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Xamanismo  e  tecnologia  é  praticamente  a  mesma  coisa  não  fosse  sua  diferença.  Falamos  da  idiossincrasia  que  
certa  parte  da  humanidade  têm  em  sistematizar  conhecimentos  de  forma  incisiva,    causando  verdadeiros  traumas  
nas  separações.  Não  nos  referimos  somente  a  História  da  Ciência,  ou  as  demarcações  de  terra  na  África  (quais  
critérios  colonizadores  poderiam  dar  conta  das  juntas  da  terra?),  mas  também  de  toda  sorte  de  corte  abrupto  
entre  um  conhecimento  e  uma  verdade  suposta.  Xamanismo  e  tecnologia  são  constantemente  separados  à  força,  
mesmo  que  haja  interesses  e  simpatia  em  seu  reencontro.    

São  esses  mesmos  olhos  brancos  que  olham  os  conhecimentos  indígenas  na  Amazônia  latino  americana  e  outras  

2,  a  visão  sobre  

3)  é  
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2   Chamamos  de  “branco”  a  visão  tecnicista  evolutiva  generalizada,  não  necessariamente  os  europeus  e  seus  descendentes,  mas  os  
destruidores  da  natureza  em  nome  da  evolução  da  espécie,  do  controle  sobre  as  outras  etnias  e  dominação  religiosa.
3   Índio  gerenalizado,  todos  povos  não  desenvolvimentistas  que  vêem  a  natureza  como  ser  vivo,  com  quem  é  preciso  se  relacionar  de  forma  
positiva  e  não  de  forma  destruidora.



indevida  das  culturas  tradicionais.  Outros  questionam  a  falta  de  “poder  espiritual”  de  tais  procedimentos,  mas  

ética,  uma  ética  ecológica,  ou  ainda  uma  ética  transformadora  que  conceba  a  tecnologia  não  como  um  projeto  

capaz  de  auto-regulação4.  É  uma   tentativa  de   juntar  duas   formas  de  conhecimentos  que   são  constantemente  

deterministas  precipitados  a  respeito  das  formas  de  conhecimento,  por  isso  apela  ao  animismo,  às  religiões  da  

fazê-las   interpenetrarem-se.  Por  outro   lado   investe   em  um   futuro  mais   equilibrado,  onde  o  projeto  de   super  

pode  ser  visto  como  um  ativismo  da  matéria,  um  investimento  na  subjetividade  da  matéria,  no  atravessamento  

ética  se  constitui  nessa  transfusão,  nosso  deleite  é  investigar  processos.  
Muitos  esforços  tem  sido  feitos  no  sentido  de  criar  outras  relações  possíveis  entre  conhecimentos,  entre  humano  

técnicos  e  outros  indicadores  de  civilização.  Essas  relações  no  entanto  sempre  recaem  na  falta  de  investimento  

possível  o  uso  de  algum  equipamento  e  algum  acesso  a  materiais.  
5,   sofrem  de   toda  essa  precariedade.  Falta  de   recursos   e   espaços  

6.  
Geralmente  inventamos  um  ritual7
a  partir  de  elementos  materiais  e  sígnicos  trazidos  de  diferentes  plataformas  religiosas,  artísticas,  terapêuticas,  

de  gerar  as  mais  diversas   reações.  A  escolha  dos  elementos   são   fundamentais  para  o  processo   imersivo  que  
precisa  da  concentração  e  da  entrega  das  pessoas  envolvidas.  A  entrega  pode  ser  a  primeira  e  a  última  etapa  de  

que  não  conseguem  ou  não  querem  ser  hipnotizados,  conforme  aprendemos  nas  aulas  de  hipnose.  Mesmo  que  a  

que  o  ambiente  é  sensível  e  imersivo.

das  cidades  e  universidades  se  pensa  o  conhecimento  como  apreensão  de  um  pedaço  do  mundo,  da  crítica,  da  

alucinada8  de  ver  a  realidade.  Apesar  da  nossa  insistência  no  uso  de  signos,  a  ação  não  respeita  o  sagrado,  nem  

comemoração.  O  meio  indica  as  características  do  rito.
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METODOLOGIA  
UTILIZADA  
NO  WORSHOP  
TECNOXAMANISMO
Duração:  6  a  8  hs  (ideal)
Elementos:
1  A  MALA

instrumentos  musicais,  papel  alumínio,  pilhas,  

perfumes,  correntes,  arames,  cordas.  
O  conteúdo  e  característica  da  mala  é  opção  do  

2  MULTIMÍDIA:  

equipamentos  multimidia,  melhor  para  a  criação  
do  espaço.

3  ELEMENTOS  NATURAIS:
4  ESPAÇO:  Sala  ampla  com  espaço  para  deitar  no  chão
Descrição  do  ambiente:  Espaço  produzido  a  partir  de  imagens,  som,  velas,  projeção,  escuridão.  A  sala  

colocados  na  mesa  ao  lado.  
Resumo  da  ação:
participantes.

