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RESUMO 
 
Com base numa pesquisa de cunho etnográfico realizada numa festa rave em 
Maringá/PR e partindo de depoimentos de minhas próprias experiências pessoais, 
proponho perguntar se as festas de música eletrônica são manifestações de um ritual 
contemporâneo das sociedades urbano-industriais. O objetivo geral é compreender os 
sentidos atribuídos pelos jovens às suas práticas de entretenimento vivenciadas nas 
edições da Playground Music Festivals. As análises envolveram as experiências que a 
música eletrônica tocada num alto volume estabeleceu com os corpos dos jovens 
presentes na festa, expressando, num fenômeno performático como a dança, uma 
forma de vivenciar uma experiência ritual intensificada sensorialmente. Além disso, 
esses eventos apresentam uma novidade de entretenimento a mais que são o parque 
de diversão e o bungee jump, oferecendo uma nova forma de diversão que intensifica o 
êxtase desejado durante a festa. Conclui-se que essas festas de música eletrônica são 
expressões de um ritual performático de intensificação das experiências sensoriais 
através da velocidade e da aceleração da música eletrônica e dos brinquedos 
mecânicos na festa. 
 
Palavras-chave: festa rave, experiência sensorial, ritual. 
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Esse artigo sobre festas rave e música eletrônica tem como objetivo 

refletir de que forma a festa Playground Music Festivals em Maringá/PR no mês de abril 

de 2011 dramatizou um ritual. Através da relação entre a música eletrônica e a dança, 

dos brinquedos e do bungee jump1 na festa, acompanhados pelo consumo de 

psicoativos2, os jovens participantes procuram por práticas de intensificação da 

experiência sensorial para curtir, principalmente, a possível sensação de êxtase. Dessa 

forma, as rave dramatizam um ritual através de processos performáticos que 

intensificam a experiência sensorial, sensitiva, emocional e inter-relacionada. 

 

Segundo a literatura sobre o tema, essas festas surgiram quando, em 

meados de 1960, o movimento hippie norte-americano sofreu fortes repressões por 

grande parte da sociedade tradicional, principalmente quanto ao uso deliberado de 

psicoativos sintéticos (produzidos em laboratórios) como o LSD, um ácido lisérgico que 

provoca diferentes percepções da realidade ao ser absorvido pelo organismo. Essa 

repressão levou à migração dessas pessoas para outras regiões do planeta expandindo 

a cultura hippie pelo mundo (CAVALCANTI, 2005, sn). 

  

Na Índia, no estado de Goa, nessa época, havia uma tolerância maior às 

diversidades culturais e a região recebia estrangeiros do mundo todo. Estes se 

encontravam em espaços de celebrações musicais onde uma cultura mais 

espiritualizada era vivenciada por adeptos dos ideais hippies, celebrando suas festas 

em lugares de paisagens naturais ao som do rock psicodélico, estilo musical que surgiu 

na década de 1970 nos Estados Unidos casando o rock and roll às viagens 

alucinógenas do LSD, conhecido também como hippie-rock. 

  

                                                           
1
 O bungee jump é considerado um esporte radical que consiste em saltar em queda livre de pontes e torres, 

normalmente, com uma corda elástica amarrada aos tornozelos. Ultimamente, observamos essa prática em 

exposições e em grandes eventos musicais, onde uma torre, um guindaste e um colchão de ar colocado no chão são 

armados para o salto por uma equipe treinada e com todas as condições de segurança. O salto provoca a liberação de 

uma grande quantidade de adrenalina no organismo dando a sensação de prazer intenso. 
2
 Substâncias que agem sobre a mente quando ingeridas pelo organismo, proporcionando diferentes percepções e 

sensibilidades. 
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Nos anos de 1980, a música eletrônica europeia foi introduzida nesse 

meio, mesclando-se com a psicodelia e a espiritualidade da cultura da região. Nessas 

festas de Goa, que logo se espalharam pelo mundo, surgiu o estilo musical Goatrance, 

consolidado a partir da música eletrônica e pelo toque de transcendência espiritual que 

a cultura local proporcionava. Esse estilo musical deu origem ao Psytrance, o mais 

tocado nos eventos de música eletrônica que impulsiona a corrente elétrica do corpo e 

embala as festas.  

