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Estrutura:

1- Agradecimento - 
Universidade Nomada
Raul sanchez – Rachel Nun

2- Introducao ao video

Vou mostrar um video pra voces. Trouxe esse trabalho para discutir com voces, ter seu 
feedback, assim como aprender mais sobre esse processo. 

Este trabalho foi feito a partir de uma demanda do ministerio da saude em 2005, feito em 
um pequeno evento que juntava pela primeira vez a rede de trabalhadores de Aids  que 
trabalhavam com  moradores de rua no estado de Sao Paulo.

As pessoas que estao participando da sessao sao representantes de ongs, entre eles 
medicos, assistentes sociais, psicologos, trabalhadores do terceiro setor, educadores 
sociais. 

Quando o governo federal pediu minha participacao, pediu que atuasse como psicologa e 
ajudasse a formar a rede, pois esses grupos trabalhavam com o mesmo publico, 
ganhavam verbas do mesmo lugar (ministerio da saude), mas eram desconhecidos em 
grande medida, nao conheciam os trabalhos uns dos outros, nem discutiam possibilidades 
de acoes conjuntas.

Diante da demanda, passei alguns dias pensando em como fazer um trabalho como 
psicologa mas tambem trazer junto com isso meu background em intervencao urbana, 
arte publica, e festivais de arte e midia que estava envolvida. 

Como o assunto era risco social e contaminacao, chamei tres outras pessoas de 
diferentes coletivos como tzzaaa, bijari e oraculo sonoro pra me ajudarem a fazer a acao.
(Rafael Adaime – Catadores de historias/ Eduzal – Bijari / Giuliano Obicci – Oraculo 
sonoro, Alessandra Galasso/Tzaaaa)

Vou mostrar o video e depois conto um pouco mais da acao 

(mostra o video – Processos Imersivos)

4- Analise do video:

Esse trabalho tem varias camadas, que nao necessariamente aparecem no video.

1- O trabalho anterior ao encontro: 

1.1- Utilizacao de materiais gravados anteriormente com moradores de rua, 
perguntando o que era situacao de risco para alguns deles, principalmente criancas 



e adolescentes.

1.2- Reuniao com as pessoas que fariam parte da intervencao para sintonizar os 
trabalhos de modo que funcionassem sincronicamente, trazendo elementos de 
cada um dos participantes.

2- Ritualizacao do processo. 

 2.1 Criar um ambiente sensitivo no cotidiano ordinario, transformar a realidade do 
trabalho em uma via de potencializacao de perspectivas e praticas.  A partir de uma 
intervencao desse tipo, algo (minimal que seja) se desloca, uma pratica 
redimensionada ao espaco da ontologia. Ganhar o atributo de mito, nao o mito 
como paradigma parado, mas trazer a tona sua dinamica, suas reeleituras, suas 
reatualizacoes e reutilizacoes.

2.2Uso de elementos rituais de forma antropofagica, roubar elementos de poder 
das mais diversas religioes (diga-se de passagem, como foi feito ate agora, no 
final das contas as religioes e seus signos utilizam o copylefty ha muito tempo)

2.2.1– Da primeira parte do video: Introducao do discurso ilogico proposto 
por Cassandra – mitologia grega. Cassandra filha de Priamo e Hecuba, reis 
de troia. Era uma vidente considerada louca e incompreendida. Ha duas 
versoes para sua videncia, uma que apolo se apaixonou por ela, lhe deu o 
dom da videncia, mas como ela nao correspondeu ao seu amor, ele lhe 
amalicoou com a ininteligibilidade, ninguem entendia ou acreditava em suas 
predicoes. Outra historia 'e que qdo estava no templo de apolo foi lambida 
nas orelhas por cobras, que lhe deram a capacidade de ver o futuro e falar 
com animais, mas de forma ininteligivel.
No video optei pela primeira historia, ja que amor esta mais proxima da Aids.
Introduzindo Cassandra como elemento da ininteligibilidade, os convidados 
ja foram “chamados” para uma zona nao habitual, onde o discurso nao era 
de apresentacao, mas de risco. Cassandra serve aqui como elemento de 
risco, que inicia a ambientacao esquizo que sucedera.