Movimentos:
Parte  I  |  RITUAL  IMERSIVO

ambiente.

nuances  sonoras,  e  lentamente  pedir  que  formem  um  círculo  e  que  encontrem  uma  frase  que  traduza  a  

vendados).  
5  Aos  poucos  as  pessoas  tiram  as  vendas  dos  olhos,  espreguiçam-se  e  levantam-se.
Parte    II  |    TRAVESTIMENTO  E  FOTONOVELA

Parte  III  |  OFERENDA  E  RITUAL
8  O  grupo  sai  à  rua  travestido,  com  instrumentos  musicais  e  oferendas.  Escolhe  um  local  para  realizar  a  ação  e  
faz  o  ritual  ofertando  à  rua  e  aos  transeuntes  pequenos  presentes  que  traz  no  corpo.  
Parte  IV  |  COMEMORAÇÃO



Análise  dos  conteúdos  por  partes
CEGUEIRA  
Uma   forma   simples   de  mudar   os   canais   perceptivos.   Como   a   visão   é   um   dos   sentidos  mais   investidos   da  
humanidade,  na  medida  em  que  se  tira  esse  recurso,  o  corpo  sente-se  atacado  e  passa  a  reagir  aguçando  os  outros  
sentidos.  A  simples  venda  nos  olhos  altera  os  modos  de   interação  entre  as  pessoas  e  o  ambiente.  Os  corpos  

e  subjetiva.  O  estatuto  de  realidade  é  alterado,  e  espera-se  que  isso  conduza  o  participante  a  uma  mudança  de  
frequência,  ou  seja,  a  uma  alteração  no  seu  estado  de  concentração.
RUIDOCRACIA  
Esse  momento  é  crucial  para  a  instauração  da  cena  imersiva.  É  o  momento  em  que  os  participantes  começam  
emitir   ruídos,   alterar   a  voz,   produzir   um  ambiente   sonoro   com  variações   tímbricas   com  diferentes  graus  de  
intensidade  e  intencionalidade.  Isso  é  reforçado  pelo  uso  dos  microfones  e  dos  pedais  de  guitarra  que  conectados  
ao  computador,  devolvem   instantaneamente  ao  ambiente   toda  a  produção   sonora  produzida.  O  som  captado  

Isso  tudo,  de  preferência  emitido  a  partir  de  um  som  base  constante,  que  pode  ser  gravado  anteriormente  ao  
encontro  ou  feito  com  base  no  próprio  encontro.  A  idéia  é  que  nesse  momento  se  faça  ruído,  se  crie  um  ambiente  
ininteligível  de  muita  emissão  sonora.
AUTOBIOGRAFIA  

a   escolha   das   palavras,   das   tonalidades   e   dos   sentimentos.   Essa  mudança   opera   com   dois   topos   estruturais  

interferência  constante  dos  outros,  o  que  lhe  remete  a  um  insistente  deslocamento  entre  sua  própria  fala  e  a  fala  

COMPARTILHAMENTO  
Escutar  o  ambiente  sonoro  produzido  por  todos  participantes  oferece  um  sensação  de  realização  de  um  trabalho  

o  discurso  distorcido  pelos  pedais  de  guitarra  e   frases  soltas   são   largadas  no  ambiente  sem  necessariamente  
convocar  nenhum  sentido.  O  resultado  é  uma  espécie  de  noise  ambiental,  uma  pequena  sociedade  sonora.  É  um  

processo  geral.  Por  isso  nesse  momento  é  preciso  escutar  a  obra  coletiva .  
MÁSCARA  E  TRAVESTIMENTO  

travestimento  são  fundamentais  para  certos  tipos  de  rituais,  por  facilitar  a  mudança  de  comportamento  diante  do  
mundo  e  criar  uma  ruptura  nos  modos  habituais  de  reagir  aos  esquemas  sociais.  Mascarado  e  travestido,  o  sujeito  
ganha  uma  dimensão  a  mais  que  um  simples  ser  humano,  ele  se  torna  um  equipamento  de  atualização  de  outros  

Mascarar-se  e  travestir-se  é  outrar-se,  ser  si  mesmo  numa  variante.  
FOTONOVELA  

um  dos  discursos  vão  sendo  forçados  a  eleição  de  uma  só  frase.  Essa  frase,  a  princípio  pessoal  e  intrasferível,  

e  mascarado  que  manifesta  os  impulsos  gerados  pelas  frases.  As  frases  podem  ser  faladas  no  microfone  pelo  
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OFERENDA  |  RITUAL    

onde  busca-se  no  encontro  com  os  outros  passantes  uma  relação.  A  oferenda   também  é  para  as  pessoas  que  
passam  ou  habitam  aquele  espaço.  Por  isso  a  intervenção  da  oferenda  na  rua  é  uma  ação  subjetiva  e  política  ao  

COMEMORAÇÃO  

no  encontro,  criticar  ou  repensar  metodologias.  Abrir  possibilidades  de  ação  e  interpretação.  
Comer  e  beber  juntos.  

de  uma  metodologia  fechada.  
Aqui   vale   uma   pequena   digressão   sobre   magia.   Partimos   de   um   pressuposto   materialista,   acreditamos   na  
subjetividade  da  matéria,  do  cosmos,  pensamos  isso  enquanto  coisa  viva,  como  se  tivéssemos  imersos  em  uma  
imensa   respiração  universal,   em  pleno  movimento   e   em  processo  de   auto-elaboração.  As   formas  que   temos  
de   acionar   essas   informações   são  as  mais  variadas.  As  diferentes   tecnologias  de   acesso/encontro  perpassam  

Stop  Belo  Monte  NOW!


