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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar a discussão realizada por Canetti (1995) em 
torno da sociedade de massas. Com base na pesquisa bibliográfica, discutiremos a temática visando 
apreender as principais contribuições e conceitos trazidos pelo autor. Inicialmente, Canetti (1995) 
desenvolve sua teoria a partir da explanação de dois tipos de massa, sendo a primeira intitulada de 
“massa aberta ou natural” e a segunda de “massa fechada”. Ambas possuem características próprias, nas 
quais vão desde a sua formação, até a sua desintegração. Dentre tais características podemos destacar: o 
objetivo das mesmas e a questão do acesso. De acordo com o autor, a massa natural encontra-se em todas 
as partes e direções e visa atingir todos aqueles que estão ao seu alcance. Tanto o seu crescimento, quanto 
a sua desintegração ocorrem de forma súbita, o que colabora para que esta seja uma construção delicada. 
Já a massa fechada estabelece um espaço limite a ser preenchido, também chamado de fronteira e possui 
acesso restrito, de modo que, seu espaço, ao completar-se, não aceita a inclusão de outras pessoas. A 
partir desses apontamentos, Canetti (1995) faz uma relação da sociedade de massa com os elementos do 
poder, nos quais apresentaremos do decorrer do presente artigo.
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 Em sua obra “Massa e Poder”, Elias Canetti discorre acerca de determinadas situações vivenciadas 
pela humanidade, tais como, a sobrevivência, o medo, a paranóia e o poder. Nesse sentido, o autor 
apresenta uma discussão em torno da massa e das suas características. Inicialmente, Canetti (1995) 
apresenta dois tipos de massa, as quais focaremos nesse trabalho.

 O primeiro corresponde à “massa aberta” ou natural. Esta visa o crescimento do número de 
indivíduos que virão a integrá-la. “Ela não reconhece casas, portas ou fechaduras, aqueles que fecham a 
ela são-lhe suspeitos” (CANETTI, 1995, p. 15), desse modo, deseja alcançar todos aqueles que estão ao 
seu alcance e encontra-se em todas as partes e direções. Ao parar de crescer, desintegra-se e passa a não 
mais existir. Tanto o seu crescimento quanto sua desintegração ocorrem de forma súbita, colaborando para 
que seja uma construção delicada, “a massa traz sempre vivo em si um pressentimento da desintegração 
que a ameaça e da qual busca escapar através do rápido crescimento” (ibid).

 O segundo tipo apresentado pelo autor não visa ao crescimento, mas sim, à durabilidade. Sobre 
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a intitulação de “massa fechada”, estabelece um espaço limite a ser preenchido, também chamado de 
fronteira. O acesso à mesma é restrito, de modo que seu espaço, ao completar-se, não aceita a inclusão 
de outras pessoas. “A fronteira impede um crescimento desordenado, mas também dificulta e adia a 
desintegração. O que sacrifica assim em termos de possibilidade de crescimento, a massa ganha em 
durabilidade” (Ibid, p. 16).  

Ainda de acordo com o autor, o que constitui a massa é a “descarga”. Considerada o acontecimento 
mais importante que se desenrola no interior daquela, a descarga é definida como o momento em que 
todos os membros que compõem a massa deixam em segundo plano as suas diferenças e passam a sentir-
se iguais. Tais diferenças são definidas por meio da hierarquia, posição social e da propriedade, ou seja, 
são impostas a partir do exterior. De acordo com Canetti (1995, p.17), “na descarga, deitam-se abaixo as 
separações, e todos se sentem iguais. [...] É em razão desse momento feliz, no qual ninguém é mais ou 
melhor que os outros, que os homens transformam-se em massa”.
 Como primeiro ponto constituinte do que Canetti (1995) da massa, podemos encontrar “a inversão 
do temor do contato”, no qual expressa a ruptura com o medo do contato com o desconhecido. Para o 
autor, “por toda parte, o homem evita o contato com o que lhe é estranho. À noite ou no escuro, o pavor 
ante o contato inesperado pode intensificar-se até o pânico” (ibid, p.13). Partindo desse apontamento, o 
referido temor dita distâncias entre os homens, na qual pode ser expressa nas seguintes situações: 

As pessoas trancam-se em casas que ninguém pode adentrar, somente nelas 
sentindo-se mais ou menos seguras. O medo do ladrão não se deve unicamente 
a seu propósito de roubar, mas é também um temor ante seu toque súbito, 
inesperado, saído da escuridão [...] Tal aversão ao contato não nos deixa nem 
quando caminhamos em meio a outras pessoas. A maneira como nos movemos 
na rua, em meio aos muitos transeuntes, ou em restaurantes, trens e ônibus, é 
ditada por esse medo (ibid). 

 Podemos afirmar que, para Canetti (1995), o supracitado temor do conato perpassa o cotidiano da 
humanidade através de diversas situações, que por sua vez, tornam-se, em geral, perceptíveis até mesmo 
pela maneira de se mover na rua. Nesse sentido, a barreira colocada em relação ao outro, ao estranho, 
não envolve somente condições físicas, mas também psíquicas. Atentemos para a seguinte exposição do 
autor:

A presteza com que nos desculpamos quando do contato não intencional; a 
tensão com que se aguardam tais desculpas; a reação veemente e, por vezes, 
violenta quando elas não vêm; a repugnância e o ódio sentidos em relação ao 
‘malfeitor’, mesmo quando não nos é possível ter certeza de que foi que nos 
tocou (CANETTI, 1995, p.14).

