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RESUMO 

O significado do corpo nas festas de música eletrônica como um signo comunicante e 

sociabilizante entre os participantes é o foco deste trabalho. A pesquisa qualitativa 

desenvolvida neste estudo procura investigar como a sociabilidade acontece em raves e em 

casas noturnas na cidade de Natal/RN. A sociabilidade é entendida aqui como uma 

manifestação lúdica que envolve as dimensões da música, da dança e da festa; já o corpo, 

partindo de uma abordagem transdisciplinar, é compreendido como uma instância simbólica, 

dotada de significações próprias, resultado e produtor do social e como cruzamento entre o 

cultural e o biológico. O corpo é possuidor de um potencial comunicativo, é mídia primária. 

Ponto de interseção entre a natureza e a cultura, funciona como a sede das emoções e da 

sociabilidade, pois, é por meio dele que as relações sociais se efetuam. Nas festas de música 

eletrônica, o corpo é interpretado com base nos seus signos comunicantes: vestimenta, 

acessórios, movimentos do corpo, contato tátil, expressões corporais, interações entre o 

público e o dj, entre o dj e o público, gestos, falas expressivas das emoções. É por meio de 

tais signos que a comunicação corporal e o sentimento de comunhão entre os participantes 

ocasionam o desenvolvimento da sociabilidade dentro do local festivo com alteração no 

estado de humor dos dançantes. O jovem frequentador das festas de música eletrônica em 

Natal interage nas festas, adota posturas alegres e receptivas em relação ao outro, realiza 

bastante contato físico, valoriza a dança como forma de comunicação e elenca a felicidade 

como o principal sentimento despertado nas festas de música eletrônica. Para se chegar a esse 

resultado, partiu-se de uma abordagem plurimetodológica, que usou diferentes artifícios 

metodológicos e diversas técnicas de investigação: observação etnográfica, técnicas de 

entrevista individual informal, registro fotográfico nos locais de fluxo, entrevista em 

profundidade e aplicação de trinta questionários aos freqüentadores das festas de música 

eletrônica. 

 

Palavras-chave: corpo; sociabilidade; raves e emoções. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The significance of the body in electronic music parties as a sign for communicating and 

socializing among participants is the focus of this work. Qualitative research undertaken in 

this study seeks to investigate how sociability happens at raves and nightclubs in Natal/RN. 

Sociability is understood here as a play expression involving the dimensions of music, dance 

and party; the body, seen from a transdisciplinary approach, is understood as a symbolic 

instance, with its own meanings, as a result and a producer of social and as a cross between 

the cultural and the biological. The body has a communicative potential, is primary media. An 

intersection point between nature and culture, it serves as the seat of emotions and sociability, 

since it is through it that social relations are made. In electronic music parties, the body is 

interpreted based on its communication signs: clothing, accessories, body movements, tactile 

contact, body language, interactions between the public and dj, the dj and the public, gestures, 

expressive speech of emotions. Through such signs, body communication and a sense of 

community among participants develop sociability in the festive place and change the mood 

of the dancers. The Natal’s electronic music parties young goer interacts on parties, adopts 

cheerful and receptive positions towards the other, maintains physical contact, values dance as 

a form of communication and lists happiness as the main feeling aroused in electronic music 

festivals. To achieve this result, a plurimetodological approach was used, which consisted of 

various methodological devices and various techniques of investigation: ethnographic 

observation, individual and informal interview techniques, photographic record of the scene, 

in-depth interview and application thirty questionnaires to patrons of electronic music parties. 

 

Key-words: body; sociability; raves and emotions. 
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Introdução 

 

O corpo é um signo comunicante?  Qual seu papel nas festas de música eletrônica na 

cidade de Natal/RN? Há sociabilidade entre os participantes? Qual a relação existente entre o 

corpo e a sociabilidade nessas festas? E a emoção? E a dança? E a música? A pesquisa 

desenvolvida neste estudo procura desvendar o significado do corpo dos participantes nas 

festas de música eletrônica em Natal. Corpo que sente, pulsa, dança, reage e comunica. Corpo 

enquanto signo comunicante que proporciona a sociabilidade entre os dançantes nas raves e 

nas casas noturnas. Corpo-signo.  

Signo é concebido aqui como algo que está no lugar de algo distinto e neste sentido é 

interpretável e entendido como tal. No sentido lato, o signo é uma relação de três membros: o 

meio, o objeto designado e a consciência interpretante, conectando a experiência individual 

dos organismos individuais à experiência daquilo que se dá fora do indivíduo. Já no sentido 

estrito, os signos ou meios estão ligados entre si, e esta rede de signos é o meio através do 

qual o ser humano experimenta a realidade. Realidade essa que o sujeito experimenta imerso 

em um mundo de signos, não podendo aprender nem expressar nada senão através destes 

meios. (PROSS, 1980).  

 Partindo de uma abordagem transdisciplinar, o corpo é compreendido neste trabalho 

como uma instância simbólica, dotada de significações próprias, resultado e produtor do 

social e como cruzamento entre o cultural e o biológico. O corpo é possuidor de um potencial 

comunicativo. Nas festas de música eletrônica, este mesmo corpo é interpretado com base nos 

seus signos comunicantes: vestimenta, acessórios, movimentos do corpo, contato tátil, 

expressões corporais, interações entre o público e o DJ
1
, entre o DJ e o público,  gestos e falas 

expressivas das emoções. É por meio de tais signos que a comunicação corporal e o 

sentimento de comunhão entre os participantes ocasionam o desenvolvimento da 

sociabilidade dentro do local festivo, com alteração no estado de humor dos dançantes.  

Chegou-se à essa constatação com base em algumas respostas dos 30 questionários 

respondidos. Os frequentadores da noite eletrônica natalense apontaram a comunicação 

                                                 
1
 Dee Jay ou DJ (disk jockey) é o artista da festa, o que controla a vibe (energia) dos dançantes. Ele mixa 

(mistura), a batida de duas ou mais músicas na mesma velocidade, nas mesmas bpm (batidas por minuto). A 

figura do DJ remonta à época dos músicos de Jazz dos anos 50, na qual os fãs se reuniam num clube para escutar 

os lançamentos e dançar. Era o fã que durante o intervalo dos shows mostrava as músicas, para manter a vibração 

da galera. Nos dias atuais, existem três tipos de DJs: o DJ móbile (móvel), o rádio DJ (opera nas estações de 

rádios) e o club DJ (DJ oficial, “residente”, fixo de um clube).  Dados extraídos do texto “Sobre a cultura da 

música eletrônica e cibercultura” de Cláudio Manoel Duarte de Souza, retirado do site 

http://www.pragatecno.com.br. Visitado no dia 7 de janeiro de 2009. 
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corporal como um elemento importante nas festas de música eletrônica (vinte e cinco pessoas 

adotam uma postura alegre e dezessete uma atitude receptiva nas raves e casas noturnas). 

Quase todas as pessoas que responderam aos questionários realizam contato físico nesse tipo 

de festa (vinte e nove pessoas disseram que sim), sendo o abraço e o beijo na boca o tipo de 

contato mais mencionado. Os jovens frequentadores elencaram a dança como o gesto que 

mais chama a atenção no outro (vinte indivíduos escolheram esse item). Quase todos que 

responderam aos questionários afirmaram interagir nas festas de música de eletrônica (vinte e 

nove pessoas - a conversa, a dança e a música foram as maneiras de interação mais citadas 

respectivamente) e a felicidade foi um dos sentimentos mais mencionados pelos entrevistados 

quando questionados sobre a emoção nas festas de música eletrônica. As posturas alegre e 

receptiva, a realização de contatos físicos, a conversa, a dança, a música. Tudo isso facilita a 

sociabilidade no local festivo. 

A sociabilidade é compreendida neste trabalho como uma forma lúdica de “estar-

junto”. De acordo com Simmel (2006), na sociabilidade o que importa é a satisfação do 

instante vivido. O “estar-junto”, que faz parte de toda forma de interação, ganha autonomia 

como forma de vida na sociabilidade. O fim é a própria relação. Os sentimentos 

compartilhados entre os indivíduos durante o processo de sociabilidade ganham vida própria e 

eliminam, nos momentos de comunhão, os conteúdos objetivos de cada sujeito. A 

sociabilidade surge como um paliativo para as relações imediatistas da vida na metrópole. Um 

dos aspectos relevantes da sociabilidade é sua relação direta com o universo lúdico. O lúdico 

é compreendido neste estudo como produto e produtor da cultura, envolvendo também os 

domínios da festa, da música e da dança. A música e a dança, sempre presentes, foram dois 

elementos essenciais no caminhar investigativo pelas festas de música eletrônica em Natal.  

A pesquisa de análise qualitativa que foi desenvolvida neste estudo forneceu recursos 

para compreender as interpretações que os indivíduos possuem do universo do qual 

participam, neste caso, as festas de música eletrônica que acontecem em raves e casas 

noturnas. Dessa maneira, fez-se necessário combinar várias técnicas de investigação para 

tentar mergulhar no ambiente desses indivíduos, e, a partir daí, procurar depreender o 

significado dos seus corpos num ambiente de sociabilidade festivo. 

A proposta metodológica adotada nesse trabalho é plural. Foram usados vários 

artifícios metodológicos e diversas técnicas de investigação para obter uma compreensão mais 

abrangente do fenômeno em questão.  Esta pesquisa, de cunho qualitativo, fez uso das 

seguintes técnicas de investigação: combinação de três tipos de observação etnográfica: 

simples (o pesquisador é apenas um espectador, permanecendo alheio ao grupo); participante 
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(o pesquisador interage com o grupo, coloca-se no lugar do ator) e sistemática (prevê a 

elaboração de um roteiro para a observação, contendo aspectos que devem ser observados). 

Esta última tendo como objetivo inferir os sentidos dessas celebrações eletrônicas das (auto-) 

observações dos atores. Também foram utilizadas técnicas de entrevista individual informal e 

registro fotográfico nos locais de fluxo, entrevista em profundidade e aplicação de 30 

questionários aos frequentadores, escolhidos aleatoriamente. 

Os questionários foram distribuídos em algumas comunidades do Orkut
2
 relacionadas 

à cena da música eletrônica em Natal, como também alguns foram aplicados presencialmente 

nos locais de fluxo visitados. As comunidades selecionadas foram: Psy Natal com 1508 

membros, Natal Raves com 3073 pessoas, Techonolive RN com 1069 participantes, 

E.sessions com 211 membros e PUM com 192 participantes.  O arquivo que foi 

disponibilizado para download até o presente momento foi baixado 42 vezes, destas 42, 

apenas 20 pessoas enviaram por e-mail as respostas, os outros 10 questionários foram 

aplicados nos locais frequentados.  

Os lugares visitados foram as casas noturnas Galpão 29 e Crystal Club, ambas 

localizadas no bairro histórico da Ribeira na cidade de Natal/RN. O Galpão 29 ainda está em 

funcionamento, porém a Crystal Club encerrou suas atividades no dia 24 de outubro de 2009 

com a festa Club Kids inspirada no filme Party Monster
3
.  Outro lugar visitado foi uma granja 

no município de Macaíba/RN, onde ocorreu uma rave chamada Sun System. Nesses locais, 

foram feitas 15 entrevistas informais com poucas perguntas na entrada do local, 5 em cada 

local visitado.   

As entrevistas em profundidade foram realizadas com três representantes das festas de 

música eletrônica em Natal. O primeiro entrevistado foi Felipe Tarquínio, estudante de 

publicidade, DJ, participou das primeiras raves na capital norte-rio-grandense, um dos 

primeiros clubbers
4
 da cidade e frequentador desse tipo de festa desde os 12 anos de idade. O 

segundo entrevistado foi Nestor Mádenes, diretor de produção, organizou e deu início à cena 

                                                 
2
 O Orkut é um site de relacionamento filiado ao Google, criado no dia 22 de janeiro de 2004, que tem como 

objetivo ajudar seus membros a criar novas amizades e manter relacionamentos. Seu nome é originado do 

projetista chefe, Orkut Büyükkokten, engenheiro turco do Google. Endereço eletrônico: www.orkut.com  
3
 Party Monster é um filme lançado no ano de 2003 sobre o nascimento da cultura clubber em Nova Iorque. Os 

"club kids" como eram chamados os clubbers na época, são retratados no longa-metragem visto aos olhos de um 

de seus criadores, Michael Alig. Baseado no livro Disco Bloodbath: A Fabulous But True Tale of Murder in 

Clubland foi escrito por James St. James. 
 
4
 Clubber é um termo em inglês, atribuído a pessoas que freqüentam danceterias (os clubs em inglês), comuns 

nos anos 90. Ajudou a erguer o estilo techno ao circuito comercial, e a cultura noturna pelas grandes metrópoles. 

Os clubbers se vestem de maneira extravagante: blusas, calças e tênis coloridos, maquiagens que brilham no 

escuro, estrelinhas, glitter, sombras cintilantes. Em geral eles têm como ponto de encontro os clubes, as raves. 
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rave em Natal, produzindo grandes festas de música eletrônica na cidade por mais de cinco 

anos. Atualmente, reside em Recife. O terceiro entrevistado, Victor Brandão, formado em 

letras e estudante de direito, participante a quatro anos de raves regadas a psytrance
5
 na 

cidade. As entrevistas em profundidade procuraram desvendar como eram as primeiras festas 

de música eletrônica em Natal, bem como entender melhor as impressões e as interpretações 

que os participantes têm do universo no qual fazem parte.  

A observação observadora, ao aglutinar as três técnicas citadas anteriormente, não é 

mais “participante” da ação, mas observa também a si própria como sujeito que observa o 

contexto. Uma espécie de meta-observação, em que sujeito da pesquisa faz parte da própria 

observação, com um olhar oblíquo por todos os arranjos coletivos que configuram o ambiente 

visitado. (CANEVACCI, 2004).  A etnografia desenvolvida aqui pretende, por um lado 

metamorfosear o que era familiar em estranho e por outro lado transformar o que era estranho 

em familiar. Foi preciso desenraizar-se de um ambiente, para ver o quão profundas eram suas 

raízes nele. 

A observação etnográfica desta pesquisa teve como função fazer uma leitura 

polifônica e dialógica do local, de modo a tentar entender o que ambiente diz por si só, como 

ele dialoga com os participantes da festa e, numa relação recursiva, como os participantes 

dialogam com esse ambiente. É necessário apreender os acontecimentos nos locais visitados, 

bem como interpretar as ações e posturas dos indivíduos com base nos seus signos 

comunicantes. Foi preciso desenvolver um olhar subjetivo sobre o local para captar a 

sensibilidade do ambiente, das pessoas. É importante destacar que as reações das pessoas à 

observação foram levadas em consideração durante o processo de investigação. De acordo 

com Massimo Canevacci (2008, p. 21): “Observar é claramente um observar-se também.”. Ao 

observar o objeto, o sujeito também é observado, afetado por ele, de modo que o objeto 

possui vários significados que precisam ser interpretados. 

                                                 
5 O psytrance, estilo de música eletrônica mais popularmente conhecido como simplesmente “psy”, é uma 

espécie de atualização ou releitura do goa trance. O goa trance surgiu nas praias de Goa, na Índia. Vários 

viajantes, vindos da Europa, em busca de tranqüilidade espiritual, viram naquele local o que procuravam. Havia 

muitas festas em Goa no início da década de 80, onde era tocado muito rock e reggae. Já no final da década de 

80, o DJ Goa Gil, vindo da Califórnia, se tornou uma espécie de referência na cena, tendo inventado o goa 

trance, misturando música eletrônica, espiritualidade, yoga. Os viajantes, na maioria das vezes, voltavam para 

Europa e divulgavam o estilo em seus países de origem, atraindo cada vez mais curiosos para Goa. No 

goatrance, foram adicionados à música eletrônica elementos melódicos de uma sonoridade indiana. Um dos 

precursores do trance psicodélico foi Johann Bley que costumava levar computadores para lá e produzir músicas 

sintetizadas com o aparato eletrônico. Dados extraídos do texto “Mecanismos de escape da sociedade atual: 

reflexões sobre a música e a internet como fatores de desterritorialização do indivíduo” de Elizama das Chagas 

Lemos, Poliana Angélica dos Santos Costa e Josimey Costa da Silva, retirado do site: 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-1720-1.pdf . Visitado no dia 1 de maio de 2009. 
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A interpretação está ligada à experiência etnográfica do pesquisador, evocando uma 

presença participativa, um contato sensível com o mundo a ser desvelado, uma relação de 

afinidade emocional com seu objeto, uma concretude de percepção. A presença participativa 

serve como uma fórmula para o contínuo vaivém entre o „interior‟ e o „exterior‟ dos 

acontecimentos: de um lado, captando o significado de ocorrências e gestos peculiares, 

através da empatia; de outro, dá um passo atrás, para situar esses significados em conjuntos 

mais amplos. (CLIFFORD, 2002). Significados captados pela interpretação do sujeito; afinal, 

o saber olhar já é um momento primordial da interpretação. E foi em busca de outro olhar 

sobre o fenômeno e de outros significados, que essa pesquisa contou com a colaboração de 

Gustavo Sobral, estudante do mestrado em Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Gustavo nunca tinha ido a uma rave, até visitar a Sun System e dizer quais 

as impressões tirou daquele evento. Esse artifício metodológico foi utilizado com o objetivo 

de saber se as impressões de Gustavo se assemelhavam ou não às da pesquisa. Afinal, era 

mais um olhar etnográfico sobre o objeto de pesquisa, cuja interpretação e conhecimento 

sobre o mesmo não se resume ao olhar de um, de dois, ou de três observadores, mas depende 

desse olhar (es).  

Com o objetivo de capturar e compreender melhor os significados, as festas de música 

eletrônica foram enxergadas também como um corpo que não é humano, e sim expandido na 

metrópole, um corpo eletrônico constantemente excitado por vibrações sonoras, 

luminosidades, e corpos pulsantes. Um corpo que se estende para além da pele dos 

indivíduos. Pós-orgânico, de fato. A música em conjunto com os participantes compõe a 

dupla hélice de DNA que forma o corpo dessas festas. Um corpo com um olhar verdadeiro e 

próprio que flutua entre os interstícios
6
 da metrópole comunicacional, um bodyscape. De 

acordo com Massimo Canevacci, o sufixo –scape se junta ao prefixo body para acentuar um 

conceito flutuante de corpo, que estende  à observação alheia e própria enquanto panorama 

visual repleto de signos. Um corpo espaçado. Nesse contexto, o corpo do sujeito se entrelaça 

em tais panoramas intersticiais criando novos sistemas perceptivos, novas sensorialidades, 

descobrindo as zonas mortas entre o que é percebido ou, de todo modo, já visto e o que está 

brotando. (CANEVACCI, 2008). O corpo humano desempenha uma função essencial nesse 

bodyscape. 

                                                 
6
 De acordo com Massimo Canevacci: “Os interstícios são zonas que estão entre (in-between) áreas mais ou 

menos conhecidas, onde se inserem como parasitas freqüentemente temporários. Eles se localizam nos limites 

incertos entre diversos quarteirões, entre velhos cruzamentos abandonados pelas novas redes viárias, ou ainda no 

interior dos quarteirões que se acredita conhecer muito bem e que, ao contrário, mantêm alguns nichos 

deslocados.” (CANEVACCI, 2008, p. 33). 
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Todo ser vivo é bombardeado de informações vindas do espaço que o cerca. O homem 

pode ser compreendido não só como receptor das informações provenientes do meio, mas 

também como uma rede de comunicação que emite e recebe signos do ambiente.  O corpo, 

nesse contexto, é considerado como emissor e receptor de informações; ele é a mídia 

primária, a primeira forma de comunicação do sujeito com o meio. (PROSS, 1990). O corpo é 

possuidor de uma riqueza comunicativa impressionante. Suas expressões, gestos, cheiros, 

olhares, toques e maneiras de agir criam uma trama de significados inserida em um ambiente 

natural, social e cultural. Dessa maneira, essa trama desvela um corpo visualizado como um 

pergaminho, que precisa ser lido e interpretado pelos outros sujeitos para ser socialmente e 

culturalmente reconhecido dentro do mundo que o circunda.  

A experiência do corpo no mundo é também construção de saber, por meio da 

experiência o corpo adquire conhecimento, é elevado à categoria de ser e deixa sua impressão 

na existência do sujeito. Corpo e mundo desenvolvem uma relação de abraço. Relação corpo-

mundo, em que há a ramificação do corpo e a ramificação do mundo, ambos se 

correspondendo.  Dessa maneira, o corpo é colado de pé diante do mundo e o mundo de pé 

diante dele. Entre corpo e mundo não há barreiras, mas superfície de contato. (MERLEAU-

PONTY, 2005).  

De acordo com Michel Serres (2004), o corpo, portador dos cinco sentidos e transporte 

de signos, é o suporte da memória, da intuição, do saber e da invenção; é invariante, mas de 

forma relativa e temporária. Para ele, o corpo e seus sentidos são constituintes do 

conhecimento científico, não apenas o seu objeto. 

O corpo, além de ser uma substância anatômica e fisiológica, é o veículo de ser no 

mundo, como também, é o meio geral de ter um mundo. O corpo é carne e existência. O corpo 

não é coisa nem idéia, o corpo é movimento, sensibilidade e expressão criadora. Ora ele se 

restringe aos gestos necessários à conservação da vida e, correlativamente, põe em torno dos 

seres um mundo biológico; ora, brincando com seus primeiros gestos e passando de seu 

sentido próprio a sentido figurado, ele manifesta através desses gestos um novo núcleo de 

significação: é o caso dos hábitos motores como a dança. Ora, enfim a significação visada não 

pode ser alcançada pelos meios naturais do corpo; é preciso então que ele se construa como 

um instrumento, e projete em torno de si um mundo cultural. Mundo esse repleto de sentidos, 

de porosidades, de interfaces entre a cultura e a biologia que só adquire significado por causa 

do corpo, pois é por meio dele que se tem consciência do mundo e se é consciência no mundo, 

seja ele natural, social ou cultural. Ao ser uma consciência e experimentar o mundo, o corpo 

comunica-se interiormente com o mundo e com o corpo dos outros, criando um universo de 
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sentidos, um campo de sensações, uma certa inteligência que não se centraliza apenas no 

cérebro. (MERLEAU-PONTY, 2006).  

Inteligência que atravessa o corpo e a alma, formando uma única estrutura.  A alma 

não está mais separada do corpo, como pensava a ciência clássica, resumindo o corpo às suas 

capacidades fisiológicas e anatômicas, esquecendo a dimensão ontológica do corpo e 

colocando a alma como exterior a ele. A alma está plantada no corpo. A alma é o vazio do 

corpo, o corpo é o preenchimento da alma. A alma adere ao corpo como a significação adere a 

essas coisas culturais das quais ela é o avesso ou outro lado. Corpo sujeito e objeto, objeto de 

duas faces. (MERLEAU-PONTY, 2005).  

Corpo compreendido também como existência, como ser, como experiência, como 

possibilidade da própria consciência. Não apenas um emaranhado de pedaços de carne. Para 

Merleau- Ponty:  

Quer se trate do corpo do outro ou de meu próprio corpo, não tenho outro meio de 

conhecer o corpo humano senão vivê-lo, quer dizer, retomar por minha conta o 

drama que o transpassa e confundir-me com ele. Portanto, sou meu corpo, 

exatamente na medida em que tenho um saber adquirido e, reciprocamente, meu 

corpo é como um sujeito natural, como um esboço provisório de meu ser total. 

Assim, a experiência do corpo próprio opõe-se ao movimento reflexivo que destaca 

o objeto do sujeito e o sujeito do objeto, e que nos dá apenas o pensamento do corpo 

ou o corpo em idéia, e não a experiência do corpo ou o corpo em realidade. 

(MERLEAU-PONTY, 2006, p. 269). 

 

 O conhecimento do corpo se efetua por meio da experiência, da abertura ao mundo, da 

troca entre corpo-mundo, mundo-corpo. Conhecimento que não se concentra apenas no 

cérebro, que recebe estímulos do ambiente através do corpo e responde a eles por meio do 

mesmo. Esses estímulos colocam o corpo na posição de objeto sensível ao oferecer a ele 

qualidades que o caracterizem como tal, como a capacidade de ressoar para todos os sons, de 

vibrar para todas as cores, de ser no mundo e de ter um mundo enquanto corpo que 

experimenta sensações. O corpo é o terreno das sensações, um mosaico de sensações dadas. 

Composto por uma pluralidade de nervos, neurônios e células, o corpo desenvolve uma 

diversidade de reações químicas, físicas e biológicas. Por meio dele, o indivíduo se expressa, 

habita o mundo, constrói suas relações em sociedade e planta sua raiz no solo da cultura, 

permeando sua existência de expressões simbólicas como a música, a dança, a pintura, 

arquitetadas no caminho da vida.  

O homem simboliza sua existência ao tecer laços com o outro e criar vínculos em sua 

rede social. Os vínculos são criados por meio do corpo. Vínculo é entendido neste trabalho 
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como laço, elo, estar em ligação. De acordo com Norval Baitello (2009)
7
, o vínculo passa a 

ser um dos conceitos centrais para a etologia, por ser o resultado de ações (inatas ou 

aprendidas) do ser vivo que o aproximam do outro ou reforçam e alimentam uma proximidade 

já existente. O vínculo pode ser compreendido também como um movimento de 

preenchimento de uma carência, que prenuncia uma nova carência. A incompletude dos seres 

humanos, em especial, obriga à constituição emergencial e permanente de vínculos sociais, 

que usam o corpo como meio para se propagar. 

 O corpo é o começo e o final de toda comunicação. É mídia primária, o primeiro 

instrumento de vinculação com outros seres humanos. Isto é o que significa „mídia primária‟. 

O corpo é linguagem e, ao mesmo tempo, produtor de inúmeras linguagens com as quais o ser 

humano se aproxima de outros seres humanos, se vincula a eles, cultiva o vínculo, mantém 

relações e parcerias. (BAITELLO, 2005). Tais relações e parcerias são edificadas 

culturalmente e socialmente, por causa da experiência do corpo no mundo e sua atuação com 

o outro. 

O outro significa, ao mesmo tempo, o semelhante e o dessemelhante. Semelhante 

pelas linhas humanas ou culturais comuns; dessemelhantes pela singularidade individual ou 

pelas diferenças étnicas. O outro abarca, efetivamente, a estranheza e a similitude. A 

qualidade de sujeito permite perceber a semelhança e a dessemelhança. O outro é virtual em 

cada um e deve atualizar-se para que cada um se torne si mesmo. Paradoxalmente, o princípio 

da inclusão (amor) é imperativo ao princípio da exclusão que posiciona o ser no centro do 

mundo, situando o outro. A possibilidade de compreensão admite reconhecer o outro como 

outro sujeito e senti-lo, eventualmente, no amor como alterego, outro si mesmo. (MORIN, 

2005).  

Por meio do corpo entende-se o outro, construindo uma relação de reversibilidade, 

corpo e outro se afirmam mutuamente como seres. Cada um se experimenta misturado com os 

outros.  A dimensão da sensorialidade também abraça a esfera do outro, na medida em que, 

sentir o próprio corpo significa sentir o seu aspecto para outrem. Para Merleau-Ponty (2005, 

p. 65): “O outro nasce a meu lado, por uma espécie de broto ou de desdobramento, como o 

primeiro outro, diz o Gênese, foi feito um pedaço do corpo de Adão.”. Corpo e outro, 

nascidos e edificados na e pela a natureza como também na e pela a cultura. 

O corpo traz em sua matéria/espírito todas as experiências culturais que compõem sua 

história como ser bioantropossocial. Além do mundo natural, há o mundo social e o mundo 

                                                 
7
 FILHO, Ciro Marcondes (org.). Dicionário de Comunicação.  São Paulo: Paulus, 2009. 
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cultural, como dimensões da existência do ser humano. A experiência do corpo no mundo, sua 

singularidade, só adquire significado na existência de outros corpos, capaz de gerar 

conhecimento, coexistindo razão e emoção, compreendendo a dimensão da corporeidade. De 

acordo com Josimey Costa (2009)
8
, o termo corporeidade diz respeito à essência  ou à 

natureza dos corpos ou dos estados corporais, relacionando-se a tudo que preencha o espaço e 

se movimente, mas que, ao mesmo tempo, situe o homem como um ser no mundo. Tem, 

portanto, um caráter denotativo, como representação das condições de comportamentos, 

atitudes e dinâmicas corporais do cotidiano de cada momento e espaço histórico-cultural. 

Corporeidade que permite a interação do sujeito com o seu meio e com o corpo dos outros, se 

tornando uma consciência, à medida que se comunica e vivencia a experiência de ser no 

mundo. A corporeidade constrói uma relação recursiva entre o eu e o mundo. O ser se 

comunica com o mundo que se comunica com ser, por meio da experiência do ser no mundo e 

do mundo no ser. A percepção é a peça chave dessa relação. Merleau-Ponty (2006, p. 569) 

afirma que: “É comunicando-se com o mundo que indubitavelmente nos comunicamos com 

nós mesmos. Nós temos o tempo por inteiro e estamos presentes a nós mesmos porque 

estamos presentes no mundo.”. A relação entre corpo e mundo é atravessada pela 

corporeidade. 

Por meio da corporeidade o homem faz do mundo a extensão de sua experiência, 

transforma-o em relações familiares e conexas, disponíveis à ação e permeáveis à 

compreensão. De acordo com David Le Breton (2006, p. 29) é necessário: “compreender a 

corporeidade enquanto estrutura simbólica e, assim, destacar as representações, os 

imaginários, os desempenhos, os limites que aparecem como infinitamente variáveis 

conforme a sociedade.”  

As ações da vida cotidiana, desde o ato de comer, praticar exercícios, participar de 

jogos, ritos religiosos, festas, são mediadas pela corporeidade humana, que traz consigo 

representações do universo social, cultural e biológico do sujeito. Do corpo nascem e se 

multiplicam as significações que permeiam o universo semântico do ser no momento em que 

esse mesmo ser produz significados no corpo e na interação com os outros.  Por meio dessas 

interações, o corpo constrói sua imagem na cultura e na sociedade. 

A sociedade cumpre também o papel de modular a existência corpórea. Ela impregna 

no corpo suas regras, seus ensinamentos, suas maneiras de agir e de comportar-se em 

determinado grupo. É preciso visualizar esse corpo como um produtor/resultado das práticas 

                                                 
8
FILHO, Ciro Marcondes (org.). Dicionário de Comunicação.  São Paulo: Paulus, 2009. 
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culturais e sociais, não apenas como um amontoado de órgãos e de reações químicas; mas 

também como um organismo simbólico, capaz de unir as mais variadas formas culturais. Ele 

está na intersecção de todas as instâncias da cultura, o ponto de atribuição por excelência do 

campo simbólico. Para Michel Serres (2005, p. 69): “O corpo desempenha o papel de célula-

tronco cultural. Onipotente, ele contém potencialmente todas as variedades culturais.” A 

cultura vai desempenhar um papel importante na construção que o corpo faz de si no mundo. 

Edgar Morin (2002) afirma que a cultura é compreendida como um capital 

propriamente social. Ela é considerada como um Genos (organização genética) sociológico 

que registra e programa no espírito do ser humano um duplo capital de ordem cognitiva e 

técnica (práticas, saberes, savoir-faire, regras); por outro lado, um capital mitológico e 

ritualístico (crenças, normas, interdições, valores). Pode-se dizer que a cultura é um capital de 

memória e organização, como é o patrimônio genético para o sujeito. Traçando um paralelo 

com o gene, a cultura possui como o patrimônio genético uma linguagem própria bem 

diversificada, que permite a rememoração, comunicação, transmissão desse capital de 

indivíduo a indivíduo e de geração a geração. A cultura é uma emergência propriamente 

metabiológica. Tudo o que é biológico no homem está, simultaneamente, encharcado, 

enriquecido, misturado de cultura, e faz parte da cultura; comer, beber, dormir, sonhar, 

acasalar-se, nascer, morrer. Ela é o produto de uma evolução biológica e, dependente da 

sociedade humana.  

É como se cada ser humano carregasse no seu espírito um DNA que possuísse todas as 

informações simbólicas e materiais constituintes para sua formação como homo sapiens 

demens
9
. Esse DNA varia com o tempo e com as aprendizagens do sujeito, trazendo 

características universais e singulares. O Genos social interfere diretamente na biologia 

humana na medida em que impõe ao Genos biológico as suas normas, regras, imposições, 

interditos. A cultura vai funcionar como um patrimônio organizador, repleta de porosidades e 

interfaces, que cresce em direção ao universal humano.  

A cultura é, simultaneamente, fechada e aberta. É muito fechada em relação ao seu 

capital identitário e mitológico particular, que protege pela sacralidade e pelo tabu, de modo 

quase imunológico; mas ela eventualmente se abre para reunir um aperfeiçoamento, uma 

inovação técnica, um saber externo. Cultura e sociedade estão em relação geradora recíproca; 

nessa relação, não se pode deixar de lado as interações entre os indivíduos, eles próprios 

                                                 
9
 De acordo com Edgar Morin, a especificação homo sapiens permanece insuficiente para explicar o ser humano. 

Um ser que é exclusivamente constituído de razão excluindo as esferas da loucura e do delírio, privado de vida 

afetiva, de imaginário, do lúdico, do estético, do mitológico e do religioso. A terminação sapiens-demens inclui a 

face da loucura, do delírio, da afetividade. (MORIN, 2005). 
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portadores/transmissores de cultura, que regeneram a sociedade, a qual regenera a cultura. A 

cultura agrupa os indivíduos na complexidade social e condiciona o desenvolvimento da 

complexidade individual, suscitando uma noosfera recheada de mitos, de deuses, de espíritos, 

de forças sobrenaturais. (MORIN, 2005). 

