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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetivou verificar como o uso de elementos visuais pode representar 

as significações presentes no imaginário da cultura rave. Como corpus do objeto 

empírico, se analisam quatro flyers de divulgação de festas do gênero em questão, 

veiculadas no período compreendido entre 1988 e 1992, no Reino Unido. Percebeu-

se que a cultura rave está intrinsicamente ligada à busca por uma realidade 

alternativa e onírica, anunciadora de um escapismo referente ao cotidiano urbano. 

Esta realidade é alcançada por meio das relações interpessoais afetivas ocorridas 

via comunidade. O consumo de drogas psicoativas, como o ecstasy, se justifica pela 

busca da ideologia chamada PLUR – peace, love, unity e respect. 

 

Palavras-chave: identidade cultural; estética; direção de arte; flyers; festas raves.  

 

ABSTRACT 

This research aims to verify how visual elements usage can represent the meanings 

of rave culture imaginary. As the empirical object corpus, four rave flyers, aired 

between 1988 and 1992 in the United Kingdom, are analyzed. It was noted that the 

rave culture is intricately connected to the search for an alternative and dreamy 

reality, herald of a counter-urban escapism. This reality is achieved through 

interpersonal relationships among members of the commune. Psychoactive drugs 

consume, such as ecstasy, is justified by the culture ideology called PLUR – peace, 

love, unity and respect. 

 

Key words: cultural identity, aesthetics, art direction, flyers, rave parties. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A música eletrônica é, basicamente, toda música criada ou modificada através 

do uso de equipamentos e instrumentos eletrônicos, tais como sintetizadores, 

gravadores digitais, computadores ou softwares de composição (SADIE, 1994).  Em 

termos mais específicos, a música eletrônica é o gênero musical que se popularizou 

na década de oitenta, cuja cultura expandiu para o mundo todo, e abrange estilos 

específicos como techno e acid house (apresentadas no capítulo “História das 

raves”, p. 31). Para este estudo, a diferenciação entre música eletrônica geral e 

música eletrônica pós-anos-oitenta se faz necessária, uma vez que o objeto de 

estudo é exatamente um evento popular que surgiu no contexto do gênero ao final 

dos anos oitenta e que se mantém até hoje: as festas raves. 

Este trabalho final de graduação estudou especificamente os eventos 

ocorridos entre 1988 e 1992 no Reino Unido. O local e período compreendidos são 

justificados por contextualizarem a origem e a popularização da cultura rave, isto 

implica na exposição significativa das festas nos jornais, estações de rádio e canais 

de televisão ingleses. Além da ampla produção e veiculação de flyers1 para 

promoção das festas, constituindo uma voz expressiva para a cultura, é neste 

contexto em que surge a ideologia pacifista chamada PLUR2 (conforme capítulo 

“Espiritualidade”, p. 34). 

No início da década de oitenta, a popularização de computadores pessoais, o 

acesso à tecnologia dos sintetizadores e a demanda do público jovem por espaços 

de convivência e entretenimento foram fatores que estimularam a produção de 

estilos musicais voltados para a dança3. Os produtores da indústria fonográfica, que 

eram também parte da cena juvenil, em resposta às demandas dos jovens ingleses, 

deram início ao que, em termo sociológico, Bauman (2003) cunha comunidade: um 

entendimento compartilhado entre si que faz com que as pessoas permaneçam 

                                            
1 Termo inglês equivalente ao português brasileiro filipeta, são pequenos folhetos ou panfletos 
publicitários cuja função é anunciar e promover eventos, serviços ou instruções numa ampla gama de 
aplicações. Disponível em: <http://www.bcec.com.br/2012/01/20/onde-devo-usar-o-flyer-folheto-
filipeta-ou-folder/>. Acesso em: 15 abri. 2015. 
2 Mike J. Brown. Techno Music And Raves FAQ. Disponível em 
<http://taz4.hyperreal.org/~mike/pub/altraveFAQ.html>. Acesso em: 26 mar. 2015. 
3 Disponível em: <http://www.residentadvisor.net/feature.aspx?1597>. Acesso em: 29 mar. 2015. 
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unidas, simbolicamente, a despeito de todos os fatores que as separam. Essa união 

é baseada em um consenso sob o funcionamento das festas, como a locação em 

campos abertos, a vontade de se “perder” em meio às pessoas, o sentimento de 

paixão compartilhado entre os participantes, e, às vezes, o uso liberado de 

substâncias psicoativas.  

Essas expressões caracterizam-se como comportamentos, crenças e práticas 

sociais, ou seja, um padrão que compõe e define o que é e como agem os membros 

de uma cultura. É por causa desse padrão que é possível saber quem pertence à 

cultura rave, ou ainda, quem possui a identidade cultural raver4. Segundo Laclau 

(1990), existem muitos contextos onde as identidades podem emergir e, portanto, 

sujeitos podem se expressar. As sociedades já não possuem centros fixos de 

produção de identidades coletivas, isto é, culturais. Em vez disso, existe uma 

descentralidade do sujeito, ou seja, ele perdeu o centro, e sua identidade pode ser 

construída separadamente do seu contexto (HALL, 1987). Assim, é possível que a 

identidade cultural raver surja em qualquer lugar, e não somente no Reino Unido ou 

em seus países vizinhos.  