  

O estilo musical Psytrance é caracterizado pela batida rítmica do tempo 

entre 135 e 165 bpm (batidas por minuto) e possui uma melodia composta através de 

sintetizadores e programas musicais digitalizados que permitem ao músico produzir 

músicas interminavelmente. Ele se subdivide em algumas vertentes: Full On, 

Progressive e Dark. Essas vertentes se diferem pela quantidade de bpm com os quais 

são construídas. Apesar da diferença de velocidade entre elas, Anunciação (2010, p. 

13) define, em seu trabalho de conclusão de curso, que “o Psy Trance de modo geral é 

caracterizado pela proposta de levar o ouvinte a um estado de espírito transcendental 

através de seus efeitos melódicos, hipnóticos e psicodélicos”. 

  

No Brasil, foi na região de Trancoso, na Bahia, que começou a cena das 

festas rave. No final da década de 1980, estrangeiros que frequentavam essas festas 

em outros lugares do mundo vieram para o Brasil em busca de novas paisagens 

naturais para a realização dos eventos. Na década seguinte, apareciam as primeiras 

festas no estado de São Paulo, popularizando-se pelo país no final do século XX e 

começo do século XXI. Até hoje, elas reúnem milhares de pessoas nos principais 

festivais que ocorrem ao longo do ano nas principais cidades do país.  

 

O mundo das rave é um palco de festividade dançante e experiências 

ligadas à música eletrônica que, até chegar como ela é nos dias de hoje, passou por 

um processo que acompanhou o desenvolvimento de novas tecnologias na produção 
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musical3. Esses eventos envolvem diversos elementos simbólicos inter-relacionados 

que são excitados pelos sentidos como a visão, através da decoração, e a audição, por 

meio da música eletrônica, levando seus participantes a vivenciarem uma realidade de 

experiências alternativas e fortes emoções ao atual contexto cultural. 

 

Esse universo criado pelas festas de música eletrônica age sobre os 

sentidos do corpo. É através das experiências sensoriais e sensitivas que as pessoas 

experimentam um estado diferente da realidade numa experiência com o consumo de 

psicoativos como a maconha, o LSD e o ecstasy4, ou apenas na interação com a 

música eletrônica e com o ambiente festivo que levam aos jovens participantes a uma 

característica constante nas rave de intensificar a experiência sensorial e sensitiva. 

 

Essas festas tornaram-se fenômenos sociais relevantes no Brasil pelos 

fatores polêmicos que as envolveram com as leis. Reunir em grandes festivais milhares 

de pessoas movendo-se ao som altíssimo e repetitivo da música eletrônica, dançar sem 

parar por várias horas, fazer usos abusivos de psicoativos na busca por um prazer 

desenfreado, não são práticas vistas com bons olhos por alguns setores da sociedade. 

 

Numa reportagem jornalística exibida no programa de televisão 

Fantástico da TV Globo sobre a Playground realizada em São José do Rio Preto no 

interior de São Paulo, os jovens participantes são vistos como vítimas da mistura entre 

festas rave e parque de diversão5. Segundo a reportagem, numa “festa de música 

eletrônica no volume máximo, bebidas e drogas à vontade”, os jovens correm “sérios 

riscos” de vida ao, ao mesmo tempo, entrarem nos brinquedos, numa tentativa de 

intensificarem os efeitos da maconha, da cocaína e do ecstasy, ficando de cabeça para 

baixo e rodando em alta velocidade, chegando a ficar a 20 metros de altura.  

 

                                                           
3
 Para maiores detalhes sobre a tecnologia eletrônica e digital na produção musical ver Arango (2005), Ferreira 

(2008) e Gohn (2007). 
4
 O ecstasy é circulado no mundo em forma de comprimidos feitos em laboratórios e causa alterações da percepção 

sensorial do consumidor. Ficou conhecido como a “pílula do amor” e ganhou notoriedade a partir da moda das rave. 
5
 Rave radical adrenalina e drogas é o nome dado à festa no começo da reportagem disponível na internet 

http://www.youtube.com/watch?v=ZG3peMdoEMc e capturada em 06/05/2011. 
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Na reportagem, segundo o cardiologista Eduardo Sargi, o batimento 

cardíaco de um jovem que consome drogas pode chegar a 180 batidas por minuto e, 

num brinquedo com o coração já acelerado, ocorre uma descarga de adrenalina no 

sangue, o que “pode levar a uma arritmia que é um batimento irregular do coração e 

levando até a morte”. 

 

Para um dos organizadores da festa, André Melo, é impossível fazer um 

evento sem o consumo de álcool ou drogas, qualquer que seja a natureza do evento. 