2.2.2  Colocar em uma bandeija sua situacao de risco, como uma troca de 
segredos com um grupo, e mais tarde os riscos serem evidenciados, neles 
'e  posto fogo, terra e velas das cores de Exu, que 'e um orixa da 

umbanda, religiao afrobrasileira. Exu 'e o orixa sem teto. O que nao 'e aceito 
dentro dos ritos dos outros orixas. Ele 'e considerado o diabo na religiao 
catolica. Ele 'e vagabundo, bebado, nao confiavel, pedinte, faz truques, 
engana, e detesta nao ser reconhecido. Segundo a umbanda, sempre que 
ha culto a outros deuses, 'e preciso oferecer oferendas para Exu para que 
ele nao encarne em alguem e atrapalhe a cerimonia, ele pode destruir a 
cerimonia dos outros orixas, principalmente porque tambem 'e o orixa 
mensageiro, o que leva a mensagem dos humanos aos orixas, tem o papel 
do comunicador, do mensageiro. Invocar o nome de Exu ja pode ser pos si 
mesmo um problema, ja que invoca forcas nao administraveis em grande 
medida. Exu 'e considerado o orixa dos moradores de rua, dos alcolizados, 
dos drogados, dos que vivem nas ruas, dos violentos...  nao 'e a toa essa 
conexao, por tras dela subjaz o grau de temor as hordas da noite, aos nao 
inclusos na sociedade de trocas e consumo.



2.2.3 Troca de objetos pessoais. Ja que os objetos sao vastamente 
perdidos, trocados, negociados nos ambientes de rua, a utilizacao desse 
metodo de trocar um objeto pessoal,  tira os participantes da sua zona de 
conforto e muda sua estabilidade, introduz o elemento da instabilidade que 
'e ja nao poder abandonar a situacao sem uma negociacao anterior, 'e 
preciso negociar para sair do espaco, para abandonar o grupo algo de valor 
pessoal tem que ser deixado, isso produz uma sensacao de coletividade e 
instabilidade. Ou seja, consegue-se o primeiro objetivo: criar uma situacao 
de risco.

2.2.4 Deslocamento de espacos – Ao inves do trabalho ser desenvolvido no 
mesmo ambiente, ele vai nomadizando no espaco, aproveitando os 
ambientes que o espaco oferece. No caso dessa oficina foi feito num centro 
referencia de testes de HIV, entao enquanto os participantes esperavam o 
encontro, tiveram que encontrar muitas pessoas que estavam fazendo teste, 
ou esperando resultado. Ambas situacoes apontam para uma situacao de 
risco e instabilidade, esses espacos foram explorados, sendo que alguns 
dos trabalhadores ja tinham passado por isso e alguns tinham HIV.  A ideia 
de contaminacao vem a tona, de forma precisa e pragmatica.

2.2.5 Quando passam para a segunda sala ja trocaram objetos pessoais, ja 
tiraram os sapatos, os quais amarrei e coloquei em uma rede pindurada nas 
paredes, e dai vem o relaxamento, que 'e um relaxamento preparatorio para 
o terceiro/ou/ quarto deslocamento, um lugar de passagem, de escala, um 
lugar intermediario.

2.2.6 No terceiro ou quarto ambiente se produz o momento magico, da 
“espiritualidade” ou da “sensitividade”. Nesse ambiente todos os eventos 
precedentes retornam de forma intermitente, a criacao de sentido para os 
rituais anteriores, a zona de harmonia e tbm de confronto. O espaco do ritual 
propriamente dito vem com mais forca, utilizando de tecnologias midiaticas.

Tencoxamanismo  (trechos retirados do texto “Mendigos, Piratas, Videntes -  Fabiane 
Borges e Thiago Novaes)  livro submidialogias – ideias perigozas/2010)

'E aqui nesse ponto que se cria o sentido de tecnoxamanismo. A figura do 
tecnoxama insurge no imaginario das redes de cultura livre que atuam com arte, 
comunicacao e tecnologia, como uma figura de mediacao entre tecnica e intuicao, politica 
e estetica, materia e espirito. 'E um mito contemporaneo de origem desconhecida, que 
reapresenta um paradoxo compartilhado por todos, que 'e o uso da tecnologia digital e a 
criacao.

A tecnologia digital 'e uma linguagem e a radicalidade de uma linguagem 'e a 
perpetua reivencao de si mesma pela pratica cotidiana. A criacao aqui 'e exatamente essa 
mistura entre o objeto e o desejo, onde ha uma relacao entre materia e espirito, uma 
correlacao, ou ainda um multiperspectivismo, onde a perspectiva abandona o fantasma da 
verdade e se constitui na ampliacao do ponto de vista, ja que entende que tudo tem 
perspectiva e ponto de vista. 

A criacao nesse sentido se torna mais produtiva porque esta relacionada com as 



perspectivas de outras coisas que existem, como a terra, as narrativas, a saude, a 
sobrevivencia, os mitos, as potencias. 'E o que poderiamos chamar de pensamento em 
rede,  que alguns chamam de exteligencia, onde a inteligencia esta nas coisas, na troca e 
nao no sujeito. A internet nos possibilita pensar nisso com alguma clareza, ja que cria 
essa dimensao de extensao e atravessamento.