  O homem contemporâneo traz no seu DNA social um universo simbólico recheado de 

aspectos remanescentes de antigas tribos pré-históricas. O indivíduo exterioriza seu interior de 

diversas formas e em práticas diferenciadas: a pintura, a música, a dança, o jogo e as festas 

são expressões culturais que até hoje permeiam o universo semântico dos sujeitos. Tais 

práticas permitem que a sociedade humana se autoproduza, se autoperpetue e se autoregenere, 

possibilitando a ela, ao mesmo tempo, que se estabilize e se metamorfoseie. As festas de 

música eletrônica podem ser citadas como um dos exemplos dessas práticas que possibilitam, 

ao mesmo tempo, a estabilidade e a transformação da sociedade. As festas de música 

eletrônica englobam diversos eventos. Este universo abrange as raves comerciais, 

underground e em lugares abertos em contato com a natureza. As comercias geralmente têm 

grande divulgação na mídia. São realizadas em arenas, estádios ou locais para shows, trazendo 

grandes DJs conhecidos mundialmente. Há também as do tipo underground, em que a 

divulgação geralmente é pouca, comumente realizada de forma oral, acontece em lugares 

abandonados, e os frequentadores habitualmente já se conhecem entre si. Outro tipo de festa 

de música eletrônica são as raves em lugares abertos: praias, sítios, granjas, cujo intuito é de 

destacar o contato com a natureza. Nessas festas, o estilo geralmente tocado é o psytrance ou 

trance psicodélico, providas de uma espécie de “novo psicodelismo”, ligado ao movimento 

hippie dos anos 60, em conjunto com a era cibernética, buscando ainda resgatar elementos da 

religião hinduísta, budista e outras práticas religiosas orientais.  

É importante destacar as festas de música eletrônica que acontecem em casas- 

noturnas (clubes e bares). Clubes e bares também são relevantes no contexto desse tipo de 

festa, porém não são raves em stricto sensu. Algumas vezes, o espaço é reservado para raves 

mensais ou a rave acontece apenas uma vez naquele clube. Tudo isso negociado com os 

promoters da casa. O promoter é responsável pela seleção dos DJs, feita com base no público 

que deseja atingir e no estilo de música a ser tocado no lugar. Em alguns casos, cabe a ele 

também distribuir flyers, ajudar na iluminação e na decoração do ambiente. As diferenças das 

raves para festas em clubes, de acordo com os frequentadores, incluem o horário que na 

maioria das vezes não dura muito tempo nas casas-noturnas (5 a 7 horas de duração), 

enquanto nas raves o tempo é bem maior, algumas raves chegam a durar 24 a 36 horas. Outra 

diferença é a venda exclusiva de álcool e a proibição da venda de outras drogas consideradas 
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ilícitas. Os frequentadores de clubes geralmente estão lá com o intuito de paquerar, tomar 

alguma bebida alcoólica, dançar, dentre outras razões; já nas raves o maior objetivo é dançar. 

Contudo, é relevante ressaltar que a cena rave começou em clubes. Eles fazem parte da 

história. (SYLVAN, 2005). 

Outro tipo de festa de música eletrônica são os festivais. Na maioria das vezes, duram 

de três a sete dias, com grande produção e atraindo milhares de pessoas. Pode-se citar como 

exemplo o festival de música eletrônica Universo Paralello, que acontece no final do ano no 

sul da Bahia. O evento tem duração de sete dias, com um público em torno de dez mil pessoas 

acampando em contato com a natureza. O local comporta praça da alimentação, palestras, 

várias tendas eletrônicas, exibição de filmes, performances circenses, dentre outras atrações. 

As festas de música abarcam diversas tribos, não apenas os clubbers, como ocorria no 

início do movimento. Nessas festas são vistos mauricinhos, patricinhas, surfistas, emos, 

góticos, nerds, dentre outros. 

Michel Maffesoli (2006) cita as várias tribos, também chamadas de microgrupos, que 

procuram a simpatia entre “eu e o outro” dentro do novo universo urbano, recriando os 

antigos laços tribais pré-históricos. Esses fragmentos culturais oriundos de vários países têm 

formado tribos, que tomam autonomia por vários lugares do mundo como os punks
10

, 

skatistas, modernos, clubbers etc. De acordo com o autor, estes grupos são formados por um 

sentimento partilhado que se baseia em uma conformidade de idéias, preocupações 

impessoais e estruturas que superam as particularidades individuais. Esses microgrupos 

escapam às diversas predições ou injunções de identidade habitualmente formuladas pelos 

analistas sociais. As tribos vivem em uma ambiência emocional, um estado de espírito. O que 

predomina nestes “coletivos jovens” é a “Ética da Estética”. A estética é a abertura para o 

outro, no sentido de abrir o espaço para que o indivíduo encontre seu local no coletivo. Esta 

prática acaba por gerar uma ética, a base do coletivo, constituindo uma espécie de alicerce 

para a formação de laços. A formação destes grupos está associada à aparência, à identidade 

visual, e que essa engrenagem sustenta a base da exclusão/inclusão, a qual pode levar 

inclusive para atos extremos, como o confronto corporal entre bandos.  

Tanto o individualismo quanto o coletivismo fazem parte da tribo. A identificação do 

grupo com outro, por meio de atitude e aparência estética, produz um vínculo de respeito e 

afinidade para com o parceiro, quando ele está ligado às qualidades características do 

observador. Quando esta identificação contraria a sua concepção de vida, existe um 

                                                 
10

 Punk pode referir-se a: um adepto da música punk, moda ou cultura. O punk rock é um tipo de música 

representado, por exemplo, pelos Sex Pistols, The Clash etc.  
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retraimento por parte de ambos. Assim como os grupos sociais delimitam seus territórios, as 

tribos obedecem às regras de repulsa e atração. Maffesoli afirma que as muitas aldeias se 

entrecruzam, se opõem, se entreajudam e, ao mesmo tempo, permanecem as mesmas. 

Entender o sentido e o comportamento de cada tribo foi essencial para compreender o 

significado do corpo nas festas de música eletrônica em Natal explorado neste estudo. 

A dissertação está dividida em cinco partes: a introdução, três capítulos e as 

considerações finais. No capítulo primeiro, é feita uma reflexão sobre a importância das festas 

e dos rituais não só para a sociedade, mas também para a cultura, com uma explicação mais 

detalhada sobre as raves, expondo suas principais características, seu lado político, sua face 

arcaica com propriedades ritualísticas lúdicas, sua história em paralelo com o universo da 

música eletrônica. Traz ainda uma explanação sobre as peculiaridades culturais das festas de 

música eletrônica, e identifica sintomas de hibridismo cultural presentes nas raves, com um 

pouco sobre a história das festas de música eletrônica em Natal. 

No capítulo 2, primeiramente é discutido o conceito de sociabilidade sob a ótica de 

Georg Simmel, traçando paralelos com o universo lúdico dessa sociabilidade. Esse universo 

tem características primitivas, conectadas ao ritual, à dança, à música e à festa. Ao expor as 

especificidades do mundo do jogo, é feita uma ligação com as festas de música eletrônica que 

carregam em si essas mesmas peculiaridades; jogo, festa e sociabilidade formam uma relação 

triádica, atravessada e mediada pelo corpo, um corpo-signo, sede da sociabilidade e das 

emoções. Nesta parte, é explicado o significado do corpo nas festas de música eletrônica, 

como também o papel das emoções nestas celebrações, traçando um diálogo permanente com 

a esfera da sociabilidade.  

Para finalizar, no capítulo 3 está a parte empírica da pesquisa. Nesta parte é feita uma 

reflexão sobre os dados colhidos: questionários distribuídos nas comunidades do Orkut e 

locais de fluxo, entrevistas informais realizadas nos lugares visitados e a experiência 

etnográfica da pesquisa. Com isso, pretende-se desvendar o significado do corpo nas 

celebrações eletrônicas na cidade de Natal/RN, como esse corpo aparece na sociabilidade e de 

que forma a mesma se realiza nas raves e casas noturnas. Tudo isso acompanhado de um 

registro imagético, um recurso utilizado para reforçar o que já foi dito, possibilitando um 

panorama do universo das festas de música eletrônica na capital norte-rio-grandense. 
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Capítulo 1 – Uma viagem pelas raves 

 

 Entender a importância das festas e rituais para a cultura e para a sociedade; explorar 

as festas de música eletrônica; compreender o que é uma rave, bem como se deu a sua gênese; 

entender a importância dos DJs nessas festas; conhecer os estilos de música eletrônica; 

descobrir quais são as práticas culturais desenvolvidas pelas tribos que compõem este 

universo, como essas práticas se comunicam, se misturam dando origem a novas formas; 

passear nas casas-noturnas e raves em Natal, desvendar como eram as primeiras festas de 

música eletrônica na cidade; tudo isso se faz necessário para tentar extrair o significado do 

corpo nas festas de música eletrônica na capital norte-rio-grandense e de que maneira esse 

corpo surge em meio à sociabilidade entre os participantes.  

 Embora as festas de música eletrônica em Natal tenham seguido o mesmo modelo e 

percurso histórico das raves no mundo e no Brasil, elas tiveram suas peculiaridades. A 

compreensão do fenômeno rave de forma universal se torna imperativo, assim como também 

entender as suas singularidades inerentes em cada cidade em que ele germinou. Partindo desta 

perspectiva, pode-se traçar um paralelo com o princípio hologramático, que preza pela união e 

pela necessidade de ligar o conhecimento dos elementos ou partes ao dos conjuntos ou 

sistemas que elas constituem. A parte está no todo que está na parte. O holograma é a imagem 

física cujas qualidades de relevo, de cor e de presença são devidas ao fato de cada um dos 

seus pontos incluírem quase toda a informação do conjunto que ele concebe. (MORIN, 2007). 

Para Morin (2007), é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, como conhecer o 

todo sem conhecer particularmente as partes.   

 As festas de música eletrônica nesse contexto cumprem uma função primordial: 

resgatar elementos universais que estão enraizados na matriz arquetípica do anthropos; como 

a necessidade de sociabilidade, a presença do outro, a prática da dança, a escuta musical. É 

importante destacar que as festas de música eletrônica são um tipo particular dentro de um 

universo festivo. 
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1.1 - Celebrações festivas: o retorno das emoções perdidas 

 

Não existe cultura sem a presença da festa como um elemento indispensável de sua 

constituição. (BAKHTIN, 1993). O mundo é impregnado por festas e rituais desde a pré-

história. As festas evocam o retorno de uma emoção perdida, a busca de um prazer que liberte 

das amarras existenciais e elimine o sentimento de solidão, proporcionando sentido à vida. 

Por meio das celebrações festivas, o ser humano consegue estreitar os laços com o outro, 

construindo uma sociabilidade de base, que também por meio da partilha de sentimentos, 

edifica o cimento societal. (MAFFESOLI, 2006). 

 As celebrações festivas têm a sociabilidade como uma de suas principais 

características. Sociabilidade essa que permite o nascimento de um vínculo social, em alguns 

casos, e de uma comunicação não-verbal entre os participantes, além de fomentar o 

sentimento de comunhão, uma anulação do individual em detrimento do todo. O coletivo é 

enaltecido em nome de uma experiência grupal de alto poder valorativo. Há uma cristalização 

da força societal nessas comemorações hedonistas. Ao integrar a natureza e a cultura, 

posicionar o caos no meio da ordem, a ordem no meio do caos e expelir as pulsões mais 

animalescas do sujeito, a festa age como um elemento que traz a esfera lúdica à seriedade da 

vida.  O lúdico, caracterizado pela prática de jogos, danças, músicas, de um modo geral, 

possibilita a germinação de uma união entre os presentes. (HUIZINGA, 2005). 

 Pode-se falar de uma sensibilidade coletiva que se sobrepõe à atomização individual, 

reafirmando o sentimento que o grupo nutre por si mesmo. Nesse contexto participativo, há 

uma grande comunicação entre os sujeitos festivos, exaltando emoções esquecidas, 

massacradas pelas relações objetivas das rotinas de trabalho. Os muros do individualismo que 

separam as pessoas na vida diária são exterminados. O sentimento de “estar-junto”, 

primordial para a vida em sociedade, é reforçado. 

 O “estar-junto” permite tocar-se, desenvolvendo um laço em que o entrecruzamento 

das ações, das situações e dos afetos formam um todo. Ele abre espaço para as emoções, para 

as paixões, e também para o não-lógico, ressaltando a preeminência do grupo, da tribo, que 

não se projeta na distância, ou no futuro, mas vive com raízes profundas no presente. 

Constitui-se, dessa forma, em uma espontaneidade vital que assegura a uma cultura sua força 

e solidez específicas. (MAFFESOLI, 2006). 

 Com o surgimento da divisão do trabalho e a ascensão do capitalismo, a vida na 

metrópole elencou o dinheiro como o nivelador de todas as coisas e as relações pessoais se 

tornaram cada vez mais objetivas, imersas em um oceano de imediatismos. De acordo com 



24 

 

Georg Simmel, a metrópole, sede da economia monetária, atuou diretamente na vida mental 

do homem moderno. Com o dinheiro, a vida moderna tornou-se dinâmica, objetiva, de ritmo 

acelerado, concentrando coisas e pessoas em diferentes lugares. Os indivíduos sentiam essa 

atmosfera de mudança na sua mente e no seu sistema nervoso. Os estímulos externos e 

internos vindos dessa vida dinâmica entravam em contraste e se intensificavam produzindo a 

atitude blasé, um fenômeno psíquico que fez surgir um ser humano indiferente, individualista, 

alguém que precisava se distanciar do mundo e das coisas para se proteger da “esquizofrenia” 

que a metrópole lhe proporcionava. A cidade passa a ser o palco dessa “esquizofrenia 

generalizada”, que se constrói em torno dos relacionamentos efêmeros, resultado da mudança 

repentina dos estímulos. (SIMMEL, 1967). 

 Tais estímulos se refletem na intelectualidade do homem moderno, que prioriza a 

razão ao invés da emoção, agindo de forma calculista e precisa. O indivíduo metropolitano 

diminui seu contato no cotidiano com as pessoas visando proteger sua individualidade, sua 

personalidade, criando o que Simmel denomina reserva mental, uma espécie de resposta a 

essa “esquizofrenia generalizada” a que a metrópole submete o indivíduo, levando-o à 

indiferença, à estranheza, à aversão ao outro ao seu ápice. O homem se torna frio e a 

necessidade de escape dessa realidade passa a ser cada vez mais latente, tendo em vista que a 

brevidade e escassez dos contatos inter-humanos passam a imperar na vida do homem 

metropolitano. (SIMMEL, 1967). A festa vai ocupar, na época atual, um papel essencial: 

permitirá um retorno ao arcaico e aos valores tribais de grupos nômades, trazendo à tona 

sentimentos pouco valorizados na época moderna. 

Uma das características arcaicas do universo das festas é a sua proximidade com os 

rituais praticados nas antigas tribos. O ritual está também relacionado com a vida animal: 

paradas de sedução, ritos de corte, ritos de comunicação, de pacificação, de submissão. Os 

seres humanos praticam ritos de comunicação social, gestos ou palavras de pacificação, 

apertos de mão, abraços, fórmulas de cortesia, de respeito, ritos de acolhida a parentes, 

amigos, estranhos, ritos de conquista amorosa, ritos de comportamento, ritos de exorcismo da 

angústia, que se solidificam em hábitos. Todavia, os rituais especificamente humanos estão 

conectados à magia, ao mito, à religião e, em profundidade, ao sagrado e à morte. Os ritos 

sagrados formam seqüências rígidas de operações verbais ou gestuais que colocam o 

praticante em transe. As condutas miméticas, os gestos simbólicos, os sacramentos, estão 

inseridos numa Ordem transcendental. Os rituais de passagem ou de iniciação mimetizam 

uma morte e um nascimento simbólicos. O rito religioso atua em comunicação com o divino 

através do banho nas águas maternas (batismo), absorção da substância divina (eucaristia). Há 
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uma pluralidade de ritos, mas todos constituem uma ressonância, uma harmonia entre o 

indivíduo que os realiza e a esfera na qual ele efetua sua integração ritual. O rito opera, assim, 

uma integração comunitária, religiosa e cósmica. (MORIN, 2005). 

O ritual também pode ser compreendido como uma prática lúdica e cultural que é 

considerada como um jogo de representação. O rito, ou “ato ritual”, representa um 

acontecimento cósmico, um evento dentro do processo natural. Mas tudo isto não impede que 

essa “realização pela representação” conserve, sob todos os aspectos, as características 

formais do jogo. A celebração do ritual é realizada no interior de um espaço circunscrito sob a 

forma de festa, isto é, dentro de um espírito de alegria e liberdade, como no jogo. Há um 

universo próprio e de valor temporário em que seus efeitos não cessam depois de terminado o 

jogo; seu reflexo continua sendo projetado sobre o mundo de todos os dias, o que garante a 

segurança, a ordem e a prosperidade de todo o grupo até a próxima época dos rituais sagrados. 

A música e a dança são características do ritual. Essencialmente lúdicas, têm a finalidade de 

manter o mundo em seu devido curso. Partindo dessas características, é notável a presença de 

um jogo, no sentido pleno do termo, nos rituais primitivos. (HUIZINGA, 2005). Esse tipo de 

ritual lúdico voltou à tona na época atual, expresso em vários tipos de festas, inclusive as de 

música eletrônica que comportam as dimensões da música, da dança, da celebração, 

características contidas no ritual lúdico. 

Tanto o ritual como as comemorações de música eletrônica envolvem a dimensão da 

celebração; o próprio espaço limitado, circunscrito em que acontecem é coberto por uma 

atmosfera de alegria e de liberdade; a música e a dança são elementos indispensáveis, algo 

presente também nos rituais xamânicos; o estado de êxtase que alguns participantes alcançam 

é verificado tanto nos rituais arcaicos como nas raves. Faz-se necessário destacar que o estado 

de êxtase alcançado nas raves por alguns participantes, não possui a dimensão sagrada do uso 

em rituais xamânicos. Nas festas de música eletrônica, a experiência extática vivida é profana, 

desritualizando o uso das drogas que não servem mais como meio de contato com o sagrado, 

apenas como entretenimento. Para Morin, o êxtase pode ser alcançado por todas as vias 

indicadas, o ritual, a possessão, o transe, a dança, a música, a fusão amorosa, os alucinógenos 

(era mesmo preciso que um dia uma droga se chamasse ecstasy). (MORIN, 2005). De acordo 

com Jimi Fritz, nas raves, o estado alterado de consciência, o sentimento de grupo e o ritual 

que ali acontece, podem ser pensados como uma experiência tribal. Esta experiência é tão 

forte hoje quanto na pré-história. (FRITZ, 1999).  

 É a volta das tribos à contemporaneidade. Presente nos rituais do cotidiano, nas 

emoções e nas paixões coletivas, simbolizadas pelo hedonismo de Dionísio, o tribalismo eleva 
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o corpo à categoria de espetáculo e dissemina o gozo presenteísta. O tribalismo recusa 

reconhecer-se em qualquer projeto político, não se inscreve em nenhuma finalidade e tem 

como única razão de ser a preocupação com um presente vivido coletivamente. Trata-se de 

um fenômeno cultural que posiciona a partilha de emoções em um status elevado, ressaltando 

a alegria da vida primitiva, da vida nativa. (MAFFESOLI, 2006). Valores nativos se fazem 

presentes nas efervescências contemporâneas, englobando as dimensões da música, da dança, 

do êxtase, da experiência compartilhada. Muitas celebrações festivas atualmente exprimem o 

potencial das comemorações extáticas, cuja principal função é promover uma redução na 

distância entre os indivíduos, relembrando o poder dos afetos, dos sentidos.  

 É nessa aproximação com o outro, na concretização do “estar-junto”, na realização da 

interação, que o indivíduo se sente parte indissolúvel da coletividade, membro do grande 

corpo festivo. O contato físico ou até mesmo as sensações expressas por meio do corpo 

cristalizam o sentimento de unidade entre os presentes e dessa maneira as festas afirmam-se 

como uma expressão indispensável, marcante, da civilização humana. Elas exprimem um 

conteúdo primordial, um sentido profundo, uma verdadeira concepção de mundo. A festa é a 

categoria primeira e indestrutível da civilização humana. Ela pode empobrecer-se, algumas 

vezes até degenerar, mas não pode apagar-se totalmente. (BAKHTIN, 1993). E é nesse 

contexto que a festa rave surge como mais uma celebração festiva repleta de significados, 

expressando e refletindo aspectos da sociedade tribal aliada ao desenvolvimento das novas 

tecnologias. 

 

1.2 - Raves: um olhar sobre o fenômeno 

 

As raves são festas ou eventos que acontecem em lugares abandonados ou em sítios, 

em granjas, em praias, constituindo uma confluência fluida, em constante movimento. O 

termo rave surgiu a partir da mídia inglesa quando as pessoas se referiam a uma festa 

espetacular de grande porte.  A música tocada é a eletrônica. Construída por meio de 

sintetizadores (instrumento projetado para produzir sons gerados artificialmente) e outras 

tecnologias decorrentes ou não da microinformática, a música eletrônica possui como 

principal característica a autonomia e a centralização dos processos de produção. Este tipo de 

música sugere continuidade, infinitude, circularidade, hipersonoridade, mixagem, novas 

colagens, conexões. As batidas são intensas e a sensação é de que são intermináveis. É 

importante destacar que a música tocada nas raves é diferente das que são lançadas em casas-

noturnas. Duas das diferenças essenciais é que normalmente não há melodias com letras e os 
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compositores são quase todos desconhecidos. Geralmente, essa música é tocada em um 

volume alto, cabendo ao DJ guiar a vibração dos dançantes, pois é ele o grande condutor da 

energia entre os presentes. A música, por si só, é capaz de empolgar as pessoas, mas o que 

distingue as raves é o conceito de experiência compartilhada; nasce um sentimento de 

unidade, promovendo uma abertura nas pessoas para o outro.  

Nesse panorama interativo, o DJ tem um significado primordial. Os DJs são artistas, 

artistas eletrônicos. Trabalham com CDJs (tocadores duplos de CDs, especiais para 

discotecagem), sintetizadores, discos de vinis, samplers (máquinas que tiram amostras de sons 

captando, registrando, analisando e reproduzindo ondas sonoras de qualquer natureza) e o 

mixer (aparelho que alterna e/ou combina várias fontes de som, de forma a somá-las em um 

único sinal de saída). Enquanto a música é emitida pelas caixas de som, o DJ já está 

escutando outra no fone de ouvido. Por meio de mecanismos no CDJ ele ajusta a velocidade e 

o tempo das batidas das duas faixas e aumenta o som, misturando a informação de duas 

músicas na pista de dança. Geralmente, as duas faixas tocam juntas por certo tempo, como 

uma nova e única composição, até que o DJ diminui o som da trilha que estava chegando ao 

fim. (CHIAVERINI, 2009). Ao combinar perfeitamente as duas músicas, sincronizando e 

mantendo a continuidade rítmica, o artista eletrônico realiza o processo intitulado de mixing 

(mixagem). Alguns realizam o remix
11

, reeditando uma música em um novo estilo, com um 

novo tipo de batida, fazendo uma nova versão. Pode-se citar, como exemplo desta prática, o 

clássico da música eletrônica, Born Slippy, do grupo Underworld, que foi modificada por 

vários artistas eletrônicos em diferentes versões (como o projeto paulista Wrecked Machines), 

que lhe atribuíram um novo ritmo, uma mudança de estilos e, por ser uma obra original, 

mesmo tendo igual vocal e letra, recebeu um novo nome, Trancepotting, tema do filme 

Trainspotting, do diretor Danny Boyle
12

. Há ainda o scratch, intervenção manual em que o 

DJ manipula diretamente o disco com a mão, para frente e para trás, emitindo efeitos sonoros 

que funcionam como elementos rítmicos os quais interagem com a música tocada. (SÁ, 

2003).  

Por ser um guia da vibe (energia/vibração), controlador da animação entre os 

dançantes, o DJ também pode ser chamado de xamã cibernético. O xamã é um sacerdote 

inspirado que, em transe extático, ascende aos céus em “viagens”. No transcorrer dessas 

jornadas, ele persuade ou até mesmo luta com os deuses, a fim de assegurar benefícios para os 

                                                 
11

 O produtor musical Tom Moulton concretizou a idéia do remix em 1972, seu objetivo era mudar as faixas, 

calibrando-as para causar o maior impacto possível entre os dançantes. 
12

 Trainspotting é um filme britânico do ano de 1996. 



28 

 

seus semelhantes. A palavra tungue xamã (pronunciada samã entre os vizinhos manchus) 

significa literalmente “alguém que está excitado, comovido ou elevado.” O xamã é essencial 

para o bem-estar do clã, pois ele controla os espíritos ancestrais do próprio clã e outros 

espíritos forasteiros que foram aceitos à sua hierarquia espiritual. Ele se estabelece como líder 

onicompetente, regulando o relacionamento tanto entre os homens como entre os homens e os 

espíritos. (LEWIS, 1977). Para Mircea Eliade (2002, p.16): “Uma primeira definição desse 

fenômeno complexo, e possivelmente a menos arriscada, será: xamanismo = técnica do 

êxtase.”  

Para compreender melhor o êxtase, é necessário entender que o mesmo parte dos 

estados “normais” da percepção para distinguir aí duas gamas: os estados de vigília 

“ergotrópicos” (ergotropic arousal) caracterizam-se pela hiperatividade psíquica, de alta 

temperatura mental, que podem ser superexcitados por drogas alucinógenas (como nas raves) 

ou por exaltação mística, levando a êxtases de satisfação (como em Teresa de Ávila); os 

estados “trofotrópicos” caracterizam-se pela hipoatividade psíquica, conduzindo à 

dessensibilização progressiva aos estímulos exteriores e induzindo à meditação serena, 

podendo resultar nos estados extáticos do zazen e do samadhi.
13

 As duas vias excluem-se e 

conduzem a êxtases distintos: um de exaltação infinita e o outro de paz infinita. Esses dois 

êxtases reencontram-se não somente na plenitude que proporcionam, mas também na 

superação ou na abolição de todas as estruturas cognitivas “normais”; explodem as categorias 

distintivas do universo fenomenal (sujeito, objeto, tempo, espaço), eliminam as separações, 

associam as contradições, misturam o lógico e não-lógico antes de também os extinguir, 

operando a fusão do si e do mundo. (FISCHER apud MORIN, 2005).  

                                                 
13

 Tabela criada por Roland Fischer: 
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Como o xamã também realiza a transcendência simbólica do corpo para outro mundo, 

a música eletrônica, associada ou não às substâncias alucinógenas, provoca uma 

transcendência, ou seja, uma “viagem” guiada pelos sons do DJ, também associado como 

líder tribal do movimento. A música eletrônica em si remete ao som tribal produzido pelos 

povos indígenas, ao trazer em sua estética elementos baseados na repetição de ritmos e 

cânticos, como o loop
14

 nos samplers dos DJs. De acordo com Pedro Peixoto, a música 

eletrônica é também parte de um processo de constante concretização de maquinismos 

virtuais oriundos das profundezas moleculares, atravessando todo o mundo sensível e 

continuando até a mecanosfera, processo esse cujo paralelo mais consistente são justamente as 

práticas xamânicas. Não é o fato de ser feita com máquinas eletrônicas que tornaria a música 

eletrônica mais xamânica do que as outras músicas, mas sim o seu efeito sobre uma sociedade 

totalmente tecnológica. Talvez seja porque os indivíduos, em muitos aspectos, são 

ciborgues
15

, que a música eletrônica passa a ter uma maior eficácia sobre eles – outros 

maquinismos obedeceriam a outras estéticas. (FERREIRA, 2005). O artista eletrônico é um 

dos principais responsáveis pela interação na pista de dança. Vários freqüentadores das festas 

de música eletrônica em Natal afirmaram que o DJ facilita a interação no momento em que 

ele: “coloca uma música que toca na alma”, “propicia um ambiente agradável para que as 

pessoas se sintam bem, livres para interagir”, “solta um som envolvente, com uma batida boa 

e ritmo contagiante”, ou ainda, “escolhe uma música que pode adiar ou antecipar o 

contato”(**). A temperatura da pista depende dele. É o termômetro.  

Pedro Ferreira fala de uma MEP (música eletrônica de pista). Segundo ele:  

Em princípio, esta música pode ser escutada em qualquer lugar. Contudo, para além 

dessa indeterminação de facto, podemos dizer que a relação do DJ com sua pista de 

dança que determina, de jure, a sua forma efetiva: alguns sons tocados pelo DJ 

geram certos movimentos na pista de dança e vice-versa, sem que se saiba ao certo 

quem vem antes. (...). Ele experimenta virtualmente com os movimentos de seu 

público ao experimentar atualmente com combinações sonoras e, assim, produz uma 

espécie de ferramenta que tem como origem e destino a sua relação com a pista de 

dança. (FERREIRA, 2008, p. 202). 

 

Porém, nem só de pista vive o DJ. Alguns trabalham em rádios. No passado, eles 

trabalhavam nas emissoras, indo diretamente para o estúdio com uma fita de rolo numa mão e 

uma lâmina na outra. Trabalhando nas músicas como um cirurgião plástico, o DJ estava cada 

vez mais ganhando o seu devido merecimento. Isso não quer dizer que o trabalho realizado 

                                                 
14

 De acordo com Claúdio Manoel, o loop, sampler seqüenciado, faz um link com o Mantra – os versos místicos 

indianos adquirem poder, pois se baseiam na repetição e buscam uma melhor integração do homem com o 

Cosmo. A repetição pode significar a transcendência. (SOUZA, 2004). 

(**) Dados dos depoimentos. 
15

 Cf. Haraway (1991). 
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nas pistas – construindo sets
16

 exclusivos - não mereça tal tratamento. Mas, foi com a lâmina 

de barbear na mão, fazendo cortes e criando obras tangíveis (primeiro fitas de rolo, mais tarde 

discos de doze polegadas), que ele ganhou o devido reconhecimento. (ASSEF, 2003).  

De acordo com Paul Zumthor, a idéia de performance está relacionada com a 

recepção, com uma percepção sensorial – um engajamento do corpo durante este processo. 

Implica competência, reconhecimento. Um saber que acarreta e comanda uma presença e uma 

conduta, uma ordem de valores encarnada em corpo vivo, situado em contexto situacional e 

cultural. Pode ser um acontecimento oral e gestual. Por ser um ato de comunicação, a 

performance envolve a dimensão da recepção, momento privilegiado, em que o enunciado é 

realmente recebido. A comunicação tenta mudar aquele a quem se dirige; receber uma 

comunicação é necessariamente sofrer uma transformação. Nesse contexto, transmissão e 

recepção constituem um ato único de participação, co-presença, esta gerando prazer. Esse ato 

único é a performance. (ZUNTHOR, 2007). 

Trazendo para o universo dos DJs, pode-se concluir que o artista eletrônico 

desenvolve uma performance na sua apresentação no momento em que ele responde aos 

estímulos da platéia e a platéia, aos seus, criando uma relação dialógica. Ele lança algumas 

músicas em determinados instantes, e o público responde positivamente ou negativamente por 

meio do corpo, da dança, desenvolvendo uma relação comunicacional. Alguns DJs chegam a 

executar gestos (batendo palmas, dançando, fazendo pequenas coreografias com os braços) 

com o intuito de animar os participantes da festa e despertá-los para um estado de excitação 

coletiva.  

É nesse contexto de euforia grupal que as raves se afirmam como festas de essência 

tribal em que completos estranhos se abraçam e vivenciam aquele momento. Experiência 

compartilhada, de fato. Experiência rave. De acordo com Jimi Fritz, esta experiência acontece 

quando todas as condições e elementos estão dispostos em uma mesma sintonia, com o 

objetivo de criar uma experiência transcendental do grupo, comum nas antigas comunidades 

tribais. (FRITZ, 1999). Apesar de trazer características arcaicas, as raves são o reflexo das 

mudanças tecnológicas ocorridas no final do século XX, desde a própria criação da música 

eletrônica fazendo uso de aparelhos de ultima geração - resultante do desenvolvimento da 

microinformática - a divulgação das festas por meio da Internet, como o uso de drogas 

sintéticas produzidas em laboratórios. 

                                                 
16

 O set é o nome que se dá à seleção de músicas de um DJ. Um set dura em média duas horas, mas pode ser bem 

mais longo. O DJ holandês Armim Van Buuren  - eleito o melhor do mundo nos anos de 2007, 2008 e 2009 – 

tocou  um set de 9 horas em Rotterdam. 
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O arcaico se funde ao tecnológico. Os signos que habitam as interzonas entre o antigo 

e o moderno comunicam-se. A parede das cavernas, onde o homem neolítico criava seus 

desenhos, tornou-se a tela do computador; os tambores que provocavam batidas nos rituais 

xamânicos, foram substituídos pelos sintetizadores; as plantas usadas como mecanismos de 

busca do êxtase, tornaram-se pílulas do amor conhecidas como ecstasy
17

. A história das raves 

começa aproximadamente três décadas depois do nascimento da música eletrônica. Em 

meados de 1980, jovens viajantes vindos de toda parte da Europa se dirigiam para Ibiza (ilha 

do mediterrâneo) com o intuito de se conhecerem e dividirem experiências prazerosas em 

nome da música. As festas que aconteciam neste local foram importadas para a Inglaterra e lá 

encontram terra fértil para seu crescimento e divulgação. Depois do solo britânico, a semente 

do movimento foi se espalhando pelo terreno europeu, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, 

na França e em outros países. (REYNOLDS, 1999). 

