
Dos sem  Teto ao Sem Céu

Por Fabiane M. Borges

- O que você propõe? Essa é a pergunta do lançamento. Decidi dividir minha proposta em três

apesar de compreender que elas se permeiam uma a outra com três interesses básicos: clínica, arte,

tecnologia e o mundo como pano de fundo. O caráter é multitudinal, open source e imersivo. Tem

algumas idiossincrasias: Produção de narrativas.

1- Domínios do Demasiado

1- Morador de rua

2- Sem teto 

3- Cassandra – Ritualização- Performance – Renato Cohen

3- Proposta: ACMSTC e Integração sem Posse

Mostrar (imagens do arquivo) 

(PORÃO – organizado por Fabi Borges e Camila Melo)

2- Tecnoxamanismo

1- Permacultura e agrofloresta, 

2- Rituais, pajelância e ervas medicinais, 

3- Hacklab – do it yourself

(tecnologia do xamanismo – modo de produção de conhecimento)

(xamanismo da ciência) – cooptação da ontologia depois da igreja católica

(outro modo de produção de ciência - relação interespécie com dispositivos eletrônicos – falar com 

plantas, construir relações – busca de compreensão de outras linguagens – escuta), rituais.

4 Proposta: Festival Internacional de Tecnoxamanismo (performativo, imersivo, uso de plantas, 

terreiro tecnológico). 

3- Ocupação Espacial

1- hackeamento de satélites, take back the space, ocupação, programas espaciais independentes, luta

contra a sociedade de controle desde o céu (como não materializar o monoteísmo)

2- Possibilidade de ocupação espacial do it yourself – 



3- Arco de utopias espaciais, astrofuturismo e ancestrofuturismo

4- Fazer a própria estação espacial internacional, criar foguetes e naves espaciais para ocupar outros

planetas e órbitas

5- Comunicação e criptografia

6- Cosmovisão em tempos de antropoceno – tecnoxamanismo espacial

Proposta: Fortalecer a rede de ocupadores espaciais, para isso precisa de investimento na área

7- ritualização do processo

1-  Domínios  do  Demasiado.   De  certa  forma  minhas  questões  estão  sempre  às  voltas  da

espectrologia.  Me  interessa  esses  ocultos,   esses  óbvios  soterrados  em  montanhas  de  lixos  e

excedentes, essas lixeiras humanas, esses lugares de borda, o que chamo no meu livro, fruto da

dissertação de mestrado de Domínios do Demasiado.

O nome Domínios do Demasiado vem de um texto do João Guimarães Rosas, do Primeiras 

Histórias: 

“Sei que não atentaram na mulher, nem fosse possível, vive- -se perto de mais [. . .] A gente não

revê os que não valem a pena. Acham ainda que não valia a pena? Se,  pois,  se.  No que nem

pensaram; e não se indagou, a muita coisa. Para que? A mulher-malandraja, a malacafar, suja de

si, misericordiada, tão velha e feia, feita tonta, no crime não arrependida — e guia de um cego.

Vocês todos nunca suspeitaram que ela pudesse arcar-se no mais fechado extremo, nos domínios do

demasiado”?

Esse conto foi muito inspirador, porque ele alarga a percepção da miséria, ele tira o papel óbvio da

mulher miserável, pobre e looser, e lhe dá uma certa ontologia, uma conexão dela com um mundo

cheio de espectros, diz que ela habita o lugar demasiado. Tira as lentes que costumam ver essa

indigente somente como alguém que não teve chance na vida e a conecta diretamente com um

conhecimento pré individual, amplo, não retira dela sua experiência. 

Nessa primeira série então, que eu estou chamando de “Domínios do Demasiado”, eu posso resumir

falando de uma proposta que foi o ACMSTC – (Arte Contemporânea no Movimento dos Sem Teto

do Centro) uma ocupação em um prédio de 21 andares ocupado por 4 mil pessoas, onde eu e Túlio

Tavares organizamos este evento com cerca de 250 artistas.  Era para ser um mês de ocupação

artística lá dentro, mas o excesso, o estado de sítio, a constante ameaça de reintegração de posse, as

urgências nos levaram a ficar lá dentro durante 5 anos, com o nome integração sem posse – cuja



maioria dos trabalhos estão no site integração sem posse, gentilmente organizado e sustentado por

Mariana Cavalcante. http://integracaosemposse.zip.net 

Nestes  cinco  anos  centenas  de  artistas,  ativistas,  grupos   de  intervenção  midiática,  estudantes,

desenvolveram os trabalhos mais experimentais, desde instalação de biblioteca, desfile de moda

com estilistas locais, escola de gambiarra, cursos de software livre, exposições artísticas, escola de

pintura.  Só  saímos de lá  quando houve a  reintegração de  posse,  mas  a  maioria  dos  ocupantes

conseguiram residência, pelo menos os ligados a ocupação Prestes Maia, já que o prédio abrigou

outras ocupações que estavam sofrendo despejo e acabavam indo para o Prestes Maia porque era

muito grande. O contexto estava horroroso na cidade, os projetos de limpeza urbana acontecendo

em alta velocidade, e estávamos vivendo uma guerra civil não declarada. 