Temos na figura do tecnoxama o criador de um ambiente estetico de subversao dos usos 
previstos da tecnica pelo mercado, pela familia, pelos aparelhos de estado, confirmado na 
pratica e reconhecimento das redes afins.

O tecnoxama interpreta o mito do tempo e da natureza, colocando em xeque a 
calculabilidade do tempo capitalista (time is money); e o movimento do devir inundando os 
condominios fechados da representacao, da imagem de seguranca de um ciborgue 
protegido e vigiado. Ele faz um apelo a natureza no seu estado puro, ao mesmo tempo 
em que provoca o nascimento do novo homem, que ve na tecnica nao um inimigo, nem 
um escravo, mas um sujeito transformador do proprio entendimento do que 'e a natrueza. 
Essa trasmutacao, no entanto, nao deixa de ser ctonica, imanente, ela participa na 
producao de um imaginario sociotecnico que vai ao sentido oposto dos mitos de rebeliao 
dos robos – escravos, ao sentido de vigilancia total a partir do controle do grande irmao. 
Ele 'e o maestro que poe em relacao a orquestra de ciborgues, a orquestra de 
organismos.

A saude para o tecnoxama nao propoe o restabelecimento de um plano fixo, pressuposto 
por um lexico psicopatologico, porque ele ve um problema ou doenca sempre apartir do 
ambiente em que o corpo esta submerso. 'E uma serie de afeccoes que envolve um 
corpo, esse entorno determina pontos fracos pra fazer sua aparicao. Cura nesse caso 'e 
retirar o doente da sua condicao de doenca e devolve-lo a um campo de vitalidade. 

O tecnoxamanismo poderia ser visto como religiao, mas nao 'e porque sua metafisica nao 
pressupoe nenhuma politica de enquadramento, mas ele trabalha com forcas “espirituais”, 
com as potencias do mundo, com os estados de devir, e com a constante reivencao de 
usos de si e da tecnica.  Como mito contemporaneo, ele restitui a possibilidade de magica 
da vida, fora dos nichos de produtividade e do reconhecimento.

Aqui cabe lembrar um trecho do livro de hakim bey “ (www.pl4y.com.br) - 
http://pt.calameo.com/read/000015487d3e3105021d6

“ Uma resistência baseada no empirismo, me parece, terá que considerar a aparente 

atualidade do espírito. Neste ponto, devo admitir que estou esperando por um sinal, como 

um profeta menor do Velho Testamento. Não posso prever, mas tenho a sensação de que 

esse sinal envolverá, de algum modo, aquilo que estou chamando de espiritualidade. Por 

esta razão espero que o sinal apareça não nos Estados Unidos ou em qualquer outra das 

"zonas incluídas", mas talvez naquilo que costumava ser chamado de Quarto Mundo, o 

mundo das tribos, guardas florestais e camponeses (e xamãs e pagãos), as zonas 

excluídas onde as principais batalhas do Capital Global estão sendo travadas. Se tanto a 

religião como a ideologia nos traíram, então o sinal não pode tomar a forma de religião ou 

de ideologia. De algum modo, o sinal combinará elementos de diferença e também de 

solidariedade, e apresentará uma real oposição à mesmice assim como à exclusão”.Texto 

retirado do site da Revista Play 

http://www.pl4y.com.br/
http://pt.calameo.com/read/000015487d3e3105021d6


Uso e criacao de mitos

Tivemos uma producao de mitos aqui, partimos de um mito grego, de videncia ininteligivel 
e desacreditada, assim como o uso de exu – do sincretismo afro/brasileiro apropriados 
segundo nossa necessidade e colaboramos na construcao do segundo mito, um mito 
contemporaneo, que diz respeito a toda experiencia de laboratorios de hackeamento, 
reciclagem de computadores e softwares, ligado a toda geracao de cultura livre e tambem 
apropriado por outros que nada tem a ver com isso. 

Ruidocracia

Ruidocracia 'e um experimento sonoro ambiental estetico e politico. 'E um evento e um 
conceito. A ideia 'e radicalizar processos democraticos atraves do uso de ruidos 
modulados e amplificadores. Atraves de alguns parelhos de modulacao, microfones, 
instrumentos e os mais diversos tipos de elementos, cria-se um espaco imersivo-sonoro 
onde os ruidos, discursos, conversas dos participantes sao captados e devolvidos ao 
ambiente. Os moduladores tem funcao de modular os sons, transforma-los, irradiar e 
transportar os conteudos. Mais do que uma solucao democratica, 'e uma experimentacao 
politica, porque tem essa tendencia de transformar discurso em ruido, e construir com isso 
o ambiente no qual se esta imerso.