Dentro da comunidade raver inglesa, sua identidade cultural influenciou o 

comportamento de vários jovens. A liberdade sexual, o afeto demonstrado entre os 

membros e a euforia desejada no uso de substâncias psicoativas são exemplos de 

comportamentos que justificam a acentuação dos sentimentos e emoções, 

característica marcante do sujeito pós-moderno (MAFFESOLI, 2014).  

A respeito do conceito de pós-modernidade, este refere-se a um conjunto de 

características ou configurações sociais, econômicas, políticas, culturais e religiosas, 

tais como a criação de novas identidades, tão bem quanto a desarticulação das 

identidades estáveis do passado e a das relações sociais dos contextos locais 

(HALL, 2006). Desenvolvida na segunda metade do século XX, a pós-modernidade 

apresenta uma conexão entre indivíduos que estão em constante mudança. É 

devido à velocidade da informação, obtida através das novas tecnologias da 

comunicação, como a internet, que as informações podem ser transmitidas para 

diferentes áreas do globo. 

                                            
4 Integrante da comunidade rave. 
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Nesta investigação aplica-se o conceito de estética – referente ao campo de 

mesmo nome, integrante da filosofia que procura entender e viabilizar o prazer, as 

emoções e a sensibilidade artística como conhecimento científico - a fim de perceber 

quais são, e como se relacionam, os elementos visuais que transmitem a identidade 

cultural raver. Esses elementos visuais são códigos que, com o auxílio de algumas 

noções básicas de direção de arte, podem ser interpretados através da 

desconstrução do layout5. A estética pode constituir um discurso dotado de 

sensibilidade, pelo qual se torna possível dissertar sobre o contexto da comunidade 

raver. É considerado que o material publicitário constitui além da mensagem 

comercial uma codificação estética, cujo papel é transcrever as características das 

raves e a identidade cultural do seu público. 

Por rave define-se um evento social, um fenômeno da cultura jovem pós-

moderna6. As raves atualmente incluem os seguintes elementos: um espaço que 

pode ser um armazém, um campo aberto, clube de dança ou outra locação exótica; 

ao menos um grande sistema de som estéreo amplificado; DJs7 qualificados que 

promovam uma mixagem contínua de músicas orientadas para a dança; luzes 

móveis e coloridas, como lasers e strobos8; horários noturnos, geralmente 

começando às 22h ou 23h com duração até o nascer do sol; presença de centenas 

de pessoas (varia de região para região, algumas raves reúnem uma média de 500 

e 1500 pessoas, já em outras circunstâncias os eventos atraem cerca de 10.000 

indivíduos); uso de substâncias psicoativas entre uma porcentagem dos 

participantes (varia entre raves, algumas raves proíbem o uso de drogas);  ausência 

de bebidas alcoólicas (pode variar entre eventos); venda de drinks não alcoólicos, 

camisetas e produtos associados aos DJs; áreas ou salas de descanso sonorizadas 

com música ambiente e venda de água engarrafada. 

                                            
5 Na área da arte gráfica, o layout é um esboço ou rascunho que mostra a estrutura física de uma 
página de um jornal, revista ou página na internet (como um blogue, por exemplo). O layout engloba 
elementos como texto, gráficos, imagens e a forma como eles se encontram em um determinado 
espaço. Disponível em <http://www.significados.com.br/layout/>. Acesso em: 26 mar. 2015. 
6 Mike J. Brown. Techno Music And Raves FAQ. Disponível em 
<http://taz4.hyperreal.org/~mike/pub/altraveFAQ.html>. Acesso em: 26 mar. 2015. 
7 Disc Jockey. Artista responsável por transmitir música (muitas vezes da sua autoria) na rádio, 
televisão ou em qualquer local onde se ouça música (boates, discotecas, etc.). 
8 Equipamento utilizado para iluminação de eventos.  
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Assim, os flyers das festas raves constituem o objeto empírico desta 

investigação. Neste intuito, estabeleceu-se como problema de pesquisa a seguinte 

pergunta norteadora: como os elementos estéticos expressos em materiais 

publicitários caracterizam a identidade da cultura rave?  

Com base nessa problemática, o objetivo geral é identificar as principais 

características da cultura rave presentes na estética de flyers de divulgação das 

festas. Neste sentido, ficam estabelecidos como objetivos específicos do trabalho: a) 

compreender o conceito de estética e relacioná-lo como um dos elementos 

constituintes de uma identidade cultural; b) contextualizar a cultura rave; c) identificar 

as particularidades da cultura rave expressas no material publicitário de divulgação 

das festas. 

A relevância deste trabalho para a comunidade acadêmica se encontra na 

compreensão de que estas festas apresentam implicações e consequências de 

caráter sociocultural, para além de sua importância como produto musical e 

comercial da indústria do entretenimento. A presente discussão tende a mostrar que 

as festividades não são um fim, mas o meio pelo qual se trocam experiências 

interpessoais e se compartilha um sentimento de paixão. 

A busca por elementos visuais que contenham significações pertencentes à 

cultura rave visa proporcionar um maior entendimento da cultura por parte dos 

profissionais de comunicação. Acredita-se, portanto, que a publicidade é intrínseca 

desse evento, e se propõe que este trabalho possa ser utilizado como pesquisa para 

ações desenvolvidas em raves ou com seu público-alvo. Afinal, é necessário que o 

profissional de publicidade tenha domínio dos valores culturais do público-alvo com 

que trabalha, para poder expressar tais características na redação, direção de arte e 

escolha de mídia.  

A curiosidade que norteia esta pesquisa se encontra no comportamento do 

público que frequenta raves e sua concepção a respeito do papel social das festas. 