Existe uma ligação direta do surgimento das raves com o nascimento de dois estilos da 

música eletrônica: o house
18

 e o techno
19

. A história dessas comemorações eletrônicas está 

conectada ao surgimento em 1986 do house (estilo de música eletrônica associado à era disco 

dos anos 1970 com um público de prevalência homossexual e negro) nos Estados Unidos, em 

específico nas cidades de Dallas e Chicago. Este estilo é uma espécie de disco music
20

 

misturado com ritmos eletrônicos do início dos anos 1980. Um dos seus protagonistas foi o 

DJ Frank Knuckles, que batizou o estilo. O house, além de ter ressuscitado a música das 

discotecas, intensificou na sua estrutura alguns aspectos como a repetição mecânica, as 

texturas eletrônicas; no público despertava uma libido desenfreada e o uso intensivo de 

drogas. De acordo com Simon Reynolds, este estilo cria na pista de dança um ginásio de 

desejo, uma liberação do êxtase, um espetáculo coletivo de auto-erotismo, muito presente nas 

discotecas gays durante a década de 1970. (REYNOLDS, 1999). A batida é exata e 

                                                 
17

 Criado em um laboratório em 1913, a droga foi usada em teste durante a segunda guerra com os soldados 

norte-americanos e somente em 1984 ela invadiu a cena eletrônica no estado do Texas, proliferando-se por toda 

Europa e hoje em dia no mundo inteiro. 
18

 A denominação house está associada ao nome da discoteca de Chicago em que tocava esse estilo de música. A 

discoteca chamava-se Warehouse. 
19

 “Techno é a abreviatura de technologic: isso significa que a produção de música acontece através de uma 

interface tecnológica. Essa música sem palavras rompe uma visão elitista de arte através de vórtices sonoros que 

se irradiam pelos ossos.” (CANEVACCI, 2005:194). 
20

 Estilo de música eletrônica que teve seu inicio e apogeu durante a década de 1970, dando origem as discotecas 

(clubes noturnos onde a música era tocada). Nova Iorque foi considerada o pólo da disco music. A discoteca 

Paradise Garage foi a primeira discoteca dos EUA, com discotecagem do DJ Larry Levan que inaugurou o estilo. 

Esta vertente de música eletrônica atraia mais o público gay (de cor negra e latinos). Toda essa atmosfera 

combinada com o lançamento do filme Saturday Night Fever (Os embalos de sábado à noite) que transmitia bem 

o clima disco da época. 
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cronométrica entre 120 a 130 bpm (batidas por minuto), fazendo uso de muitos sons 

sintetizados, no meio caminho entre o melódico e o percursivo.   

Logo em seguida, dois anos depois do surgimento do house, o techno (ritmo eletrônico 

mais sincopado de batidas intensas) explodiu em Detroit. Os principais nomes do gênero 

foram Juan Atkins, Derrick May e Kevin Saunderson. O techno espalhou-se de Detroit para 

Nova Iorque e logo em seguida plantou sua semente em Londres e Tóquio. Como a house 

music, esta vertente da música eletrônica possui um formato mais extenso e não precisa ser 

escutado desde o início, além de possibilitar facilmente o processo de mixagem. As batidas 

variam entre 130 a 150 bpm. 

O techno e o house eram os estilos de música eletrônica mais escutados nas raves e 

casas noturnas no final da década de 1980 na Europa e nos Estados Unidos. Era a proliferação 

da cena, que começou nos Estados Unidos em clubes noturnos. Com esta proliferação, 

surgiram diversos estilos de música eletrônica como: o trance
21

, o acid-house
22

, o electro
23

, o 

drum and bass
24

, o tribal house
25

, dentre outros. Cada estilo varia na sua estrutura de acordo 

com as bpm, velocidade do ritmo de cada gênero musical. As festas de música eletrônica e os 

estilos desenvolvem uma relação direta. Algumas festas se dedicam a apenas um estilo.  

Independente do estilo, os ravers desenvolveram princípios a serem seguidos. Em 

dezembro de 1992, o DJ Frankie Bones, em uma das suas festas no bairro do Queens em 

Nova Iorque, defendeu em seu discurso o plur (peace, love, unity and respect – paz, amor, 

unidade e respeito) na frente de cinco mil pessoas. Bones ficou bastante emocionado, e partir 

deste dia, deu início à cena rave americana. O plur é uma espécie de ideal dos amantes das 

raves, pois evidencia sua política que não oferece margem ao preconceito racial e sexual, 

                                                 
21

 O trance, uma das vertentes da música eletrônica, foi criado na Alemanha por volta 1988 pelo DJs produtores: 

Paul Van Dyk, Dr. Motte, Torsten Stenzel. O trance é composto de batidas regulares e repetitivas, variando de 

135 a 150 bpm ; os timbres são mais agudos, com efeitos acrescentados às músicas. É geralmente relacionado a 

uma evolução da combinação do techno, dance, house e outras influências. O trance tem várias subdivisões 

como: o trance melódico, o minimalista, o progressivo, o hard trance, o psy trance e o goa trance. 
22

 Uma das variações da house music. Uma das suas principais características é o som metálico, futurista criado 

pelo sintetizador Roland 303. Estes sons psicodélicos surtem um maior efeito sob a influência de LSD, também 

conhecido como ácido. O número de batidas por minuto fica por volta de 125 bpm. 
23

 Popular no início dos anos 1980 em Nova Iorque, este estilo é uma combinação experimental de hip hop e 

música eletrônica. O electro opera à 80 bpm. Em meados dos anos 1990, o gênero teve uma retomada e ganhou 

novos adeptos. 
24

 “Literalmente, batida e bateria (batidas pesadas sobre uma linha de baixo), sempre sincopadas. Originalmente 

um termo usado como alternativa ao jungle (possui batidas quebradas e aceleradas), em meados dos anos 1990 

tornou-se um novo subgênero musical, mais melodioso e sofisticado, podendo ganhar mais elementos jazzísticos 

(arranjos, instrumentos, experimentalismos).” (PALOMINO, 1999, p. 281). As batidas aceleradas chegam a 170 

bpm. Seus principais representantes no Brasil, ganhadores de visibilidade internacional, foram os DJs: Marky 

Mark, Patife e Xerxes. 
25

 Variação do house que incorpora em sua estrutura elementos de som tribais marcado por uma forte percussão. 

Tem ligação direta entre a música africana e a eletrônica, com batidas pesadas fortes, porém, menos repetitivas. 

Seu ritmo é envolvente, sensual e geralmente há vocais latinos. Muito tocado em casas-noturnas gays no Brasil.  
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onde a maioria dança como se fossem um só em busca da paz como um todo. Devido às 

várias divisões da música eletrônica, surge uma espécie de tribo para cada gênero (house, 

trance, drum and bass, techno...) e cabe a cada indivíduo de sua tribo específica respeitar o 

estilo do outro, afinal, todos estão conectados ao plur. A doutrina do PLUR tem envolvido 

grande parte dos ravers por todo o mundo da Finlândia ao Brasil, aglutinando tribos de 

música eletrônica.  

A comunidade da música eletrônica se configura como prática cultural com 

características específicas, pois os indivíduos se agrupam, escolhem locais para frequentarem, 

alguns usam um determinado tipo de vestimenta singular, inerente ao seu grupo; criam ou 

adotam determinados costumes, gírias, relacionados ao universo de sua preferência musical.  

O gosto musical semelhante age como elemento formador de tribos, criando um caráter 

comum entre eles. 

A maioria dos apreciadores da música eletrônica possui um modelo de comportamento 

comum entre os jovens da época atual. Os indivíduos, por meio da Internet, se comunicam 

para divulgação das festas, como a troca de idéias sobre o som binário e o acesso a flyers 

(filipetas em formato de postal, produzidas em papel especial, com o intuito de divulgar as 

raves ou oferecer descontos na entrada). O ciberespaço é também o espaço de socialização 

entre os apreciadores da música eletrônica. Pode ser citado como exemplo o Orkut, onde 

existem milhares de comunidades relacionadas à música eletrônica e seus gêneros, com a 

divulgação das festas e fóruns de discussão sobre os eventos realizados. 

Outro elemento importante nesta prática cultural é a dimensão da sexualidade tão 

presente em algumas festas de música eletrônica, principalmente nas raves. Liberdade é a 

palavra de ordem. Não há rótulos, nem paradigmas sexuais. Devido ao uso intenso de 

substâncias ilícitas que aumentam a libido como o ecstasy, produzindo experiências sensuais, 

os frequentadores deixam aflorar nesses eventos sua homossexualidade ou bissexualidade sem 

se importarem com preconceitos ou julgamentos por parte de outrem. O PLUR também serve 

de base para uma melhor convivência entre diferentes opções sexuais. E é nesse contexto que 

o movimento rave tem se afirmado como uma ponte entre o universo dos homossexuais e dos 

heterossexuais. Muitos ravers heterossexuais freqüentam clubes gays que tocam house e os 

gays freqüentam festas de música eletrônica em que prevalece o público heterossexual. 

Além destas singularidades culturais, as festas de música eletrônica, incluindo as 

raves, se afirmam como práticas que trazem elementos advindos de culturas particulares, 

desde aspectos da cultura hippie a elementos de algumas religiões como o hinduísmo atrelado 



34 

 

às dimensões das novas tecnologias. Uma prática híbrida, de fato. Hibridismo expresso na 

decoração dos lugares, no público, na vestimenta, na música. 

 

1.3 - Hibridismos culturais nas festas de música eletrônica 

 

 O conceito de hibridação, originalmente proposto pelo cientista Gregor Mendel em 

1870, expôs o enriquecimento produzido por cruzamentos genéticos entre as plantas, 

aproveitando características de células de plantas distintas para melhorar o crescimento, a 

resistência, a qualidade, aumentando o valor econômico e nutritivo de alimentos derivados 

delas. (OLBY; CALLENDER apud CANCLINI, 2008).  

Importado da biologia para as ciências sociais, o hibridismo se constitui como um 

fenômeno que reúne processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas circunspectas, 

que existiam de maneira separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas. Processos incessantes, diversos, de hibridação levam a relativizar a noção de 

identidade, em que grupos identitários mesclam características de outras tribos, 

desenvolvendo novas roupagens. Em um mundo tão fluidicamente interconectado, os 

congelamentos identitárias instituídos em conjuntos históricos mais ou menos estáveis (etnias, 

nações, classes) se reestruturam em meio a conjuntos interétnicos, transclassistas e 

transnacionais. É importante entender o hibridismo como processo de interseção e transações, 

tornando possível que a multiculturalidade evite o que tem de segregação e se converta em 

interculturalidade. Os designers e DJs tomaram o lugar dos pintores e músicos. O hibridismo 

passou a ser mais fácil e multiplicou-se quando não depende dos tempos longos, do 

rebuscamento artesanal ou erudito e, sim, da habilidade para gerar hipertextos e rápidas 

edições audiovisuais e eletrônicas (CANCLINI, 2008).  

As fronteiras de diferentes culturas se diluem e a mistura impera. As raízes culturais 

são contaminadas e incrementadas de variações cromáticas, sonoras e estéticas. Por meio dos 

processos de hibridismo, é possível visualizar o atravessamento entre as culturas, a 

desconstrução de paradigmas pré-estabelecidos, as práticas cambiantes, o cruzamento entre o 

arcaico e o contemporâneo, os resultados fluidos, o produto final composto de fontes diversas. 

Uma das causas que intensificaram o hibridismo cultural foi a expansão urbana. As 

culturas sempre se recusaram a ser perfeitamente delimitadas pelas suas fronteiras nacionais; 

elas transgridem os limites políticos, sociais. Esse fenômeno é mais forte hoje, a sociedade 

metropolitana atualmente é composta de aspectos culturais importados de diferentes culturas, 

fato justificado pela dilatação da metrópole, que trouxe para as cidades grandes imigrantes de 
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vários locais. Cada povo traz em si sua matriz cultural e, ao ter contato com o urbano, acaba 

de certa forma mesclando sua cultura com outras, constituindo um mosaico cultural. Há uma 

comunicação metropolitana entre as culturas, um intercâmbio. Por meio do hibridismo, da 

impureza, da mistura, da metamorfose entre antigas e novas combinações dos seres humanos, 

culturas, idéias, políticas, filmes, a novidade passa a habitar o mundo. 

Percebe-se uma mistura, principalmente na arte contemporânea de variadas fontes: o 

artesanal se mistura com o tecnológico, o visual com o literário, o culto com o popular. Não 

há festas de música eletrônica sem hibridismo cultural. Elas são o resultado de combinações 

de fontes plurais. É importante ressaltar que as festas de música eletrônica são apenas um dos 

exemplos em que se pode verificar manifestações de hibridismo cultural e que o mesmo não 

se restringe às celebrações eletrônicas. O fenômeno é bem mais abrangente, porém pode-se 

constatar indícios dele nessas festas. 

As festas de música eletrônica misturam na decoração elementos vindos de variadas 

culturas. As raves de psytrance são um exemplo claro disso. O arranjo dessas festas envolve 

elementos da religião budista e hinduísta com imagens de suas divindades representantes 

como Buda, Ganesha, Kali, Krishna, Shiva, e outras. Percebe-se também elementos da 

iconografia e da cosmologia maia, de antigas religiões egípcias, na ornamentação das festas. 

Referências a alienígenas tanto na decoração quanto nas músicas. Tudo misturado. As 

imagens se comunicam e inseridas nesse contágio de referências religiosas com ufologia, tudo 

isso aliado a interface tecnológica da produção musical, refletem a expressão do hibridismo 

na decoração. 

O público que atualmente freqüenta as raves é relativamente heterogêneo. Antes, no 

início do movimento, os únicos discípulos da cena eram os clubbers; ultimamente, constata-se 

a presença de diversas tribos: surfistas, mauricinhos, patricinhas, rockeiros, nerds, skatistas. 

Há diversidade, e é no intercâmbio germinado entre esses grupos, no atravessamento das 

peculiaridades inerentes a cada tribo, na troca comunicacional, que o hibridismo é instaurado 

e se torna o resultado desse escambo cultural. 

Pode ser citado como manifestação de hibridismo presente nas festas de música 

eletrônica o visual dos clubbers, que mistura em sua aparência elementos futuristas com 

tribais. Maquiagem intensa, excesso de pulseiras, colares, piercings, tatuagens tribais, 

perfurações no corpo (como os índios aborígenes), cabelos de cortes diferentes e coloridos 

(geralmente cores fluorescentes), principalmente o moicano, são características fortes para o 

estilo. A tecnologia e o futurismo se refletem nos materiais sintéticos das roupas e dos 

acessórios, como: lycra, nylon, vinil e tecidos que brilham no escuro. Tudo misturado, 
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compondo um visual. De acordo com o entrevistado Nestor Mádenes, diretor de produção, 

organizador e pioneiro na cena rave em Natal, a moda tem um importante papel nas festas de 

música eletrônica:  

O papel da moda é transparecer o estado de espírito, aliado ao conforto e a estética 

desejada. A presença do VJ, como artista gráfico, explica a preocupação latente de 

uma imagem sempre interessante, para fazer par de uma música ainda mais...  Seja 

na construção da imagem, na busca de um ego sublime, de uma roupa exuberante, e 

de um visual atraente e criativo, a moda está ligada diretamente ao movimento 

eletrônico, a partir do momento, que toda roupa pede uma trilha sonora. 26 
 

Atualmente, a moda new rave
27

 vem dominando algumas casas noturnas. Os clubbers 

foram repaginados. Nelas, também se pode encontrar indícios de contaminações, de misturas. 

O estilo new rave é uma mistura de new wave (dos anos 80, com cores cítricas também) com 

referências as festas raves dos anos 90 (alusão ao movimento clubber, que faz uso de diversas 

cores na sua vestimenta também, mas diferenciado pela sua apresentação estética), elementos 

da tribo dos punks como também referências a disco music podem ser encontrados neste 

estilo. 

Outro exemplo de hibridismo presente nas festas de música eletrônica é processo de 

produção de músicas desenvolvido pelos DJs. O procedimento de construção das músicas é 

variado: cabe ao artista eletrônico misturar músicas diferenciadas, fundir uma na outra por 

meio dos recursos tecnológicos utilizados, realizar a colagem, os recortes das faixas musicais. 

O DJ pode ser comparado ao que Lévi-Strauss denominava de bricoleur
28

. São nessas 

misturas que o artesão cibernético, ao produzir suas músicas, combina diferentes estilos e 

técnicas musicais: mesclando MPB com batidas eletrônicas, samba com tribal eletrônico, 

música clássica com ritmos sincopados digitalizados. 

O que se conhece hoje por jungle music em Londres é um exemplo de cruzamento 

(houve vários, desde versões britânicas do ska, da música soul negra, do reggae) entre o dub 

jamaicano, o hip-hop de Atlantic Avenue, o house com elementos tribais africanos, o techno e 

sons da tradição clássica indiana. Tudo isso devido aos efeitos da globalização que trazem 

uma perspectiva diaspórica da cultura. De acordo com Stuart Hall:  

                                                 
26

  A entrevista com Nestor Mádenes foi realizada por e-mail, pois o mesmo atualmente reside em Recife- PE. 

 
27

 O criador do termo foi um jornalista do tablóide inglês de rock NME (New Music Express) ao avaliar o som 

da novíssima banda de rock The Klaxons. Os garotos desta banda abusam das cores fluorescentes nos clipes e 

nas suas roupas, viraram referência também de estilo, com atitude alegre e rock n‟ roll. A música é uma mistura 

caótica, mas harmônica de pop rock com elementos eletrônicos.  
28

 De acordo com Lévi- Strauss: “O bricoleur é o que executa um trabalho usando meios e expedientes que 

denunciam a ausência de um plano preconcebido e se afastam dos processos e normas adotados pela técnica. 

Caracteriza-o especialmente o fato de operar com materiais fragmentários já elaborados.” (LÉVI-STRAUSS, 

1970, p. 37). O bricoleur trabalha com o que encontra: monta, amarra, gruda, costura, ajusta. 
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A disseminação e a propagação de novas formas musicais híbridas e sincréticas não 

pode mais ser captada pelo modelo centro/periferia ou baseada simplesmente em 

uma noção nostálgica e exótica de recuperação de ritmos antigos. É a história da 

produção da cultura, de novidades musicais e inteiramente modernas da diáspora – é 

claro, aproveitando-se dos materiais e formas de muitas tradições musicais 

fragmentadas. (HALL, 2003, p. 37). 

  

Propagação e reciclagem musical sempre presentes nas festas de música eletrônica em 

vários lugares do mundo, inclusive no Brasil em que estas comemorações acontecem em 

diversas capitais do território brasileiro. Natal não é uma exceção, mesmo sendo uma cidade 

que iniciou no movimento da música eletrônica tardiamente, em relação às outras, porém com 

peculiaridades que merecem serem exploradas. 

 

1.4 - Batidas natalenses – um caminhar na história 

 

Natal começou a trilhar seus passos na história das festas de música eletrônica, 

principalmente as raves, no final da década de 1990 e começo dos anos 2000. Nos anos 1980, 

casas-noturnas como a Royal Salute, localizada na praia do meio, e a Apple, no bairro de 

Ponta Negra, formavam filas enormes na entrada. Dance music era o estilo musical mais 

tocado, mas também se escutavam músicas como “Menina Veneno” do cantor Ritchie e 

outros sucessos nacionais da música pop. Nos anos 1990, a casa-noturna da moda era 

Liverpool, também em Ponta Negra. Escutava-se ainda dance music e o house começava a 

aparecer. A década de 1990 já estava chegando ao seu fim e Natal ainda não havia 

presenciado nenhuma festa de música eletrônica no estilo das festas que já aconteciam no 

clube Senhora Krawitz
29

 em São Paulo, em que os clubbers e o ecstasy já dominavam a cena. 

 Foi seguindo a mesma trilha dos realizadores de festa em São Paulo que o produtor de 

eventos Nestor Mádenes fez a primeira festa de música eletrônica em Natal. A festa aconteceu 

em outubro de 1998 na casa-noturna Blackout, também conhecido como B‟52, atual Galpão 

29, localizado na Rua Chile no bairro da Ribeira. O local hoje funciona como bar, comporta 

pequenos shows e geralmente toca música eletrônica. Nos anos 1990, Nestor começou a 

trabalhar com eventos e se tornou produtor, realizando já várias festas neste período. Vindo de 

Recife, Nestor se tornou uma peça indispensável na história das raves natalenses. Assim que 

chegou, conheceu Bruno Costa, “baladeiro
30

” de plantão, chamado de “Bruninho” pelos 

amigos. “Bruninho” já realizava pequenas festas na Ribeira intituladas “As Panteras vão ao 

                                                 
29

  Clube noturno localizado no bairro de Santa Cecilia em São Paulo. Criado em 1992, o local inaugurou a moda 

do ecstasy também conhecido como “pastilhas de amor”. Público majoritariamente gay e de essência 

underground. (ASSEF, 2008). 
30

 É o frequentador de baladas (festas em que o tipo de música que é tocado geralmente é a eletrônica). 
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supermercado”, “O casamento de Batman e Robin”, “Hair” – nesta festa todos pintaram seus 

cabelos com sprays coloridos, trazendo elementos da estética clubber -, dentre outras
31

.  

Depois de conhecer “Bruninho”, Nestor foi apresentado a Tássio, a drag queen 

Sabrina de Vinólia, que passava temporadas em Londres respirando toda a atmosfera dos 

clubes e raves da cidade inglesa. Juntamente com Tássio, Bruno e a Dani Boop, hostess
32

, 

Nestor produziu uma das primeiras festas da cena eletrônica em Natal no Blackout. De acordo 

com Nestor:  

Juntos fizemos a primeira grande festa da cena, no antigo B‟52, no dia 25 de outubro 

de 1998. O Largo da Rua Chile bomboooou!! [sic] Primeira página de todos os 

jornais, festa falada até hoje, conseguimos entre performances, desfiles de estilistas 

nacionais e um DJ vindo da Inglaterra – Simon Ceasar – vivenciar uma noite 

absurdamente perfeita.   

 

Com o sucesso desta primeira festa, Nestor importou de São Paulo o projeto de feiras 

alternativas e realizou em Natal o Mix Ribeira Pop Fashion Bazar em agosto de 2001. O 

intuito desse evento era abraçar as dimensões da moda, da música e da imagem. Houve a 

divulgação, inclusive no Jornal do Comércio de Pernambuco, no dia 29 de setembro de 2000. 

Praticamente um ano antes da realização desta festa, Nestor já recrutava convidados (artistas 

plásticos, DJs, patrocinadores) para a concretização do evento. 

 

                 Figura 1 Anúncio no Jornal do Comércio 

 Para Felipe Tarquínio, um dos primeiros clubbers de Natal e frequentador de festas de 

música eletrônica desde os 12 anos, esta festa o marcou, foi sua primeira:  

                                                 
31

 Não foi possível localizar a data específica dessas festas. 
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 Espécie de recepcionista de bares, restaurantes, casas-noturnas, eventos, festas. Cabe a hostess a tarefa de 

oferecer o melhor atendimento possível ao cliente, evitando sempre constrangimentos. 
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Minha primeira experiência com noite, com música eletrônica foi aos 12 anos. Eu 

era um moleque e um amigo do meu irmão falou: “ei vai ter uma festa maneira lá na 

Ribeira, bem diferente.” Eu disse: „então tá, vamos conhecer‟. Fui eu, ele e uns 

vizinhos. Essa festa era a Mix Ribeira Pop Fashion Bazar, que era uma mistura de 

rave com feira mix. Aconteceu lá na estação da CBTU na Ribeira, dentro dos vagões 

de trem. Foi nos anos 2001. Quando eu cheguei lá, percebi uma atmosfera 

totalmente diferente. Era um lugar, uma coisa que eu nunca tinha visto. Dentro dos 

vagões, além de roupas, acessórios, tatuagens; tinha uma vagão da 103, 9 FM, que 

na época estava bem focada para essa coisa alternativa. Do lado de fora, tinha uma 

pista com cama elástica, com DJs. Foi minha primeira experiência e a gente ficou lá 

até de manhã. Foi muito bom. Foi o pontapé inicial que me deslanchou para a 

noite
33

. (*) 

 

Esta festa teve oito edições em dois anos, até chegou a ser realizada em novos eventos 

como a Parada Gay, a Festa de Santana
34

 e o Festival MADA
35

, onde se manteve até 2008. 

Nessas festas, Nestor acabou conhecendo Felipe Tarquínio; um sempre produzindo as festas e 

o outro, frequentador assíduo. O ano de 2001 foi testemunha de outra rave realizada no 

cinema Rio Grande, localizado no centro da cidade. Não teve produção de Nestor, mas Felipe 

estava lá. Na época, o cinema estava abandonado. Do lado de fora, ambulantes vendiam 

pingentes de néon. Felipe:  

A interação foi tão bacana e tão gostosa que tinha um pessoal que não era da cena, 

alguns playboys e a galera (sic) usava esses pingentes no pescoço. Foi então que eu 

pensei: “isso aqui é muito mais interessante se você dançar com ele. E eu comecei a 

dançar, rodando esse pingente e formando desenhos no ar. A galera começou a ver e 

a imitar isso. Tanto a rave da Ribeira como a do Rio Grande deu muita gente. Ainda 

não tinha aquela cultura de ficar até o sol raiar, mas até 4 ou  5 horas da manhã ainda 

tinha bastante gente. Havia uma interação total, a galera dançava, paquerava
36

. 

 

Essas duas primeiras festas resgataram um pouco o que era feito na Europa. Havia um 

ar de clandestinidade, toda a atmosfera de ser pouco divulgada, voltada para os clubbers. 

Felipe complementa:  

O acesso a esse tipo de informação era bem difícil, bem complicado. Creio que os 

únicos meios de divulgação foram a 103,9 FM, com a rave da Ribeira, e a loja Lee 

Zoo, que vendia roupas voltadas para esse tipo de público. Era aquela coisa do “boca 

a boca”, de amigos. 

 

Paralelamente a essa efervescência da cena, o Downtown Pub de Recife resolve fundar 

uma filial em Natal. A casa-noturna em Natal tinha uma atmosfera rock n’ roll: mesas com 

fotos das celebridades, de Jimi Hendrix a Janis Joplin. No Downtown Pub em Natal, o 

                                                 
33

A data específica não foi possível de ser localizada, tendo em vista que a maioria destas festas não tinha 

visibilidade na mídia.  A divulgação era feita oralmente entre amigos. 
34

 A Festa de Santana trata-se da festa da padroeira da cidade de Caicó no interior do estado brasileiro do Rio 

Grande do Norte. 
35

 MADA - Música Alimento da Alma. Festival de música que acontece sempre na arena do hotel Imirá Plaza 

em Natal. Lá se apresentam artistas famosos e independentes de diversos gêneros musicais, principalmente rock. 

Há também exposições de alguns artistas, tendas eletrônicas, onde é tocada musica eletrônica, dentre outras 

atrações. 

 (*) A entrevista com Felipe Tarquínio foi realizada no dia 15 de março de 2010 na residência do pesquisador. 
36

 Não foi possível localizar a data específica desta festa. 
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primeiro DJ  tocava clássicos do rock e músicas do mesmo estilo que estavam na listas das 

mais pedidas no rádio e na TV, em seguida tinha o show de uma banda de rock convidada e 

para encerrar a noite, muita música eletrônica para os frequentadores. Nestor encontrou 

antigos amigos nesta filial como Samuca e o DJ Rob, coordenadores da casa. E foi 

exatamente neste clube, que a cena da música eletrônica encontrou terra firme, chegando 

sempre às 3 da manhã, hora exata que acabava o show das bandas e o ambiente começava a se 

“eletronizar” como diz Nestor. Nessas idas ao Downtown, Nestor fez novos contatos, 

inclusive com Raquel Maia – frequentadora assídua do clube - e realizou mais uma festa, a 

Sirva-se Avonts, em um supermercado abandonado no bairro de Ponta Negra
37

. A equipe de 

produção trouxe o DJ Marky – considerado o melhor DJ de drum and bass do mundo na 

época – e colocou mais de 6 mil pessoas para dançar até às 13h do outro dia. A festa tinha 

decoração fluorescente, camarote Downtown (patrocinado pela própria casa-noturna), som de 

qualidade e até rapel sobre a platéia. Reuniu representantes de diversas tribos de surfistas a 

metaleiros. 

O sucesso foi tanto que teve direito a uma segunda, a Sirva-Se Avonts Bis, realizada 

no dia 09 de maio de 2003 com a participação do DJ Patife – grande nome do drum and bass 

nacional – e outros artistas eletrônicos de outros gêneros. A estrutura da festa contava com 

diversos telões, cinco bares, camarote VIP para 300 pessoas, performances de comedores de 

fogo, malabares, drag queens. Uma rave de fato.  

Natal teve raves à beira-mar, na praia de Pipa, no aeroporto Augusto Severo, em 

barcos, em hotéis, nos mais diversos locais. Nas festas realizadas por Nestor, os estilos de 

música eletrônica mais tocados eram o house, o electro e o techno. Logo em seguida, com a 

explosão do drum and bass no mundo, o estilo passeou também por essas festas. 

A fase das grandes raves em Natal chega ao fim e, junto com ela, o Downtown Pub. A 

casa-noturna patrocinava grandes raves, como a Sirva-se Avonts, dentre outras. Nestor deixou 

a cidade e Raquel Maia começa a promover a festa E-system. Uma das edições foi a E-system 

Ladies Edition, só com DJs mulheres no comando das pistas. No dia 18 de março de 2006, 

cinco garotas de diferentes estados pilotaram a jornada musical, guiando os participantes até 

ao meio-dia da manhã seguinte. Toca-discos decorados, perfumados e musicalmente ecléticos. 

Vários gêneros da música eletrônica iriam animar os participantes naquele evento. Tinha 

música eletrônica para todos os gostos. Esta era a segunda edição. A E-system virou E-

sessions. 
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 Não foi possível localizar a data da primeira Sirva-se Avonts. 
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A E-sessions teve sua primeira realização no dia 09 de dezembro de 2006 e ainda hoje 

acontece, porém não mais sob a coordenação de Raquel
38

.  A E-sessions tem como proposta 

principal proporcionar, para seu público, música eletrônica de qualidade, trazendo DJs da 

cena local e nacional com o intuito de mostrarem seu trabalho. Geralmente os artistas 

eletrônicos que são convidados para se apresentarem por lá tocam os seguintes estilos de 

música eletrônica: electro, techno, maximal, minimal, dub. A E-sessions tem público fiel, 

porém as festas não chegam a mais de mil pessoas como acontecia com as raves do Sirva-se 

ou as de Pipa. Raquel foi morar na Argentina
39

 e a cena eletrônica, para o público clubber e 

underground estava enfraquecida. 

Cansado da noite de Natal, que não tinha mais coisas diferentes a oferecer Felipe 

Tarquínio resolveu se juntar com alguns amigos e promover algo inusitado: a festa PUM, no 

ano de 2008.   

Tudo começou com nosso grupo de amigos cansados da noite daqui de Natal, da 

música, sem novidades, sem nenhum atrativo. E assim, foi bem no auge, há dois 

anos atrás mais ou menos, do new rave, a nova proposta do electro, mais agressivo, 

misturado com a estética dos anos 80. A gente respirava aquilo e Natal não tinha 

nada que propusesse isso para nós. Foi então que pensamos: “vamos se juntar (sic) e 

fazer uma festa. Nem que a gente num ganhe nada, mas vamos batalhar.” A nossa 

proposta nunca foi faturar algo. Nos juntamos (sic) e buscamos patrocínio, parceiros, 

e conseguimos realizar a festa. Estávamos totalmente inseguros, morrendo de medo, 

pensávamos que ia dar 300 pessoas no máximo e quando a festa começou, a fila 

começou a crescer e vimos quase 600 pessoas dentro do ambiente, piramos. 

Chegamos à seguinte conclusão: o público de Natal estava louco por novidade. A 

festa deu pessoas de 16, 17 anos a caras (sic) de 40 anos. O nome dela: PUM. 

Viemos com um apelo visual muito forte, tentando agregar música, moda, design. 

Ali tive minha primeira experiência como DJ. 
40

 

 

A PUM teve outras edições, mas não durou muito. Nos anos de 2005, 2006 e 2007, um 

novo estilo de música eletrônica explodiu em Natal: o psytrance, popularmente conhecido 

como “psy”. O público já não era o mesmo freqüentado pelas festas de Nestor, Raquel e 

Felipe, música e estética eram também diferenciadas. Acompanhando a trajetória de outras 

cidades metropolitanas como São Paulo e Rio de Janeiro, Natal se firmou na cena psy neste 

período. 

