar, porque isso movi-
menta muito e junto a gente chega nuns lugares que não 
chegaria de outra forma. E aí isso, to falando por mim né, 
pelo Pata, mas por mim. Acho que eu tava procurando 
esse encontro.

Rafa: Não sei nem se tem a ver com essa pergunta, 
mais sobre eu com o Pata. Uma coisa que fiquei pensan-
do foi que nesse ano de coisas on-line, e eu sempre fui 
muito de ir pra todos os lugares e tentar estar em todos 
os lugares, e no ano passado quando fui pro Rio e fiquei 
esse tempo fora de Pelotas, foi o momento que eu recém 
tinha chegado e descansado no ombro do Patafísica e 
quando cheguei lá me vi procurando o Pata em todos os 
lugares, nas pessoas e ficava tipo ai, legal esse grupo... 
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mas ainda não é o ideal. Encontrei várias pessoas patafí-
sicas no Rio e isso foi legal, porque até hoje me vejo indo 
em muitas reuniões, oficinas e coisas e participando dos 
lugares e procurando esse ar patafísico e se quero estar 
envolvida numa atividade, eu quero que seja uma coisa 
super legal, que seja um projeto super massa, que dê pra 
frente, mas que eu também possa rir e possa chorar com 
as pessoas, que possa estar íntima e conversar mais. O 
Patafísica é assim e a Leani falou isso e outras pessoas 
chegaram a tocar nesse assunto, de ter levado a Casa-
-membrana e essa sensação para outros projetos. De ter 
encarado outros trabalhos assim. Eu acho que posso fa-
zer isso e dar umas risadas e uma brincada com isso e isso 
pode ser legal e pra mim foi o que ficou da casa-mem-
brana, ah.. tudo é possível, posso fazer qualquer coisa e 
quero que as pessoas estejam abertas assim, e procuro 
muito essas pessoas.

Lua: E também… terminei de falar e fiquei pensando 
coisas ainda. Agora que tô encontrando muita gente que 
trabalha com mediação e vive a precarização desse lance, 
percebo que por estar dentro da universidade, por ser 
um espaço de formação, a gente passa uns perrengues, 
mas eu sinto que temos o privilégio de ser românticos 
sabe? E isso é importante também [risos], quando tu tá 
na labuta não tem mais esse privilégio. Às vezes é preciso 
encontrar uma galera que tá mais leve. Fico pensando 
que quando eu tô num dia ruim e tô meio borocoxô, só 
de encontrar uma pessoa que tá sorrindo, que tá de peito 
aberto e me dá um abraço, já me muda completamente, 
eu me modelo àquele humor, me emociona. E acho que 
talvez o Pata possa ser um pouco isso, que algumas pes-
soas precisam encontrar o Pata, como a gente precisa 
encontrar as pessoas.
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Marcella: Algo que me chamou atenção nos primei-
ros encontros foi demorar a entender quem era a profes-
sora. Como o grupo e a residência estão ligados à UFPel, 
eu imaginei que fosse encontrar de cara um professor ou 
uma professora responsável, que ia ficar nítido esse lugar. 
E foi incrível desconstruir pra mim mesma esse lugar de 
professora universitária. Logo, entendi que a Carol se co-
locava em horizontalidade, buscava ter uma escuta, mes-
mo ocupando por direito o lugar de coordenação. Ver 
isso de forma tão orgânica, afetuosa e humana me deu 
outra dimensão do que era de fato o Patafísica. E na uni-
versidade, se a gente quer falar de democracia, de uma 
outra perspectiva de racionalidade, de outras epistemo-
logias, de um lugar decolonial, enfim, podemos nome-
ar de diferentes formas, esse discurso tem que vir junto 
com o corpo do professor, com o corpo de pesquisador. 
O corpo do pesquisador então pra mim é o mais difícil: 
viver esse corpo aberto, disponível e ao mesmo tempo 
conseguindo construir limites e potências.

Maria: Ok, sou eu! O Marco falou semana passada 
sobre a importância de nomear. E quando fui pensar so-
bre a morada na Residência Patafísica, me veio a palavra: 
esquisita! E no dicionário, um dos significados da pala-
vra esquisita é desconhecido. E tanto vocês, nós éramos 
desconhecidos um para o outro. Como foi desconhecido 
também, essa liberdade de criação que vocês abriram 
nesta casa. As fazeções de vocês eram livres, muito aber-
tas. Pois quando vocês diziam que poderíamos fazer o 
que quiséssemos nas fazeções, a gente ficava tipo hã? 
Podemos fazer, o que quisermos? Como é isso? Vocês 
confiaram muito em nós, para arquitetar a casa! Eu sinto 
que ela foi realmente uma membrana! Como a casa não 
tinha paredes de tijolos fixos, pesados. A casa se movia 
de acordo com o nosso ritmo. Só que eu acho isso arris-
cado! E a minha pergunta é: qual era o receio de vocês 
de deixar tanto em nossas mãos para construir essa casa? 
Qual foi o maior receio de vocês ao abrirem a porta da 
casa para desconhecidos? 
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Rafa: Acho que tem muita confiança no outro. De 
dividir essa responsabilidade com o outro. Vem participar 
nessa casa, que tu vai construir junto com a gente. Acho 
que a seleção já começou aí. 