Considerando que a rave é, em princípio, um evento de entretenimento, e se tornou 

um ponto de encontro para indivíduos que enxergam nela algo sagrado e unificador, 

o investigador deseja explorar as características da comunidade, ao mesmo tempo 
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em que elucida como o comprometimento com um evento teoricamente comercial 

pode possuir um caráter tão oposto e espiritual. 

A relevância do estudo acerca da cultura rave pode ser justificado também 

pela ocorrência da primeira edição do evento anual Tomorrowland em território 

brasileiro, que esgotou, em menos de três horas, cerca de 180 mil ingressos em 

20159. É válido relatar que o Tomorrowland é um formato comercial de festa rave, e 

que provoca discussões a respeito da distorção dos valores originais da comunidade 

raver10. Entretanto, as características culturais estudadas nesta pesquisa podem 

estar presentes em qualquer formato de rave, embora se tenha a hipótese de que 

em eventos mais underground11 elas tendem a se acentuar. Sua relevância 

comercial é apontada, pois existem versões atomizadas desses eventos por todo o 

Brasil. Logo, seus investidores e colaboradores podem necessitar de divulgação 

publicitária.  

O referencial teórico responsável pela base desta pesquisa é dividido em três 

capítulos. Em Parâmetros culturais, é revelado como uma cultura pode vir a se 

constituir, esclarecendo a origem do termo, fatores essenciais e importância social. 

O subcapítulo Comunidade emocional é integrado ao debate para caracterizar o tipo 

de comunidade que a cultura rave representa.  Os principais autores consultados 

para a averiguação da abordagem desta temática são: Bauman (2003; 2012), para 

definir os pilares de uma cultura; Silva (2000) que mostra como a realidade é 

interpretada pelos indivíduos que a vivem; Hall (2006) para justificar a relatividade 

das culturas, evidenciando que cada uma tem seus elementos e é por eles que nos 

identificamos; e por último cita-se Simon (1998) a fim de exemplificar algumas 

particularidades da cultura rave. No subcapítulo, faz-se referência à Maffesoli (1998; 

2000), que destaca como as relações interpessoais tendem a se configurar na pós-

modernidade; Bauman (2003), que conceitua o termo comunidade e mostra suas 

características primordiais; e Weber (1987; 1994), que, relacionado aos conceitos de 

                                            
9 Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/musica/noticia/2014/09/tomorrowland-brasil-tem-
ingressos-esgotados-em-3-horas.html>. Acesso em: 19 mai. 2015. 
10 Disponível em: <https://medium.com/obras-do-acaso/tomorrowland-a-
gourmetiza%C3%A7%C3%A3o-do-namast%C3%AA-6750fc9f91e7>. Acesso em: 19 mai. 2015. 
11 Simon (1998) explica que a música underground se caracteriza pela produção que não anseia 
entrar na indústria tradicional estruturada por “estrelas”, venda de discos e carreiras de longo-termo. 
Enquanto a música mainstream representa a presença dessas características. 



12 

 

12 

 

 

Maffesoli e Bauman na justificativa da comunidade emocional, mostra como o grupo 

é definido pelas relações de afeto entre seus membros. 

Em Elementos estéticos na publicidade, a estética é conceituada através de 

suas aplicações práticas e limitações teóricas, tão bem quanto é justificada a 

existência de escolhas conscientes na direção de arte dos flyers estudados. O 

subcapítulo Surrealismo na publicidade contemporânea é adicionado para explorar 

como a cultura rave adota a estética desse movimento artístico para representar os 

desejos da comunidade. Para identificar a presença de elementos estéticos nas 

peças publicitárias avaliadas, Goodman (1987) explica como se deve aplicar a 

estética independente do objeto de estudo, Costa (1999) revela como o prazer 

estético é presenciado no cotidiano, Jimenez (1999) limita a argumentação estética 

às circunstâncias em que é aplicada, e Parret (1997) mostra como o discurso 

estético é influenciado e pode influenciar o contexto em que é exercido. No 

subcapítulo, levam-se à discussão Breton (1924) e Nadeau (1985) para elucidar o 

que foi o movimento surrealista, citar alguns dos seus principais artistas e mostrar 

técnicas utilizadas para se alcançar os objetivos propostos pela vanguarda. 

Na leitura de História das raves, busca-se inteirar o leitor da pesquisa a 

respeito de alguns acontecimentos veiculados em jornais, rádios e canais televisivos 

a respeito das festas raves e sua comunidade. Também se acrescentam dois 

subcapítulos, um intitulado Espiritualidade, onde é esclarecida a doutrina tribal 

presente na comunidade e como é sugerida essa relação com o sagrado; outro 

intitulado Estados alterados de consciência, no qual se destaca o uso de 

substâncias psicoativas entre os participantes, tão bem quanto seus efeitos 

fisiológicos e como o ambiente das raves é propício para este tipo de experiência. 

Ambos subcapítulos são necessários para a maior compreensão das características 

identificadas nos flyers analisados.  