Os primeiros seis meses do ano de 2005 foram acompanhados de duas raves em 

lugares abertos em contato com a natureza, rapazes usando bermudas no estilo surfwear e 

moças com roupas leves, óculos escuros dançando até o entardecer. O nome da festa: 

Naturalize. A primeira edição foi realizada no dia 23 de abril de 2005 no River Park
41

 em 
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 Atualmente quem organiza a E-sessions é Karol Posadzki, proprietária do Galpão 29 (antigo Blackout). 
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 Não foi possível localizar a data especifica da saída de Raquel do Brasil. 
40

 A festa PUM foi realizada no dia 30 de agosto de 2008, de acordo com as informações do jornal local, Tribuna 

do Norte. 
41

 Parque aquático no município de Nísia Floresta no estado do Rio Grande do Norte. 
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contato direto com rio e cachoeiras, DJs locais para animar a festa. Pouca divulgação, porém 

um sucesso. A segunda edição aconteceu no dia 25 de junho do mesmo ano na chácara 

Renascer - bem distante da cidade - e trouxe mais atrações com artistas eletrônicos de outras 

cidades. O estilo tocado nas duas festas: psytrance. Desde então, começaram a ter mais raves 

deste estilo em Natal.   

É importante destacar que o estilo foi chegando aos poucos em Natal nas festas em 

Pipa ou em algumas realizadas por Raquel. Havia sempre como último DJ da festa um 

representante do estilo psytrance e as pessoas costumavam ficar até o final para escutar aquele 

som diferenciado, acelerado, rasgado. E assim, o psy foi caindo no gosto dos frequentadores 

das festas de música eletrônica e atraindo cada vez mais curiosos e apreciadores para as 

celebrações ao ar-livre. 

Granjas, chácaras, praias, sítios, fazendas, hotéis beira-mar; a natureza era o palco 

destas celebrações. Raves de nomes variados: Private Edition, Don‟t Stop, Psychodelic Vibes, 

Natural Vibes, Paradise, foram várias as festas realizadas na cidade do sol. Tudo em nome 

deste estilo musical eletrônico que, nesse período estava dominando o gosto dos ravers em 

Natal. Os que freqüentavam eram chamados de tranceiros. De acordo com Victor Brandão, 

um tranceiro até os dias atuais, sua primeira experiência com este tipo de festa foi assim:  

Meu interesse surgiu através do “boca a boca”, escutando amigos falarem que teve 

uma festa legal e tals. (sic). Então fui saber como era. Fui pela curiosidade. Eu não 

fui para a primeira rave, mas fui pra umas que aconteceram no inicio do movimento 

psy. Eu lembro especificamente de uma festa que rolou em Emaús, chamada 

Psychodelic Vibes, no ano de 2006. Marcou, mas não foi uma festa que me 

despertasse a vontade de freqüentar logo de cara. Depois dessa, eu fui para a Natural 

Vibes e um réveillon que fui na praia de Pipa, o Natural Beach que foi o réveillon de 

2006 para 2007. A partir daquele réveillon, tive a certeza que era aquele estilo de 

festa que gostaria de freqüentar
42

 

 

Com o tempo, o psytrance foi conquistando cada vez mais adeptos, e com festas 

sempre lotadas.  O sucesso desse estilo musical levou as festas raves para as casas-noturnas. 

No dia 6 de agosto de 2005, aconteceu a Trance Indoor, a primeira festa de música eletrônica 

fechada dedicada a esse gênero eletrônico na boate Maxim, atual restaurante Pinga-Fogo na 

avenida Engenheiro Roberto Freire. O sucesso era tanto que começaram a surgir cursos para 

DJ, e a maioria dos professores tocavam o famoso “psy” nas raves locais. Alguns DJs que 

costumavam tocar house renderam-se ao estilo nos seus set’s. Foi criado inclusive, o primeiro 

núcleo de música de eletrônica voltado para esse gênero, o Deep for Trance, cujo objetivo era 

promover efusões coletivas regadas a psytrance. Várias comunidades no Orkut relacionadas 

ao estilo foram criadas, algumas rádios locais que tocavam também música eletrônica na sua 
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 A entrevista com Victor Brandão foi realizada no dia 25 de março de 2010 na residência do pesquisador. 



43 

 

programação, só lançavam para os seus ouvintes o “psy”. Exemplo disso era a 103,9 FM, que 

neste período colocava várias músicas de psytrance na sua programação.  

Em setembro de 2007, Natal recebeu o DJ australiano Raja Ram na época com 66 

anos de idade, considerado o vovô do trance, um dos fundadores do psytrance. A festa, 

nomeada de Paradise, estava prevista para começar às dez horas da noite do dia 22 e, além do 

artista eletrônico australiano, trouxe atrações locais e outras de diversos estados – Paraíba, 

Alagoas, Espírito Santo, Distrito Federal, Bahia, Goiás, Rondônia - , um DJ da Inglaterra e 

outro de Portugal. A festa foi realizada na arena do hotel Imirá Plaza e atraiu mais de mil 

pessoas, durando até ao meio dia do dia seguinte.  

O sucesso desta rave foi tão grande que os organizadores resolveram fazer no mesmo 

ano um festival de música eletrônica com duração de quatro dias. Seu nome: Realidade 

Alternativa. O evento começou na quinta-feira, no primeiro dia de novembro, e foi até o 

domingo, instalado em um local paradisíaco em Tabatinga, praia do litoral sul potiguar, às 

margens da Lagoa de Arituba. A festa contou com estrutura de três ambientes, além de uma 

programação paralela que envolveu teatro, cinema e oficinas. A organização do festival 

ofereceu aos participantes, além de espaço para camping, chuveiros, banheiros ecológicos, 

bares e uma praça de alimentação.  O psytrance não parou até o fim do festival, sob o 

comando de mais de sessenta DJs e shows eletrônicos ao vivo.  

Nos anos 2008 e 2009, as festas passaram por uma decaída, começaram a dar menos 

pessoas e a concretização deste tipo de rave também diminuiu. Atualmente, ainda se tem 

raves de psytrance em Natal e ainda se podem encontrar nesses eventos alguns tranceiros de 

plantão dispostos a ficar horas, às vezes até dias diante das batidas do bumbo eletrônico. 

Recentemente, as festas de psytrance continuam acontecendo em granjas, com um público 

restrito e com pouca publicidade, realizada apenas por meio de flyers (não são em todas as 

festas), divulgação oral e comunidades do Orkut. 
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Capítulo 2 – Corpo e sociabilidade nas celebrações eletrônicas 

 

 

O indivíduo não pode existir isoladamente, precisa se comunicar e interagir com os 

outros; estar ligado a uma comunidade pela cultura, política, família, saúde, lazer, 

comunicação e pela moda, traça assim, laços pelo entrecruzamento das ações, das situações e 

dos afetos, promovendo a formação de um ser todo. (MAFFESOLI, 2006). Todo esse que se 

constrói por meio de interações com o outro, atravessando por completo o corpo social. A 

interação entre os sujeitos, então, funda a vida em sociedade e promove a germinação de 

vínculos. Vínculo social, que, quando estabelecido com o outro, é uma forma de firmar estes 

laços entre os seres humanos e, desta maneira contribuir para a manutenção da vida em 

sociedade, que se nutre de energia, de vitalidade.   

É importante destacar que toda interação humana é mediada e se desenvolve pela 

corporeidade, que se forma no conjunto das relações traçadas entre os indivíduos. É a 

experiência do corpo como ser no mundo. Interação essa que tece durante a vida dos seres 

humanos uma rede de significados que se constrói na relação com os outros, na imersão do 

corpo em um contexto biológico, social, cultural e histórico. A interação, atrelada à dimensão 

da corporeidade humana, irá contribuir na formação das emoções e dos sentimentos das 

pessoas. É o que se verifica nas festas de música eletrônica. 

Um elemento significante das festas de música eletrônica é a interação social 

específica que se estabelece nesses eventos, onde os dançantes desenvolvem relações 

comunicativas por meio de uma linguagem predominantemente não-verbal, seja por meio da 

dança, por meio da música, ou ainda por meio de outras possibilidades interativas. Forma-se 

uma sintonia. Uma sintonia é constituída entre os que ali estão reunidos, tendo como um dos 

objetivos a busca de um prazer comum, de uma energia coletiva. A conexão social entre os 

presentes é feita mais de “afinidades eletivas” do que de contratos racionais. Possuir ou não o 

feeling será o critério primordial entre os participantes da festa para julgar a qualidade da 

relação ali estabelecida. 

 Nas raves e casas noturnas, a interação entre os indivíduos é constituída também pelo 

gosto em comum, pela vestimenta usada, pela postura que adotam e por estarem dançando 

horas a fio, com um sentimento de grupo, formando, de certa maneira, relações de convívio 

que espelham a sociedade contemporânea.  Importa também destacar o conceito de 

sociabilidade que será desenvolvido neste estudo, que, por sua vez, está inserido no contexto 

conceitual de interação e no contexto conceitual de sociedade, para só então, depois, vinculá-

lo às festas de música eletrônica. 
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2.1 – A sociabilidade sob a ótica de Georg Simmel 

 

Para Georg Simmel (2006), as relações sociais estabelecem-se na atuação com o outro, 

provocando efeitos sobre os sujeitos, formando uma integração entre eles movida por seus 

impulsos e finalidades, formando uma sociedade. A sociedade é construída por indivíduos que 

tratados isoladamente são apenas átomos do mundo humano, porém, quando colocados em 

interação, em conjunto, formam uma sociedade. As diversas formas de interação e de 

intercâmbio entre os seres humanos aparecem em casos isolados de maneira não significativa, 

mas que, inseridos nas formalizações ditas oficiais e abrangentes, sustentam, mais que tudo, a 

sociedade tal como se conhece. Faz-se necessário ressaltar que o ser humano, em toda sua 

profundeza e expressão, é determinado pelo fato de que vive em constante processo de 

interação com os outros seres humanos, criando laços em algumas ocasiões, que podem ser 

feitos e desfeitos, para que então sejam refeitos. Forma-se, então, uma fluidez e uma pulsação 

que ligam os indivíduos mesmo quando não atingem a forma de verdadeiras organizações. A 

vida em sociedade é um constante fluxo, em que os seres humanos estão vinculados uns aos 

outros pela influência mútua que exercem entre si e pela determinação recíproca que exercem 

uns sobre os outros. Eles formam uma unidade, uma substância, um organismo social.  

Simmel considera a sociedade como resultado de um processo de interação entre os 

sujeitos que comporta uma distinção entre forma e conteúdo. A forma está ligada ao processo 

de interação entre os indivíduos seja por aproximação, seja pelo distanciamento, seja pela 

competição, seja pela subordinação etc. Já o conteúdo está relacionado a tudo aquilo que 

preenche as formas sociais, a tudo aquilo que existe nos indivíduos (instintos, interesses, 

motivações, desejos) e nos lugares concretos de toda realidade histórica de modo a engendrar 

ou a mediatizar os efeitos sobre os outros, ou a receber esses efeitos dos outros. Os conteúdos 

isolados não possuem caráter social.  A sociedade significa que os indivíduos estão 

constantemente ligados uns aos outros, influenciando e sendo influenciados. É também algo 

funcional que os indivíduos fazem e sofrem simultaneamente: a sociação.  

 A sociação é a maneira pela qual os indivíduos constituem uma unidade para 

satisfazerem seus interesses, sendo forma e conteúdo; na experiência concreta, elementos 

indissociáveis. Forma e conteúdo não são colados ou conectados para sempre; formas, que 

serviram para satisfazer certas necessidades, podem ganhar autonomia. Toda sociação possui 

um sentimento entre seus membros de “estarem sociados”. Esse sentimento ganha uma forma 

independente na sociabilidade, que é uma forma autônoma de sociação. Na sociabilidade, a 

forma separa-se do conteúdo e ganha independência apenas como forma de convivência com 
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o outro e para o outro. O fim é a própria relação. Um exemplo disso é uma conversa 

despretensiosa entre indivíduos, em que os participantes que se encontram naquela reunião 

social conversam por conversar. O conteúdo objetivo (motivos, interesses) de uma conversa 

com fins estabelecidos é isolado. As significações objetivas inerentes à personalidade de cada 

um não entram na sociabilidade, estas significações têm seu centro fora do círculo de ação. 

Riqueza, posição social, erudição, fama, capacidades excepcionais e méritos individuais não 

desempenham qualquer função na sociabilidade. O que é levado em consideração é a pura 

forma.  Simmel considera a sociabilidade como um exemplo de “sociologia pura ou formal” 

inserida no contexto de sociação. Na sociabilidade, o que é levado em consideração é a 

contentamento do instante vivido. O “estar-junto”, que faz parte de toda forma de interação, 

ganha autonomia como forma de vida na sociabilidade.  

 A essência da sociabilidade consiste em eliminar a realidade das interações concretas e 

objetivas entre os indivíduos e edificar um reino no ar de acordo com as leis formais dessas 

relações que se movimentam em si mesmas, sem reconhecer nenhuma finalidade que esteja 

fora delas. Contudo, a fonte subterrânea da qual esse reino se nutre não deve ser procurada 

naquelas formas que determinam a si mesmas, mas na vivacidade dos indivíduos reais, em 

seus sentimentos e atrações, na plenitude de seus impulsos e convicções.   

 Os sentimentos partilhados entre os sujeitos durante o processo de sociabilidade 

ganham autonomia e eliminam, nos momentos de comunhão, os conteúdos objetivos de cada 

sujeito. A sociabilidade se dá entre iguais, sendo uma representação do caso mais puro de 

sociação. O princípio da sociabilidade resume-se à garantia de interação entre todas as 

pessoas, onde os valores sociáveis distribuídos (alegria, liberação, vivacidade) devem ser 

compatíveis com o máximo de valores recebidos por essas mesmas pessoas. Pode-se falar de 

uma igualdade sentimental ou de uma estrutura democrática da sociabilidade, em que:  

A igualdade resulta da eliminação do que é inteiramente pessoal, e por outro lado, 

do que é inteiramente material, ou seja, daquilo que a sociação encontra previamente 

como seu material e do qual se despe em sua condição de sociabilidade. (SIMMEL, 

2006, p. 69). 

  

 A democracia da sociabilidade permite o surgimento de um “jogo de cena”, inclusive 

entre aqueles socialmente iguais. A sociabilidade gera um mundo sociologicamente ideal, em 

que a alegria, a sensação de bem-estar do indivíduo está completamente ligada à felicidade 

dos outros. No universo da sociabilidade, ninguém pode, em princípio, encontrar sua 

satisfação às custas de sentimentos alheios totalmente antagônicos aos seus. Essa 

possibilidade é exterminada por várias outras formas sociais que não a sociabilidade. Tal 

democracia permite a construção de um mundo artificial, sem atrito entre os iguais, em que os 
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seres que dela participam desejam produzir exclusivamente entre si mesmos uma interação 

pura, uma forma pura, que não seja desequilibrada por nenhuma tensão material, por nenhum 

conteúdo objetivo. A natureza da sociabilidade tem a necessidade de criar seres humanos 

desapegados dos conteúdos objetivos e materiais da vida cotidiana. Por isso, os indivíduos 

modificam o significado interno e externo dos conteúdos para se tornarem sociavelmente 

iguais. Cada qual só pode obter para si os valores de sociabilidade se os outros com quem 

interage também os obtenham. É um jogo do “faz-de-conta”, em que cada um faz-de-conta 

que todos são iguais e, simultaneamente, faz-de-conta que cada um é especialmente honesto.  

 

2.2 – O papel do lúdico nas festas de música eletrônica 

 

 Um dos aspectos importantes da sociabilidade é sua face voltada para o universo 

lúdico. A democracia da sociabilidade ao criar um “jogo de cena” em conjunto com o mundo 

do “faz-de-conta” reflete um quadro da sociabilidade direcionado para a natureza do jogo. A 

sociabilidade é considerada por Simmel como uma forma lúdica de sociação. A sociedade é 

também um jogo. Todas as formas de interação e sociação entre os seres humanos – como a 

vontade de superar o outro, a troca, a constituição de partidos, o desejo de vencer, as chances 

de encontro e separação casuais, a mudança entre oposição e cooperação -, tudo isso, na 

seriedade da realidade, está repleto de conteúdos intencionais. No jogo, esses elementos 

adquirem autonomia, são movidos exclusivamente pela sua própria atração.  

 Para Johan Huizinga (2005), o domínio da esfera lúdica na sociabilidade faz toda a 

diferença. Previamente à sociedade humana, os animais já jogavam. O jogo sobrevoa e 

aterrissa nas esferas do direito, da guerra, do mito, dos ritos, da filosofia, da música, da dança, 

da poesia entre outras; sendo um elemento fomentador da cultura, decorando a vida de 

subjetividades momentâneas. O jogo está além de um fenômeno meramente fisiológico ou de 

um reflexo psicológico. Ele ultrapassa as fronteiras da atividade puramente física ou 

biológica, constituindo uma função significante, que encerra um determinado sentido, dentro 

de um contexto social e cultural. É uma realidade autônoma. No jogo, existe alguma coisa 

“em jogo” que transcende as necessidades imediatas da vida e que confere um significado, um 

sentido à ação. É importante ressaltar que a intensidade do jogo e sua capacidade de 

fascinação não podem ser explicadas por análises biológicas. E é nessa intensidade e 

fascinação que reside a essência e a característica principal do universo lúdico. A esfera lúdica 

habita um campo imaterial, fato justificado por seu espírito ultrapassar, mesmo no mundo 

animal, os limites da realidade física.   
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 É importante ressaltar que o jogo tem uma relevância ímpar na construção da cultura. 

A cultura é um jogo. Não quer dizer que ela nasça do jogo, como um recém-nascido se separa 

do corpo da mãe. Ela surge no jogo, e enquanto jogo, para nunca mais perder esse caráter. A 

civilização tem suas raízes no jogo, e para atingir toda a plenitude de sua dignidade e estilo 

não pode deixar de levar em conta o elemento lúdico. O universo lúdico é possuidor de 

origens arcaicas, tendo como exemplo concreto disso o mito e o ritual, que são atividades 

primitivas plantadas no terreno fértil do jogo. O homem primitivo procura, por meio do mito, 

compreender o mundo dos fenômenos atribuindo a este um embasamento divino. Em todas as 

esmeradas invenções mitológicas, há um espírito fantasioso, mágico, que joga com as 

fronteiras existentes entre a brincadeira e a seriedade. Os cultos nas sociedades primitivas 

celebravam seus ritos sagrados, seus sacrifícios, suas consagrações e mistérios, destinados a 

assegurarem a tranqüilidade do mundo, inseridos em um espírito de puro jogo. Assim como o 

jogo, o ritual estabelecia a ordem à civilização e é no mito e no ritual que têm inicio as 

grandes forças instintivas da vida civilizada: o direito e a ordem, o comércio e o lucro, a 

indústria e a arte, a poesia, a sabedoria e a ciência. Para Huizinga, todas elas têm suas raízes 

no solo primeiro do jogo.  

 A atividade lúdica possui algumas características que são de extrema importância e 

precisam ser expostas. O jogo é uma atividade voluntária, livre que, sujeito a ordens, deixa de 

ser jogo, podendo ser no máximo uma imitação forçada. Seu estado natural é de liberdade, 

tendo em vista que ele nunca constitui uma tarefa, sendo sempre praticado nos momentos de 

lazer, de ócio. Está conectado com as noções de obrigação e dever apenas quando constitui 

uma função cultural reconhecida, como no culto e no ritual.  

Por ser uma atividade despretensiosa, situada fora da sensatez da vida prática/objetiva, 

a sociabilidade no campo do jogo encontra um dos seus lugares. Por meio dele, os indivíduos 

desenvolvem conjuntamente relações sociais e impessoais, em que o instante é eternizado 

pelo compartilhamento de emoções vividas no presente. A brincadeira, a conversa 

despretensiosa, a coqueteria, as raves, representam exemplos de manifestações de 

sociabilidade.  

Essas manifestações de sociabilidade podem ser verificadas em algumas práticas 

dotadas de representação lúdica como a música, a dança e as festas. Todas elas são 

consideradas como expressões marcantes do universo ritualístico e também do jogo. As 

relações entre o jogo e a música são marcadas por características inerentes ao domínio do 

lúdico. Nesse contexto, faz-se necessário ressaltar a relevância da música e da dança presentes 
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nas festas de música eletrônica, funcionando como mecanismos de sociabilidade entre os 

sujeitos. 

  A música é uma atividade que se inicia e termina dentro de estreitos limites de tempo e 

de espaço, é passível de repetição e consiste essencialmente em ordem, ritmo e alternância. 

Ela transporta o ouvinte para um clima de alegria, serenidade e prazer. Mesmo a música triste 

é dotada de um caráter de sublime deleite. O corpo é passível de sentir o ritual, a festa, 

escutando música dentro de um ambiente festivo, ritualístico. Ao ouvir música, quer ela se 

destine a exprimir idéias, quer não, há uma fundição entre o belo e o sentimento do sagrado, 

na qual é inteiramente dissolvida a distinção entre jogo e seriedade. O homem, desde as 

épocas mais primitivas, sabia que a música era uma força sagrada capaz de despertar emoções 

e, além disso, era uma manifestação da atividade lúdica. (HUIZINGA, 2005). 

Para Simmel, a música surge dos sentimentos. Segundo ele, uma das maneiras de 

exteriorizar os afetos e as paixões interiores é a música. A música gera relações com os outros 

e por meio dela que se desnudam os sentimentos internos do corpo, sendo considerada uma 

expressão das mais variadas sensações anímicas – sejam fúria, alegria ou sensações místicas - 

sempre que estas são intensas, enérgicas e apaixonadas. A música vai cumprir o papel de 

trazer ânimo à vida, porque os ânimos trouxeram a música à vida. O ser humano desenvolverá 

uma relação fisiológica do seu corpo com a música, na medida em que o ritmo elevado das 

batidas do coração influi sobre a exteriorização musical; então, por meio da relação 

fisiológica, pode-se inferir, por associação e reprodução psíquica, que o ritmo musical excita 

o ritmo do coração no ouvinte. (SIMMEL, 2003).  

Em ocasiões de efervescências festivas, a música transporta o indivíduo a uma 

condição originária, aquela próxima do estado natural, em que a canção produz contágios.  

Pode-se visualizar, dessa maneira, a semelhança entre a música eletrônica presente nas 

celebrações eletrônicas e a atmosfera lúdica, pois nas festas ela atua como um elemento 

associado ao jogo e fomenta a união entre os presentes. Isso que acontece produz uma 

fraternização entre os sentimentos dos indivíduos. As festas de música eletrônica seriam 

apenas um recorte de uma das maneiras de manifestação de sociabilidade entre as pessoas.  

A música eletrônica suscita, em alguns momentos, nos espaços hedonistas, dedicados 

às raves e casas noturnas, êxtases, saídas de si mesmo, cuja principal característica é 

efetivamente a fusão grupal promovida pela sociabilidade. É importante destacar que isso 

acontece com algumas pessoas. Nem todos os participantes ficam em estado de êxtase. A 

música techno tem o poder de fragmentar qualquer unidade do eu (ou do coletivo) e o fazer 

viajar num quase-tempo destinado a viver uma única longa noite. Uma música em trânsito. 
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Uma música que altera. Os novos movimentos techno da música edificam um corpo que se 

altera e que é atravessado por sons, por BPM (batidas por minuto), por ruídos pós-industriais 

e orquestras pós-fordistas. (CANEVACCI, 2005). A música eletrônica, para seus 

apreciadores, tem o poder de gerar o momento necessário de carregar o dançante num carpete 

de som musical. As vibrações expelidas por esse tipo de música são capazes de ser 

comunicadas para todo o corpo. A música eletrônica cria uma atmosfera de excitação grupal, 

em que a experiência individual se torna coletiva e todos os presentes são varridos por um 

espiral de som. O turbilhão sonoro conecta os dançantes. A música produz contágios. 

A experiência de escuta da música eletrônica, próxima do seu processo de criação, 

requer certo nível de concentração e foco. O ouvinte se torna parte do processo de criação 

musical no momento em que ele, ao dançar ou emitir alguma reação na pista de dança, guia o 

DJ no processo de construção de uma nova música. As batidas eletrônicas se fundem nesse 

clima de ludicidade e sociabilidade. De acordo com Felipe Tarquínio:  

Muita gente diz que música eletrônica não é música porque não tem voz e não diz 

nada, mas eu acho que a música eletrônica é muito mais que uma música, porque ela 

vai justamente interagir com você, com o seu sentimento. Ela vai propor e despertar 

alguns sentimentos em você. Ela pode lhe (sic) deixar feliz, reflexivo, triste e é por 

isso que eu gosto de música eletrônica e adotei ela (sic) como minha preferencial. 

 

No âmbito da dança, a sociabilidade e o jogo operam como protagonistas. A dança, 

assim como a música, desenvolve uma relação direta com o universo lúdico. A dança é 

considerada um dos aspectos das festas e dos rituais, presente em todos os povos que dançam 

e jogam, mesmo sem entender. A dança em todas as épocas é a mais pura e perfeita forma de 

jogo. Ela se constitui com uma parte integrante do universo lúdico ao estabelecer uma relação 

de participação direta, quase de identidade essencial. (HUIZINGA, 2005). Ela está ligada à 

música, pois seus movimentos estão relacionados com o ritmo, com a melodia, agindo como 

se elas estivessem imbricadas uma na outra.  

A dança desenha um simbolismo corporal no espaço. A partir daí, pode-se desvendar 

inúmeros significados. O movimento emitido por um indivíduo numa pista de dança parece 

entrar em consonância com o dos outros, obedecendo a uma coerência corpórea dentro de um 

contexto de interação. Inserido nesse simbolismo social, em que cada signo emitido pela 

dança possui um significado dentro de um determinado contexto social e cultural, cada 

indivíduo oferece sua contribuição, por meio dos signos emitidos durante a dança. A dança 

evoca por meio do seu simbolismo um sentimento que reforça as estruturas da sociedade, no 

momento em que ela traz ordem à sociedade ao regular o comportamento social. Como em 

outras épocas, a dança atua como uma válvula de escape, que libera as tensões, as 
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preocupações e as ansiedades provenientes da época capitalista, em que a objetividade e o 

imediatismo das relações humanas posicionam o sujeito numa condição de coisa. O ato de 

dançar permite uma liberação dos impulsos libidinosos e possibilita uma representação 

artística da emoção em condição performativa. 

Pela dança, percebe-se que o processo de interação nas raves é diferente do processo 

de interação nas casas noturnas. Nas raves, os participantes têm como um dos objetivos 

principais dançar e curtir a música. Ao dançar nas raves, os indivíduos exercem seus 

movimentos em conjunto com os outros, embora dancem só, imersos em seu próprio mundo. 

Apesar de dançarem sozinhos, os participantes se encontram inseridos em uma experiência 

grupal que os une. Alguns ravers, por exemplo, apenas pulam com os braços erguidos, soltos 

acima da cabeça, girando ou oscilando os braços de um lado para o outro, simplesmente 

deixando o corpo ser levado conforme a sensação provocada pelo som. Os dançantes 

interagem uns com os outros. O corpo é guiado pelas batidas por minuto. A dança possibilita 

uma identificação com o outro, um reconhecimento, pois, apesar de dançarem de forma 

diferenciada, todos obedecem a uma coerência rítmica na mesma sintonia sonora e corpórea. 

Existe um padrão de dança dentro daquele ritmo específico que comporta maneiras diferentes 

de dançar para aquele grupo e é esse padrão que faz com que mesmo dançando de maneira 

distinta, os participantes obedeçam à essa sintonia corpórea, possibilitando a identificação e, 

por conseqüência nesse caso, a interação. Tal interação entre os dançantes, comunicada com 

todo o corpo durante a dança, é desprovida de interesses objetivos e navega no mar da 

subjetividade rítmica, nas ondas do lúdico.  

Já nas casas noturnas, percebe-se uma configuração um pouco diferente, em que a 

maioria dos presentes dançam e olham para o outro, com intuito de paquerar ou arranjar 

algum parceiro naquela noite. A dança provoca além de uma identificação, uma aproximação 

com o outro, sendo um dos signos que compõe o arranjo de sociabilidade do ambiente. Nas 

raves, o ato de dançar gera a identificação, e nas casas noturnas além da identificação, a 

aproximação. A forma de dançar ajuda na aproximação, principalmente quando alguns 

presentes realizam movimentos de maneira sensual, com o intuito de chamar a atenção do 

outro. A dança coletiva nas celebrações de música eletrônica condiciona a estruturação social. 

Apesar das festas de música eletrônica serem fenômenos efêmeros, algumas pessoas 

começam a desenvolver relações de amizade nessas festas. 

Na entrevista em profundidade, Felipe Tarquínio afirmou que:  

Grande parte dos amigos que eu tenho hoje, eu conheci na noite. A dança faz com 

que você interaja com outras pessoas. Já conheci muita gente através de passos 

engraçados que eu fiz. O outro sorri, imita o passinho e aí começa a trocar uma idéia 
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e quando você vê já virou um colega seu. A dança é fundamental para a 

sociabilização da noite. Têm pessoas que preferem uma coisa mais individual, uma 

viagem particular, ficam introspectivas, já outras não, como eu. Eu sociabilizo 

mesmo, me jogo, sorrio, faço de tudo para me divertir e as pessoas que estão em 

volta de mim também se divirtam. 

 

A festa, em um sentido mais abrangente, também carrega em si sua face lúdica. Ela 

estrutura o tecido orgânico da vida. A festa estabelece uma estreita relação com o jogo, 

porque o jogo traz em si o universo da dança, da música, e, em alguns casos, representações 

acompanhadas de competições sagradas, e por desenvolver, consequentemente, relações de 

sociabilidade. A festa, ao reunir os elementos da dança e da música, promove um casamento 

com o jogo, pois o ato de celebrar, característica inerente a festa, envolve particularidades que 

estão bem próximas do jogo como a alegria - que não é uma obrigatoriedade para todas as 

celebrações, pois algumas festas podem ser sérias. Tanto na festa quanto no jogo existe uma 

anulação da vida cotidiana. Ambos são limitados no tempo e no espaço e neles se encontra 

uma combinação de regras estritas com a mais autêntica liberdade. Em linhas gerais, a festa e 

o jogo possuem em comum suas características principais.  

Nas raves e casas noturnas, o fio que conduz à tessitura lúdica é costurado pelo jogo, 

pois, em tais festas predominam os sentimentos de alegria, de comunhão, de religação com o 

mundo, de harmonia do eu. Tempo e o espaço são limitados. No entanto, para os que estão ali 

vivendo aquela experiência, parece haver uma extensão do tempo naquele intervalo vivido na 

festa. Jogo, festa e sociabilidade encontram seu denominador comum: os sentimentos e o 

limite do tempo e do espaço.  

Nas festas de música eletrônica, o espírito da sociabilidade fica muito claro dentro da 

interação social. Essa interação é desenvolvida dentro das relações de proxemia, em que a 

distância entre um participante e outro adquire significação. As atitudes corporais nesse 

espaço aumentam e diminuem o acesso ao outro. A troca de olhares, a relação com o cheiro, a 

dúvida entre tocar ou não o corpo do outro e a distância da interação apresentam variações 

importantes, consoantes com o grau de familiaridade que une os indivíduos e o caráter íntimo 

ou público do intercâmbio. (LE BRETON, 2009). Há uma energia grupal que liga os 

indivíduos.  A maioria dos que ali se encontram dança em sintonia, em conjunto, tem como 

um dos interesses daquele momento de efusão coletiva a busca do prazer. Vibrações e os 

sentimentos negativos são apaziguados. Os participantes abrem seu coração para a música, se 

entregam de corpo e alma à celebração. Nestor Mádenes revela um pouco como se dava a 

comunicação corporal nas festas de música eletrônica que ele freqüentava: 

Sempre fui um tanto reservado em minha postura, porque já era bastante exposto 

pelo visual diferente do comum. Mas, sempre num grupo grande recheado de 
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amigos e anônimos interessantes, o contato físico era freqüente. Beijos, abraços, 

brincadeiras, todos os tipos de toques, e tantos sentimentos fluíam naturalmente. 

Com formação em Ballet Clássico, alego com toda convicção que a dança é a maior 

expressão para a música, através de um corpo que demonstra as mais variadas 

formas de sentir, muito além de falar apenas pela boca. A música faz o corpo inteiro 

falar!
43

 

 

2.3 – O corpo nas comemorações eletrônicas 

 

O corpo é um importante elemento nas festas de música eletrônica, incluindo raves e 

casas noturnas. O bumbo eletrônico transpassa cada tecido ou órgão do organismo, não há 

como não se movimentar. A melodia, o famoso “bate-estaca”, induz os movimentos do corpo 

dos apreciadores. As pancadas eletrônicas preenchem o corpo por inteiro e fazem a pista 

estourar em energia, formam uma estrutura pulsante, sintonia das batidas cardíacas com a 

música. Pode-se falar de uma exacerbação do corpo. Para Massimo Canevacci: 

A epiderme sexuada escorre na pele que difunde a carne, na corrente de música 

eletrônica que movimenta os corpos ao longo da pintura descascada de uma ex-

fábrica que muda por um dia inteiro sua identidade e viaja na margem alterada de 

uma rave. A música é pele sexuada. (CANEVACCI, 2005, p. 53). 