Nessa época 2003-2007 acompanhamos muitas ocupações de sem teto e sem terra, sempre com essa

perspectiva político-estética, tentando criar signos, símbolos, amplificação para o que estávamos

vivendo. Essa ação dentro da Ocupação Prestes Maia acabou indo para outras ocupações foi uma

espécie de universidade para muita gente, dali saíram muitos estudos, trabalhos, ações, militâncias,

casamentos, relações afetivas, transformações de vida, e também movimentos dissidentes. Foi uma

das  experiências  artístico-urbanas  mais  importantes  que  vivemos  em  São  Paulo  no  início  do

milênio.

(Mostrar o site do Integração Sem Posse)  http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-07-01_2005-

07-31.html 

O meu trabalho pessoal  lá  dentro,  além da organização,  era  incorporar  o  estado delirante,  que

misturava a irrealidade da injustiça, da miséria, das organizações tornadas quadrilhas de bandidos,

com a ficção e o imaginário estético. Durante esses 5 anos eu incorporei a Cassandra – a troiana, a

ilógica, a delirante e era com rituais que eu conseguia criar uma comunicação e compreensão do

que se passava nesses tempos. Um deles por exemplo é o ritual no andar da morta. O lugar do

fantasma. Os 4 andares nunca frequentados pela ocupação, devido um incêndio que aconteceu lá

dentro dois meses antes da nossa chegada, que matou a menina Kimberley Brenda. Em homenagem

a ela, os ocupantes decidiram que caso ganhassem posse do Prestes Maia, o prédio mudaria seu

nome para Kimberley Brenda.

(Mostrar as fotos do ritual Kimberley Brenda)

http://integracaosemposse.zip.net/
http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-07-01_2005-07-31.html
http://integracaosemposse.zip.net/arch2005-07-01_2005-07-31.html


2-  Tecnoxamanismo –  é  a  outra  série  que  eu  escolhi  para  responder  a  pergunta:  O que  você

propõe? Aqui entra toda a experiência vivida durante e depois do prestes maia com o movimento do

software livre, com hacklabs, midia tática Brasil, metareciclagem, Digitofagia, submidialogia com

grupos indígenas da Amazônia, do Mato Grosso do Sul, e do sul da Bahia. Eu fui me aproximando

também  dos  coletivos  que  pensavam  ecologia,  as  questões  da  terra,  o  animismo,  e  grupos

interessados em alquimia, espectrologia, leituras eletromagnéticas de locais abandonados, focos de

escravidão ou guerras ou muito longínquos como polos sul e norte,  tecnomagia,  nas discussões

interespécies, trans-epécies, perspectivismo e no xamanismo. As discussões sobre a inteligência das

máquinas, a subjetividade dos objetos técnicos eram e são constantes on board ou off board. A fim

de recuperar uma coisa que eu sentia como “a morte do espírito dos hacklabs”, que ao meu ver

estavam por demais se voltando a um ritmo acelerado de produção e competição, e depois de ter

participado e ajudado na organização do encontro Tecnomagia na Nuvem, hacklab da roça, eu e

George  Sander  começamos  a  pensar  na  organização  de  um  Festival  internacional  de

Tecnoxamanismo. Teria que ser próximo a uma aldeia indígena, e como um trabalho de magia, pelo

menos simbolicamente, a opção foi fazer junto aos índios pataxós do sul da Bahia, na Terra do

Descobrimento, com os índios da Aldeia Velha, Barra Velha e Aldeia Pará – Fizemos num espaço de

permacultura perto da aldeia chamado itapeco. 

Nessa leitura mágica, fazer na Terra do Descobrimento junto a um dos primeiros grupos indígenas a

sofrerem a colonização nos pareceu ser um ritual de cura, ou melhor de anarqueologia, como se

voltássemos ao passado e produzíssemos um desvio histórico. Não do jeito que aconteceu, mas de

um outro jeito. Uma alternativa, mesmo que imaginária, capaz de alterar o passado e fortalecer

laços em disputa com a igreja evangélica por exemplo, como a própria noção de pajelância dentro

dessas aldeias.  Isso tudo parece retórico demais para ser pensado, caso não fosse um encontro

permeado  por  ervas  de  poder,  por  performances,  por  rituais  indígenas  pataxós,  pelo  terreiro

eletrônico,  pelas  visões  noturnas  e  rituais  tecnoxamânicos.  Esse  Festival  teve  vários

desdobramentos,  como  os  festivais  no  Equador  e  na  Dinamarca.  Todos  tiveram  seus  próprios

desdobramentos e produção de redes e ações, a exemplo disso cito um na Aldeia Pará, onde um dos

integrantes do festival, Jonatan Sola está esta mesma semana dando um curso de recuperação de

nascentes  e  agrofloresta  para  os  pataxós  que  estão  passando  pelo  risco  da  extinção  das  suas

nascentes. Em Aarhus no Open Space (um hackerspace) começou uma parceria entre Carsten Agger

do  Open  Sapce  e  um  grupo  de  moradores  de  rua  (Universitas  Comvivencia) interessado  em

permacultura  tecnoxamanismo.  Agora  estamos  nos  preparando  para  o  II  Festival,  voltado  para



agrofloresta, terreiro eletrônico (hacklab) e rituais entre indígenas e não indígenas. 