Amanda: Tem muito de confiança, eu confio na Lua, 
confio na Rafa, confio na Carol. E sei que elas confiam em 
mim. Às vezes o lugar é pequeno e tem muitas turmas, 
várias crianças juntas, ou são várias tios e tias. E às ve-
zes acontece algo diferente entre uma fazeção e a outra. 
Essa confiança entre nós é o principal. Eu sinto isso.

Rafa: Eu acho que é uma confiança da gente com a 
gente mesma. Mas acho que é uma confiança, acredita-
mos na mesma coisa. Nessa junção da educação com a 
arte. E outras coisas também. Eu acho que mais ou me-
nos acreditamos na mesma coisa, por mais que às vezes 
fiquem abstratas.

Lua: Mas acho que não tem mesmo receio! Já en-
tendemos que às vezes o encontro acontece, às vezes 
não, e às vezes a mediação acontece, às vezes não, às 
vezes a experiência acontece, às vezes não! E a gente 
não tem controle sobre isso.

Carol: É Maria, eu fico ansiosa cada vez que abre 
a porta. Mas também tem a confiança! Confio no cole-
tivo! É como Lua disse, tem vezes que acontece e tem 
vezes que não acontece. Eu procuro sempre fazer uma 
auto avaliação após os encontros e praticamos isso no 
Patafísica. É interessante quando Marcella diz que não 
sabia quem era a professora da Casa-membrana. Procuro 
não praticar esse lugar “pré-estabelecido”, essa postura 
esperada de uma professora. Por exemplo, na escolha 
da sala de aula da disciplina de mediação, não há cadei-
ras, sentamos no tablado, buscando tirar esse lugar do 
professor já na relação espacial. Apesar de entender que 
tenho o poder da avaliação, do delineamento do conteú-
do, etc., busco praticar um estado de abertura, de cons-
trução coletiva do encontro, da disciplina, da matéria. E 
aí tem de buscar confiança no outro, em mim mesma, e 
para isso a importância da escuta. 
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Helena: Assim como a Carol, fico ansiosa. Na es-
cola isso é dolorido. Em muitas mediações me senti na 
responsabilidade, por ser falante, de dar um passo e re-
solver a situação. Tem sido um aprendizado com o Pata 
e com as plantas também, de fazer esse recuo e permitir 
que aconteça, entender que não existe nada que não seja 
coletivo. O que a gente acha que é individual é fruto de 
algo coletivo. É um desafio, quando entrei na Casa, era o 
terceiro ou quarto encontro e achei tudo uma bagunça, 
achei estranhíssimo, o Patafísica sempre fazendo essas 
coisas bagunçadas [risos]. É um aprendizado importante, 
principalmente como prof.

Nataly: Curti muito a residência, tenho tido dificul-
dade de tá junto, porque tem momentos que eu sou dis-
persa mesmo.  Me desorientou um pouquinho o fato do 
Patafísica permanecer na vida. As pessoas querem conti-
nuar se vendo espontaneamente, achei que ia terminar, 
que cada um ia seguir sua vida e que a gente só ia se 
ver mesmo quando rolasse a caravana. Ter me permitido 
ficar um pouco calada, não fazer as coisas, que pra mim 
é difícil, achei que o Patafísica tá se colocando nesse ou-
tro oposto da maioria da galera. A questão das plantas 
me distanciaram um pouquinho, não tenho uma relação 
com o universo das plantas, desse universo de semen-
te, o máximo que consegui fazer foi comprar um abacate 
e mesmo assim o abacate não estava no ponto, porque 
não sei escolher abacate. Só serviu mesmo a semente, 
que tá ali na pia pra lembrar de vocês. Mas fiquei nesse 
processo de: ok… quê que eu faço? Vou pra uma subjeti-
vação disso, já que não tenho uma vivência muito grande 
com abacate, então, vou procurar uma analogia, sei lá, 
mas também me perdi no caminho. Não sei. Tô enten-
dendo melhor o processo da fazeção, que pra mim não 
é um espaço confortável, no sentido de estar fazendo 
uma fazeção que é muito abstrata, sou bem mais pé no 
chão e fico esperando fazer tubos e conexões lógicos-ra-
cionais e vocês não estão ajudando nisso [risos], é uma 
viagem atrás da outra. Ou vai ou voa, como a galera diz. 
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Acho massa que a gente ainda esteja aqui, acho massa 
que a galera tenha se permitido continuar, acho massa 
esse espaço e parabéns Rio grande do Sul, teve muita 
gente preta eleita, vamos comemorar isso! Acho, uma 
coisa que tem ficado na minha cabeça nessa questão da 
mediação, das escolas inclusive, é a questão da negritude 
e dos movimentos. Venho estudando essa relação do pro-
fessor com a criança negra, desse afeto que geralmente 
não é construído, acho que é uma temática que dificil-
mente a gente vê sendo debatida. E no trabalho de Mar-
cella, ela fala um pouco sobre essa construção de afeto, 
sobre essa distância entre o professor e aluno, acho que 
no universo negro isso é abissal, isso é muito sério, muito 
grave. Agora que as crianças começam a ter referências 
de cabelos, muitas professoras são induzidas a amarrar o 
cabelo, com medo de pegar piolho. Então muitas vezes, 
essas práticas higienistas vão pra escola. E como que na 
mediação a gente não reproduz isso e a gente colabora 
para refletir sobre, porque eu acho que é nítido, princi-
palmente na arte, quem são os alunos que têm acesso 
a essa arte? Quem é que vai pra uma mediação? Qual é 
o aluno que visita uma galeria se não tiver a questão de 
ser de graça pra escola pública em determinados dias. 
Dificilmente essas pessoas vão chegar lá, e quando che-
garem, dificilmente estarão lá, porque finalmente elas 
estão vendo a rua, estão vendo outros espaços, estão 
vendo pessoas diferentes delas, da realidade. Então cês 
têm me provocado a refletir sobre isso, que é o universo 
da educação, que eu precisava refletir mesmo. Até por-
que, quando eu estava nessa vivência, eu não tinha essa 
consciência de negritude que eu tenho hoje, né. E nem 
essa consciência artística. Obrigada povo!