 

Os jovens exercem sua experiência no mundo através da dança, comunicando-se com 

o outro e mostrando sua forma física, geralmente muito bem delineada pelas academias e 

clínicas de cirurgias plásticas e de estéticas, resultado da vida em uma sociedade 

essencialmente narcísica. Os gestos compartilhados entre os dançantes contribuem de forma 

significativa para o desenvolvimento da sociabilidade. O ritual social da comunicação envolve 

os movimentos do corpo, desde um piscar de olhos, um beijo, um abraço a um aperto de mão 

que cooperam para que aconteça, na maioria das vezes, uma abertura ao outro. O corpo e sua 

linguagem gestual serão lidos e interpretados pelos participantes. Felipe Tarquínio revelou na 

entrevista em profundidade o significado que o corpo tem nesse processo:  

O corpo é a estrutura para estar ali, seja para você dançar, seja para se deslocar e ir 

ao banheiro, ao bar. Com o corpo você demonstra sinais da noite, você se mostra 

receptivo ou não a certas coisas, a alguém que chega a você, a alguém que lhe 

oferece uma bebida. O corpo demonstra a que tipo de proposta você está aberto. As 

respostas do corpo são muito interessantes para quem está tocando, você consegue 

saber se as pessoas estão gostando ou não do seu trabalho. Quando vejo alguém de 

braços cruzados começo a ficar preocupado. Tentar reverter aquilo, tentar fazer com 

que aquela pessoa se divirta. O corpo fala e mostra todas as mensagens que o mesmo 

transporta. 

 

A afirmação e o reconhecimento por parte do outro permitem a ampliação de uma 

sociabilidade construída no compartilhamento de experiências e na comunicação corporal.  O 

mesmo corpo que é afirmado em academias, em clínicas de cirurgias plásticas e de estética é 
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 Dados da entrevista em profundidade. 
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negado: a afirmação e a negação são faces da mesma moeda. Ao trabalhar o corpo nas salas 

de musculação, sofre-se ao levantar peso, porém, vê-se a recompensa no delineamento da 

forma física. O mesmo acontece nas clínicas de cirurgias plásticas que cortam, que retiram 

excessos de gordura, para inserir esse corpo em padrões de beleza. Eis o paradoxo do corpo: 

ele precisa ser negado, para ser reafirmado em um dado contexto social e cultural. Nas raves o 

fenômeno é o mesmo. O uso de tatuagens, piercings e alargadores nas orelhas, por parte da 

maioria dos jovens freqüentadores das raves, traduzem um corpo juvenil utilizado como 

rascunho, matéria-prima, atravessado por aços e tintas. Fala-se de um corpo esticado, 

modelado, torcido, retalhado, furado. Alguns ravers têm seu corpo pendurado por ganchos 

subcutâneos como forma de busca ao êxtase. A dor vai funcionar como elemento de 

transcendência.  O uso de drogas prejudica a saúde do corpo, em alguns momentos conduz à 

morte, porém, para os dançantes tais conseqüências são compensadas por uma 

multisensorialidade exacerbada que as drogas possibilitam. A dor provocada pelo 

atravessamento de aços no corpo e as conseqüências maléficas trazidas pelo uso de 

substâncias ilícitas demonstram a negação desse corpo, porém, o êxtase alcançado pela drogas 

e por um corpo pendurado, afirmam o significado que o corpo assume nesse cenário. 

Afirmação e negação caminham juntas rumo a uma dialética do corpo na contemporaneidade. 

Os cinco sentidos parecem ocupar uma função importante nas festas de música 

eletrônica. O universo inter-humano é tanto um universo de sentidos quanto um universo de 

ter sentidos, um universo onde os sentidos adquirem sentido, um universo onde a 

sensorialidade se impregna de história, pois é ela que governa tanto as emoções quanto as 

percepções. (CYRULNIK, 1995). Os sentidos, além de serem resultados da biologia humana, 

são produtos de um contexto social e cultural. As atividades sensoriais do indivíduo durante 

sua existência são fruto da vida em sociedade. O indivíduo cumpre a função de construir seu 

próprio arranjo sensorial como mundo de sentido. Cada ator irá apropriar-se do uso desse 

arranjo de acordo com a sensibilidade e os acontecimentos que marcaram sua história pessoal. 

Nas celebrações eletrônicas, a visão, o tato e a audição merecem uma atenção especial.  

Uma das maneiras de reconhecimento do outro é por meio do olhar. O olhar de um 

indivíduo sobre o outro é sempre uma experiência afetiva; dotado de emoção, ele também 

produz conseqüências físicas. Os olhos do outro tocam metonimicamente o rosto e atingem o 

sujeito no seu todo. O olhar transmite diversas intenções: traição, medo, alegria, fúria, paixão. 

Ele comunica e facilita o desenrolar da interação ao traduzir gestos e expressões do outro. É 

uma troca emocional de auto-reconhecimento. Juntamente com o tato, o olhar legitima a 
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presença do outro no mundo e possibilita, em alguns momentos, a germinação de um vínculo 

social, de um elo entre aqueles que trocam olhares. (LE BRETON, 2009).  

O olhar constitui a via sensorial mais estimulante. Ele captura, desempenha uma 

função de intrusão e se destaca como a troca mais imprecisa para descrever e a mais precisa, 

porém, para sentir. Para Boris Cyrulnik, sentir-se olhado não é biologicamente neutro; o 

organismo responde com reações de alerta, o eletroencefalograma enlouquece e se 

dessincroniza, o coração bate mais rápido e as glândulas sudoríparas eliminam suor, 

inscrevendo assim nos receptores a ativação neurobiológica daquele que se sente observado. 

O olhar do outro não é imparcial, é um percepção que provoca um alerta emocional, uma 

sensação de convite ou de intrusão. (CYRULNIK, 1995). 

Nas festas de música eletrônica, a visão além de possibilitar o crescimento da 

sociabilidade entre os participantes, parece adquirir características sinestésicas. A iluminação 

do local, geralmente composta por uma pluralidade de cores fluorescentes e lasers parece 

tocar o corpo inteiro, a pupila fica dilatada, em alguns casos, por isso alguns participantes 

usam óculos escuros nessas festas. O encontro de olhares nas raves provoca o nascimento de 

uma sociabilidade, no momento em que, os dançantes, ao trocarem olhares, se enxergam no 

outro e se reconhecem no outro. Nas casas noturnas, o olhar, além de provocar o 

reconhecimento, possibilita o nascimento de uma paquera; os participantes, ao fitarem o 

outro, expressam uma vontade de possuir, de criar uma filiação provisória com o objeto de 

desejo. Esse tipo de olhar ajuda no desenvolvimento da interação quando respondido de forma 

positiva por parte do ser desejado. O tato encontra seu lugar nesse contexto de sociabilidade 

festiva.  

A pele, elo entre o sujeito e o mundo, exerce sua devida importância na sociedade, 

uma vez que, segundo Simmel, ela leva à auto-regulação do indivíduo em sua relação com os 

outros, onde os interesses egoístas, externos ou imediatos, não assumem a função reguladora. 

A ação específica do tato marca os limites para os impulsos individuais, para a ênfase no eu e 

para as ambições espirituais e externas, sendo talvez a ação específica que ampare a 

legitimidade do outro. (SIMMEL, 2006). A estimulação cutânea é uma necessidade biológica, 

comportamental, social e cultural. 

De acordo com Michel Serres, o tato parece predominar sobre os outros sentidos, ele 

reúne o sentido comum, soma dos cinco sentidos, serve de elo, ponte, passagem entre eles, 

plano banal, parede-meia, coletiva, repartida. A pele é o suporte dos sentidos, seu 

denominador comum, cada sentido, proveniente dela, exprime-a intensamente à maneira e na 

qualidade de cada um. (SERRES, 2001). 
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O sistema háptico
44

 tem a função de permitir o tatear, o apalpar; ele possui receptores 

mecânicos e térmicos, seu órgão anatômico é a pele. Embora não tenha um órgão específico 

de sentido, seus receptores estão por toda parte nos tecidos do corpo, de modo que cada um 

dos órgãos do sentido depende dele; é por meio desse sistema, que o indivíduo adquire 

informações sobre o seu corpo e sobre o ambiente. Além de receber sinais do meio externo 

transmitindo-os ao centro do sistema nervoso, a pele ainda capta sinais do mundo interno, 

refletindo as sensações do organismo, entre elas: a cor, a textura, a umidade, a secura, 

aspectos da fisiologia e da psicologia humana.  A transparência simbólica da pele é o casulo 

das paixões e emoções. O corpo funciona como uma sede de sociabilidade, já que é por meio 

dele que as relações sociais se efetuam, tendo o tato, a fala e a visão como aliados no 

desenvolvimento das atividades interativas.  

Nas festas de música eletrônica, o sentido do tato desenvolve uma importância ímpar, 

tendo em vista que todas as impressões vindas do meio ambiente são captadas pelo tato. Nas 

celebrações eletrônicas, o som fragmentado da música eletrônica é sentido não só como som, 

mas pelo tato. O bumbo eletrônico parece pressionar a epiderme com suas batidas propagadas 

por dezenas de decibéis, sem contar que uma grande maioria dos ravers tem sua percepção 

alterada pelo uso de ecstasy, que contribui de certa forma, para o aumento da sensibilidade 

entre os que dele fazem uso. O tato grita ao ser metralhado de sensações e irá ajudar na 

germinação da sociabilidade entre os dançantes, pois é também por meio dele que se percebe 

a presença do outro, seja por meio do toque ou de outras vias de reconhecimento. Ao se 

perceberem, os participantes se vêem e se reconhecem no outro, facilitando a interação entre 

eles. Nas casas noturnas, os dançantes chegam a trocar carícias entre si, beijos, abraços e 

apertos de mão. O toque além de facilitar a sociabilidade entre os presentes é uma necessidade 

biológica do ser humano. Para Ashley Montagu:  

Tocar significa comunicar, tornar-se parte, possuir. Tudo que eu toco se torna parte 

de mim, eu possuo. Quando sou tocado por outra pessoa, essa outra transfere parte 

de si para mim. Quando eu toco outro indivíduo, transfiro parte de mim para ele. 

(MONTAGU, 1988, p. 364).  

 

 Outro sentido que desempenha um lugar relevante nas celebrações eletrônicas é a 

audição. A audição é considerada o sentido difícil – lento para se desenvolver, repetidamente 
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 Relativo ao tato, sinônimo de tátil; correlato tátil da óptica (para o visual) e da acústica (para o auditivo). Mais 

recentemente, o substantivo em inglês haptics ou háptica, em português, designa a ciência do toque, dedicada a 

estudar e a simular a pressão, a textura, a vibração e outras sensações biológicas relacionadas com o tato. Desta 

ciência, surgiu um ramo tecnológico que é empregado, por exemplo, em simuladores (de vôo, cirúrgicos etc.) e 

na característica vibratória dos telefones celulares. Dados extraídos do texto “A corporeidade no contexto 

midiático como elemento dos processos de subjetivação de jovens” de Josimey Costa da Silva e Thiago Tavares 

das Neves, retirado do site http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-1670-1.pdf . Visitado 

no dia 13 de abril de 2009. 
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rebatido por desenvolvimentos evolucionários, em dependência constante dos mais intricados 

e frágeis estruturas mecânicas do corpo. A audição teve um florescimento tardio em seu 

desenvolvimento, seguindo-se à visão, ao toque e ao paladar, já bem estruturados. O ouvido 

externo, órgão par da audição e do equilíbrio, massa elástica de protuberâncias e dobras, é 

apenas um dispositivo para canalizar o som para o verdadeiro ouvido – o interno -, que fica 

fortemente enraizado na cabeça. A parte de dobras e externa do ouvido, a orelha, é chamada 

de pinna, termo latino que significa “pena”. A principal função da orelha é amplificar o som, 

ao vertê-lo no canal do ouvido. O som, resultado da colisão de moléculas entre si, é também 

uma espécie de experiência que o cérebro extrai do seu meio ambiente. As moléculas 

vibrantes que transmitem a música para nossos ouvidos não “contém” sensação, apenas 

padrões. Quando o cérebro é capaz de modelar um padrão, surge a sensação significativa. 

(JOURDAIN, 1998). Esse padrão é construído socialmente e culturalmente.  

 A música é percebida não somente pelo sentido da audição, mas, pelo corpo inteiro. A 

música, além de provocar uma abertura ao outro, gera contágios, e por consequência, em 

alguns casos, induz à sociabilidade em um local com vários presentes, podendo levar ao 

êxtase. Quando a música se dilui no êxtase, ela transporta o indivíduo para um lugar abstrato, 

distante do mundo material que, normalmente, ocupa as mentes do seres humanos. Para 

Felipe Tarquínio, a música eletrônica lhe possibilita inúmeras “viagens”. Segundo ele:  

O que me impressiona na construção da música eletrônica é que ela é muito 

diferenciada. Você sabe que uma música é boa não porque ela é comercial ou não, 

mas sim quando ela é construída. Ela aborda elementos dentro dela que fazem com 

que você se identifique. Uma música passa a ser especial quando ela traz coisas que 

estão dentro de você, então assim, quando você escuta determinadas musicas, 

determinados timbres, casados com outras coisas, aquilo cria uma energia, uma 

atmosfera que acaba lhe envolvendo e faz você viajar. Você fica dançando e 

apreciando cada batida, cada timbre daquela música. É um momento mágico. 

 

 Nas festas de música eletrônica, o volume do som é alto, principalmente nas raves. 

Tomás Chiaverine cita como exemplo uma rave que ele visitou. Segundo as informações que 

conseguiu, o som era propagado por seis pares de gigantescas caixas de som erguidas nas 

laterais do palco, totalizando uma potência real de 24 mil watts. As pancadas eletrônicas 

convergiam para formar uma onda de choque que fazia vibrar os cabelos, as roupas e os 

botões do casaco. A música na pista de dança era o núcleo das atenções sensoriais, além de 

ser sentida pelos músculos, ossos e órgãos internos. O volume de uma rave intensa é por volta 

de 120 decibéis, o equivalente ao barulho da pista de um aeroporto ou a um volume cerca de 

mil vezes superior à intensidade máxima recomendada para uma exposição de duas horas. 

(CHIAVERINE, 2009). O corpo por completo é bombardeado pelo som. 
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A música eletrônica, atrelada às condições subjetivas, ao gosto, à atmosfera do 

ambiente, pode conduzir ao êxtase; e, unida a outros aditivos químicos como a maconha, o 

LSD
45

, a ketamina ou special K
46

, entre outros, ajuda no desenvolvimento da sociabilidade em 

algumas situações. Há momentos em que as drogas deixam os indivíduos introspectivos, 

aumentando a possibilidade da incomunicabilidade entre os participantes e da não-

sociabilidade. 

De acordo com Sigmund Freud, a vida é árdua demais para os seres humanos, 

proporcionando muito sofrimento, decepções e tarefas difíceis. Para suportá-la, não se pode 

dispensar medidas paliativas. As substâncias tóxicas, ou ilícitas, seriam uma dessas que 

podem provocar um incrível sentimento de prazer. O que rege o objetivo da vida do ser 

humano é o principio do prazer, dominando o funcionamento do aparelho psíquico desde o 

início. Há algumas substâncias que, quando presentes no sangue ou nos tecidos provocam 

diretamente sensações prazerosas, alterando também as condições que dirigem a 

sensibilidade, tornando o individuo incapaz de receber impulsos desagradáveis. Com o auxílio 

dessas substâncias, é possível atingir um grau de independência do mundo externo, afastando-

se da realidade e encontrando refúgio em um mundo particular, com melhores condições de 

sensibilidade. (FREUD, 1996). Para Freud, a felicidade no sentido mais restrito provém da 

satisfação (de preferência repentina) de necessidades represadas em alto grau, sendo, por sua 

natureza, possível apenas como uma manifestação episódica. Ele aponta as substâncias 

intoxicantes como uma das formas de alcançar a felicidade de forma momentânea.   

 Peter Sloterdijk fala de um combate titânico que vem sendo traçado na sociedade 

contemporânea ocidental entre a embriaguez e a sobriedade que, desde há muito tempo, 

cadencia a história das culturas: 

Esta batalha entre os indivíduos, povos e civilizações é travada a fim de tornar mais 

fácil de suportar a vida dura, nas condições escabrosas das ditas culturas avançadas. 

Nestas involuntárias lutas titânicas, os homens tentam, desde há muito tempo, 

manipular o mal distribuído agravamento de peso do mundo; é assim que o 

partilham e suportam em conjunto, reduzem-no restringindo as necessidades, 

descarregam-no noutros, esquecem-no e sobrevoam-no no atordoamento, 

especialmente com a ajuda de estupefacientes. (SLOTERDIJK, 2008, p.76). 
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 Droga usada durante os anos 1960, no auge do movimento psicodélico. Em meados dos anos 1990 passou a 

incorporar as festas raves em lugares abertos em que geralmente o som tocado é o psytrance. Conhecida 

cientificamente como dietilamida do ácido lisérgico, de poder alucinógeno. Os efeitos no organismo duram de 

oito a doze horas, provocando ilusões, grande sensibilidade sensorial, sinestesias, paranóias, experiências 

místicas, alteração da noção temporal e espacial, sentimento de bem-estar, perda do controle emocional, 

experiências de êxtase, etc. O LSD não provoca dependência física. (FRITZ, 1999). 
46

 Conhecida cientificamente como cloridrato de cetamina. Usado em cirurgias veterinárias como anestésico. 

Seus efeitos duram de trinta a quarenta e cinco minutos, provocando desde um estado de leve embriaguez, até a 

sensação de desprendimento da alma em relação ao corpo. É extremamente perigoso misturar ketamina com 

antidepressivos, inclusive o álcool. (FRITZ, 1999) 
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 Todavia, Sloterdijk (2008) considera errôneo pensar as drogas apenas como uma 

forma de fuga do mundo. Para ele, atualmente o uso de drogas é desritualizado, causando na 

maioria das vezes dependência; já no mundo antigo, as drogas possuíam um status fármaco-

teológico – elas mesmas eram consideradas elementos, atores e forças do cosmos ordenado no 

qual os sujeitos, para sobreviverem, tentavam se integrar, de maneira que os estupefacientes 

não serviam para a embriaguez privada, mas agiam como reagentes do sagrado, como um 

abrir de portas para os deuses. É importante destacar, mais uma vez, que, apesar de as raves 

possuírem características ritualísticas lúdicas, o uso de drogas nesses lugares está conectado 

com a dimensão profana e não sagrada, desritualizando o seu uso. O fato de nas raves o uso 

das drogas ser desritualizado, não elimina as outras características ritualísticas lúdicas que a 

festa de música eletrônica abarca.  

De acordo com Sloterdijk, há três grandes tendências na história da subjetividade 

humana sobre a dependência e a droga: o emudecimento dos deuses, explicado pelo fato de 

que o atual homem ocidental se posicionou em segurança contra as manifestações. Os deuses 

estão definitivamente excluídos dos conteúdos de experiências possíveis e admissíveis, 

levando a pensar que, à medida que o ser humano aumenta sua impermeabilidade 

relativamente a Deus e os deuses, se torna mais susceptível de ser dominado pelas drogas. A 

desritualização do domínio seria outra tendência, quando os deuses ficam em silêncio vem à 

tona uma tendência para a descodificação do êxtase, o atual consumo profano das drogas está 

em aberto e, dessa maneira, levando na maioria das vezes a dependência; os indivíduos que 

antes teriam servido para médium, a partir de agora, estão especialmente em risco de serem 

vítimas de êxtases não-informativos, construindo um modo superficial e desritualizado de 

lidar com as poderosas substâncias. A terceira tendência seria o surgimento da vontade de 

não-ser, através do consumo desritualizado de drogas, os sujeitos abrem, por assim dizer, o 

seu caminho de retorno à inexistência. Por meio da aliança com a droga, o sujeito dependente 

dissolve a sua existência, através da qual se manteria nas tensões da abertura ao mundo – com 

todos os desafios que esta traria consigo na forma de preocupações, lutas, tarefas e 

compromissos sociais. (SLOTERDIJK, 2008).  A negação das tensões da individualidade 

caminha em direção à inexistência e faz com que o homem passe a ser menos fugitivo do 

mundo, aumentando a sua dependência do mundo, pois as drogas ao consumirem o ser, 

deixam o sujeito cada vez mais preso ao mundo e às drogas. Nesse sentido, Sloterdijk refuta o 

pensamento de Freud, quando Freud afirma que as drogas possibilitam uma fuga da realidade, 

uma independência do mundo externo, deixando de lado outros fatores. 
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Nas raves, uma das drogas mais utilizadas que podem causar um grande sentimento de 

prazer no usuário é o ecstasy. Cientificamente denominado de metilenodioximetanfetamina 

(MDMA), mais conhecido popularmente como E ou bala. A música é um importante ativador 

do efeito desta substância no corpo, mas é possível sentir alguns dos seus efeitos mesmo sem 

ingeri-la. O E se transformou no elemento-chave das festas de música eletrônica, sendo 

consumido em bastante quantidade desde as primeiras raves. É importante destacar que ele 

provoca também uma alteração dos sentidos e, especialmente, do tato. O paladar, o olfato 

também se alteram e são passíveis de ligeiras distorções visuais. O ecstasy pode propiciar uma 

profunda experiência de comunicação interpessoal e de autodescoberta. Quando um grande 

número de pessoas tomam E juntos, a droga cria uma atmosfera de intimidade coletiva, um 

senso elétrico de conexão entre completos estranhos. Ele possibilita uma interação sinérgica e 

sinestésica com a música, especialmente a música eletrônica. (REYNOLDS, 1999). Na 

perspectiva de Erika Palomino, observadora da cena: 

A comunicação provocada pelo E se dá também através da dança.  

Progressivamente, os passos se tornam iguais: as mãos são quase sempre esticadas 

para frente, com os braços mexendo na batida da música. Ou então elas ficam 

fechadas, quando os olhos também estão fechados, muitas vezes sob óculos escuros 

(a luz incomoda a visão), com a cabeça baixa. Ou então fitamos uns aos outros, 

sorrindo a cada troca de olhar, num intercâmbio de movimentos e em leves 

coreografias, quase combinadas. (PALOMINO, 1999, p. 81). 

 

 Esta substância é um entactogénico, ou seja, facilita o contato consigo mesmo e com o 

exterior: tudo está bem e é bom no mundo. Os indivíduos sob o efeito de MDMA descrevem, 

muitas vezes, uma sensação de paz, ou a experiência de uma felicidade generalizada. O 

ecstasy é descrito também como empatogénico, despertando a empatia, a capacidade de se 

colocar na pele do outro, juntamente com a destruição das fronteiras pessoais de 

comunicação. As pessoas sob o efeito desta droga dizem estar muito mais à vontade para falar 

com os outros. Eis o motivo do E ser conhecido como a “droga do abraço”: torna o contato 

humano significativo durante o efeito. O ato de abraçar está ligado ao fato de querer sentir o 

próprio corpo, tocar a pele do outro, poder apreciar durante longos minutos uma simples 

carícia nas costas. (LALLEMAND; SHEPENS, 2002). 

As emoções são elevadas ao pico sob seu uso e o principio do prazer, com intuito de 

alcançar a felicidade naquele momento, parece dominar todo o corpo nessas festas. O ecstasy 

ou outras drogas possibilitam uma maior abertura do indivíduo ao outro, uma sensação de 

bem-estar que ajuda na germinação da sociabilidade entre os dançantes. É importante ressaltar 

que as drogas agem apenas como estimulante, sendo possível o nascimento da sociabilidade 

nas raves e casas noturnas sem o uso de substâncias ilícitas. Contudo, uma das pessoas que 
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respondeu o questionário afirmou: “A interação pode ocorrer mesmo sem você usar, mas 

quando a pessoa usa o nível de interação é infinitamente maior.”
47

 A resposta para o seu uso, 

não só nas festas de música eletrônica, mas em outros lugares, talvez seja encontrada na busca 

de uma felicidade momentânea, regida pelo principio do prazer (FREUD, 1999), como 

também uma necessidade de aguentar o peso do mundo e da existência sobre os indivíduos, 

deixando o sujeito cada vez mais dependente do mundo (SLOTERDIJK, 2008). O ponto de 

vista para o uso das drogas para os dois autores é o mesmo: suportar o peso do mundo, o mal-

estar na cultura; já no que concerne as conseqüências a que as drogas levam, eles se divergem: 

Freud acredita que as drogas induzem a uma fuga do mundo; já Sloterdijk afirma que elas 

aumentam a dependência do mundo. Acredita-se, neste estudo, que o ponto de vista de ambos 

os autores está correto, porém a consequência do seu uso possa ocasionar uma maior 

dependência do mundo e não apenas uma fuga como pensava Freud. 

  

2.4 – As emoções nas raves e casas noturnas 

 

O corpo humano é a sede das emoções. Através dele expressa-se o que se sente em um 

determinado momento, permitindo, em alguns casos, o alvorecer de um vínculo social com o 

outro no instante em que tais sentimentos são expostos. É impossível viver sem emoções. Elas 

são vitais para a homeostase do corpo, que assegura o equilíbrio do organismo em face das 

mudanças ambientais. As emoções vão atuar no palco da subjetividade funcionando como um 

elemento que ajuda o indivíduo a sociabilizar-se com o outro. Elas estão plantadas em uma 

cultura afetiva e são desabrochadas, exprimidas por meio de uma linguagem gestual e mímica, 

podendo ser reconhecidas pelos integrantes do seu meio social. Para Boris Cyrulnik: “a 

emoção é um vínculo sensorial, sua expressão compõe uma forma visual, postural, colorida, 

olfativa ou sonora que garante seu contágio.” (CYRULNIK, 1995, p. 23). 

As emoções, além de serem reflexos de reações fisiológicas do organismo, são 

edificadas culturalmente e socialmente, dentro de um determinado espaço simbólico. O 

homem edifica sua vida em sociedade por meio das relações sociais feitas durante sua 

existência. Tais relações são estabelecidas por intermédio da afetividade. A ação de afetar (no 

latim clássico, podia corresponder a commuovere) contém o significado de emoção. A 

afetividade permite que o sujeito seja no mundo. Até as relações mais racionais envolvem a 

presença da afetividade, como também as atitudes mais permeadas de emoção não excluem o 
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cogito
48

. O homo sapiens demens é composto por uma dupla hélice de razão e emoção. Aí se 

encontra a diferença primordial entre o homem e a máquina: o homem sente. 

  A dimensão do afeto sempre foi ideologicamente tratada como a face obscura, senão 

selvagem, descontrolada, rejeitada pelos pensadores esclarecidos do século XVII. Faz-se 

necessário salientar que a eficácia da razão, em determinados tipos de ação humana, depende 

de tal lado escuro, portanto dos afetos.      

        A afetividade serve de conexão entre homo sapiens e homo demens, cumprindo a 

função de intervir no desenvolvimento e nas manifestações de inteligência. O matemático ou 

o físico é movido pela paixão, que interfere também nos espaços de cegueira da inteligência. 

O pathos estimula ou extravia o pensamento. Existe uma relação dialógica entre paixão e 

razão, elas são antagônicas, contraditórias e, ao mesmo tempo, complementares no seio de 

uma visão mais ampla. Em uma relação recursiva, a afetividade invade todas as manifestações 

do sapiens-demens, as quais também a invadem. Ela possibilita a comunicação cordial nas 

relações interpessoais; a simpatia e a projeção/identificação com outro permitem a 

compreensão. (MORIN, 2005).    

 A afetividade exerce sua devida importância na constituição do indivíduo como sujeito 

desde seu nascimento. Um bebê ao nascer precisa receber carinhos por parte de sua mãe. 

Quando ele sai do liquido amniótico em que estava aquecido a 37ºC, sente frio, é devorado 

pela nova sensorialidade que o cerca. A luz o cega, os sons já não são filtrados, esbarram nele 

quando o pegam, pois já não está imerso na suspensão uterina, e sente dor no peito ao 

respirar. É ai que a mãe, seu enorme envoltório sensorial, o aquece, cerca de cheiros, de 

toques e sonoridades que ele reconhece, pois já os tinha percebido antes de nascer. 

(CYRULNIK, 2009).  

O sentimento é a coloração afetiva aplicada sobre um objeto. Os sentimentos traduzem 

uma pluralidade de gestos, sensações corporais e significados adquiridos culturalmente por 

meio das relações sociais. Eles são moldados pela cultura e pela sociedade, interferindo 

diretamente na biologia e na psicologia humanas. Há uma vinculação entre a esfera da 

emoção e dos sentimentos. A emoção permite que o sentimento se cristalize em um dado 

momento com certa intensidade, resultando em alegria, cólera, desejo, surpresa, medo. Por 

outro lado, os sentimentos, em algumas situações, diminuem ou aumentam com o tempo, é o 
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 O cogito cartesiano, “eu penso, logo eu sou”, supõe autocomunicação pensante de si a si, constitui um 

processo reflexivo de auto-informação do “eu penso” ao “eu sou”. É uma auto-afirmação do sujeito enquanto 

sujeito. (MORIN, 2002). 
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caso do amor, da raiva. Eles são estabelecidos durante o percurso da vida. De acordo com 

David Le Breton:  

 
A emoção preenche o horizonte, ela é breve e explícita em seus termos gestuais – 

mímicas, posturas e modificações fisiológicas. O sentimento instala a emoção no 

tempo, diluindo-a em uma sucessão de momentos conexos: ele implica uma variação 

de intensidade que resta, entretanto, numa mesma linha de significado. (LE 

BRETON, 2009, p. 113). 

 

 As emoções são, portanto, emanações sociais conectadas às circunstâncias morais e à 

sensibilidade do sujeito. Elas não são espontâneas, mas organizadas de forma ritualística. Elas 

são reconhecidas e expostas ao outro dentro de um cenário social e cultural. Possuidoras de 

um vocabulário e um discurso que lhes é inerente. No grupo, elas encontram um terreno fértil, 

onde se desenvolvem ao máximo. A multidão potencializa os sentimentos, mudando a 

sensibilidade dos membros que a compõe, tornando-os mais ou menos solidários nos 

momentos afetivos. O indivíduo que se funde e aceita continuar incluso no aglomerado de 

pessoas cede facilmente ao contágio das emoções e a elas subordina temporariamente sua 

personalidade. O fluxo das emoções é essencialmente um dado cultural tramado no âmago do 

vínculo social e nutrido por toda a história do indivíduo. As emoções não são substâncias, 

nem elementos descritíveis cujos equivalentes seriam facilmente identificáveis em duas 

culturas díspares por meio do simples exame léxico. Elas são atitudes efêmeras que 

manifestam a tonalidade afetiva do indivíduo na sua relação com o mundo. (LE BRETON, 

2009).  

Nas festas de música eletrônica, as emoções cumprem uma função bastante valorativa. 

Ao possibilitar a sociabilidade entre os indivíduos, elas cumprem o papel de conectar a massa 

dançante, potencializando os sentimentos, tornando os sujeitos mais abertos, mais solidários 

ao outro. As emoções serão sincronizadas pela música, que desempenha um papel 

fundamental no estabelecimento do vínculo. As emoções e o corpo aparecem como um 

instrumento de comunicação com o mundo. As batidas lancinantes atravessam a pele dos 

indivíduos e simulam as batidas do coração; a multiplicidade de cores e o ato de dançar horas 

a fio possibilitam a formação de uma atmosfera de excitação corporal, o desenvolvimento de 

uma sociabilidade que usa o corpo e as emoções expelidas dele como o cimento de sua 

construção.  

Victor Brandão, freqüentador das festas de música eletrônica em Natal, revelou na 

entrevista em profundidade que os seus sentimentos variam de acordo com a proposta da 

rave:  
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Depende da festa. Existe a Earthdance que é uma festa que acontece em várias 

cidades do mundo e a proposta desta festa é unir as pessoas, o cachê dos DJs é 

revestido para instituições de caridade. No meio da festa, o som é interrompido e é 

tocado um mantra, todos que estão lá formam um grande círculo. Não falam nada e 

ficam em silêncio escutando esse mantra. Por outro lado, existe um festival na Índia 

que só toca dark trance, um som com uma atmosfera mais sombria, mais pesada. O 

sentimento depende da proposta da festa, na Earthdance tenho um sentimento de paz 

total, já numa festa que toca dark trance desperta em mim um sentimento de 

agitação, mas de um modo geral, essas festas reforçam meu sentimento de amizade 

pelos meus amigos. 

 

Os inumeráveis movimentos corporais (gestos, mímicas, posturas, deslocamentos, 

abraços, beijos, etc.) realizados numa pista de dança durante uma rave ou em uma casa 

noturna, estão enraizados na afetividade individual. Para Le Breton (2009), por meio dos 

movimentos do rosto e do corpo é construído um edifício de metamorfoses espetaculares e 

permanentes que, no entanto, empregam modificações ínfimas de disposição. Tais 

movimentos se tornam facilmente uma cena na medida em que oferecem à leitura os sinais 

que revelam a emoção e o papel realizado na interação.   