 
 Todas essas reações apresentadas acima possuem uma relevância muito grande para o autor, 
haja vista que, indica o estabelecimento de uma fronteira entre os homens difícil de ser abandonada. 
No entanto, para Canetti (1995), é justamente na massa que se encontra a possibilidade dos indivíduos 
libertarem-se do temor do contato. Para o alcance de tal objetivo, ou seja, da aproximação entre os 
sujeitos, é necessário um tipo de massa específica, intitulada pelo autor de “massa densa”. Esta pode ser 
definida por um conjunto de pessoas nas quais um corpo possua tamanha aproximação com o outro, que 
os indivíduos não consigam atentar-se para quem os comprimem. Para Canetti (1995), é justamente a 
entrega a massa que propicia a falta de temor ao seu contato. “Na massa ideal, todos são iguais. Nenhuma 
diversidade conta, nem mesmo as dos sexos. Quem quer que nos comprima é igual a nós. Sentimo-lo 
como sentimos a nós mesmos” (ibid, p. 14). Nessa perspectiva, a inversão do temor do contato é uma 
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característica constitutiva da massa.
 Outro conceito de suma importância abordado pelo autor é o de “erupção”. Este pode ser 
compreendido como um movimento que ocorre no interior da massa fechada e que a faz transformar-se em 
massa aberta. Tal movimento é caracterizado principalmente pela insatisfação com o estabelecimento de 
fronteiras, ou seja, com a restrição quanto ao crescimento. Tomando como base esse conceito, podemos 
afirmar que, a massa, em geral, visa constantemente o crescimento, mesmo quando barreiras lhe são 
impostas. Assim sendo, a erupção demonstra que não há fronteiras que possam ser totalmente seguras de 
tal modo que não permitam o crescimento. 
 Canetti (1995, p.28), chama a atenção também para a questão da “direção”, na qual segundo o 
autor, é uma necessidade da massa, pois, é aquela quem torna possível uma maior durabilidade desta. 
“A direção comum a todos os seus membros fortalece o sentimento de igualdade. Uma meta exterior aos 
indivíduos e idêntica para todos soterra as massas particulares e desiguais que significariam a morte da 
massa”. 
 A partir de tais caracterizações, o autor apresenta outros dois tipos de massa, sendo elas, a rítmica 
e de estanque. Ao contrário das massas apresentadas anteriormente, nas quais possuíam como principal 
diferenciação a questão do crescimento, tais massas caracterizam-se pela igualdade e densidade. No caso 
da ‘massa estanque’

vive em função de sua descarga, mas, tendo-a como certa, posterga-a. Deseja 
um período relativamente longo de adensamento, a fim de que possa preparar-se 
para o momento da descarga. Poder-se-ia dizer que ela se aquece adensando-se, 
retardando a descarga tanto quanto possível.