As principais fontes que constroem a trajetória do gênero musical até a 

popularização das festas raves no capítulo História das raves são: o podcast Disco 

demolition night, do site Soundcheck, que elucida a movimentação da música disco 

como um gênero predominantemente gay e negro; e o documentário Pump up the 

volume, do canal BBC, que exibe testemunhais de membros da comunidade raver e 
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DJs. No primeiro subcapítulo, consultam-se, entre outros, Chaui (2000) para explicar 

o que é o sentimento compartilhado pela união dos participantes nas festas; 

Takahashi e Olaveson (2003), que realizaram pesquisas dentro da comunidade 

raver a fim de entender seu comportamento; e John (2004), que retoma o discurso 

de Durkheim a respeito da efervescência coletiva presente nas práticas espirituais, 

retratada aqui como uma possível característica da cultura rave. No segundo 

subcapítulo, Saunders (1996) justifica a escolha do ecstasy como droga principal da 

experiência rave, Takahashi e Olaveson (2003) retomam as pesquisas com os 

ravers a respeito do uso de drogas e suas motivações, e McGee (1984) explica 

como o fenômeno de alteração de estado de consciência se torna algo frequente e 

de fácil acesso no ambiente das raves. 

 Em suas considerações finais, a pesquisa proporcionou o conhecimento de 

que a cultura rave está em um constante busca e estímulo por uma realidade 

desconhecida, alternativa, ligada à energia presente e intercambiada entre seus 

membros, e que, para fugir do cotidiano urbano e chegar a essa realidade imaginada 

se faz necessária uma alteração dos sentidos, alcançada e justificada através do 

uso de drogas psicoativas, principalmente o ecstasy, que promove sensações de 

alegria e pacifismo, comportamentos que vão ao encontro do costume cultural 

pautado pelo PLUR.  

Toda essa caracterização da cultura rave é suficiente para justificar suas 

origens marginais e a repressão política que as festas sofriam no governo de 

Margaret Thatcher. Importante também foi verificar que, apesar de todos os 

contrapontos, o formato de festa prevaleceu, embora muitas dos costumes ligados à 

espiritualidade tenham se perdido no caminho devido à própria ilegalidade, ou ainda, 

à comercialização e alteração dos valores originais. 
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2. PARÂMETROS CULTURAIS 

 

O conceito de cultura tem sido abordado por diferentes perspectivas, e cada 

uma delas esteve sujeita a modificações e reformulações, tendo em vista que seu 

sentido depende do contexto em que é estudada. De acordo com o dicionário 

Aurélio, “cultura” significa cultivar, vem do latim colere. Etimologicamente, o 

antropólogo Tylor (1920, p. 1) explica que cultura “inclui o conhecimento, as crenças, 

a arte, a moral, o direito, os costumes e outras capacidades ou hábitos adquiridos 

pelo homem enquanto membro da sociedade”. 

Em seu capítulo introdutório de “Ensaios sobre o conceito de cultura”, 

Bauman (2012) contextualiza a origem da palavra-chave a partir do século XVIII, 

onde considera a queda do poder da igreja, o movimento iluminista e o 

ressurgimento do pensamento crítico, determinados pela necessidade de 

reavaliação do papel do ser humano no mundo. A partir de então, as pessoas 

percebem não ser mais passíveis de julgamento religioso e sua história é composta 

por construções de seu poder e não de uma providência divina. 

A fim de que o homem tenha um papel ativo na sociedade, são necessários 

dois elementos, que, embora conflitantes, um não existe sem o outro. O primeiro 

deles é a liberdade de autodeterminação, ou seja, a garantia do livre-arbítrio. Isso 

também implica que é permitido cometer erros, pois se possui a liberdade, o que traz 

ao debate o fato de que se todos possuem liberdade, todos podem errar. Mas a 

liberdade dos outros parece, à primeira vista, um obstáculo perigoso à liberdade de 

ação de uma pessoa, portanto, é dito que a liberdade de autodeterminação “é uma 

relação social: para que alguns sejam livres a fim de atingir seus objetivos, outros 

devem ser não livres no que se refere a opor resistência aos princípios” (BAUMAN, 

2012, p. 11-12). Dessa forma, se cria a necessidade de excluir àquelas pessoas que 

não concordam com as vontades sociais vigentes, assim, se faz necessário uma 

ordem ou “regulação normativa”. 

 

 

 



15 

 

15 

 

 

Se o que se deve ordenar é um conjunto de seres humanos, a tarefa 
consiste em incrementar a probabilidade de certos padrões de 
comportamento, ao mesmo tempo que se restringe, ou se elimina 
totalmente, a possibilidade de outros tipos de conduta” (BAUMAN, 2012, p. 
14) 

 

A relação entre liberdade e ordem é o que caracteriza o paradoxo cultural: 

enquanto o homem se encontra livre para tomar suas decisões, se deve normatizar 

a vida social e controlar riscos. Esses padrões normativos, necessários à 

estabilização da cultura, se apresentam de várias formas, estando presentes nas 

nossas práticas, modos de ser e agir.  

 

 

Cultura era um agregado ou, melhor ainda, um sistema coerente de 
pressões apoiadas por sanções, valores e normas interiorizados, e hábitos 
que asseguravam a repetitividade (e portanto, a previsibilidade) da conduta 
no plano individual e a monotonia da reprodução, da continuidade no 
decorrer do tempo, da ‘preservação da tradição’ (...) no plano da 
coletividade (BAUMAN, 2012, p. 17). 

 

Portanto, a cultura possui o papel de ajustar os sistemas sociais, 

possibilitando e limitando as escolhas dos indivíduos para que estes possam entrar 

em harmonia com a cultura vigente. Assim se faz crer que as identidades coletivas 

não seriam possíveis sem as normas culturais, à ponto de poder afirmar que as 

identidades coletivas são, necessariamente, culturais. Sem essa padronização do 

modo de vida coletivo não haveria como gerar identificação, uma vez que a cultura 

exibe características que pertencem a determinado contexto espaço-temporal e é a 

partir dela que as pessoas reconhecem estar entre os seus.  