Essa interação, nas celebrações eletrônicas, permite que o corpo individual torne-se 

coletivo, social. Há uma quase anulação do caráter pessoal para a interação homogênea. O 

indivíduo se perde no momento em que ele potencialmente se anula e se reencontra, nos 

ajuntamentos coletivos (incluindo as raves), uma parte de si mesmo, uma identificação com o 

outro por meio dos signos que o corpo transporta. As emoções e os sentimentos são tornados 

comuns nesse corpo social. Há o surgimento de um si global que evoca o consumo de si no 

instante vivido, os dançantes vibram, têm um feeling, “se entregam” com os outros, isto em 

função do gosto em comum. De acordo com  Maffesoli:  

 

O andamento da música techno, na qual o “ex-tase” e o “in-tase” estão 

constantemente sucedendo um ao outro. Sair de si mesmo e sair do grupo. Voltar a 

si mesmo e voltar ao grupo a todo momento. Metáfora que não poderia ser mais 

clara de um ritmo social que nada mais deve à linearidade previsível da linha 

melódica moderna: um sujeito agindo sobre um objeto (natural ou social), mas que 

remete a uma interpenetração de cada um no todo. (MAFFESOLI, 2007, p. 136). 

 

 Na entrevista em profundidade Nestor Mádenes falou um pouco sobre a interação nas 

festas de música eletrônica em Natal:  

Os mais variados grupos presentes agregavam-se aleatoriamente, desde que os 

interesses passassem a serem os mesmos. O povo da imprensa interagia bem com as 

vontades das festas; os gays ficavam mais a vontade entre os playboys, os malucos 

se entendiam com os mais caretas, e os quadrados acabavam virando círculos. 

 

Essa interpenetração do individual no coletivo acontece também por causa da 

indispensabilidade da presença do outro. A necessidade do outro é uma condição de 

existência da humanidade. Sem a presença do outro o indivíduo não pode tornar-se o que é.  
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Para o ser humano desenvolver suas aptidões biológicas, é obrigado a descentrar-se de si para 

experimentar o prazer e a angústia de visitar o mundo mental dos outros. Para o indivíduo 

tornar-se inteligente tem que ser amado. O cérebro, que era a causa do impulso para o mundo 

externo, torna-se aqui a consequência das relações dos sujeitos. Sem apego não há empatia. 

Ela constrói uma ponte intersubjetiva sem a qual as pessoas estariam isoladas. (CYRULNIK, 

2009). 

Nas festas de música eletrônica, se pode perceber de forma explícita a necessidade do 

outro. O indivíduo ao celebrar imerge pouco a pouco no coletivo com o intuito de 

compartilhar as emoções vivenciadas naquele instante. Essa necessidade de alteridade é uma 

condição de sentido que funda o elo social, uma vontade vital de “estar-junto”, não como um 

mero aglomerado de individualidades, e sim, uma possibilidade de vinculação, uma sintonia 

sensível de singularidades. Os dançantes criam, naquele instante, uma dependência afetiva 

pelo outro que faz com que cada indivíduo adquira a qualidade de ator social, possibilitando o 

surgimento de uma estrutura que organiza a ordem de significados da sociedade. Tal 

dependência afetiva acaba criando em alguns casos um vínculo social. Dessa maneira, o corpo 

social se faz presente no corpo individual, pois, essa presença do todo no si e do si no todo, 

traz de volta, o ser humano às suas origens. Suas raízes são rememoradas ao possibilitar que o 

coletivo social mergulhe o ser humano em um contexto simbólico e emocional.  

 A comunhão com o outro permite uma experimentação de emoções, um 

compartilhamento e uma transformação de tais emoções em cimento social. Nas festas de 

música eletrônica, o sentimento de religação com o outro e com o mundo fundamenta o 

“estar-junto” festivo, criando um vínculo social, que funde o indivíduo ao húmus societal. 

Segundo Maffesoli (2001), a comunhão de emoções ou de sensações que se prolifera nas 

ações mais cotidianas ou que se cristaliza nos grandes eventos pontuais ou comemorativos 

(aniversários, revoluções, movimentos de massa, greves, agrupamentos, etc.) é, stricto sensu, 

aquilo que funda a vida social ou aquilo que lembra sua função.  

As celebrações de música eletrônica cercam os participantes em um envoltório 

sensorial, estreando um processo empático. As pessoas agem por contágio, o “feeling” do 

coletivo é disseminado entre os que ali se encontram, como um vírus que se espalha 

rapidamente entre as células do corpo humano, permitindo que o grupo funcione junto, de 

maneira coletiva. A sociabilidade age como uma espécie de fio condutor que liga as emoções 

dos dançantes.  

 É notável nesses lugares de efervescência coletiva, incluindo raves e casas noturnas, 

uma exaltação à vida no que ela tem de sensível e afetuoso. Um desfrute do coletivo, um 
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desejo do grupo de aproveitar aquele momento e sentir o máximo de emoções possíveis. O 

aumento da percepção dos dançantes e o estado de uma multisensorialidade exacerbada são 

justificados também pelo uso de drogas. Há uma necessidade de “gastar” as energias 

individuais nas fusões emocionais. Tais energias alimentam o corpo social, transformando-o 

em um organismo pulsante que usa a sociabilidade como glicose para a criação de sua 

energia. Energia essa que percorre o corpo dos participantes das festas de música eletrônica 

em Natal. 
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Capítulo 3 – Um passeio na noite potiguar 

 

 Observar. Participar. Partilhar. Três palavras-chaves que se tornaram indispensáveis 

no caminhar investigativo pelas festas de música eletrônica em Natal. Ao combinar essas três 

atitudes, o objetivo foi captar qual o significado que o corpo assume nas festas de música 

eletrônica na capital norte-rio-grandense.  

Em um primeiro plano, observando a postura dos participantes, desde o 

comportamento à maneira de se vestirem, procurando entender também que a vestimenta era 

um signo comunicante dentro de uma rede de significados imbricados.  Em um segundo 

plano, foi importante participar daquela experiência, colocar-se no lugar do objeto de 

pesquisa. Ser o objeto de pesquisa. Misturar-se com ele e sentir a experiência da música 

eletrônica no corpo e na alma. Conversar com os participantes, interagir com eles foi de 

extrema relevância para um conhecimento aproximado sobre o fenômeno, buscando sempre 

captar o máximo de entendimento possível sobre aquele cenário, mas, com a consciência que 

a compreensão total sobre aquilo era impossível. O fenômeno é muito mais complexo que um 

olhar etnográfico pode captar. No entanto, o conhecimento sobre ele depende deste olhar, 

depende do corpo, da experiência corporal, do sujeito que o observa. As fronteiras existentes 

entre sujeito e objeto pareciam esvaecer-se. Em um terceiro plano, a partilha daquela vivência 

com os dançantes foi bastante significativa, no sentido de que era preciso compreender o 

comportamento daqueles indivíduos e uma das formas seria se portar como eles. Dançar com 

e como eles. Sociabilizar-se. Sentir a experiência da festa no corpo e deixar os sentidos 

fluírem pela música possibilitando abertura ao outro. Uma necessidade. Uma experiência que 

só funciona na dependência do outro. Observando o outro, participando daquela experiência e 

partilhando as emoções com o outro.  

Três posturas etnográficas que se tornaram imperativas para tentar captar uma parcela 

daquele universo complexo em sua essência. Três noites aleatórias. Três lugares diferentes. 

Três estilos distintos de música eletrônica. Um ponto em comum: a necessidade de 

sociabilizar-se. Necessidade essa que se fez perceber nos ambientes visitados, manifestada de 

diferentes maneiras seja por meio de um abraço, seja por meio de um sorriso, seja pela forma 

de chegar ao outro. A dança sempre presente como importante elemento de interação. Fato 

comprovado pela experiência etnográfica e pelos questionários aplicados nos locais de fluxo e 

pela Internet.  

Trinta questionários. Reflexões foram feitas com base nas respostas dadas, tentando 

sempre co-relacionar as impressões dos sujeitos questionados com a atividade etnográfica. 
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Procurando sempre dialogar o olhar etnográfico com as respostas dos questionários, para, 

dessa maneira, tentar extrair um conhecimento que se aproxime da realidade dos participantes 

das festas de música eletrônica em Natal. Realidade essa tecida pelo corpo, pela sociabilidade 

e nutrida de música eletrônica. 
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3.1 – Uma reflexão sobre os depoimentos 

 

Com o objetivo de conhecer e entender o significado do corpo nas festas de música 

eletrônica em Natal foram estruturados 30 questionários e distribuídos em algumas 

comunidades do Orkut relacionadas à música eletrônica em Natal, como também, alguns 

aplicados presencialmente nos locais de fluxo visitados. Para compreender os sentidos das 

respostas do público não só foi preciso fazer uma tabulação, mas também elaborar categorias 

para daí extrair os significados que os indivíduos possuem do tema tratado e sua interpretação 

do mundo social em questão: o universo das festas de música eletrônica de Natal. 

As categorias foram segmentadas em subcategorias. Das duas categorias criadas: a 

primeira chamada de aspectos gerais tinha como objetivo contextualizar quem era o público 

em questão incluindo as subcategorias relacionadas a gênero, a idade, a escolaridade, ao 

trabalho, ao padrão de consumo/indicadores sociais, a auto-imagem corporal e ao 

pertencimento grupal; já a segunda intitulada de festas de música eletrônica entrava 

diretamente na problemática a que se propõe o texto – desvendar o significado do corpo nas 

festas de música eletrônica em Natal - dentro dela estavam inseridas as subdivisões pautadas 

nas raves e estilos de música eletrônica, na comunicação corporal, na interação, na emoção, 

na estética e nas drogas. É importante salientar que a análise dos questionários em relação aos 

aspectos gerais e às festas de música eletrônica considerou respostas que admitiam múltipla 

escolha, o que resultou que alguns dados necessariamente ficaram superpostos superando a 

totalidade. 

Foi analisada primeiramente a categoria aspectos gerais e suas ramificações. O público 

era composto em sua maioria por pessoas do sexo masculino, representado por vinte e três 

homens e apenas sete mulheres. Público esse, essencialmente jovem com idades entre vinte 

um e trinta anos constituindo vinte e seis pessoas da totalidade. Jovens bem instruídos, uma 

parcela considerável já ingressa no ensino superior – dezessete entrevistados -, nove já 

formados e três já inseridos na pós-graduação. Apenas uma pessoa não respondeu.  

Grande parte dos entrevistados já trabalha e exerce diferentes atividades no cotidiano. 

Verifica-se que dezoito pessoas disseram estar inseridas no mercado de trabalho e doze 

afirmaram não exercer nenhuma profissão. Dos indivíduos que desempenham alguma 

atividade remunerada, constata-se um público plural composto por diversas ocupações dentre 

elas as de: eletricista, produtor de eventos, cabeleireiro, professor, estagiário do setor público, 

cirurgião-dentista, fotógrafo, nutricionista, publicitário, DJ, diretor de programas de TV, um 
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disse que trabalhava no Ministério da Integração Nacional, outro com manutenção de 

computadores, um com telemarketing e o último com automação comercial.  

Quando questionados sobre os itens de conforto que possuem em casa, vinte e seis 

pessoas têm câmeras fotográficas digitais, aparelhos de DVD e de mp3/mp4, microondas, 

notebooks, computadores pessoais, TV por assinatura, carros e Internet banda larga em seus 

lares. Quase todos disseram morar em residência própria e usar roupas de marcas. As grifes 

Ellus, Colcci e Triton dominaram as escolhas. Tudo isso é reflexo do alto padrão de consumo 

do público em questão representado por vinte e três indivíduos. Somente sete entrevistados 

possuem um médio padrão e nenhum com baixo padrão de consumo. O jovem frequentador 

das festas de música eletrônica em Natal que acessa a Internet consome, e muito. Fato 

justificado por uma cultura midiática e da imagem que invade também os lares potiguares 

incentivando o consumo material e simbólico. A mídia passa também a atuar sobre esses 

jovens metropolitanos, sujeitos de consumo, lançando imagens de diversos tipos e teores nos 

meios de comunicação, transformando-os em seu principal alvo. Ao desenvolver uma relação 

recursiva, o jovem atua sobre a mídia que atua sobre o jovem. De acordo com Canevacci 

(2005, p. 23): “Escola, mídia e metrópole constituem os três eixos que suportam a 

constituição moderna do jovem como categoria social”.  

O consumo material e simbólico dos entrevistados reflete diretamente na imagem que 

esses jovens natalenses criam de si, que precisa se adequar aos padrões ditados pela mídia. 

Esta cria modelos de vida que incluem principalmente a prática de atividades físicas cujo 

objetivo é ter uma vida mais saudável e um corpo sarado, com intuito de prolongar a 

expectativa de vida, ter um maior bem-estar e ficar com uma aparência física invejável. 

Quando pedidos para se pronunciarem sobre a auto-imagem corporal, vinte e duas pessoas 

disseram praticar exercícios e oito afirmaram não realizar nenhuma atividade esportiva. Das 

atividades esportivas foram citadas as seguintes: musculação, yoga, trekking, jump, spinning, 

volleyball, pilates, ciclismo, corrida, mergulho e caminhadas. A modalidade mais citada foi 

musculação correspondendo a quinze indivíduos. Alguns combinam musculação com outras 

práticas esportivas. Verifica-se que a prática de atividades físicas é algo inerente a esse 

público que tanto se preocupa com a forma física e com o bem-estar. 

Ainda em relação à auto-imagem corporal doze pessoas disseram que ter o corpo 

sarado é importante e dezoito responderam que isso não é relevante. Vale salientar que das 

pessoas que falaram que ter o corpo sarado é importante, três indivíduos não praticam 

nenhuma atividade física. Talvez esses três entrevistados tenham entrado em contradição ou 

apenas acham que é importante que o outro tenha o corpo definido, sem se importar com a sua 



71 

 

própria forma física.  No que concerne a alguma interferência corporal, doze pessoas 

afirmaram possuir tatuagens no corpo, oito indivíduos disseram ter piercings, e apenas uma 

das pessoas se submeteu a uma cirurgia plástica. O fato de apenas uma pessoa ter feito 

cirurgia plástica não exclui a importância e a preocupação que esses entrevistados dão a 

aparência física. A busca de um corpo ideal que seja rápido, leve e que ocupe pouco lugar no 

espaço parece não cessar espelhando uma sociedade que preza pela agilidade e pela boa forma 

física. A proliferação das imagens de corpos saudáveis e belos parece contaminar o 

imaginário de jovens provenientes de diversas tribos que cada vez mais querem aparentar ser 

mais jovens.  

Em relação ao pertencimento em grupos/tribos a maioria identificou-se com mais de 

uma tribo, fato justificado pelas questões que admitiam múltipla escolha e acabavam 

extrapolando a totalidade. O grupo mais citado foi o de mauricinhos e patricinhas com 

dezesseis representantes, doze da tribo do trance, nove pessoas consideram-se pertencentes ao 

grupo dos nerds, cinco identificaram-se com os surfistas, quatro com os clubbers, dois com os 

funkeiros e apenas um com os metaleiros. As tribos de pagodeiros, skatistas e rappers não 

tiveram nenhum representante. Alguns mauricinhos/patricinhas se identificaram também com 

outros grupos. Do grupo de mauricinhos quatro afirmaram se identificar também com os 

surfistas, três com os nerds, um disse se encaixar também na tribo dos clubbers, um com os 

funkeiros e grande maioria disse identificar-se também com os tranceiros representando seis 

pessoas. A escolha do grupo dos mauricinhos/patricinhas para relacionar com as outras tribos 

é justificada pelo fato de que foi a tribo mais citada pelos entrevistados, portanto, possuem 

uma maior representatividade.  

A maioria desses jovens mostrou não mais se encaixar em apenas uma tribo. Eles 

possuem uma identidade móvel, fluída, transitando por vários grupos, espalhando-se pela 

metrópole comunicacional e identificando-se com outros grupos totalmente opostos. Alguns 

entrevistados freqüentam festas de música eletrônica, shows de axé, escutam reggae, dançam 

funk e não mais permanecem congelados em grupos identitários. Eles experimentam novas 

linguagens e uma multiplicidade de espaços comunicacionais, inclusive, as raves e as casas-

noturnas, onde podem entregar-se as batidas do bumbo eletrônico. 

No que diz respeito à categoria de festas de música eletrônica, quando as pessoas 

foram questionadas sobre duas palavras que remetem a rave, as mais mencionadas foram 

música escolhida por onze representantes e liberdade por oito. Logo em seguida as palavras 

mais referidas respectivamente foram drogas citadas por seis pessoas, dança e diversão por 

cinco entrevistados cada uma. A escolha majoritária pela música como o maior atrativo dessas 
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festas é espelhada em um depoimento de um frequentador das casas-noturnas e raves em 

Natal. O rapaz declarou: “Música boa é igual a uma felicidade que você quer compartilhar 

com outras pessoas. Dá uma vontade de dançar mais e não parar de mexer meu corpo”
49

. Em 

uma rave, a música cria um ambiente de som tridimensional no qual as pessoas reagem e 

interagem com ele. (FRITZ, 1999). Uma música sem fim, construída para mover o corpo e 

disseminar nos apreciadores um estado de prazer indescritível.  

Deleite musical totalmente relacionado com os estilos de música eletrônica. Em Natal, 

alguns ambientes só tocam gêneros específicos de música eletrônica e determinados estilos 

irão definir o público local. A Crystal Club, por exemplo, se dedica mais ao house e ao tribal, 

o Galpão 29 ao electro, ao maximal, ao minimal, já na Sun System o psytrance domina as 

caixas de som. Os frequentadores da Crystal Club são em sua maioria gays do sexo 

masculino, vão atraídos pelo house que desde a sua gênese na cidade de Chicago nos EUA já 

seduzia esse tipo de público. No Galpão 29, o electro chama um público mais diversificado 

composto por nerd’s, mauricinhos, emos, homossexuais; já na Sun System os surfistas e as 

patricinhas se espalham pelo ambiente. Mesmo que o estilo musical do ambiente defina o 

público, isso não restringe o local a um tipo específico de frequentador. Vários jovens que vão 

para Crystal Club e para Sun System aparecem também no Galpão 29. Como já falado 

anteriormente, o jovem natalense, mesmo tendo suas preferências a certos estilos de música 

eletrônica e a alguns locais, transita por vários ambientes. Sempre em busca da batida perfeita. 

Quando pedido para responderem aos questionários, as respostas comprovaram as 

impressões registradas na atividade etnográfica. Em relação aos gêneros de música eletrônica 

os três mais citados foram o electro, que foi tido como favorito escolhido por dezoito pessoas, 

treze afirmaram gostar de trance e doze de psytrance. Apesar de não aparecer entre os três 

mais citados, o estilo house ficou em quarto lugar, escolhido por onze pessoas, mais de um 

terço da totalidade. Aqui se pode perceber também um caso de superposição dos dados 

levando em consideração que a resposta admitia múltipla escolha. 

Em relação à subcategoria de comunicação corporal nas festas de música eletrônica, 

quando questionados sobre o tipo de postura que adotam nas festas, vinte e cinco pessoas 

disseram que tomam uma postura alegre e dezessete uma atitude receptiva. Foram as duas 

mais citadas. Aqui também a resposta admitia múltipla escolha, por isso os dados ficaram 

superpostos. A escolha majoritária por esses dois tipos de postura tem muito a ver com o 

clima que o próprio ambiente proporciona, juntamente com a música e o uso de substâncias 
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ilícitas. Todos esses fatores agem diretamente sobre o sujeito facilitando uma maior abertura 

ao outro e uma sensação de maior bem-estar. Há uma necessidade de sociabilidade, e uma 

atitude alegre e receptiva acaba favorecendo uma maior interação entre os participantes. 

Interação essa também mediada pelo contato tátil.  

Quando questionados se realizam algum contato físico nessas festas vinte e nove 

disseram que sim e os tipos de contatos mais mencionados foram o abraço citado por vinte e 

quatro pessoas, seguido do beijo na boca por vinte e um indivíduos e por último o dançar 

junto por onze entrevistados. Apenas uma pessoa mencionou sexo. E a experiência 

etnográfica mais uma vez comprovou as respostas dos questionários. Tanto na Crystal Club 

como no Galpão 29 os sujeitos no início da festa cumprimentavam os desconhecidos ou 

amigos por meio de abraços, já no decorrer da noite os contatos pareciam aumentar, os beijos 

na boca começaram a aparecem numa quantidade considerável e vários indivíduos 

começaram a dançar juntos, mexendo seus corpos até o chão. Porém, na Sun System os tipos 

de contato físico vistos foram apertos de mão, toques ligeiros no braço do outro, abraços, 

mesmo assim com pouca incidência.    

O abraço - o contato físico mais citado -, o aperto de mão, o toque rápido no braço do 

parceiro, todas essas manifestações gestuais são denominadas gestos de regulação, cuja 

função é desenhar a dimensão fática da interação, contribuindo para a manutenção do contato 

entre os parceiros, reforçando sua assiduidade nas trocas mediante a emissão de símbolos de 

mútuo reconhecimento. A partilha cultural de uma mesma ordem expressiva coloca os corpos 

no espelho e aponta com relativa clareza a mútua ressonância dos corpos e da interação em 

geral. (LE BRETON, 2009). Interação essa mediada também pelos gestos que o sujeito e o 

outro promove.  

No que se diz respeito ao gesto que mais chama atenção no outro os dois mais 

referidos foram a dança escolhidos por vinte entrevistados e o sorriso por oito. Quando 

pedidos para dizerem quais eram as formas de comunicação que eles mais realizavam nessas 

festas as três mais citadas foram a fala escolhida por vinte e cinco pessoas, a dança por vinte 

e três e o olhar por dezenove indivíduos. Verifica-se aqui outro caso de superposição tal fato 

irá se repetir mais vezes em algumas subcategorias. É importante destacar a relevância que 

esse público atribui à dança tanto em relação ao gesto que chama atenção no outro quanto 

como forma de comunicação nesses ambientes. O binômio música-dança predomina nas 

festas de música eletrônica em vários lugares do mundo, e em Natal não poderia ser diferente. 

Nos três lugares visitados as pessoas dançavam muito, em cada lugar a dança tinha um 

significado diferente. Na Crystal Club, os participantes dançavam, na maioria das vezes, 
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sensualmente com o intuito de chamar a atenção do outro, de paquerar; no Galpão 29 a dança 

parecia ter uma função totalmente recreativa, alguns dançavam em grupo fazendo 

coreografias sincronizadas; já na Sun System os participantes dançavam despretensiosamente 

sem nenhum objetivo específico, balançavam seus corpos no ritmo da música e se deixavam 

levar pelo DJ. 

DJ esse, que tem como função guiar a energia dos participantes e facilitar a interação 

na festa por meio das musicas que ele lança ao público. Para David Le Breton:  

Uma interação é uma forma móvel de homeóstase
50

 que mantém uma rigorosa 

interdependência entre os atores presentes ao seio de um universo de sentido. O 

fluxo verbal responde a regras, mas não decorre de uma intencionalidade direta. A 

interação assim desenha no espaço uma harmonia simbólica que mistura 

significativamente os gestos, posturas e deslocamentos de uns e outros. Os 

movimentos do interlocutor harmonizam-se com o ritmo do locutor. Os gestos se 

entrelaçam e se revezam com fluidez e delicadeza, com a mesma espontaneidade 

visível numa pista de dança. (LE BRETON, 2009, p. 106). 

 

No que concerne á subcategoria da interação nas festas de música eletrônica em Natal, 

vinte e nove indivíduos afirmaram interagir nessas celebrações, e as três maneiras de 

interação mais mencionadas foram: a conversa afirmada por vinte e cinco pessoas, seguida da 

dança por dezoito indivíduos e por último a música por quinze entrevistados.  Dos que 

responderam que interagem nas festas, vinte e cinco afirmaram que o DJ facilita essa 

interação, seja tocando uma boa música que mexa com o público, seja proporcionando um 

ambiente agradável em que as pessoas se sintam bem, livres para interagir. A interação é algo 

inerente às festas de música eletrônica em Natal. Nos locais visitados, muitas pessoas 

conversavam, trocavam beijos, abraços, algumas dançavam juntas, principalmente no Galpão 

29 e na Crystal Club; já na Sun System, apesar de as pessoas dançarem sozinhas, não 

flertarem, não beijarem, via-se que aquela experiência individual estava fundida no coletivo e 

sem a presença do outro ela não funcionava. Um contato visual feito com outros dançantes ou 

um sorriso simpático é às vezes tudo que é preciso para expressar um entendimento profundo 

de uma experiência compartilhada. (FRITZ, 1999). Experiência vivida pelo público, mas 

mediada pelo DJ, que cumpre um papel fundamental na interação. De acordo com um dos 

entrevistados: “O DJ é o líder da festa. Se ele executa um trabalho legal com técnica e com 

interação, as pessoas ficam melhores na festa e mais felizes com o ambiente.”
51

 

A felicidade foi um dos sentimentos mais citados pelos entrevistados. Quando 

questionados sobre a emoção nas festas de música eletrônica, os sentimentos proporcionados 
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 É a propriedade de um sistema aberto, seres vivos especialmente, de regular o seu ambiente interno para 
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regulação inter-relacionados. 
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pela festas foram: em primeiro lugar a felicidade, escolhida por vinte e seis entrevistados, 

seguido da harmonia, selecionada por doze pessoas, e sete indivíduos afirmaram que esse 

tipo de festa desperta uma vontade de fazer sexo. Já no que se diz respeito aos sentimentos 

produzidos pela música os mais citados: a alegria, item escolhido por vinte e oito indivíduos; 

seguido pela satisfação, selecionado por vinte um entrevistados e por fim a completude por 

seis pessoas.  Sentimentos e emoções, duas palavras distintas, com significados diferentes, 

mas vinculadas dentro do contexto da afetividade, como já explicado anteriormente. 

As emoções edificadas socialmente e culturalmente revelam um simbolismo social que 

se apropria de todas as manifestações do corpo. A afetividade dos membros da mesma 

sociedade se registra num sistema aberto de significados, de valores, de ritualismos, num 

vocabulário, etc. Cada emoção sentida procede do interior desta trama, oferecendo 

possibilidades de interpretação aos atores a respeito daquilo que eles sentem e percebem na 

atitude dos outros. (LE BRETON, 2009). 

A escolha majoritária pelos sentimentos de felicidade, alegria, satisfação conectam-se 

com a proposta que as festas de um modo geral trazem, e as festas de musica eletrônica não 

seriam uma exceção. As pessoas que frequentam esses lugares estão lá para se divertir, fugir 

da rotina, escutar uma música que as faça dançar e que lhes desperte sentimentos agradáveis. 

Em relação ao item harmonia, selecionado por doze pessoas, alguns disseram que as batidas 

eletrônicas ativam um sentimento de tranquilidade na medida em que eles fecham os olhos e 

se deixam levar pelos ritmos eletrônicos, concentrados em uma “viagem” individual, mas em 

sinergia com o grupo. Victor Brandão declarou:  

Esse sentimento de harmonia é despertado quando eu escuto prog-trance, que é um 

som mais trabalhado, em certos momentos é apenas a melodia sem nenhuma batida. 

Você escuta o som se desenvolvendo harmoniosamente. Esse tipo de música 

consegue atingir um nível em que eu paro e fico imaginando o que acontece na 

minha vida, vendo como é bom estar ali com meus amigos, como aquele lugar é 

bonito, como a festa está sendo maravilhosa. Esse é um nível de harmonia muito 

grande que a música me proporciona.
52

 

 

É importante ressaltar que, dos doze indivíduos que escolheram harmonia, nove 

afirmaram gostar de psytrance ou frequentar raves onde esse gênero predomina. Isso faz 

sentido, pois a filosofia desse movimento remete a alguns elementos do hinduísmo, afinal, 

esse estilo de música eletrônica nasceu em Goa, um estado da Índia, país predominantemente 

hinduísta.  

No que diz respeito à vontade de fazer sexo escolhido por sete pessoas, tal seleção está 

conectada também com o uso de algumas drogas e do álcool que despertam a libido e com a 
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exposição de corpos sarados, atraentes por parte de alguns dançantes, estimulando a vontade 

de fazer sexo no outro. De acordo com Maffesoli (2005, p. 42): “A embriaguez, o excesso, a 

prostituição e a libertinagem remetem à fusão matricial, comunitária e, conseqüentemente, à 

fecundidade social.” Essa forte carga de excesso e embriaguez incita a aproximação com o 

outro, promovendo a sociabilidade entre eles e alimentando a vida social. Ao saírem da rave 

ou da casa noturna, esses sentimentos permanecem, conforme o que falou a maioria 

representada por vinte e duas pessoas.  

No que concerne a subcategoria relacionada à estética nas festas de música eletrônica 

em Natal, dezesseis pessoas afirmaram que a forma física é o que mais chama atenção no 

visual alheio, seguido da vestimenta, escolhido por doze indivíduos. Houve outras referências 

a expressão facial ou a tatuagens, todavia as duas mais mencionadas foram as relacionadas 

ao formato do corpo e as roupas que os frequentadores usam. A atividade etnográfica 

comprovou essas escolhas, principalmente na Crystal Club. Geralmente os homens mais 

fortes, com o corpo atlético, começaram a beijar outras pessoas logo no inicio da festa, e esses 

mesmos rapazes se encontravam bem-vestidos com roupas de marca, camisas-pólo, seguindo 

padrões midiaticamente e culturalmente construídos. Já os rapazes que não se encaixavam nos 

padrões de beleza ou estavam usando algum traje fora do normal - alguma camisa de corte 

diferenciado, uso de muitos acessórios, maquiagem pesada - raramente encontrava um 

parceiro, permanecendo apenas conversando ou dançando com os amigos. 

 Nas raves de psytrance esse processo se repete. Victor Brandão relatou na entrevista 

em profundidade:  

Muitas meninas só se aproximam dos rapazes pelo corpo que eles tem. Bem como as 

meninas com barriguinha sarada, bonitinhas, com o corpo escultural acabam 

chamando atenção dos homens. Isso acontece bastante, não só em festas de musica 

eletrônica, mas você vê isso em todo o lugar. 

 

Mais uma vez o reflexo da cultura midiática acaba incidindo sobre a atitude dessas 

pessoas, que consomem cada vez mais bens simbólicos lançados pela mídia, principalmente o 

culto a boa forma física e o padrão de se vestir aceito pela cultura local e pela a sociedade 

contemporânea. Em relação aos acessórios usados, o mais citado foram os brincos escolhidos 

por nove pessoas, seguido dos piercings por oito e por último as pulseiras selecionadas por 

seis entrevistados.  

No que diz respeito à subcategoria de drogas nas festas de música eletrônica em Natal, 

dos trinta entrevistados, treze disseram que fazem uso de substâncias ilícitas e dezessete 

afirmaram que não usam. Quando foi perguntado aos treze entrevistados que fazem uso se as 

drogas facilitam a interação, onze disseram que sim. O fato de onze terem afirmado que as 
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drogas ajudam a interação é justificado pelo efeito que algumas provocam nas pessoas. De 

acordo com Simon Reynolds:  

Ecstasy provou ter outras, infinitamente mais aplicações fascinantes. Quando um 

grande número de pessoas tomam ecstasy juntas, a droga catalisa uma estranha e 

maravilhosa atmosfera de intimidade coletiva, um senso elétrico de conexão entre 

completos estranhos. (REYNOLDS, 1999, p.  83, tradução nossa).  

 

Já dos dezessete indivíduos que não fazem uso, quinze alegaram que mesmo sem fazer 

uso tem sua percepção alterada pela música, pelas luzes, cores, etc. Um dos indivíduos 

entrevistados afirmou que já havia experimentado drogas e que realmente elas tinham 

potencializado as atitudes que ele costumava tomar numa festa de música eletrônica. Porém, 

ele declarou que não precisa de nenhum tipo de droga para se divertir com os amigos, para 

dançar, ou até mesmo para “viajar” na música. 
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3.2 - Crystal Club – 7 de março de 2009. 

 

 Natal. Rua Chile. Sete de março. O sol já tinha se despedido há muito tempo da 

Ribeira durante o século XIX. O bairro adormecia. O armazém de número onze, já tinha 

encerrado suas atividades e só tinha como testemunha os candeeiros da rua que iluminavam 

sua frente.  Rua dominada pelo comércio, por trabalhadores que com o final do dia voltavam 

às suas casas. 

 O horário voltava a se repetir, o mês e o dia também, mas o ano é de 2009 e aquele dia 

não era mais um dia qualquer no calendário. A Rua Chile, conhecida como Rua da Alfândega 

outrora, aquele local que antes era popular por ser uma região comercial, ganhava uma nova 

anatomia e fisiologia naquele dia, principalmente o armazém de número onze. O turno 

comercial parecia ter mudado depois de mais de um século, ouvia-se o chacoalhar das balas e 

confeitos, ambulantes vendiam doces, copos e garrafas de água e cervejas naquela sexta-feira 

à noite.  Bem vestidos passavam por ali e começavam a formar uma fila na frente do antigo 

armazém. Algumas pessoas, no bar que tocava reggae, tomavam suas cervejas. Carros 

estacionados e uma fila de pessoas que só fazia aumentar com o passar das horas.  

 O ambiente chamava atenção dos que ali passavam. Dois gigantes vestidos de preto, 

um em cada entrada do local, seguranças de fato. Piso luminoso na entrada, uma fachada nas 

cores branca e preta sem atributos, mas colorida por refletores que davam o tom e a cor da 

arranjo exterior que se propunha esplendoroso como toda a decoração de inauguração e 

abertura. Natal estava ganhando uma casa noturna voltada para o público LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais e transgêneros) que prometia muito house e tribal para seu público. O 

armazém de número onze passara por mais uma metamorfose. No final dos anos 1990, com o 

Figura 2 Entrada Crystal Club 
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projeto de revitalização da Ribeira, aquele local tornou-se uma casa noturna com o nome de 

Downtown Pub e logo em seguida Music Club, para depois, precisamente no dia 7 de março 

de 2009, ganhar um novo nome: Crystal Club. 