Aqui mostro um pedacinho sonoro do I Festival Internacional de Tecnoxamanismo.

E algumas imagens (mostrar imagens)

https://archive.org/details/radio-tecnoxamanismo

3-  Ocupação  Espacial  –  Então  chego  na  terceira  série  da  pergunta:  O  que  você  propõe?

Terminando  então  o  meu  percurso  até  aqui  dos  Sem  Teto  aos  Sem  Céu.  Dizendo  que  essas

experiências e encontros foram me levando direto para a questão da cosmologia. Recuperar o olhar

para o céu, o olhar para as estrelas, a visão ancestral do mistério e da conexão com o Espaço em

volta da Terra, mas sem esquecer da questão política, que sempre acompanhou o processo que é o

da  ocupação,  que  vem  desde  o  início.  Ocupação  espacial  então  se  tornou  uma  coisa  muito

importante. Entrei para o Movimento dos Sem Satélites. E ao ganhar a bolsa de doutorado para

estudar na Goldsmiths em Londres, fui conhecendo alguns grupos que atuavam dentro de satlabs,

laboratórios de hackeamento ou produção de satélites.  Pedro Soler  me chamou para fazer  uma

residência  no  Laboral  –  Centro  de  Arte  e  Criação  Industrial  em Gijon  nas  Astúrias,  norte  da

Espanha, onde ele estava curando uma exposição chamada Orbitando Satélites. Lá pude conhecer

muitos trabalhos e artistas cujo o mote era pensar a órbita terrestre, o Espaço Sideral, as narrativas

espaciais, as antenas de escuta de satélite, a produção de satélite, a escuta do it yourself de planetas

como júpiter, vênus e  do próprio Sol. Não pude evitar de me apaixonar loucamente pelo assunto, e

fiz disso minha tese de doutorado. Quando pude fui a Pennemunde, norte da Alemanha conhecer o

lugar onde foram feitos os primeiros foguetes do mundo, na Alemanha nazista, que também foi um

campo de  concentração,  a  história  dos  foguetes  é  uma história  de  guerra.  E  fui  duas  vezes  a

Dinamarca  conhecer  o   Copenhagen  Suborbitals,  que  no  oposto  da  história  de  guerra,  fazem

foguetes lançadores open source, com o objetivo de levar humanos para o Espaço e fomentar a

ocupação  espacial  faça  você  mesmo.  Aos  poucos  presencialmente  mas  em  alta  velocidade  na

internet conheci grupos de vários lugares do mundo que estão produzindo ocupação e disputando a

homogenização  estatal  e  industrial  do  Espaço.  Meu  trabalho  então  está  se  concentrando  em

colaborar no fortalecimento dessa rede mundial de ocupadores espaciais. Take Back the Space. Pega

de volta o Espaço é um dos leitmotives do movimento ao qual me engajei. 

Além de ter feito a tese, o segundo passo foi organizar uma exposição, junto com Pedro Soler, no



centro de arte contemporânea de Quito no Equador Para onde estou indo depois de amanhã. Onde

conseguimos juntar pessoas da América Latina e de outros países como Uganda, Congo, Coreia do

Sul,  Palestina,  além de  grupos  de  países  europeus  e  América  Central.  Juntamos  nessa  mostra

agências espaciais governamentais de países  como Bolívia, Peru e Equador, e agências civis como

Colômbia, México ou o MSST. Cada trabalho de artistas e colaboradores em geral discute nessa

exposição,  que também tem chamada aberta nas redes, a órbita terrestre e o Espaço de alguma

forma, seja ensinando como se faz propulsor e constrói foguetes, seja como construir satélites, ou

como recuperar a cosmologia andina, como criar antenas, ou como escutar o espaço. Cada uma das

ações atuando diretamente no imaginário espacial, tentando criar potência e possibilidade para um

futuro que está também nas nossas mãos, que não deve ser problema só da NASA, ESA, Mars One

ou Discovery Chanel. 

(Aqui mostro umas imagens contidas nessa exposição)

Dos  sem  teto  ao  sem  céu...  talvez  minha  principal  proposta  é  ainda  a  de  OCUPAÇÕES

ESPECIAIS.