 Nessa massa, o processo inicia-se com a densidade e posteriormente abarca também a igualdade, 
que por sua vez, torna-se a sua meta principal. Já no que diz respeito à massa rítmica, esta concilia 
densidade e igualdade desde a sua formação. “Representações da densidade e da igualdade produzem 
engenhosamente o sentimento da massa” (CANETTI, 1995, p.29). Tal simbiose origina-se de forma 
rápida, porém desintegra-se somente quando não há mais forças físicas que  a mantém de pé. 
 No que diz respeito aos símbolos de massa, Canetti (1995) aborda esse item relacionando a 
diversas nações, nas quais não discorreremos de forma tão específica. O autor analisa os símbolos 
da massa por meio de uma discussão em torno do “Sentimento Nacional”, também conhecido como 
“Nacionalismo”.  De acordo com Canetti (1995, p. 167), tal sentimento nacionalista “consistia em uma 
inabalável reivindicação de superioridade, a partir de visões proféticas acerca da própria grandeza [...]”. 
Como o referido sentimento apresentou-se em várias nações, não podemos afirmar que todos possuem 
os mesmos aspectos, mas podemos sim dizer que, os fatores que os iguala são os seus ímpetos e suas 
reivindicações. Ainda segundo o autor, “é inútil falar-se em nações se não sejam definidas em suas 
diferenças. Elas compreendem longas guerras umas com as outras” (ibid, p.168).
 Em sua obra, Canetti (1995), aborda as nações como se fossem religiões, de modo que os símbolos, 
em geral, remetem a uma ideia ou sentimentos das nações em relação a si próprias. É importante dizer 
que tais símbolos dificilmente aparecem sozinhos, “o membro de uma nação vê-se sempre. Travestido à 
sua maneira, em contato permanente com um determinado símbolo de massa que se tenha feito o mais 
importante para sua nação” (ibid).  Tomemos como exemplo a Alemanha no século XX. O exército 
foi o símbolo de massa da nação alemã, sendo que este não carregava somente tal intitulação, mas foi 
chamada de “floresta em marcha” devido sua densidade, caráter rígido e paralelo, associados assim, a 
grandes árvores eretas. Ao contrário das florestas tropicais, onde predominam plantam trepadeiras que 
crescem em todas as direções, a “floresta em marcha” era vista por seus apreciadores como lugar de 
articulação e vivacidade. O alemão não sentia medo no exército, “sentia-se protegido; sentia-se um entre 
muitos. O caráter íngreme e retilíneo das árvores, ele o transformou em regra para si” (ibid, p.172).
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 Tal símbolo era motivo de orgulho para a nação, “não é ocioso apontá-lo; isso mostra quão 
generalizada era a importância do exército para o alemão, e quão eficaz esse símbolo de massa se revelava 
mesmo em relação àqueles que, altivamente, sabiam apartar-se de tudo quanto lembrasse as multidões” 
(ibid, p.178). A importância apontada pelo autor não se restringia a uma parcela única da população, 
mas abarcava trabalhadores, burgueses, católicos, protestantes, bávaros, prussianos, dentre outros. No 
entanto, em sua composição foi intitulado por Canetti (1995) como massa fechada, pois, apenas jovens 
de uma idade específica nele serviam. 
 Ao expormos acerca do poder nas massas, enfatizaremos logo abaixo duas propriedades centrais: 
Força e poder, e poder e velocidade. A força usa de mais coerção e é mais rápida do que o poder e, em 
geral, é associado à ideia de algo que possui grande proximidade e presença. “Uma presa é capturada 
pela força, e pela força levada a boca. Dispondo de mais tempo, a força transforma-se em poder. Mas, no 
momento crítico que, então, invariavelmente chega – o momento da decisão e da irrevocabilidade -,volta 
a ser força pura” (ibid, p.281). Já o poder é caracterizado por uma ampliação do espaço e do tempo, por 
ser mais universal e amplo, no entanto, menos dinâmico que a força. 
 Já o que compreende a velocidade, esta atrelada ao poder, transforma-se em velocidade de 
perseguição ou de agarramento, sendo que

para ambos, o homem teve por modelo os animais. A perseguição, ele a aprendeu 
com os animais de rapina, especialmente o lobo. O agarramento pelo bote súbito 
foi-lhe mostrado pelos felinos, dos quais os mestres mais invejados e admirados 
foram o leão, o leopardo e o tigre. As aves de rapina juntam ambas as coisas, o 
perseguir e o agarrar. Na ave de rapina que se pode ver voando sozinha para um 
ataque a grande distância, o fenômeno manifesta-se em sua totalidade. Ela deu 
ao homem a flecha – durante muito tempo, a maior velocidade de que dispôs: 
com suas flechas, o homem voava rumo a sua presa.

 
 Por apresentarem tais características, os animais apresentados acima ficaram marcados ao longo 
da história como símbolos de poder, representados em muitos casos, como deuses.  Outro símbolo 
de poder apresentado por Canetti (1995, p.284) e que expressa tal relação de velocidade é o raio, “o 
medo supersticioso do raio, do qual o homem não tem como se proteger, é algo bastante difundido”. 
Independente de qual símbolo que a grande massa tenha consigo, é importante atentarmos para o fato 
de que os mesmos, em sua maioria, representam uma ideia acerca da própria nação, uma imagem, uma 
percepção. Na história, podemos perceber que tal percepção mesclava realidade com ficção e procurava 
sempre enaltecer uma superioridade quanto a si mesma e uma inferioridade quanto a outras nações. Tais 
símbolos podem criar identidades em detrimentos de tantas outras, expressando assim que, existe uma 
relação hierárquica.

Considerações Finais
 É necessário frisar que a massa na obra de Elias Canetti possui propriedades inerentes, como 
foi discutido no corpo do texto. A massa quer sempre crescer, tal propriedade indica que, naturalmente, 
fronteira alguma é tão segura quanto pretende; no interior da massa reina a igualdade, aqui as diferenças 
não importam e é justamente essa igualdade que faz as pessoas transformarem-se em massa; a densidade 
também é uma propriedade da massa, já vista que a massa nunca é densa suficientemente e desse modo, 
ela ama a densidade e por fim, a direção também é uma propriedade constituinte da supracitada massa, 
pois a mesma está sempre em movimento e em direção a algo ou alguma coisa. Tal direção é o que 
fortalece o sentimento de igualdade e também a sua durabilidade.  A massa aberta distingue-se da massa 
fechada, em geral, pelos objetivos que cada uma visa, a formação das mesmas não ocorrem de forma 
idêntica e apresentam tanto a concepção quanto a dissolução em espaços de tempos distintos. Para além 
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de tais massas foram apresentados outros tipos de massa, nas quais, não tem o seu foco no crescimento 
e na durabilidade, mas sim na igualdade e na densidade. A obra de Elias Canetti é imprescindível para 
eu possamos compreender fenômenos que perpassaram e ainda perpassam a história, muitas vezes, por 
meio de outras roupagens. 
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