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Festa. Encontro de quem quiser fazer conjunções de imagens e ideias e pensamentos. 
Agenciamento larval. A festa é isso: a troca desenfreada, criação de conjunções em conexões 
múltiplas, livres, rizomáticas. Nada se espera 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. Festa acontecimento. E irredutível, será o que será.  

Antes, agora, a qualquer momento: dar larvas de ideias e pensamentos, para possíveis co-
laborações, possíveis devires-monstros no dia 17 de agosto. As larvas de ideias e de 
pensamentos devem ser enviadas para o endereço: potlatchconexoes@riseup.net sem a 
necessidade de identificação do remetente. As pessoas vão poder vê-las/lê-las, todas elas, postadas 
no blog http://potlatchconexoes.noblogs.org, para se inspirarem, e expirarem, e suspirarem... 
(Pedimos para que as larvas sejam de no máximo uma página e/ou até três minutos.) 
  
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. 
 
Organização do III Conexões: Grupo Olho – Laboratório de Estudos Audiovisuais (Faculdade de Educação/CNPq. Grupo 
multiTÃO – prolifer-artes sub-vertendo ciências e educações (Labjor/CNPq). Dis - Diferenças e Subjetividade em Educação 
(Faculdade de Educação/CNPq). Promoção: Programa de Pós-Graduação em Educação Faculdade de Educação (FE-
Unicamp). Mestrado em Divulgação Científica e Cultural (MDCC). Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor-
Unicamp). Instituto de Estudos da Linguagem (IEL-Unicamp).  Projetos de pesquisa: Escritas, imagens e ciências em ritmos 
de fabul-ação: o que pode a divulg-ação científica? (Proc. CNPq n. 478004/2009-5) A quem será que se destina? Imagens e 
palavras pós-estruturam a escola (Proc. CNPq n. 401180/2009-3). Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes).  
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