Na Playground, diz ele à reportagem, há um entretenimento a mais, que são os 

brinquedos, para o jovem usar cada vez menos a droga e a bebida. No entanto, 

observamos que os discursos do repórter, do cardiologista e do organizador, não 

compreendem os significados que esses jovens atribuem para suas formas de consumo 

na festa. 

 

Diferente destes discursos, a experiência etnográfica permite um 

conhecimento construído através da batida do pulso do investigador nos eventos, 

trazendo uma perspectiva diferente para pensar e compreender as festas de música 

eletrônica enquanto rituais no atual contexto cultural da sociedade urbano-industrial. O 

antropólogo Victor Turner (2008) entende que os rituais são momentos excepcionais na 

vida social da sociedade e expressam os conflitos inerentes a ela de uma forma 

dramatizada. Assim, as rave dramatizariam certos conflitos inerentes à sociedade atual. 

 

Os jovens participantes das rave entregam-se à diversão da festa numa 

experiência que envolve velocidade e aceleração aumentando a potencialidade de 

intensificar as sensações corporais. Jeolás e Kordes (2010, p. 173), numa pesquisa 

realizada em Londrina/PR sobre os “rachas” de carros e motos, indicam que é como 

eles buscassem experiências de intensificação das sensações corporais através da 

velocidade, envolvendo risco de vida, como uma forma de reagir ao mundo massificado 

e às formas de controle social e autocontrole. Esses ritos quando bem-sucedidos, quer 

dizer, quando não levam à morte, permitem aos jovens uma possível transformação 
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provisória de si mesmos criando um novo significado para sua vida, podendo ser 

transmitido aos outros. 

  

De acordo com Jeolás e Kordes (2010, p. 179), através de diversas práticas de risco, os 

jovens se arriscariam para escaparem da indiferença e do tédio cotidiano e para 

desfrutarem, pelo menos momentaneamente, de experiências sensoriais intensas que 

dão, pelo menos momentaneamente, felicidade e sentido, intensificando a vida. Essas 

práticas variam de acordo com diferentes culturas juvenis no mundo. 

 

No dia 16 de abril de 2011, fui até Maringá/PR com duas amigas para 

participar da Playground, a primeira no estado do Paraná. Nela, as diversas 

experiências vividas por nós envolveram de forma significativa a música, a dança e as 

sensações nos brinquedos. 

 

Na festa, embalados na madrugada pelo Psytrance executado pelos 

produtores musicais diante de suas ferramentas eletrônicas e digitais que ofuscavam a 

cena com imagens de vídeos em um telão no palco da festa, dançamos por vários 

momentos como se uma corrente elétrica passasse pelos nossos corpos. A dança 

ganhava caráter coletivo manifestando-se de maneira mais aglomerada na frente do 

palco, na pista de dança, quando várias pessoas dançavam juntas embora cada uma 

de maneira singular, acompanhando a música eletrônica num ritmo frenético.  

 

Ao entrar na pista de dança colorida pelas luzes do palco à noite e pela 

tenda durante o dia dando a impressão de transpor a outro universo e transformar o 

momento da dança em algo criativamente único, a interação com a música do DJ (o 

tocador e produtor de discos) dá forma às experiências que proporcionam boas 

sensações e lazer.  

 

Para Ferreira (2008), a utilização das novas técnicas e tecnologias nas 

pistas de dança nas boates norte-americanas na década de 1970 que deram início à 

música disco representou uma maior eficácia de controle que os DJs exerciam sobre a 
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sua relação com a pista de dança. Equipados pelos mais novos aparelhos eletrônicos, 

tinham nas mãos um poder de criar um som, um estilo de música que se adaptava ao 

movimento da pista de dança. A dança, com mais movimentos e agilidade, 

impulsionava a criação de um estilo musical que se multiplicaria pelo mundo 

modificando-se em vários estilos e proporcionando diversas experiências sonoras. 

 

Durante a segunda metade dos anos 1970 o DJ passou 
da condição de simples receptor e reprodutor de 
gravações que tinham inúmeras outras funções além 
daquela específica à sua relação direta com seu público 
para a de produtor especializado de gravações voltadas 
especificamente para essa relação. E qual era a 
especificidade dessa relação? Uma certa sinergia entre 
som e movimento que, quando bem conduzida, podia 
produzir experiências extraordinárias e não raro 
consideradas xamânicas (FERREIRA, 2008, p. 196). 