Nesse raciocínio, Silva (2000, p.10) defende que “a construção da identidade 

é tanto simbólica quanto social”, em outras palavras, o sujeito pertence ao grupo 

quando as relações de significado que dá aos objetos entram em comunhão com as 

do coletivo, ou ainda, quando aceita as representações do mundo a sua volta. 
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A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos 
por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como 
sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que 
damos sentidos a nossa experiência e àquilo que somos (SILVA, 2000, 
p.17). 

 

Portanto, a identidade varia de acordo com os fatores que definem seu 

contexto, entre eles, a localidade, a época, o gênero, a idade, a escolaridade, as 

condições socioeconômicas, etc. A identidade cultural da comunidade raver, assim 

como qualquer outra identidade cultural, se transforma permanentemente no tempo 

e espaço, num processo naturalmente flexível, caracterizada através da relação de 

diferença que possui com outras identidades culturais (HALL, 1987). Essa diferença 

pode ser encontrada em fatores étnicos, nacionais, políticos, de gênero, estéticos, 

etc. Simon (1998), por exemplo, diferencia a cultura rave da cultura rock no que se 

refere, no âmbito das músicas, à exaltação dos sentimentos na composição sonora. 

Enquanto o rock compõe letras para expressar uma experiência biográfica ou 

imaginária, a música eletrônica, isenta de letras, constrói a experiência do ouvinte 

através da repetição rítmica. 

 

2.1  Comunidade emocional 

 

A palavra comunidade transmite sensações de bem-estar, tão bem quanto 

“estar em comunidade” significa segurança e estar entre os seus. Os significados 

que a palavra carrega prometem prazeres, pois a comunidade é um lugar 

confortável e aconchegante. O perigo é inexistente, e não há ameaças ocultas ou a 

necessidade de estar alerta dentro dela. Os próprios participantes da comunidade 

garantem a segurança dos seus, simplesmente porque é seu dever ajudar uns aos 

outros e seu direito esperar ajuda dos outros. 

O aspecto idealizado da comunidade entre em conflito quando se depara com 

a questão da discussão, pois para gerar conhecimento é necessário um consenso 

entre seus membros, e mesmo que essas discussões sejam amigáveis, as opiniões 

sempre irão se confrontar, ainda que para o bem comum. As comunidades passam 

permanentemente por processos de busca pelo consenso entre seus membros a fim 
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de estipular segurança e liberdade. Contudo, esses valores se contradizem e geram 

conflitos. 

 
 
 

Não ter comunidade significa não ter proteção; alcançar a comunidade, se 
isto ocorrer, poderá em breve significar perder a liberdade. A segurança e a 
liberdade são dois valores igualmente preciosos e desejados que podem ser 
bem ou mal equilibrados, mas nunca inteiramente ajustados e sem atrito 
(BAUMAN, 2003, p. 10). 

 

Portanto, é observado que para se gerar o bem-estar se faz necessário um 

sistema de compensação. É neste mecanismo que ocorrem as transformações de 

identidade cultural, cujo resultado é a aceitação – e consequente prática – ou não de 

valores culturais por parte da sociedade. 

Na pós-modernidade, os homens estariam adotando um ponto de vista mais 

emotivo em relação ao mundo, dando lugar ao prazer e à emoção. Esse resgate da 

sensibilidade visa substituir o paradigma do individualismo da sociedade 

contemporânea, pois ele está “baseado na necessidade de solidariedade e de 

proteção que caracterizam o conjunto social” (MAFFESOLI, 2000, p. 50). Assim se 

faz a metáfora da tribo, na qual se entende que a perda da individualidade, e a 

valorização do papel de cada pessoa, cede espaço para a representação de cada 

um dentro da tribo.  

Maffesoli chama esta nova fase tribal de tribalismo pós-moderno ou 

neotribalismo, e, segundo ele, a sociedade contemporânea é constituída de diversos 

tribalismos, sendo estes, religiosos, esportivos, hedonistas, musicais, tecnológicos, 

etc. As comunidades do neotribalismo são “comunidades emocionais”, em oposição 

ao modelo de organização racional típico da sociedade moderna. As tribos possuem 

um conjunto de expressões que remete a uma subjetividade comum, a uma paixão 

partilhada. A adesão a esses grupamentos é sempre fugaz, não há um objetivo 

concreto para estes encontros que possa assegurar a sua continuidade. Trata-se 

apenas de redes de amizade pontuais que se reúnem ritualisticamente com a função 

exclusiva de reafirmar o sentimento que um dado grupo tem de si mesmo 

(MAFFESOLI, 1998). 
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As relações de amizade e o caráter hedonista da cultura rave fazem parte do 

conhecimento compartilhado, termo cunhado por Bauman (2003, p.14), uma vez que 

“o entendimento ao estilo comunitário, casual, não precisa ser procurado, e muito 

menos construído: esse entendimento já ‘está lá’, completo e pronto para ser 

usado”.  

