
Potlatch 

Festa: dar e con-juntar ideias e pensamentos e 

Dia 17/08/2011 às 17h no IEL. 

 

potlatch (1) uma festa cerimonial entre certos povos nativos da costa noroeste da América do Norte na qual o 
homenageado distribui todas as suas riquezas acumuladas para parentes e amigos. A palavra potlatch significa 
dar, a expectativa do homenageado é que ele receba bens daqueles para os quais deu os seus, quando esses 
forem homenageados. Ser homenageado em uma festa potlatch é desejável, já que o status do homenageado, 
dentro de seu grupo social, aumenta consideravelmente quando isso ocorre.  

(Anti-capitalismo. Antes que a acumulação excessiva se institucionalize, dar. Aumentar o status por meio do 
dar. Ficar sem nada.)  

Gilles Deleuze e Félix Guattari, em Mil Platôs, capitalismo e esquizofrenia, volume 5, 1227- Tratado de 
nomadologia: a máquina de guerra, na página 19, na nota de rodapé 10, mencionam  trabalho de Marcel Mauss, 
no qual o potlatch é mostrado, segundo a sua leitura, como “um mecanismo que impede a concentração de 
riqueza”. 

Assim  descobrimos o potlatch. Exatamente  dentro dessa parte onde Deleuze e Guattari perguntam: “Existe 
algum meio de conjurar a formação de um aparelho de Estado (ou de seus equivalentes num grupo)?” Existe 
alguma maneira de conjurar a individual corrida ao acúmulo de pontos no lattes? Perguntamos. Conjurar a 
solidão, o egocentrismo, a ansiedade, advindos da  exigência de produção acadêmica atual? E disparamos. 

potlatch (2) festa: dar larvas de ideias e pensamentos, para possíveis co-laborações, devires-monstros. No dia 
17 de agosto de 2011, na Unicamp, Campinas, São Paulo, Brasil, durante o III Seminário Conexões: Deleuze e 
Arte e Ciência e Acontecimento e...  
E disparo: crazy patchwork das larvas dadas pelos participantes do III Seminário Conexões, os que quiserem, 
enviadas por email (uma página no máximo, até três minutos) no blog da festa. Todos podem ver.  
E outro: a festa. Encontro em carne e osso de quem quiser fazer conjunções de imagens e ideias e pensamentos. 
Agenciamento larval. Festa. A festa é isso: a troca desenfreada, criação de conjunções em conexões múltiplas, 
livres, rizomáticas. A diferença: nada esperamos em troca, não há necessidade de reciprocidade, não há dívida. 
Dar por dar, sementes ao vento, vento que junta e disjunta, e os dois ao mesmo tempo. Festinha acontecimento. 
E irredutível, será o que será.  
 

 