 

Abreu (2007, p. 3), pesquisadora que frequentou e ajudou a organizar 

rave na década de 1990, ainda evidencia a dança na rave como a linguagem universal 

de comunicação, atuação e produção de sentido privilegiada, que sustentada pelos 

impulsos elétricos da música eletrônica e pelo incentivo de psicoativos químicos torna-

se coletiva e “bomba” a energia para a transcendência a outros universos paralelos. 

 

A experiência nas rave, impulsionadas pela música eletrônica, é 

canalizada na busca de um objetivo comum, o de curtir a festa e a música eletrônica, 

expressado através da vibe, um sentimento de bem-estar e empatia. Abreu (2007, p. 7), 

observou que a “vibe é expressão de comunhão, um compartilhar de sensações e 

emoções”. Cabelo, um participante das rave, numa entrevista de agosto de 2004 

realizada por ela, definiu: “A vibe é a comoção geral, é a loucura em grupo”. Como uma 

corrente dentro das festas, a música eletrônica é tocada num volume tão alto que, além 

de ouvi-la, nós podemos senti-la através das ondas sonoras que batem no peito quando 

estamos de frente para palco e é como se a vibe envolver-nos como um todo. 
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Na Playground, fui com o objetivo de analisar a relação que a música 

eletrônica tocada num alto volume estabelece com os corpos dos jovens presentes na 

festa, expressando, num fenômeno performático como a dança, uma forma de vivenciar 

uma experiência ritual intensificada sensorialmente. Contudo, além da dança, outra 

forma de vivenciar novas experiências chamou a atenção com as diferentes formas de 

entretenimento que a festa oferecia. O parque de diversão representou um elemento a 

mais que intensifica a experiência sensorial e sensitiva e tornou-se um fenômeno 

peculiar nas rave. 

 

Havia apenas dois brinquedos no parque de diversão que foram 

frequentados intensamente: o samba e o kamikaze, além do bungee jump que, para 

saltar, pagava-se cinquenta reais à parte, além do ingresso. Neste eu não fui, o que 

parece contraditório uma vez que a proposta é vivenciar essas experiências, e se a 

busca aqui é pela velocidade e aceleração na intensificação das sensações, o bungee 

jump é o que parece oferecer a maior experiência catalizadora para essas sensações. 

 

À noite, experimentamos o samba. O desafio nele é ficar em pé e dançar 

enquanto a máquina gira, deslocando o corpo. Minha sensação no brinquedo quando 

ele começou a girar foi de perder o controle sobre o meu corpo como se estivesse 

entregue totalmente à máquina. Após alguns instantes, a sensação de controle do 

corpo começa a voltar, porém, sempre à mercê do controle imposto pela velocidade do 

giro da máquina.  

 

Durante essa experiência, um jovem até arriscou ficar em pé e começou 

a dançar no momento em que o brinquedo girava lentamente. Quando, porém, o 

brinquedo começa a dar voltas numa velocidade maior, o jovem volta a sentar e, no 

jogo de sensações com a máquina, impõe-se externamente um domínio mecânico 

sobre o corpo.  

 

No kamikaze, fui convencido a brincar com a máquina depois que 

minhas amigas foram primeiro e voltaram do brinquedo dizendo que era muito bom. 
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Logo veio, então, uma vontade de experimentar o brinquedo. Nele, entramos numa 

gaiola de ferro que vai ganhando impulso e velocidade até ficar de ponta cabeça e girar 

360 graus até cinco vezes seguidas. Antes de entrar nele, a minha sensação era um 

pouco de aflição, já que meu coração estava acelerado pela dança durante a noite, mas 

desapareceram ao sair dando lugar a um estado de euforia.  

No momento que estive dentro da gaiola de ferro, minha sensação foi de 

não possuir qualquer controle sobre o que estava acontecendo no momento, perdendo 

totalmente a noção de tempo. Ao abrir os olhos enquanto ele girava em 360 graus, 

entreguei-me totalmente à contemplação do momento que misturava a cor verde do 

pasto em volta da festa com o azul do céu e a tenda toda colorida, dando uma 

sensação indescritível como nunca vivido antes. 

 

Sendo possível descrever certos conteúdos das minhas sensações e as 

dos outros jovens naquele momento, podemos visualizar as expressões performáticas 

que consumam essas experiências: berros e gritos eufóricos saíam dos corpos 

extasiados6. Essas são atrações combinadas que agitam o ambiente festivo do evento 

proporcionando novas experiências intensificadas.  