Tem essa caracteristica de produzir hibridismo entre a assembleia e a festa, 
transformando ambas em uma terceira coisa, mas trazendo a tona suas caracteristicas e 
potencias. 'E a invencao de uma outra lucidez, que resiste a lucidez imposta pelo 
sistemas de controle e intimidacao. 

O ruidocracia 'e uma experiencia de escuta. Que pontos de escuta 'e possivel num 
ambiente onde tudo que se expressa 'e amplificado? Por isso a necessidade de 
moduladores, para fazer ruidos quase inaudiveis serem amplificados, e construirem 
ambientacao e ao mesmo tempo, criar essa sensacao de que a participacao de cada um 
'e capaz de produzir realidade. 

Os moduladores podem ser disponiveis para os participantes se aproximarem do “poder”
Eu sou o modulador!!  O pequeno deslocamento que se produz nesses processo, como 
possibilidade nao so metaforica, mas de fato. Algo se produz no jogo. Romper com a 
logica da assembleia ou da consenso e se dedicar a irradiacao dos mais infimos ruidos. 
Pode-se ter tambem nesse contexto uma experiencia de ditadura do ruido, onde se 
inviabiliza qualquer tentativa de liberdade espacial. Quando a gente se confronta com 
nosso proprio ruido, nosso vicio de opiniao repetida exaustivamente... Uma frase 
translocada.

O silencio tambem faz parte desse processo, pode-se eliminar todos ruidos e buscar um 
momento de silencio coletivo, mas o silencio e por si so uma utopia.

O ruidocracia 'e uma experiencia, um estagio nao um estado e nao 'e o Estado. Isso 'e o 
mais interessante dele,  ele vai devolver o ruido no seu proprio corpo, na sua propria 
escuta, vc vai se perder, porque ele vai devolver o ruido em seu estado bruto. O vicio da 
opiniao 'e morto no ruidocracia. Talvez se possa ainda recorrer a ideia de TAZ pra dar 
conta do sentido de um evento desse tipo, uma zona autonoma temporaria produzida 



sonoramente.

O movimento politico comeca morrer quando o desejo acaba, a ideia de compromisso, de 
assembleia, pode ser trocada por democracia de devires, esse estado que todo mundo 
quer falar...  criar um ambiente onde as pessoas sao incitadas a falar...  assembleia 'e 
chata porque o desejo nao esta ali. O ruidocracia serve como um revitalizador de desejo 
de coletividade e de acao, mas tambem como um tonificante para transformacao dessas 
formas tao utilizadas, pra se fazer politica.

Na assembleia o ruido, a fofoca, o deboche, a piada, a opiniao velada nao faz parte do 
processo decisorio, e isso serve como desafio dos processos ruidocraticos, porque 
transferir uma experiencia de ruido para um espaco de decisoes ainda 'e um desafio. Mas 
teria a ver com descentralizacao, criacoes coletivas para alem das comunitarias, criacao 
de novas comunidades, etc.

O limite se abateu sobre nossas experiencias. Chegou um momento em que nos 
perguntavamos, o que fazer com essas escutas? Com esses ruidos? Evidentemente o 
ruidocracia possibilita, ja que trabalha com midia, diversas amplificacoes para alem do 
evento imersivo. Seja atraves de streaming, de gravacoes por parte dos participantes, 
broadcastings, textos, relatos, fotos, analises, serve como um produtor de subjetividades.

'E importante pensar na producao de subjetividade no contexto da ruidocracia. Alteracao 
de estados de consciencia 'e um dos dispositivos importantes do encontro. Voltar a ideia 
de lucidez, e transgredi-la, criar novos parametros para pensa-la, atingir o estado Nagual, 
considerado por Don Juan de Castaneda o lugar da criacao, que se debate contra o 
estado tonal, que 'e o estado de guarda, de consciencia e lucidez fabricada 
ininterruptamente pelos estados de controle, pelo processo civilizatorio, pela educacao 
das criancas. Dai a festinha vira o desbunde, o momento em que se elouquece, se 
entorpece, e longe de se atingir o nagual,  se enfraquece o corpo. As experimentacoes 
lisergicas, os rituais de  ayahuasca, as raves, os encontros ruidocraticos, tem tambem 
essa funcao de ampliar o estado tonal para os estados naguais.