 

 

Tal entendimento não é uma linha de chegada, mas o ponto de partida de 
toda união. É um sentimento “recíproco e vinculante” – “a vontade real e 
própria daqueles que se unem”; e é graças a esse entendimento, e somente 
a esse entendimento, que na comunidade as pessoas “permanecem 
essencialmente unidas a despeito de todos os fatores que as separam” 
(BAUMAN, 2003, p. 15-16) 

 

 A comunidade é o resultado de um processo de integração cujo fator 

fundamental é o sentimento de pertencimento experimentado pelos participantes, e 

cuja motivação baseia-se em qualquer espécie de ligação emocional ou afetiva, daí 

o termo comunidades emocionais. Para Weber (1994), a comunidade pode ser 

aberta ou fechada, e geralmente está à parte dos enrijecimentos institucionais. Tanto 

a admissão quanto a exclusão dos indivíduos podem variar muito, de modo que 

vários requisitos podem ser propostos para a admissão ou até para a restrição 

dentro do grupo. Isto irá depender da tradição, de atitudes afetivas ou condicionado 

racionalmente por valores ou fins (WEBER, 1987).  

As comunidades emocionais caracterizam-se pelo aspecto efêmero, a 

composição cambiante, a inscrição local, a ausência de uma organização e a 

estrutura cotidiana. Estas mesmas características são utilizadas por Maffesoli para 

dar conta do neotribalismo. Este último autor aponta também que o neotribalismo é 

uma constatação empírica, ou seja, as pessoas estão se reagrupando em 

microtribos e buscando novas formas de solidariedade, que não são encontradas 

necessariamente nas grandes instituições sociais habituais. O tribalismo representa 

uma vontade de “estar-junto”, onde o que importa é o compartilhamento de emoções 

em comum. Isso vai compor o que Maffesoli denomina como uma “cultura do 

sentimento”, formada por relações íntimas, por formas coletivas de empatia. Essa 
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“cultura do sentimento” tem como única preocupação o presente vivido 

coletivamente.  

 O neotribalismo corresponde a uma espécie de resposta a uma sociedade 

fragmentada, fria, individualista, competitiva e burocrática, onde a convivência no 

interior das tribos abre a possibilidade de um encontro afetivo, a criação de um 

espaço de consenso e de um canal simbólico de expressão identitária. 
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3. ELEMENTOS ESTÉTICOS NA PUBLICIDADE 

 

Na Antiguidade, a filosofia serviu de berço para o campo da estética, uma 

forma de racionalizar sobre o belo e a apreciação artística. Esse campo surgiu da 

necessidade de tornar o conhecimento obtido através da sensibilidade um saber 

cientificamente válido (JIMENEZ, 1999). Atualmente, a função da estética se adapta 

para outros objetos de estudo que não sejam artísticos, dentre eles, a direção de 

arte, um emprego presente na publicidade. 

Para que a direção de arte consiga sensibilizar o público-alvo, é preciso 

entender como as pessoas se identificam com a linguagem visual, ou ainda, como 

elas se emocionam ou se sensibilizam ao ler uma mensagem. Esse sentimento 

despertado pelo contato com a obra se chama prazer estético e está diretamente 

relacionado ao conteúdo do discurso estético, uma vez que “os objetos artísticos, 

para serem percebidos como arte e apreciados esteticamente, têm que, de alguma 

forma, fazer parte do universo cultural de quem os percebe e aprecia” (COSTA, 

1999, p. 19). Mais do que exteriorizar as sensações do artista, a obra se revela 

como a percepção deste sobre o ambiente em que está inserido, seu contexto sócio-

histórico. Justamente, a obra transmite as interpretações da realidade vivida e 

“encerra elementos históricos e sociais que a estética tem a tarefa de explicitar” 

(JIMENEZ, 1999, p. 24). 

No decorrer dos últimos quarenta anos, a produção cultural cresceu em 

proporções exponenciais, o que possibilitou o surgimento de ideologias e sua 

aceitação por parte de grupos cujas ideologias são identificadas na retórica desses 

discursos. Esses discursos dispõem de todos os meios tecnológicos e midiáticos a 

serviço da difusão de seus produtos – como camisetas, CDs, softwares e sistemas 

de som, no caso das festas raves – compondo assim, uma comunicação. 

 A direção de arte é um exemplo de manifestação comunicacional visual, 

retratada nesta pesquisa nos flyers de divulgação das festas raves (consultar 

Metodologia, p. 41). Esta mídia, hoje em dia empregada na divulgação de festas de 

diferentes estilos musicais, se desenvolveu inicialmente em função das festas 

eletrônicas. Com a proibição das raves na Inglaterra, ainda nos anos 80, a 

publicidade no rádio também passou a ser censurada, o que gerou a necessidade 
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de um novo meio de divulgação. Por ser relativamente barato, de impressão rápida e 

permitir um maior controle da difusão da informação, o flyer era distribuído em mãos 

ou em locais especificamente identificados com a cena underground, dificultando a 

localização das festas por parte da imprensa e da polícia, já que grande parte dos 

eventos se mantiveram na ilegalidade (Flyermania, 1999). O meio gráfico tornou-se, 

no decorrer da década, a expressão da cultura da música eletrônica (SOUZA, 2001). 

 Mais do que simples materiais de divulgação, “eles [flyers] funcionam como 

um gostinho impresso da atmosfera e do estilo da festa, e seu registro gráfico 

prolonga para seu possuidor as memórias da noite” (PARKIN, 1999). Neste sentido, 

é interessante observar o que Maffesoli (2001) defende acerca da dualidade 

imaginário/cultura. Segundo ele, o imaginário consiste numa atmosfera, algo 

imaterial, o que, basicamente, o diferencia da cultura. Enquanto a cultura consiste 

num  

 

 

conjunto de elementos e fenômenos passíveis de descrição, o imaginário 
tem algo de imponderável (...) Numa obra – estátua, pintura – há 
materialidade da obra (cultura) e, em algumas obras, algo que as envolve, a 
aura. Não vemos a aura, mas podemos senti-la (MAFFESOLI, 2001, p. 75). 