 

Efetivamente um tipo de experiência em flow que, de acordo com 

Dawsey (2005, p. 171), é o “envolvimento total da pessoa naquilo que ela faz”, 

referindo-se ao termo que Victor Turner (1982b) discute. Essa experiência parece 

produzir uma sensação que quebra o fluxo de pensamentos cotidianos e a pessoa 

envolve-se como um todo numa fusão da ação com a consciência e a perda do ego 

produz um senso de harmonia com o universo. Penso que é esse tipo de experiência 

compartilhada quanto ao relato encontrado na internet7: 

 

                                                           
6 Podemos visualizar essas expressões performáticas no kamikaze acessando a internet através de vídeos postados 

pelos próprios participantes em http://www.youtube.com/watch?v=3MzO5MHMzeQ e 

http://www.youtube.com/watch?v=-7NxVLaj98s que comunicam aos espectadores as experiências vividas pelos 

jovens naquele momento. Capturados em 06/05/2011. 
7
 Enquanto eu navegava na comunidade virtual da Playground em Maringá/PR, perguntei, como membro do grupo, 

qual o ingrediente da festa que instigava as pessoas a participarem dela, não me identificando como pesquisador 

naquele momento. Disponível em http://www.orkut.com.br/Main#CommTopics?cmm=106433831. Capturada em 

13/04/2011. 
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o poder de esquecer a babilônia, os problemas, o 
trabalho, entre outros. 
a energia que rola entre a galera... ver num todo, 
simpatia e felicidade transbordando... 
a união de milhares de pessoas cantando e batendo 
palmas ao mesmo tempo. 
a sensação que vc só sente naquele exato momento 
onde a música explode e vc grita, 
jogando pra fora tudo que te fez se sentir mal como se 
tivesse purificando a alma. 
coisas que até hj vi e senti poucas vezes, na Tribe e na 
Out por exemplo. 

 

No ensaio Dewey, Dilthey e Drama: um ensaio em Antropologia da 

Experiência (2005) presente no livro The Anthropology of Experience (1986) resultante 

de um simpósio sobre Antropologia da Experiência com Edward Bruner e Barbara 

Myerhoff, Victor Turner (2005, p. 178) traz a visão do filósofo John Dewey sobre a 

experiência, da qual compartilha parcialmente. Ele diz que Dewey (1934) sustentou que 

as obras de arte, inclusive as obras teatrais, são “celebrações, reconhecidas como tais, 

da experiência cotidiana” (ordinary experience). 

 

No livro From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play (1982a, 

p. 17-18), Victor Turner ensaiou uma etimologia da palavra inglesa “experiência”, 

derivando-a da base indo-européia per, com o significado de “tentar, aventurar-se, 

correr riscos”. A derivação grega perao, que significa “passar através” também chama a 

atenção de Turner porque evoca a ideia de ritos de passagem. Para ele, “experiência e 

perigo vêm da mesma raiz”, comenta Dawsey (2005, p. 163). 

 

Há, assim, uma dicotomia em relação à palavra “experiência” que o 

filósofo Wilhelm Dilthey (1914) captou na sua distinção entre “mera experiência” e “uma 

experiência”. A “mera experiência” é a passiva resignação e aceitação dos eventos. 

“Uma experiência” é “como uma pedra num jardim de areia Zen, destaca-se da 

uniformidade da passagem das horas e dos anos e forma aquilo que Dilthey chamou de 

uma ‘estrutura da experiência’”. Ou seja, ela não tem um início ou um fim arbitrários, 
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mas tem o que Dilthey chamou de “uma iniciação e uma consumação”, esclarece 

Turner (2005, p. 178-179). 

  

Ele continua dizendo que todos nós já tivemos certas experiências ao 

longo da vida que foram “formativas” e “transformativas” envolvendo sequências 

distinguíveis de eventos externos e de reações internas a eles como as iniciações em 

novos modos de vida como formatura, casamento, aniversários, entre outros. Algumas 

dessas experiências formativas são pessoais, outras são compartilhadas com outras 

pessoas.  

 

Turner (2005, p. 179) diz que “Dilthey via tais experiências como tendo 

uma estrutura temporal ou processual – elas são ‘processadas’ através de estágios 

distinguíveis” e interrompem o comportamento rotinizado e repetitivo. Estas 

experiências iniciam-se com choques de dor ou prazer e invocam precedentes e 

semelhanças de um passado consciente ou inconsciente e “as emoções de 

experiências passadas dão cor às imagens e esboços revividos pelo choque no 

presente”.  