176 edição DEZ / 2021

Carol: Que interessante isso que tu trás em relação 
a fazeção, do incômodo que te causa. Quase um contra-
ponto com o que a Maria falou. Quando a Maria diz sério, 
posso fazer o que eu quero? tipo yes! Tenho essa liberda-
de. Mas o quanto essa liberdade pode nos deixar perdi-
dos: E aí, o quê que ele quer?, O quê que essa galera está 
querendo que eu faça?, dificultando o entendimento do 
objetivo da proposta. Fiquei pensando, como pode ser 
difícil pra universidade entender o objetivo do Patafísica. 
Então quando vamos para os eventos científicos, e nos 
perguntam: mas qual é o objetivo de vocês? O objetivo, 
no final de contas, é esse projeto existir, é a experiência. 
São esses processos de subjetivação que você colocou, 
que acredito fazerem do Patafísica esse espaço de aco-
lhimento e criação. De ter tanta diversidade, diferença e 
coletividade em grupo, estarmos conectados de alguma 
maneira. Ok! Podia ter acabado, né Nataly, Deu, acabou 
Casa-membrana, Adiós! Beijos! A gente se vê aí na vida! 
Na caravana e aí alguma coisa faz a gente querer voltar 
pra se encontrar de alguma maneira. Não necessariamen-
te pra combinar tarefas, para chegar a determinado lugar, 
mas para propor encontros. Acredito que o objetivo da 
fazeção é, justamente, propor experiências criadoras. E, 
enquanto experiência, não se sabe, não se tem controle, 
aí eu respondo de novo à Maria: abrimos a porta espera-
mos que aconteçam experiências. Por isso a confiança no 
outro, pois senão posso projetar no outro a experiência 
que eu desejo que o outro tenha. Assim, a fazeção tem 
essa ideia do enunciar-se, é uma proposição aberta. E é 
bacana perceber e trocar as experiências de como cada 
um pegou e resolveu o enunciado. Enfim, é legal propor 
experiências e trocar o que delas resultaram, quais as in-
venções de modos de vida pode proporcionar. E acho, 
acabamos desconstruindo a lógica de ter um resultado, 
um produto, que é tão solicitado cotidianamente.
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Marcella: Eu fiquei vários encontros tentando exer-
citar a escuta, atenta ao que sairia da boca de vocês que 
fosse transformar o ambiente e quando não estamos es-
perando, vem uma fala que nos deixa girando que nem 
cata-vento. Então, quero agradecer à Nataly por essa 
troca, para pensarmos os corpos negros, dentro e fora 
da educação. É tão urgente essa discussão! E pra mim a 
temática do corpo, pra qualquer lugar que ela dobre, que 
ela encoste, que ela vaze, é importantíssimo de debater. 
É um pouco do que estava falando da Carol, desse corpo 
professora e esse nosso corpo em sala de aula, esse cor-
po branco de professora tem que ser sacudido, sacole-
jado. É uma discussão muito séria que precisamos travar 
enquanto sociedade e não simplesmente manter nossos 
privilégios onde eles estão.

 Gostaria de ler um poema, tudo bem?

As ensinanças da dúvida. 

“Tive um chão (mas já faz tempo)
todo feito de certezas 
tão duras como lajedos. 
Agora ( o tempo é que o fez)
tenho um caminho de barro 
umedecido de dúvidas.
 Mas nele (devagar vou) 
me cresce fundo a certeza 
de que vale a pena o amor”.

Do poeta amazonense Thiago de Mello, no livro: 
Arte e Ciência de empinar Papagaio,1983, p.43.
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Fig. 05: Registro afetivo das reverberações dos encontros da Casa-membrana: residência poética-educativa. 
Fonte: Grupo Patafísica.