 

Essa aura corresponde ao imaginário. A cultura é, então, a representação 

materializada do imaginário. Considerando este pensamento, pode-se fazer uma 

analogia à relação entre os flyers e a cultura da música eletrônica. O flyer, cuja 

materialidade o torna passível de descrição, é uma forma gráfica de expressão da 

cultura da música eletrônica. Uma obra desta cultura, por assim dizer. E, justamente 

por isso, está impregnado da atmosfera que envolve tal cultura. Por consequência, o 

flyer de festas raves apresenta, por meio de sua materialidade e através de sua 

retórica visual (papel, cor, tipos, formas), o imaginário da cultura de que é parte.  

Os flyers, como qualquer outro instrumento midiático, são dotados de 

elementos estéticos, entre eles, os símbolos. Estes, constituem-se sobre a forma de  

“palavras, textos, imagens, diagramas, mapas, modelos e muito mais” (GOODMAN, 

2006, p.9). Os textos verbais – representados pela redação publicitária e os demais 
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textos não-verbais – componentes do layout, neste sentido, de acordo com as 

composições pelas quais se apresentam, transmitem mensagens específicas. 

 Os símbolos possuem a função de representar um objeto, fenômeno ou ideia, 

neste caso, os elementos identitários da comunidade raver.  

  
 
 

Uma imagem, para representar um objeto, tem de ser um símbolo deste, 
tem de estar em seu lugar, referir-se a ele, e nenhum grau de semelhança é 
suficiente para estabelecer a relação de referência exigida (GOODMAN, 
2006, p. 37). 
 
 

O discurso estético presente no layout dos flyers é, portanto, composto por 

representações, ou seja, símbolos que demonstram os costumes e rituais da 

comunidade rave. Toda representação faz parte de um discurso estético que se 

baseia nos valores vigentes da cultura, e nenhuma representação “precisa ser uma 

cópia exata da realidade, basta que lhe recorde o essencial” (MONTEIRO, 1991, p. 

81). 

 A interpretação do discurso estético se dá através do contato com a obra. Ela 

é produto do alfabetismo visual do qual todos os seres humanos são passíveis. 

Espera-se, a partir do alfabetismo visual 

 

 

Construir um sistema básico para a aprendizagem, a identificação, a criação 
e a compreensão de mensagens visuais que sejam acessíveis a todas as 
pessoas, e não apenas àquelas que foram especialmente treinadas, como 
projetista, o artista, o artesão e o esteta (DONDIS, 1997, p. 3). 

 

 Por meio desse sistema de aprendizagem, se torna viável a identificação de 

características denominadas estéticas. São elementos básicos que podem ser 

dominadas pelos estudiosos de comunicação visual e que, em conjunto com 

técnicas manipulativas, são capazes de propiciar uma melhor criação e 

compreensão das mensagens visuais (DONDIS, 1997). Cada um dos elementos 

pode ser manipulado, individualmente ou em conjunto, por técnicas de composição 

visual, a fim de criar no layout um discurso estético. É importante notar que a 

composição é uma escolha consciente do artista, que sempre determina o 
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significado da mensagem visual, portanto, tem fortes implicações com o que é 

percebido pelo espectador. Enfim, para estudar o discurso estético dos flyers das 

festas raves, o investigador apoia-se na orientação de Dondis (1997) a respeito do 

processo de decomposição do layout: 

 

 

São muitos os pontos de vista a partir dos quais podemos analisar qualquer 
obra visual; um dos mais reveladores é decompô-la em seus elementos 
constitutivos, para melhor compreender o todo. Esse processo pode 
proporcionar uma profunda compreensão da natureza de qualquer meio 
visual, e também da obra individual e da pré-visualização e criação de uma 
manifestação visual, sem excluir a interpretação e a resposta que a ela se 
dê (DONDIS, 1997, p. 52) 

 

 Para uma maior compreensão do discurso estético, dividem-se os elementos 

visuais em textos verbais e não-verbais; o primeiro constituído de palavras e frases, 

pelos quais o investigador busca seus sentidos etimológicos e simbólicos, 

denotativos e conotativos da linguagem verbal; e o segundo composto pela 

tipografia, cores e a ilustração – elementos da linguagem não-verbal.   

 A tipografia diz respeito ao desenho e à disposição das letras em um projeto, 

normalmente para fins de impressão. A variedade de faces tipográficas e os 

diferentes modos como os tipos podem ser usados em um projeto gráfico podem 

intensificar ou alterar o significado das próprias palavras criadas com os tipos. A 

maneira como as letras são formadas e apresentadas altera a percepção das ideias 

que elas estão retratando (AMBROSE; HARRIS, 2011). Quanto ao tipo, conceitua-se 

que “é um conjunto de caracteres, letras, números, símbolos, pontuação (e assim 

por diante) que tem um design comum e distinto” (ibid., p. 17). 

 A vasta gama de tipos disponíveis torna essencial a existência de algum 

sistema de classificação para, principalmente, simplificar as especificações de um 

trabalho. A classificação de tipos se baseia em características anatômicas. Pode-se 

dividir os tipos em cinco categorias básicas: góticos, romanos, grotescos, escriturais 

e gráficos (SANDERS; McCORMICK, 1993).  