 Uma casa noturna nova para um público específico. Vários rapazes e algumas moças 

se acumulavam na frente do local. Alguns rapazes já se conheciam entre si e começavam a 

conversar e a lançar olhares para outros homens. A conversa relatada nos questionários por 

vinte e cinco pessoas como principal forma de interação, já começava a aparecer logo na fila 

de entrada. Concentravam-se muitos jovens do sexo masculino entre vinte a trinta e cinco 

anos de idade. Apesar de ser uma casa voltada para o público LGBT, a maioria eram homens 

gays. Jovens bem vestidos, com roupas de grifes nacionais como a Ellus, a Colcci, a Triton 

(grifes mais citadas nos questionários) e internacionais, algumas apertadas, cujo intuito seria o 

de destacar a forma física daqueles corpos bem trabalhados em salas de musculação e 

ginástica. Bíceps e tríceps saltavam pelas mangas das camisas pólos. A maioria se vestia de 

forma estilizada, predominava a composição calça jeans e camiseta. 

 A cidade estava ganhando uma boate sofisticada – com um padrão bem maior do que 

as outras boates do gênero de Natal - para o público LGBT e no dia da sua abertura, como é 

de praxe em festas de inauguração de casas noturnas, iria trazer grandes nomes da cena 

eletrônica, alguns locais e outros de diferentes cidades. As atrações da noite eram a DJ 

Lobinha, que já tocava em algumas boates em Natal; o DJ carioca Filipe Guerra, que na época 

estava fazendo sucesso com seu hit Brand New Day; o DJ Diego Baez de Fortaleza, que 

juntamente com Lobinha passariam a ser os residentes
53

 da casa. Para finalizar, a grande 

atração da noite era o DJ potiguar Felipe Lira, que na época estava tocando na boate The 

Week no Rio de Janeiro e foi considerado o melhor do ano de 2008 pelos leitores da revista 

DOM voltada para o segmento gay.  

 Na parte interna da Crystal Club, a escolha predominante pelo preto e o branco criava 

uma atmosfera moderna entre as cores. A sofisticação entre o preto e o branco por toda a 

casa-noturna parecia abraçar aquele público, que deslizava seus olhos pelo continuum 

sequencial das duas cores. Público esse que estava bem disseminado nos ambientes da boate, 

uma parte no camarote, outra parte na pista de dança, outra parte em um espaço só para 

convidados. 
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 DJ residente é o DJ contratado da casa-noturna. Sempre toca naquele mesmo local nos dias de funcionamento.  
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 O local possuía uma atmosfera sofisticada, um ambiente clean repleto de signos que 

representavam esse clima luxuoso desde a entrada da boate, a estrutura interna e a iluminação. 

As pessoas, sejam elas dançantes em alguns momentos ou não, comportavam-se de uma 

forma diferenciada. A maioria estava em grupo, alguns casais, poucos eram vistos 

desacompanhados. Como é de costume em ambiente de boate, as pessoas dançavam, 

conversavam, bebiam, observavam o movimento e flertavam.  Os participantes que estavam 

sós no inicio da festa, por volta de meia noite, foram começando a se soltar no decorrer da 

noite. O álcool e a música pareciam facilitar essa liberação. O álcool cumpria a função de 

agregação; seu fluxo, seu aspecto fluido era o que ligava. A festa é o melhor exemplo disso. 

Além disso, ele aumenta o impulso sexual, inaugurando uma dinâmica de união, de 

comunhão, introduzindo uma exacerbação dos sentidos. (MAFFESOLI, 2005). 

Tal conduta era constatada na atitude que as pessoas que estavam na boate passaram a 

tomar. A interação era significativa. Muitos rapazes beijando e abraçando outros, alguns 

garotos dançavam juntos, embora, grande quantidade das pessoas dançavam isoladamente. 

Quase todos os indivíduos que ali se encontravam mexiam muito seus corpos no decorrer da 

noite. É necessário destacar, que nem todas as pessoas estavam tão abertas ao outro, com 

necessidade de sociabilizar-se. Alguns rapazes dançavam e não chegavam a fitar ou paquerar 

ninguém, ficavam sérios, balançavam seus corpos, mas sem expressar nenhum gesto que 

facilitasse a aproximação de outras pessoas. Eles faziam carão
54

. O carão era mais comum no 

início da noite, com o passar das horas, ele não fazia mais sentido, a festa já estava na metade 

e os dançantes estavam ali para se divertir. 

A dança de alguns era provocativa, voluptuosa. As pessoas ali se despiam de suas 

máscaras e podiam ser quem elas não podiam ser no dia-a-dia, paquerar livremente, beijar 

pessoas do mesmo sexo, abraçar aos amigos, em um clima de confraternização desnudo de 
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 Termo bastante utilizado no circuito gay. Fazer carão é fazer pose, esnobar. Ter carão significa ser bonito. 

(PALOMINO, 1999).   

Figura 3 Visão Geral 
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preconceitos sexuais, sem exageros e longe de qualquer pudor. A cena da interação delineava 

uma figuração simbólica dos corpos no espaço. Numa imagem similar à conversação, ela 

evocava uma coreografia na qual os movimentos regrados dos parceiros sutilmente se 

invocavam e se respondiam, criando ritmo e coerência. O conjunto dos movimentos 

implicados nesta coreografia ordinária contribui à circulação de informação entre os parceiros 

do intercâmbio numa configuração coletivamente edificada sobre a simbólica social, à qual 

cada um oferece sua contribuição. (LE BRETON, 2009). A interação naquele lugar 

funcionava como um tipo de dança, ajudando a sociabilidade no local.  

Sociabilidade mediada pelo prazer de estar juntos, de compartilhar várias escolhas em 

comum: o gosto musical, a preferência sexual, a vontade de dançar. O lúdico e todas as suas 

implicações reinavam no ambiente, englobando a sua dimensão musical, coreográfica e 

festiva. Ele era expresso no corpo individual e no corpo coletivo. Na Crystal Club, não era 

mais o individuo, em sua especificidade, que importava, tampouco a dimensão da razão 

predominava, mas uma paixão que alimentava os participantes, característico da integração do 

coletivo e do sensual. 

A sensualidade expressa, seja nos corpos dançando, seja em alguns beijos, 

fomentavam a vontade de interagir. A interação entre os participantes era facilitada por meio 

da música, ela parecia aproximar as pessoas, no momento em que ela despertava vontade em 

alguns de dançar juntos. A música e a dança foram apontadas em segundo e terceiro lugar 

respectivamente nos questionários, como importantes elementos de interação. A dinâmica de 

interação na Crystal Club comprovava as respostas dos questionários. Alguns indivíduos já 

chegavam ao outro dançando, puxavam o parceiro contra o próprio corpo e requebravam até o 

chão de forma sensual, para logo em seguida, em alguns casos, roubar até um beijo. Outros 

começaram a fazer passinhos de dança, movimentando os pés para frente e para trás de acordo 

com o ritmo da música. Mexiam a cintura para um lado, depois para outro, a cabeça, sempre 

erguida, girava para os dois lados, tudo em perfeita harmonia com o house e com o tribal. 

Como os próprios freqüentadores dizem: “A pista está fervendo”. Quando o DJ aumentava o 

volume da música as pessoas gritavam, batiam-se palmas, alguns começavam a pular 

euforicamente. O DJ desempenhava uma função especial na condução da energia entre os 

dançantes. Um guia para os que estavam ali ávidos por uma boa música eletrônica e 

divertimento.   

Muitos indivíduos começaram a trocar carícias entre si. O beijo na boca começou a 

aparecer com mais freqüência. Para Le Breton:  
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O beijo é um gesto simbólico de afirmação da ligação com o outro. O prazer 

partilhado da oralidade se desenrola não apenas no gozo do rosto, mas de toda parte 

onde se aplicam os lábios, pois, no desejo de outrem, tudo é ao mesmo tempo desejo 

e jubilação. O beijo na boca, que comprime os lábios e confunde os corpos, é o traço 

dos amantes. (LE BRETON, 2009, p. 84). 

 

Traço esse que começou a se tornar comum com o passar das horas. Mesmo tendo 

diferentes significados em alguns países
55

, ali ele denotava desejo, necessidade de 

sociabilizar-se com outro, não só por meio de beijos, mas de outras formas interativas. Era 

notável no rosto das pessoas expressões que denotavam liberdade (alguns dançavam com 

olhos fechados e braços abertos), alegria, felicidade, outras permaneciam neutras, apenas uma 

pequena parcela. No decorrer da festa, alguns presentes faziam uso do álcool e de outras 

drogas (um grupo usava LSD e outro Special K no banheiro). É importante destacar que 

apesar da liberalidade da festa, o consumo de drogas ilícitas era feito de forma discreta, por 

isso a procura pelo banheiro, como lugar mais privativo. Essas substâncias deixavam os 

presentes bem receptivos com expressões faciais que mostravam essa abertura ao outro. Não 

só abertura, mas também a vontade de dançar aumentava e as pessoas começaram a ficar mais 

desinibidas. Eles ficavam colocados
56

. É importante salientar que algumas pessoas não 

usavam drogas e dançavam, ficavam receptivos ao outro, sorriam. Sorriso estampado no rosto 

era um exemplo claro. De acordo com Le Breton, o sorriso não é um automatismo 

definitivamente inscrito na natureza do homem, automaticamente executável 

independentemente das circunstâncias. Expressando um ritualismo, ele tem raiz na simbologia 

corporal adquirida pela presença dos outros e constantemente restaurada pelos inúmeros laços 

que se tecem a cada instante entre os sujeitos. (LE BRETON, 2009). 

Não somente o sorriso, como também a fala, olhares, piscadas de olho, beijos, muitos 

abraços eram os diferentes modos de comunicação dos participantes. O corpo emitia diversos 

sinais que facilitavam a interação e a comunicação dos que ali se encontravam. Sinais como a 

roupa, acessórios, forma física ou o próprio comportamento, facilitavam a aproximação entre 

eles. Havia códigos de comportamento e visuais que fomentavam a interação. Códigos esses, 

construídos socialmente e culturalmente. A forma física e maneira de vestir-se facilitava a 

sociabilidade entre os participantes. Para Felipe Tarquínio: 

                                                 
55

 Na Inglaterra, por exemplo, o beijo na boca aparece ao fim de uma longa aproximação, traduzindo um grau de 

confiança e afeição avizinhando o ato sexual. Ao revés, nos Estados Unidos o beijo na boca aparece rapidamente 

e não implica nenhum compromisso. (LE BRETON, 2009). No Brasil, o significado do beijo na boca está mais 

próximo dos costumes norte-americanos. Na Crystal Club, o beijo na boca significava uma necessidade de 

exteriorizar um desejo momentâneo, sem implicar diretamente em um relacionamento futuro. 
56

 Termo muito utilizado no circuito gay. Igual a situado ou turvo. “Ele está colocado” é o mesmo que bêbado ou 

drogado. (PALOMINO, 1999). 



83 

 

 O fato de ter o corpo sarado realmente facilita a interação. Isso é típico da cultura 

daqui de Natal. As pessoas se aproximam se você é muito bonito, se você tem um 

corpo de tal jeito ou se você veste determinada marca. Natal insiste nisso, é uma 

cultura bem provinciana. Se você tem esse tipo de mensagem em você, você está 

com a noite feita. Corpo e roupa facilitam a interação.
57

 

 

  Os rapazes que tiraram a camisa geralmente se aproximavam dos descamisados, os 

mauricinhos comumente relacionavam-se entre eles, em alguns momentos via-se um rapaz 

sarado sem camisa beijando um magro efeminado com uma roupa estilizada. O padrão de 

beleza ditado pela indústria cultural deixa suas marcas. A forma física foi apontada nos 

questionários como o que mais chama a atenção no visual alheio, seguido da vestimenta. Os 

questionários mais uma vez apontam na mesma direção da observação etnográfica.   

As emoções eram externalizadas nas expressões faciais, nas danças, nas atitudes de 

cada participante. Tendo ajuda de drogas ou não, o cenário estava lá armado com seus 

personagens se divertindo. Diversão era a palavra de ordem, um imperativo. E aquelas 

pessoas pareciam não se importar em liberar suas emoções. Apesar de a sociedade ocidental 

caracterizar-se pela moderação dos sentimentos, liberar as próprias emoções possa parecer 

prejudicial aos olhos do outro, seja na dor, na alegria, na tristeza, no ciúme, na raiva, etc. (LE 

BRETON, 2009). Naquela noite, ninguém se preocupava em controlar suas emoções, pelo 

contrário, era preciso exteriorizá-las. Alegria, felicidade, liberdade eram percebidas por meio 

de sorrisos nos rostos, braços abertos e olhos fechados. O ambiente permitia isso. 

Para os que estavam dentro da casa noturna, o tempo era congelado, a madrugada se 

confundia com o dia e a aurora matinal era invisível para quem ainda estava inserido na 

Crystal Club. A música com suas batidas intensas, a dança, a empolgação dos indivíduos, 

mostravam que a última coisa que importava naquele instante era o tempo. Os dançantes, em 

sua grande maioria, estavam sim, preocupados em sentir cada batida emitida pela caixa de 

som, o toque de alguns corpos alheios desenhado por halteres e esteiras, o prazer daquele 

minuto que se estendia por horas a fio. A proposta da festa era durar até ao meio-dia, seguindo 

o modelo das celebrações que acontecem no Rio Janeiro e São Paulo, intituladas de after-

hours. A festa não foi até o sol ficar a pino, terminou por volta das oito horas, o DJ tocava 

enquanto restava uma pessoa sequer. Ao sair do local, alguns ainda deixavam o ambiente 

eufóricos, outros saíam tristes porque a noite já havia acabado. Já passava das sete da manhã e 

há mais de um século atrás os comerciantes estavam abrindo suas lojas para iniciar mais uma 

jornada de trabalho, enquanto que naquele dia as pessoas estavam saindo do que um dia fora o 

armazém de número onze, agora fechando para limpeza após horas de funcionamento. 
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 Dados extraídos da entrevista em profundidade. 
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3.3 - Galpão 29 – E-sessions – 6 de junho de 2009. 

 

 Por volta das onze horas da noite, um rapaz magro, longilíneo, com cabelos pretos e 

uma mecha rosa-choque estava em pé defronte a um bar que funcionava também como boate.  

Vestia uma camisa grande com uma tonalidade rosa bem clara e o desenho de um rosto de 

uma mulher com um olho piscando e um batom vermelho estampado na camisa. Calça jeans 

branca colada no corpo do tipo skinny e uma bota preta de couro que chegava até o joelho. 

Para completar o seu visual diferenciado, usava óculos branco que, no lugar da lente, tinham 

listras brancas. Chupava um pirulito e conversava com seus amigos na porta deste bar. 

 Como esse rapaz, havia outras pessoas com uma aparência bem incomum e roupas 

caracterizadas e estilizadas. Elas estavam esperando para entrar no Galpão 29, casa noturna 

que funciona como boate, bar e local de shows, localizada na cidade de Natal, na Rua Chile, 

nº25 no bairro da Ribeira. Praticamente ao lado da boate Crystal Club. A rua não possuía 

prédios e naquele dia estava com muita movimentação e uma quantidade considerável de 

carros estacionados no meio da rua, alguns com suas malas levantadas e com o som do carro 

quase estourando as caixas acústicas por causa do volume intenso.  Na rua, transitavam jovens 

pertencentes a tribos variadas: mauricinhos, clubbers, surfistas, metaleiros, góticos, alguns 

totalmente vestidos de preto. Os questionários mostraram que, o jovem frequentador de festas 

de música eletrônica em Natal se identifica com mais de uma tribo e transita por vários grupos 

e ambientes, sem ficar engessado em grupos identitários. O Galpão 29 aglutinava diversos 

grupos. 

 Externamente, a pintura do local era toda lilás. Portas, contornos e detalhes na cor 

branca. Na porta de entrada, além dos jovens que estavam reunidos, havia dois seguranças e 

um som montado embaixo de uma tenda tocando música eletrônica. Uma espécie de 

aquecimento para os que ali se encontravam ou estavam no bar bebendo na extremidade da 

rua, que possui sua história, bem como o ambiente. 
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O Galpão 29, durante a década de 1990 era chamado de Blackout e lá aconteciam 

muitos shows de rock e algumas vezes alguns DJs lançavam seus set’s. Nestor já realizava 

algumas festas por lá nesse período. Nessa época, tocavam no espaço bandas de sucesso 

locais como Base Livre, Oficina, Boca de Sino, Inácio toca Trompete, dentre outras. O 

Blackout e a Rua Chile naquela época reuniam as pessoas que gostavam de rock. Atualmente, 

a casa noturna comporta vários tipos de festas, em que se ouvem diferentes estilos musicais 

como pop, rock, MPB e música eletrônica. O ambiente se tornou um local para várias tribos, 

principalmente para os gays e para os clubbers. Um local que não era rotulado de LGBT, 

porém aconteciam muitos beijos entre homens e entre mulheres, dependendo da festa que lá 

ocorresse. Um “ambiente alternativo”, como chamam os frequentadores da casa. 

Apesar de ser um local com um público heterogêneo, o Galpão 29 é o reduto dos 

clubbers de Natal. Vestindo-se de maneira diferenciada, costumam ousar no seu estilo e 

geralmente chamam a atenção das pessoas, despertando no outro desde sustos a reações 

positivas ou negativas. Esse processo de rebuscamento no visual se chama de montação
58

. A 

montação engloba o exagero e o kistsch, os clubbers capricham na maquiagem – batons 

vermelhos ou pretos, sombras fortes - misturando roupas ou acessórios retrôs com algo 

futurista. Couros e sintéticos em geral aparecem também. Para Felipe Tarquínio, que neste dia 

estava montado, declarou:  

Algumas festas eu me montava, não como uma Drag Queen, mas no sentido de ser 

ousado na produção da roupa, você ousar na maquiagem independente de ser 

homem ou mulher. Algo que transmita design, comportamento, atitude, moda. Se a 

gente fizesse isso hoje iam dizer que a gente estava imitando a Lady Gaga. O que a 

gente fez há dois anos atrás é o que Lady Gaga está fazendo hoje. Está é a proposta 

de montação: construir um personagem andrógino, pela diversão.
59
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 Esta palavra define o modo de vestir em voga na noite paulista do início dos anos 90. „Se montar‟ é a gíria que 

do universo dos travestis de rua, em que „montada‟ é o homossexual que se encontra vestido de mulher. O termo 

se espalhou para a vestimenta clubber em si, quando montação passa a significar também uma maneira mais 

extravagante, fashion ou caprichado de vestir. (PALOMINO, 1999). 
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 Dados extraídos da entrevista em profundidade. 

Figura 4 Visão parcial da entrada 
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No processo de montação, o corpo se resignifica. Os signos adquirem novas 

roupagens, são confundidos e misturados. As roupas e os acessórios atribuídos ao sexo 

feminino, vestem um homem, o couro usado para confeccionar bolsas e sapatos transforma-se 

em saia ou calça, os significados são metamorfoseados. A combinação de cores e formas no 

vestuário dos clubbers aponta para uma necessidade de criar algo novo, conceitual, diferente, 

que não se encaixe em rótulos ditados pelas tendências da moda. E a festa daquela noite 

abraçava esta tribo, permitindo maior ousadia na apresentação visual. 

 Na noite de 6 de junho de 2009, iria acontecer a festa E-sessions no Galpão 29. Tal 

festa geralmente acontece uma vez por mês e em outubro desse mesmo ano iria fazer três 

anos. Idealizada por Raquel Maia, a festa quase sempre se realizava neste mesmo recinto. 

Uma vez, os seus organizadores promoveram-na em um barco, navegando sobre o rio 

Potengi, tendo o crepúsculo como testemunha daquela celebração eletrônica.  

De acordo com a definição de uma frequentadora no perfil da festa no Orkut:  

A E.Sessions é uma festa que engloba o encontro de pessoas que procuram 

qualidade musical. Um ambiente de open minds onde não existe preconceito, onde a 

cultura é o rebolation. Uma festa de sorrisos, de amigos, daqueles que apreciam as 

Figura 5 - Felipe montado 
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vertentes eletrônicas, daqueles que vibram e viajam de encontro ao que o DJ toca em 

seus sets.
60  

 

E naquele dia especificamente os artistas eletrônicos que iam se apresentar garantiam 

grandes “viagens” para o público. As atrações eram o DJ Bee, que já tocava no local; o DJ 

Felps, também já popular na casa; a proprietária do recinto, a DJ KaPosadzki, contração de 

Karol Posadzki (cantora e ex-vocalista da banda Inácio toca Trumpete) e a grande atração da 

noite era o live do Rock Roots Revolution - dupla de DJs de São Paulo, formada por Fábio 

Smeili e Willian Santos.  

O Galpão 29 possui dois ambientes, porém geralmente só abre um. Algumas vezes em 

dias de grandes festas com várias atrações os dois são abertos. Naquele dia, em específico, 

apenas um estava liberado e completamente cheio.  Internamente, esse ambiente tinha como 

cores predominantes o preto, o lilás e o branco. Com algumas paredes ainda não rebocadas, o 

local parecia ainda que se encontrava em processo de construção. As paredes tinham vinis 

fixados sobre os tijolos sem reboco e discos-voadores desenhados nas mesmas. Parecia haver 

uma comunicação entre os vinis e os óvnis. Os signos visuais do ambiente obedeciam a certa 

harmonia, dialogavam entre si. A porta de entrada era enorme e toda trabalhada na tonalidade 

branca, já as paredes do hall de entrada pintadas na cor preta. Neste hall tinha uma escada 

prata que dava acesso à parte superior do outro ambiente que não estava funcionando. Ao 

contrário da Crystal Club, o local possuía uma aparência antiga, mal acabada, com uma 

atmosfera underground e bem escuro. Devido à falta de luminosidade no local, não era 

possível ver bem o rosto das pessoas. 

A escuridão do lugar era explicada pela sua pouca iluminação. Dois bares estavam 

disponíveis para o público naquele dia, o que já foi citado anteriormente e outro, com a parede 

na cor branca e com listras pretas, que se localizava ao lado de onde o público dançava. 

Público esse muito heterogêneo e bem relacionado entre si. Uma boa parte dos que lá se 

encontravam eram pessoas que se conheciam. Havia, em alguns momentos, um intercâmbio 

entre os diferentes grupos: via-se mauricinhos conversando com clubbers, patricinhas 

beijando homens gays e surfistas, nerds beijando mauricinhos. A casa já possuía um time de 

frequentadores específicos e fiéis ao recinto. Pouquíssimas pessoas foram vistas isoladas, e as 

que assim estavam, no decorrer da noite começaram a conversar e interagir com outros 

indivíduos. 
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 Dados extraídos do perfil da festa no site de relacionamento Orkut. Visitado no dia 15 de setembro de 2009. A 

definição foi dada por Isabel Pimentel, freqüentadora da festa. Site: 

http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=443845508120996532 
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                  Figura 6 Frequentador da casa 

 As pessoas que lá se encontravam eram bem extrovertidas, gesticulavam bastante ao 

conversar, sorrindo a maior parte do tempo e fazendo coreografias entre si – passos de dança 

que pareciam ter sido ensaiados em casa -. Alguns levaram apitos e durante a apresentação 

dos  DJs começaram a sintonizar as batidas eletrônicas da música, com o som do apito e a 

coreografia. Tudo em harmonia. Uma verdadeira apresentação para quem estava observando. 

O som dos apitos juntamente com as batidas do bumbo eletrônico parecia penetrar cada poro 

da epiderme dos dançantes. O fato de estar-junto nutria aquele corpo social de vitalidade. As 

ações, as danças, os gestos eram imitados por contágio, parecia um vírus que se espalhava 

pelo ar e contaminava aqueles corpos pulsantes. Os dançantes compartilhavam de um 

envoltório sensorial entre eles iniciando um processo empático. A música, a dança, o espírito 

lúdico do ambiente constituíam provavelmente a matéria desse envoltório comum em que um 

se interessa pelo outro e brinca de descobri-lo. (CYRULNIK, 2009). O outro, a dança e a 

música eram os três ingredientes para que o corpo social do Galpão 29 funcionasse. 

Especialmente a música. As batidas quebradas do electro instigavam a dança. É importante 
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destacar que algumas pessoas não interagiam muito, ou não interagiam, ficavam apenas 

bebendo vendo os outros dançarem. Havia incomunicação também. 

 A empolgação dos indivíduos só fazia aumentar, principalmente quando a grande 

atração da noite, o Rock Roots Revolution entrou em cena. Fábio Smeili e Willian Santos 

pareciam que estavam lendo a mente dos dançantes, eles controlavam a temperatura da pista, 

e naquela noite estava bem alta. Os dois artistas eletrônicos tinham um feeling para perceber o 

que a pista desejava. A comunicação entre os DJs e o público era plena. Gritavam-se em 

uníssono, saldavam o grupo com uma salva de aplausos e quando a dupla lançou a primeira 

música quase todos começaram a pular e dançar como se a noite fosse acabar naquele 

instante. De acordo com Felipe Tarquínio, frequentador assíduo da casa:  

O local que frequento é composto por tribo de pessoas jovens, de 17 anos a 30 anos. 

E rola uma interação. Lá tem desde homossexuais a rockeiros, playboys, pessoal 

alternativo. Eu acho que o grupo que interage menos é o dos playboys, são mais na 

deles. Mas, já vi um grupo de gays dançando e de repente chegava uma tribo de 

rockeiros héteros e começavam a dançar todos juntos.
61

 

 

 O corpo daqueles jovens parecia explodir em alegria. Dançava-se muito, seja 

isoladamente ou em grupo. O espiral de som conduzia todos que ali estavam, todos eram 

varridos pela música, que guiava o corpo, as emoções, a energia do ambiente, as sensações. 

As batidas emitidas pelas caixas de som vibravam o chão do local e atravessava a pele dos 

dançantes, unindo-os. A música, o ambiente e a estrutura física dos dançantes se juntavam 

para um criar um corpo espaçado, panorâmico. Bodyscape, de fato. 

Era nesse corpo espaçado que a sociabilidade se realizava. Para que a troca emocional 

ocorresse era preciso mais que um amontoado de carnes pulsantes e sim uma música e um 

ambiente que facilitasse sua realização. E a concretização desta troca era visível no Galpão 

29. Por volta das três horas da manhã não se via ninguém parado, havia muita interação. 

Interação essa também mediada pela música, pela dança e pela postura que aquelas pessoas 

adotavam. A música agia como um importante estimulante para a dança, ela fazia com que os 

presentes sincronizassem seus passos com as batidas eletrônicas, além disso, despertava em 

alguns uma vontade de rebolar-se de forma sensual e erótica, na maior parte das vezes em 

pares. A música realmente facilitava a sociabilidade no local. Sorriso estampado no rosto de 

alguns denotava uma expressão de alegria e facilitava a sociabilidade em alguns momentos. 

Os jovens que responderam os questionários afirmaram tomar uma postura alegre e receptiva 

nesses locais. A sociabilidade não se realizava sem a presença do outro. O outro se torna uma 
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peça indispensável para a vida em sociedade e para a fisiologia humana. De acordo com Boris 

Cyrulnik: 

(...) sem a presença de um outro não podemos nos tornar nós mesmos, como revelam 

na tomografia as atrofias cerebrais das crianças privadas de afeto. Para desenvolver 

nossas aptidões biológicas, somos obrigados a nos descentrar de nós mesmos para 

experimentar o prazer e a angústia de visitar o mundo mental dos outros. Para nos 

tornarmos inteligentes, temos de ser amados. O cérebro, que era a causa do impulso 

para o mundo externo, torna-se aqui e conseqüência de nossas relações. 

(CYRULNIK, 2009, p. 5). 

 

Relações essas facilitadas por meio da música, da dança, de conversas no ouvido – o 

som estava muito alto – e das drogas. No início da noite algumas pessoas tomavam 

refrigerantes e consumiam bebidas alcoólicas, não tinha sido visto ninguém, ainda, fazendo 

uso de substâncias ilícitas. Porém, no desenrolar da festa, alguns indivíduos começaram a 

fazer uso de drogas, seja no banheiro, ou no espaço que ficava atrás do DJ, onde as pessoas 

geralmente ficavam descansando nos puffs e bancos disponíveis. Esse espaço funcionava 

também como um tipo de chill-out, apesar de não ter música lenta para as pessoas 

repousarem, o volume do som lá era menor e o local era aconchegante.  E por ser um lugar 

acolhedor, fazia com que as pessoas conversassem melhor e alguns momentos trocassem 

carícias entre si. 

Como na Crystal Club, no início da festa não havia quase ninguém se beijando apenas 

os casais que já chegavam ao local de mãos dadas. As horas foram se passando e os beijos, os 

abraços, as carícias foram começando a aparecer com uma maior frequência. O abraço e o 

beijo na boca respectivamente foram os exemplos de contatos físicos mais citados nos 

questionários. Diferentemente da Crystal Club em que quase todos os casais formados eram 

gays, na E-sessions tinha vários pares de heterossexuais e de lésbicas se beijando, contudo a 

maioria eram homossexuais do sexo masculino. O Galpão 29 era sinônimo de diversidade, 

variedade expressa no seu público.  

Público esse que ao final da festa não queria que a noite tivesse fim, inclusive o rapaz 

magro, de aparência diferenciada, com calça skinny branca, e corpo longilíneo. Já passavam 

das cinco horas da manhã, havia bem menos gente no local, mas o jovem com a mecha rosa-

choque no seu cabelo estava lá de olhos fechados, sem se importar com os ponteiros do 

relógio, para ele o tempo havia congelado. Dançava sem parar, sentindo as batidas da música 

no seu coração e deixando toda a emoção daquele momento invadir seu corpo por inteiro.  
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3.4 - Sítio do Forró – Sun System – 04 de Julho de 2009. 

 

 Duas horas da madrugada. Ao sair da BR 304, as sinalizações indicavam a entrada 

para uma rua de barro esburacada. A ausência de iluminação pública prevalecia em direção ao 

Sítio do Forró, localizado na rua da Águia Piscinas, na estrada de Macaíba
62

. Os carros 

passavam naquela via totalmente isolada de qualquer sinal de urbanização. Não havia prédios 

nem casas. Só a vegetação como testemunha. O barro não ajudava. A direção e os bancos do 

carro tremiam e a subida da poeira cegava os faróis dianteiros. Depois de sair da BR 304, 

aquela rota de acesso parecia não ter fim e a noite mal tinha começado.  

 Durante o percurso, o chacoalhar dos carros só fazia aumentar em direção à entrada do 

local. Na chegada, os veículos eram posicionados nas extremidades da rua – escondida pela 

natureza que a rodeava -, parando ao lado de cercas de arame farpado. Ausência de 

estacionamento. A atmosfera bucólica dominava aquele espaço. 
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 Município do Rio Grande do Norte distante 18 km da capital estadual, Natal. 
 

 

Figura 7 - Da direita para a esquerda, o Rapaz Magro e seu amigo 
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 Parecia uma granja. Muros cor de rosa, pilares vermelho telha em contraste com o 

azul escuro do portão. Nome na tonalidade branca sobre o desenho de uma tábua, coqueiros 

pintados nas paredes laterais da entrada.  No portão de acesso, duas motos paradas, dois 

homens com calça jeans e camiseta básica. Um deles, inclusive, usava um boné. Eram os 

seguranças da festa. Já passava três horas do seu início. Não havia fila, tendo em vista que 

nesse tipo de festa os participantes chegam bem depois do horário inicial em diferentes 

intervalos de tempo. Entrava um, quinze minutos depois, mais três, vinte minutos em seguida, 

mais dois e assim sucessivamente. Números e horários aleatórios.  A música já dava para ser 

ouvida. Batidas intensas.  

 O bumbo eletrônico estava acelerado e o psytrance ditava as regras para os dançantes. 

O Sítio do Forró naquela madrugada tinha mudado de identidade para receber uma rave. A 

festa se chamava Sun System e para os participantes estava apenas no início. Aquela 

celebração eletrônica programada para começar as vinte e três horas e iria até as onze horas da 

manhã do dia cinco, doze horas de festa sem intervalos. 

  A rave iria reunir DJs da cena local como Airton e Claudinho, e um convidado da 

Paraíba, o DJ Specktro. Porém, as grandes atrações da noite eram o time de artistas 

eletrônicos de Brasília: Gustavo Manfroni, que iria apresentar um live com seu projeto Burn 

in Noise; e os DJs Swarup
63

 e Zumbi presenteariam os ouvidos dos dançantes com o projeto 

The First Stone. Depois da apresentação dos lives, a festa terminaria com os sets do DJ Zumbi 

e Swarup.  

Um público que já foi bem mais presente nesse tipo de festa em Natal nos anos 

anteriores de 2005, 2006 e 2007. Naqueles anos, as raves Naturalize, Don‟t Stop, Paradise, 

Private Edition dominavam a cena local. As festas costumavam ter cerca de mil pessoas, o 

psytrance estava em alta, e o movimento tinha grande representatividade nas raves em Natal.  

Todas essas comemorações eletrônicas aconteciam em lugares abertos, granjas, sítios, praias, 

em contato direto com a natureza, que era uma das suas principais características. Nos anos de 

2005, 2006 e 2007 a cena trance alcançava sua fase áurea em Natal.  