 

Logo em seguida, ocorre uma necessidade de encontrar significado 

naquilo que se apresentou de maneira desconcertante, através da dor ou do prazer, e 

coverteu a “mera experiência” em “uma experiência”. Isto ocorre quando tentamos 

juntar passado e presente, relacionando a preocupante experiência presente com 

resíduos de experiências passadas, se não semelhantes, pelo menos relevantes. 

Quando isso ocorre “emerge o tipo de estrutura relacional chamado ‘significado’”. A 

experiência completa-se na expressão de uma forma performática e, dessa maneira, 

Turner (1982a) entende que o estudo das performances na busca dos significados 

simbólicos é essencial na Antropologia da Experiência, exatamente porque a 

performance consuma a experiência. 

  

A experiência singular na rave converte-se em práticas como 

performances rituais. Como diz o teatrólogo Richard Schechner (2003, p. 25), “[...] no 
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século XXI, as pessoas têm vivido, como nunca antes, através da performance”. Ele 

aponta que é particularmente difícil separar arte e ritual e entende a performance como 

“comportamento restaurado” que inclui várias ações com recombinações de 

comportamento antes exercido sendo “marcado, emoldurado ou acentuado” em 

circunstâncias culturais específicas, embora as pessoas possam estar inconscientes 

disso. 

  

Atualmente, a aplicação teórico-metodológica da noção de performance 

é bem ampla, diversa e interdisciplinar. Para entender essas experiências nas rave, 

parto da noção de performance que está relacionada às discussões antropológicas 

sobre os estudos das formas expressivas.  

 

De acordo com Silva (2005, p. 42), no campo das Ciências Sociais, a 

noção de performance é empregada, principalmente, por dois eixos teóricos. O primeiro 

deles refere-se ao modelo de estudo sociológico da realidade social construído por 

Erving Goffman, tendo como referência o teatro e a teoria dos jogos para a 

interpretação analítica do comportamento dos indivíduos na vida cotidiana em situações 

face a face. Na sua definição, o “mundo social” é um “palco”, onde os indivíduos são 

atores que desempenham “papéis sociais” de acordo com a expectativa da “plateia” que 

são os outros indivíduos envolvidos. Na noção de Goffman, portanto, a performance 

aparece com sentido de “desempenho de papéis”, numa referência ao comportamento 

“ritual” na vida social. 

 

Outro eixo teórico refere-se aos estudos de Victor Turner com Richard 

Schechner que entendem a performance como manifestações de eventos rituais 

diferentes do cotidiano, configurando um tipo “metateatro” da vida cotidiana, se ela é 

encarada como um teatro. Para esses autores, as performances: 

 

[...] constituem um espaço simbólico e de 
representação metafórica da realidade social, através 
do jogo de inversão e desempenho de papéis 
figurativos que sugerem criatividade e propiciam uma 
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experiência singular, que é, ao mesmo tempo, 
“reflexiva” e da “reflexividade” (SILVA, 2005, p. 43). 

 

Assim sendo, de acordo com a perspectiva de Victor Turner, para se 

conhecer as contradições da vida social, há a possibilidade de um “deslocamento do 

olhar” para os elementos da vida social através das performances que interrompem o 

fluxo da vida cotidiana e propiciam aos sujeitos a possibilidade de tomarem distância 

aos seus papéis normativos e, através de lampejos, repensar a si mesmos, bem como a 

própria vida social e até mesmo refazê-la. É a partir dessa noção que penso as 

performances nas rave que podem trazer novas ideias e suscitarem novos significados. 

 

Anunciação (2010, p. 15-16) evidenciou que, ao longo dos anos, as rave 

foram popularizando-se e ganhando espaço no mercado de bens culturais. O sentido e 

as referências simbólicas originalmente construídas em Goa, na Índia, foram 

substituídos por um sentimento hedonista que busca na materialização do presente a 

realização existencial.  

 

A música e a dança não são mais os únicos referenciais simbólicos de 

sustentação das festas. A novidade de entretenimento que as festas rave da 

Playground Music Festivals apresentam é o parque de diversão e o bungee jump que, 

como a música eletrônica, oferecem experiências sensoriais e emocionais intensas e 

passam a ser encarados pelos participantes como uma forma de diversão que 

intensifica o êxtase. Esses eventos vêm sendo realizados em várias cidades, atraindo 

um público de milhares de pessoas. 
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