Mas a Sun System não tinha mais essa quantidade expressiva de pessoas, o evento 

devia ter em média umas trezentas pessoas. Um dos fatores que apontam para a diminuição do 

público é o surgimento de modinhas que algumas pessoas trouxeram, esquecendo a essência 

do movimento trance. De acordo com Victor Brandão, frequentador assíduo desse tipo de 

festa:  
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 Dono e produtor do maior festival de música eletrônica do Brasil, o Universo Paralello. 
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Com o Youtube, os adolescentes gostam de ver os vídeos das festas que acontecem 

no Rio de Janeiro e São Paulo e acabam trazendo para cá. Há alguns vídeos que 

atribuem valores a coisas fúteis que não acrescentam nada para a cena. Antigamente, 

existia uma interatividade por meio de conversas e danças, hoje em dia, existem 

aquelas dançinhas como o rebolation
64

, e isso acaba afastando as pessoas que 

frequentavam antes as raves. O pessoal não vê mais aquela essência que existia nas 

festas.     

 

 Mesmo esse tipo de festa tendo perdido um pouco da essência como afirmou Victor, 

as pessoas que ali se encontravam estavam ávidos por batidas eletrônicas, pois enfrentar 

barro, distâncias, porque era longe da cidade, e estar disposto a enfrentar doze horas de festa, 

só poderia ser coisa para fã e aficcionado, ou melhor, um tranceiro de plantão. Apreciadores 

que pagaram antecipadamente o valor de vinte reais, para quem conseguiu comprar no 

primeiro lote. No segundo, o preço subiu para vinte e cinco reais e na hora do evento estava 

por trinta reais. Em média, o valor cobrado para festas desse porte era esse mesmo, 

principalmente na Sun System que garantia grandes atrações. Apesar de a festa estar prevista 

para iniciar às vinte e três horas, grande parte do público só começou a chegar ao Sítio do 

Forró depois das duas horas da manhã.  

Ao entrar no local, existe um caminho de cimento em que nas laterais podia se ver 

pequenos coqueiros iluminados com um refletor verde. À direita dessa rota de cimento era 

onde as pessoas dançavam. Lá, a festa realmente acontecia. Havia uma pequena área coberta 

em que o DJ tocava e algumas pessoas dançavam ali. A maioria dos dançantes se concentrava 

nos arredores da área coberta, principalmente à direita e à esquerda. Neste espaço coberto, a 

decoração era típica destas festas.  Planetas de isopor; cadeia de moléculas conectadas – 

remetendo ao MDMA, composto ativo do ecstasy - ; sputiniks (estrelas infláveis) nas cores 

rosa e laranja; todos esses objetos presos no teto compondo a ornamentação do local.  

E para completar o arranjo decorativo, na mesa do DJ, foi feita uma espécie de altar: 

em cima dela, havia cogumelos feitos de isopor e o pano rosa que cobria a mesa tinha a face 

de um alienígena pintada. Nada era muito exagerado em relação às raves do Rio de Janeiro e 

São Paulo em que a produção capricha na decoração sem medir gastos, afinal, o retorno é 

garantido. A decoração era apenas um complemento, para a grande estrela da noite que era a 

música eletrônica.  
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 É um tipo de dança que surgiu nas raves de psytrance no Brasil e foi espalhada pela Internet. Sua principal 

característica é movimentar os braços e as pernas de forma solta, pelo solo, onde o dançante parece deslizar na 

superfície. 
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A iluminação, apesar de ser pouca, tinha bastante luz negra e poucos equipamentos 

específicos. Eram vistos refletores em algumas árvores nas cores verde e rosa. Na verdade, era 

o sol o grande instrumento de iluminação da Sun System, o próprio nome da festa remetia a 

ele, tendo em vista que depois do amanhecer aquelas pessoas começaram realmente a viajar 

no turbilhão sonoro. Existe inclusive uma comunidade no Orkut sobre esse tipo de 

configuração que as raves passam a ter pela manhã. A comunidade intitulada de “É de manhã 

que a rave bomba” com mais de vinte e quatro mil componentes só reforça o aumento da 

euforia entre os participantes quando o sol anuncia seu nascimento e os DJs selecionam as 

melhores músicas para lançar ao seu público. 

Público esse, que possuía um estilo próprio de vestir-se. Os homens usavam bermudas 

da moda surfwear, camisetas básicas ou regatas, alguns usavam correntes de prata/aço. Uma 

parcela considerável possuía tatuagens e o corpo sarado, alguns eram “bombados” com o 

corpo inchado por anabolizantes e/ou halteres. Grande maioria estava com óculos escuros e 

Figura 8 DJ em ação 
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roupas de marcas como Billabong, Mormai, Quicksilver, Oakley
65

. Alguns chegavam a tirar 

camisas e ficavam dançando apenas de bermudas. As mulheres eram magras e altas, usavam 

shorts, batinhas e vestidos leves, pouco chamativos. Vale salientar que esse tipo de festa está 

diretamente conectada com a moda surfwear, mas esse tipo de vestimenta não se limita às 

raves de psytrance. Em shows de reggae, a maioria dos presentes se veste dessa maneira. O 

estilo passava um ideal de desapego, demonstrava atitude, algo que remetesse ao slogan “paz 

e amor” do movimento hippie, uma proximidade maior com a natureza. O estilo do ambiente 

se comunicava com o dos frequentadores e estava conectado diretamente com o 

comportamento dos participantes. Victor Brandão, na entrevista em profundidade, relatou um 

episódio que aconteceu em uma das raves em que ele estava: 

Teve uma festa que eu fui e vi quatro rapazes usando o mesmo óculos escuro, era do 

modelo Juliet da Oakley. Eu falei para o meu amigo: „olha ali o bonde do Juliet.‟ Eu 

nem sei se eles se conheciam, mas estavam todos próximos um do outro usando o 

mesmo óculos escuro. Quatro óculos idênticos. As meninas com saias curtas e 

calçado do tipo plataforma. Às vezes eu acho que eles nem gostam de se vestir dessa 

forma, mas se vestem para se sentirem inseridos dentro de um grupo. 

  

Tribo com suas características próprias, desde o estilo de se vestir ao comportamento. 

A conduta adotada por esses jovens passava uma imagem de serenidade, paz, harmonia. 

Durante a madrugada uma boa parte dançava sozinha sem interagir com o outro, dançavam de 

olhos fechados, imersos na sua própria individualidade. Pouca interação era percebida. Já pela 

manhã apesar de continuarem dançando sozinhos, a energia, a empolgação entre eles era 

maior, quase todos estavam dançando. Pareciam estar em estado de sinergia completa, um 

sentimento de comunhão os unia. Diferentemente dos outros locais visitados, ali quase não 

havia contato físico, nem troca de olhares, beijos ou abraços. As pessoas que ali estavam não 

tinham como objetivo paquerar, o intuito era apenas o de dançar, vivenciando a experiência 

da música no corpo, sentido cada batida alimentar o corpo individual e social de energia.  

Corpos impregnados de uma forte carga simbólica que remete à preeminência do grupo. 

Alguns símbolos nascem no grupo, permitindo igualmente o prosseguimento do sentimento 

que o grupo nutre por si mesmo. O símbolo é a causa e o efeito de toda vida societal. 

(MAFFESOLI, 2003). Naquela noite os participantes eram alimentados de música. 

Uma potência sonora que vinha em bpms e fazia com que não quisessem parar de 

dançar. A música, juntamente com o uso de drogas - não se via quase ninguém consumindo 

bebidas alcoólicas, porém bastante água -, facilitava toda essa empolgação que era 

exteriorizada ao mesmo tempo por meio de expressões no rosto que denotavam alegria, 
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 Estas marcas produzem peças voltadas para o estilo surfwear. Camisas regatas, bermudas de tactel 

confortáveis, óculos com um design estiloso são suas maiores expressões. 
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tranquilidade, prazer, transe. Transe, alcançado também pelo trance. De acordo com um 

parceiro de etnografia, Gustavo Sobral, que vivenciou também essa experiência de observação 

participante:  

A expressão seja na contorção do corpo, quando se dança, seja nos olhos que se 

fecham, ou seja no uso dos óculos escuros (barreira ao olhar do outro? Vontade de 

não estabelecer um foco, uma direção para o olhar? Só aquele que experimenta 

poderá dizer; aquele que observa, apreende essa intenção) é de total desvinculação 

do ambiente externo, para uma viagem interior. O participante passa a conviver com 

ele mesmo. Nesta viagem interior o condutor é a música. Parece-me que se trata de 

uma experiência individual em um meio coletivo. A imagem é de fruição plena, bem 

estar, transe. O gestual se desenvolve na dança. Pernas, braços, tronco, todos os 

membros estão implicados, enquanto a mente flutua na e pela música. 

 

Um sentimento oceânico parecia invadir o corpo daqueles dançantes. Sentimento esse, 

que remonta sua origem a fase primitiva do sentimento do ego
66

. Seu conteúdo ideacional é de 

uma sensação de eternidade, uma „unidade com o universo‟. Freud afirma que através de 

práticas de ioga, de transes, de êxtases, pelo afastamento do mundo, uma pessoa pode 

despertar em si novas sensações e sinestesias, consideradas estas como regressões a estados 

primordiais da mente que há muito tempo foram recobertos. (FREUD, 1996). 

As sensações, as saídas de si, o sentimento de completude era alcançado também por 

meio da música, que cumpria o papel de conduzir, como o próprio público frequentador 

denomina, a vibe entre os dançantes. Expressões no rosto que passavam a impressão de 

harmonia, tranquilidade era bem comum. Quando pedidas para responderem sobre a emoção 

nas festas de música eletrônica, as pessoas escolheram o sentimento de harmonia como 

segundo mais citado nos questionários. Pela manhã, quando o DJ aumentava o volume da 

música e acelerava as batidas, os presentes pulavam e gritavam em uníssono. As pessoas se 

sentiam livres, dançavam despretensiosamente como se não tivesse ninguém olhando, 

entrando na esfera da subjetividade lúdica, onde cada um contribui de sua maneira para que 

aquele corpo social funcione, ganhe vida. Gustavo teve uma impressão parecida com a que 

está sendo relatada aqui. Pare ele:  

Não conheço a música eletrônica. Seus estilos, sua melodia ou forma de composição 

(tonalidade, etc e tal). Mas, me parece que, como toda música instrumental, há o alto 

e o baixo momento. É no alto que se dá a virada. Digamos que na introdução (o 

baixo momento), quando uma nota se repete, os participantes recebem a música e 

agem como se aquele princípio que durará cerca de dois, três minutos, fosse o 

prenúncio para o ápice, que será quando a entrega, a vibração, será total, e a 

vibração também. É neste ápice que literalmente os corpos se soltam e se entregam 

plenamente ao êxtase. 

 

O êxtase é o máximo da realização de si e de superação de si, da síntese bem sucedida 

de si com outro ou com o mundo, da felicidade da comunhão. É uma experiência culminante 
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que encontra um fim em si mesma e ganha valor supremo: é o apogeu da festa, o ápice da 

mística, o cume do amor. (MORIN, 2005). Os jovens na Sun System, por meio do êxtase que 

seus corpos alcançavam, elevavam sua sensibilidade ao máximo, extrapolavam seus sentidos.  

Sentidos tributários do êxtase, que naquela noite era alcançado pela música, pelas 

drogas – principalmente o ecstasy e o LSD, que são as substâncias ilícitas mais usadas nessas 

festas – e pela dança. A dança era uma das maiores formas de comunicação. Apesar de não se 

tocarem ao dançar, alguns dançavam um em frente ao outro, emitindo movimentos que 

entravam em perfeita sincronia com a música. Cada um dançava da sua maneira, porém ao ver 

todos juntos pareciam que eles obedeciam a um tipo de coreografia em que aqueles corpos 

eram conduzidos por cada batida emitida pela caixa de som. Uma consonância naquela 

emissão de movimentos dançantes, que embora aqueles passos não tenham sido ensinados 

como são os passos do forró ou tango, são passos peculiares, uma dança singular. A dança 

funciona como um importante fomentador da interação. Victor Brandão, na entrevista em 

profundidade declarou:  

Figura 9 - Público da festa 
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A dança nessas festas é importantíssima. De fato, um elemento de interação. Quando 

o DJ dá a virada na musica todo mundo começa a dançar no mesmo momento, os 

sorrisos, os abraços começam a aparecer, até os gritos.  
 

As respostas dos questionários comprovam a impressão de Victor. Os questionários 

apontaram o sorriso, como o segundo gesto que mais chama a atenção no outro. Naquele 

momento nada precisava ser dito. A música, a dança, as expressões no rosto dos presentes 

falavam por si só. Para Maffesoli: 

A dança coletiva, com todo o seu substrato erótico, seja ela „dança de possessão‟, 

cuja análise interessa ao antropólogo, seja desrecalque pontual de jovens das grandes 

cidades ou de pequenos municípios, permanece sempre como dança nupcial, que, no 

ritmo do tempo, responde como um eco às profundas pulsões cósmicas, ao mesmo 

tempo em que condiciona a estruturação social. (MAFFESOLI, 2005, p. 106). 

 

Já passava das oito da manhã e a festa ainda estava com muita gente, quase ninguém 

havia ido embora. Aquele público parecia que só sairia dali quando a festa chegasse ao seu 

fim. Depois daquela noite, o Sítio do Forró já não era mais o mesmo, o local havia 

presenciado algo inédito, não mais rapazes com calças jeans, camisas de botão, cintos e botas 

de couro bebendo cerveja em demasia ou moças de salto alto, bem vestidas e com muita 

maquiagem; não mais jovens dançando juntos, abraçadinhos, os passos do forró, mas sim um 

público diferenciado desse e uma música que não era cantada. A identidade daquele espaço 

naquele 4 de julho havia passado por metamorfose sonora junto com todas as suas 

implicações. 
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Considerações Finais – E as batidas continuam... 

 

 Natal trilhou e está trilhando sua história no universo da música eletrônica. Com altos 

e baixos a cena ainda respira e tem público apreciador. Estilos musicais aparecem, outros 

morrem, outros permanecem. Raves, como as de psytrance, acontecem em menos frequência 

e com o número menor de pessoas, mas os tranceiros de plantão estão ai, ávidos para saberem 

quando será a próxima rave. Todo fim de semana, festas são realizadas no Galpão 29, sob o 

comando de vários DJs, inclusive Felipe Tarquínio conhecido como DJ Galaxxxy, lançando 

aos participantes set’s de electro não-comercias, com batidas pesadas como o próprio DJ 

considera.  

 Três meses antes do fechamento da Crystal Club, a casa-noturna Vogue mudou de 

endereço e aumentou o seu espaço, oferecendo grande estrutura para o público LGBT. Será 

ela responsável pelo fechamento do clube? Talvez. As festas de música eletrônica continuam 

espalhadas pela cidade. Novas festas, novas propostas, público heterogêneo. No dia 12 de 

junho a Bapho aconteceu, organizada pelos mesmos realizadores da festa PUM, que veio com 

um apelo estético diferenciado, priorizando a montação, a imagem do corpo. Corpo-signo. 

 Corpo e sociabilidade sempre protagonistas na noite eletrônica natalense desde as 

primeiras festas até os dias atuais. A música eletrônica e as emoções nutrindo o movimento de 

forte carga de vitalidade, incentivando os organizadores a sempre procurarem por inovação e 

o público por dança, por diversão. As festas não cessam, nem a busca por elas. A necessidade 

do outro também nesses lugares se torna imperativa. Outro, que em contato com o outro 

germina a sociabilidade desde a pré-história.  

  Sociabilidade essa, que algumas vezes só acontece durante a festa, não permitindo o 

germinar de laços de amizades ao sair das festas de música eletrônica. Apesar de serem 

fenômenos efêmeros, esse tipo de festa acontece todo fim de semana em Natal, com o mesmo 

público frequentador, e, em alguns momentos, possibilita o nascimento de vínculos sociais. É 

o caso de Filipe Tarquinío que, segundo ele, a maioria dos amigos que ele tem hoje, conheceu 

na noite natalense, dançando principalmente. Victor Brandão afirmou: “O gosto em comum 

pela música e outras afinidades, fez com que grande parte das pessoas que conheci em raves 

se tornasse meus amigos. Criei laços.” Nestor complementa:  

Apesar de estar morando em Recife, fiz grandes amigos nas raves aí em Natal. Esse 

é o principal motivo que me faz ir à Natal: rever meus amigos que conheci na noite 

potiguar e nada melhor para reunir a galera (sic) do que fazer uma festinha no meu 

próximo retorno. 

 

 O caminhar investigativo nas festas de música eletrônica em Natal possibilitou o 

fortalecimento de vínculos com pessoas já conhecidas e a sociabilização com desconhecidos, 
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que se tornaram conhecidos com o tempo desta pesquisa. A dança, a música, o corpo, a 

interação que foi percebida nesses lugares, apontou para uma necessidade que os 

frequentadores têm de sociabilidade, de diversão, de prazer. O ser humano precisa disso tudo 

para viver, como já citado anteriormente, a dança, a música, a festa, o lúdico, a sociabilidade 

são elementos universais que estão enraizados na matriz arquetípica do anthropos. As festas 

de música eletrônica funcionam como um recorte, no meio de um panorama festivo, que 

alimenta o corpo social. De acordo com Maffesoli: 

A música techno, por sua própria velocidade, proporciona uma sensação de parada. 

Dá uma impressão de estabilidade dentro do movimento. E não é um dado sem 

importância, a este respeito, que um dos prazeres consista em remexer na lama. 

Símbolo dos mais claros do desejo de se estabelecer na terra. Deter o tempo que 

passa, portador de nossas angústias, ao mesmo tempo encenando as figuras 

monstruosas dos sonhos infinitos, é efetivamente um paradoxo significativo, o de 

um enraizamento dinâmico. (...). É este paradoxo que permite entender a 

criatividade dos “ravers” em transe que encontram no descontrole animal um 

acréscimo de energia para suas vidas cotidianas. (MAFFESOLI, 2004, p. 160). 

 

A história das festas de música eletrônica em Natal, as pessoas, o movimento ainda 

têm muito a dizer. Para Maffesoli (2004, p. 171): “Nada desaparece da memória coletiva”. As 

leituras não cessam. O ciclo não para. Esta reflexão é apenas um set de DJ dentro do universo 

da música eletrônica. Chega um momento em que é preciso parar e registrar os 

acontecimentos. Tatuar a impressão dessas pessoas sobre o mundo em que vivem de alguma 

maneira, seja por meio da escrita, de fotos ou de depoimentos. 

Escrita, fotos, depoimentos, leituras que dizem muito sobre o tema em questão. Mas o 

conhecimento sobre este assunto não se encerra aqui. As festas, as pessoas, as músicas, as 

danças, as leituras, o conhecimento parece não cessar. Não ter fim. Para Morin:  

A consciência de que o saber é incompleto está certamente bem disseminada, mas 

ainda não tiramos as lições disso. Assim, construímos nossas obras de conhecimento 

como casas com teto, como se o conhecimento não estivesse a céu aberto. 

Continuamos a produzir obras acabadas, fechadas ao futuro, que fará surgir o novo e 

o desconhecido, e nossas conclusões dão a resposta segura à interrogação inicial 

somente com, in extremis, nas obras universitárias, algumas novas interrogações. 

(MORIN, 2005, p. 39). 

 

 Pretendeu-se neste texto trazer um pouco do universo da música eletrônica em Natal, 

responder a algumas perguntas e trazer novas. Como realmente eram as festas nas casas-

noturnas em Natal na década de 1980 e 1970? Como as pessoas se comportavam? Havia 

muita interação? Como ela se efetuava? Como os gays se expressavam neste período na vida 

noturna natalense? E os heterossexuais? E o corpo? E a música? E a sociabilidade? Muitas 

questões e a procura por respostas não pára. Como a música eletrônica, de batidas intensas, 
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este trabalho foi alimentado pelas mesmas e parece não terminar como a própria música 

eletrônica, mas a necessidade de um ponto final se torna imperativo. 
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APÊNDICE A – Questionário 

 

Corpo e sociabilidade nas festas de música eletrônica em Natal 

Meu nome é Thiago Tavares e estou realizando uma pesquisa sobre a interação das pessoas 

nas festas de música eletrônica aqui em Natal. Gostaria de contar com sua colaboração. Nesta 

pesquisa abordarei temas como: corpo, origem social e outros. 

Esta pesquisa faz parte de um projeto de dissertação de mestrado em Ciências Sociais pela 

UFRN. Sua opinião sincera é muito importante para meu estudo. Garanto sigilo de todas as 

informações e opiniões de todos os entrevistados. Qualquer menção a opinião particular será 

feita sob uso de iniciais do nome. Desde já agradeço sua contribuição.  

 

Identificação 

1- Nome  

 

 

2- Idade: ________ 

 

3- Endereço Residencial:  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4- Email/ Celular/Telefone: 

 

 

5- Sexo: 

(  ) Feminino                  (  ) Masculino 

 

6- Escolaridade: 

(  ) Ensino Fundamental     (  ) Ensino Médio Incompleto   (  ) Ensino Médio Completo  

(  ) Superior Incompleto (  ) Superior Completo        (  ) Pós-Graduação      (  ) Outros 

 

7- Você trabalha? 

(  ) Sim                           (  ) Não 

  

8- (SÓ SE SIM NA PERGUNTA 7) Em que você trabalha? 

___________________________________________________________________________

_ 

                                           

Indicadores sociais 

 

9- O imóvel que você mora é: 

(  ) Alugado          (  ) Compartilhado 

(  ) Próprio            (  ) Outros Qual? ________________ 

(  ) Cedido 

 

10- Quantos cômodos têm o imóvel em que você mora?  

__________ 

 

11- Dos itens de conforto abaixo quais você possui em casa? 
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(  ) Mp3/Mp4                                          (  ) Câmera fotográfica digital 

(  ) I- pod                                                (  )  Microondas    

(  ) Notebook                                          (  ) Lavadora de roupas 

(  ) Computador pessoal                          (  ) Internet banda larga 

(  ) Aparelho de DVD                             (  ) Internet 

(  ) Televisão de LCD ou de Plasma        (  ) TV por assinatura 

(  ) Condicionador de ar                          (  )  Carro 

 

12- Você costuma usar roupas de marca? 

(  ) Sim                          (  ) Não 

 

13- (SÓ SE SIM NA PERGUNTA 12) Que marcas costuma usar? 

 

 

Corpo 

 

14- Você pratica alguma atividade física? 

(  ) Sim                      (  ) Não 

 

15- (SÓ SE SIM NA PERGUNTA 14) Qual atividade? (Caso seja mais de uma cite 3) 

 

 

16- Ter um corpo sarado é importante? 

(  ) Sim                     (  ) Não 

 

17- Você possui tatuagem? 

(  ) Sim                    (  ) Não 

 

18- Tem algum piercing? 

(  ) Sim                    (  ) Não 

 

19- Já fez alguma cirurgia plástica? 

(  ) Sim                    (  ) Não 

 

20- (SÓ SE SIM NA PERGUNTA 19) Qual cirurgia? 

 

 

Grupos/ tribos 

 

21- Você se identifica com alguma dessas tribos? Marque no máximo 3 opções. 

 

(  ) Mauricinho/ patricinha             (  ) Pagodeiros   

(  ) Rappers                                    (  ) Funkeiros 

(  ) Surfistas                                   (  ) Clubbers 

(  ) Nerds                                       (  ) Tranceiros 

(  ) Metaleiros                                (  ) Skatistas 

 

Entretenimento – Festas de música eletrônica (raves/danceterias) 

 

22- Escreva em duas palavras o que vem à mente quando você pensa em raves? 
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________________________________________________________________________ 

 

23- Qual seu estilo de música eletrônica favorito? (Marque no máximo 3) 

(  ) Trance                                       (  ) Industrial            (  ) Outros. Qual? _____________ 

(  ) Psy                                            (  )  Drum and Bass  

(  ) House                                       (  )  Minimal     

(  ) Electro                                      (  ) Maximal     

(  ) Tribal                                        (  ) Techno 

 

24- Que tipo(s) de sentimento(s) a música produz em você nesse tipo de festa? (Pode marcar 

mais de uma alternativa- no máximo 3 alternativas). 

(  ) Alegria                                    (  ) Satisfação 

(  ) Tristeza                                   (  ) Ódio 

(  ) Tranqüilidade                          (  ) Amor    

(  ) Completude                             (  ) Outros. Qual? ______________________ 

 

25- Você interage com outras pessoas nas festas de música eletrônica? 

(  ) Sim                                            (  ) Não 

 

26- (SÓ SE SIM NA PERGUNTA 25) Essa interação se dá por meio de que? (Pode marcar 

mais de uma alternativa – marque no máximo 3 alternativas) 

(  ) Conversas                                   (  ) Música 

(  ) Danças                                        (  ) Contato físico 

(  ) Drogas                                         (  ) Bebidas alcoólicas  

 

27- (SÓ SE SIM NA PERGUNTA 25) O DJ ajuda nessa interação? 

(  ) Sim                                           (  ) Não 

 

28- (SÓ SE SIM NA PERGUNTA 27) De que maneira ele ajuda? 

 

________________________________________________________________________ 

 

29- Que tipo de postura você adota nessas festas? (Pode marcar mais de uma alternativa- no 

máximo 2) 

(  ) Alegre                     (  ) Neutro(a) 

(  ) Sério(a)                   (  ) Sensual         

(  ) Receptivo(a) 

 

30- Você realiza algum tipo contato físico nas festas de música eletrônica? 

(   ) Sim                        (   ) Não 

 

31 – (SÓ SE SIM NA PERGUNTA 30) Que tipo(s) de contato físico? (Pode marcar mais de 

uma alternativa- no máximo 3) 

(  ) Beijo na boca                   (  ) Sexo       

(  ) Beijo na bochecha            (  ) Pegação – amassos/ sarros 

(  ) Abraço                             (  ) Dançar junto  

(  ) Aperto de mão                 (  ) Outros. Qual? ______________________ 

 

32- Que tipo de gesto lhe chama mais atenção no outro nesse tipo de festa? 

(  ) Um sorriso                       (  ) Um beijo 
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(  ) Uma piscada no olho       (  ) A maneira de dançar 

(  ) Um aceno                        (  ) Outros. Qual? ______________________ 

 

33- O que lhe chama mais atenção no visual do outro? (Marque no máximo 2 alternativas) 

(  ) A forma física                (  ) Acessórios no corpo (brincos, piercing, pulseiras)       

(  ) A vestimenta                  (  ) Tatuagem 

(  ) A expressão facial          (  ) Outros. O que? ________________________ 

 

34- Que tipo de acessórios você usa nessas festas? (Marque no máximo 3 alternativas) 

(  ) Brincos                           (  ) Malabares 

(  ) Pulseiras                         (  ) Outros. Qual?__________________________ 

(  ) Piercings 

 

35- De que forma você se comunica nessas festas? (Marque no máximo 4 alternativas) 

(  ) Fala                                (  ) Contato físico        

(  ) Dança                                 (  ) Música                 Outros. Qual?______________________ 

(  ) Expressão facial             (  ) Olhar 

 

36- Você faz uso de substâncias ilícitas em tais festas? 

(  ) Sim                  (  ) Não 

 

37- (SÓ SE SIM NA PERGUNTA 36) O uso das drogas facilita a sua interação com os 

outros? 

(  ) Sim                 (  ) Não 

 

38- (SÓ SE NÃO NA PERGUNTA 36) Mesmo não fazendo uso de tais substâncias sua 

percepção é alterada pela música? Luzes?  

(  ) Sim                 (  ) Não  

 

39- O que você sente nas festas de música eletrônica? 

(  ) Felicidade                      (  ) Harmonia 

(  ) Tristeza                          (  ) Angustia 

(  ) Amor                             (  ) Vontade de transar 

(  ) Tranqüilidade                (  ) Outros. O que? _________________________ 

 

40- Ao sair você continua sentindo a mesma coisa? 

(  ) Sim                              (  )  Não 

 

41- (SÓ SE NÃO NA PERGUNTA 40) O que você passa a sentir? 

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Entrevista Informal 

 

Observar: 

3.1 – Estilo de vestir: Adereços/acessórios (bijuterias, piercings, bonés, chapéus, lenços) 

___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

3.2 – Gestos/expressões faciais  

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3.3 – Entonação de voz, gírias  

 

 

Perguntar: 

1) Você freqüenta sempre esse ambiente? 

_______________________________________________________________ 

 

2) Por que você freqüenta esse local? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3) Você conhece pessoas aqui? Faz amizades?  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4) Você interage com seus amigos aqui? E com novas pessoas? De que maneira?  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5) O que ajuda você interagir com outras pessoas? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6) O que você sente ao escutar esse tipo de música neste local? 

________________________________________________________________ 

 

7) Você responderia a um questionário mais detalhado para ajudar na pesquisa? 

________________________________________________________________ 

 

E-mail: _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

APÊNDICE C – Roteiro de observação etnográfica 

 

Etapas da observação 

 

1) Pré-observação (feita pelo pesquisador) 

1.1 – Nome do estabelecimento: _______________________________________ 

1.2 – Endereço: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

1.3 – Tipo de atividade: _______________________________________________ 

1.4 – Que tipo de música toca no local? 

        (  ) Rock    (  ) Reggae      (  ) Axé     (  ) Pagode   (  ) Funk  (  ) MPB   (  ) Outros 

1.5– Nas raves ou quando a casa noturna possui vários ambientes e apenas um toca 

música eletrônica que tipo de estilo toca no ambiente:  

(  ) House  (  ) Psytrance  (  ) Electro  (  ) Techno  (  )  Drum and Bass  (  )  Hip Hop  (  )  

Outros 

 

1.6– Público:  

Faixa de idade: ____________ 

Perfil identificável por estilo: (  ) Roqueiro  (  )  Moderno  (  )  Clubber (  )  Hippie   (  

)  Mauricinho/Patricinha  (  ) Pagodeiro   (  )  Surfista  (   ) Básico (  ) Tradicional (  ) 

Outro.  Qual ___________________ (  )  Indefinido 

 

1.7– Forma de divulgação do estabelecimento ou de eventos que promove (folhetos, 

cartazes, flyers, mala-direta, rádio, orkut, etc.)  

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

         

Atenção: Recolher exemplares dos materiais para o arquivo da pesquisa. 



112 

 

2) Observação do local externo (feita pelo pesquisador)  
 

2.1 – Exterior do prédio (descrever as características da fachada, posicionamento do local 

em relação à rua, descrevendo: se o acesso é evidente ou escondido, se há pichações 

ou grafites, se existem letreiros e outros aspectos relevantes, tais como existência de 

seguranças; cores marcantes; detalhes arquitetônicos relevantes e/ou inusitados) 

 

 

 

 

 

 

       

2.2 – Entorno (aspectos da rua, prédios, trânsito, movimento de pedestres) 

       _____________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________ 

 

      2.3 – Local e forma de compra de ingresso e acesso ao estabelecimento (segurança, 

facilidade/dificuldade, fluxo de freqüentadores) 

 

 

 

      ________________________________________________________________________ 

       

3) Observação do ambiente interno (feita pelo pesquisador)  

 

3.1)– Decoração do ambiente (objetos utilizados, cores, detalhes)  

 

 

 

       ________________________________________________________________________ 
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3.2)–  Iluminação ( lasers, globos, gelo seco, equipamentos ) 

 

 

 

 

3.3) Comunicação Visual (Perceber o que os objetos dizem de si próprios, a imagem que o 

ambiente transmite) 

 

 

 

 

 

3.4) Frequentadores (Descrever os signos comunicantes): 

3.4.1) Tipo de roupas dos participantes (estilo, marcas, cores das roupas, acessórios no 

corpo, tatuagens, piercings)  

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

3.4.2) Comportamento entre os participantes (sozinho ou em grupo) 

 

 

 

 

3.4.3 ) Interação entre os presentes (Se existe interação, contato entre os participantes, 

descrever de que maneira se efetua – beijos, conversas, sexo, dança, pegação) 

________________________________________________________________________ 
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     3.4.4) Expressão facial  (descrever o tipo de expressão dos participantes, seus gestos, 

posturas) 

__________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

     3.4.5) Modo de comunicação das pessoas (descrever como as pessoas se comunicam na 

festa) 

 

 

 

 

 

 

 

    

   3.4.6)  Descrever o papel da música nesse ambiente (como as pessoas reagem a certos 

ritmos, o que fazem quando a música aumenta ou diminui, perceber se as batidas eletrônicas 

facilitam a interação, a sociabilidade) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

    3.4.7) O que as pessoas consomem no local (especificar bebidas, drogas, comida) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

   

 3.5 Descrever a relação entre estilo dos freqüentadores e estilo do ambiente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Flyers e folders das festas 

 

 
Figura 11 Flyer da E-sessions. 

 

 

Figura 12 Flyer da primeira festa PUM. 

Figura 10 Folder da festa de inauguração 

da Crystal Club. 
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                                 Figura 13 Folder de divulgação da Sun System 

 

 

 

 

 

                   Figura 14 Folder de divulgação da segunda edição da Naturalize 
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Figura 15 Folder de divulgação da festa Bapho 
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ANEXO B – Matérias sobre as festas de música eletrônica no jornal local Tribuna do 

Norte. 
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