Os tipos góticos ou quebrados baseiam-se no estilo de escrita pesado e 

ornamentado que prevaleceu durante a idade média. Devido á complexidade das 
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formas das letras, eles podem ser difíceis de ler – principalmente se usados em 

grandes blocos de texto –, portanto, geralmente têm função semelhante à de 

escriturais decorativas ou capitulares. A legibilidade, contudo, está ligada à 

familiaridade, assim, as letras sem serifa que são comuns hoje seriam consideradas 

igualmente difíceis de decifrar pelos homens da idade média. 

 

 

Figura 1: Tipo gótico. Fonte: Ambrose; Harris (2011, p. 36). 

 

Nos tipos romanos  as serifas decorativas das faces romanas ajudam o olho a 

seguir a trilha entre as letras, e este é o motivo pelo qual elas são normalmente 

utilizadas em textos longos. Faces romanas são a classe mais antiga de tipos, e o 

design delas tem origem em textos gravados em rochas pelos romanos. Muitas 

variações de tipos romanos foram subclassificadas como estilo antigo veneziano (ou 

humanista), estilo antigo holandês, revival do estilo antigo, transicionais, didônicas, 

serifas quadradas (ou egipcianas), clarendon e glíficas. 

 

 

Figura 2: Tipo romano.  

Fonte: Ambrose; Harris (2011, p. 36). 

 

Os tipos grotescos também chamados “sem serifa”, existem há mais de 100 

anos. Ao mesmo tempo em que proporciona formas limpas, a ausência de serifas 

pode prejudicar a legibilidade do texto. Ao longo da história, os tipógrafos tentaram 
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resolver essa questão como design de faces grotescas adequadas para textos 

longos. Mesmo assim, tipos grotescos continuam limitados em seu uso, e são mais 

empregados em trechos curtos, como títulos.  

 

 

Figura 3: Tipo grotesco.  

Fonte: Ambrose; Harris (2011, p. 37). 

 

Os tipos escriturais foram criados para imitar a escrita manual, alguns deles 

de fato baseiam-se na caligrafia de uma pessoa específica. Muitos tipos escriturais 

apresentam terminais prolongados para ligar seus caracteres, assim como acontece 

na escrita em que se inspiram. Eles não são classificados nem como romanos nem 

como grotescos, embora possam compartilhar os atributos de ambos. Como as 

faces escriturais são difíceis de ler em grandes blocos de texto, seu uso 

normalmente é restrito à inserção de detalhes decorativos, como marcas ou 

legendas. 

 

 

Figura 4: Tipo escritural.  

Fonte: Ambrose; Harris (2011, p. 37). 

 

Os tipos gráficos apresentam caracteres que poderiam ser considerados 

imagens por si sós. Essas variações experimentais incluem a mais ampla gama de 

estilos com diferentes graus de legibilidade, e com frequência são concebidas para 

fins específicos e temáticos. Os caracteres podem absorver os atributos de qualquer 
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coisa que estiver sendo usada para comunicar, ou podem realizar uma conexão 

imagética com o assunto. Tipos gráficos podem enfatizar a carga dramática de um 

projeto, embora sua complexidade possa afetar negativamente a legibilidade – 

motivo pelo qual não são adequados para textos longos. 

 

 

Figura 5: Tipo gráfico.  

Fonte: Ambrose; Harris (2011, p. 58). 

 

Em conjunto com a identificação da categoria de tipos, analisa-se o espaço 

que se dá de uma letra para outra em determinado trecho textual, essa modificação 

do tipo leva o nome de tracking. 

 

 

Tracking ou espacejamento refere-se à quantidade de espaço que existe 
entre as letras. Este espaço pode ser ajustado para que os caracteres 
fiquem mais ou menos distinguíveis. Reduzir o tracking diminui o espaço 
entre as letras, condensa o texto e pode permitir que mais texto caiba em 
uma determinada área. No entanto, se o tracking é muito reduzido, as letras 
começam a colidir umas nas outras. Da mesma forma, não se deve 
acrescentar espaço em demasia, de modo que as letras se separem das 
palavras de que fazem parte (AMBROSE; HARRIS, 2011, p. 58) 

 

A análise dos textos não-verbais revela os aspectos da cor, que têm maior 

afinidade com as emoções. Logo, se percebe que a cor está impregnada de 

informação e é uma das experiências visuais mais extasiantes que as pessoas têm 

em comum (DONDIS, 1997). Tendo a noção de que cada cor possui um número 

indefinido de significados associativos e simbólicos, deve-se dizer que não existe um 

sistema unificado de avaliação de seus fatores psicológicos e perceptivos.  
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3.1  Surrealismo na publicidade contemporânea 

 

O surrealismo foi um movimento artístico e literário que surgiu em Paris, na 

década de 1919, quando a revista Littérature foi fundada com seu discurso 

antiestético, em nome da liberdade total da inspiração (ALEXANDRIAN, 1976). 

André Breton foi o primeiro a utilizar o termo, na publicação do "Manifesto 

Surrealista"12, em 1924. Toma-se a definição de Nadeau do que foi o movimento 

surrealista: 

 

 
O surrealismo é concebido por seus fundadores não como uma nova escola 
artística, mas como um meio de conhecimento, em particular de continentes 
que até então não tinham sido sistematicamente explorados: o inconsciente, 
o maravilhoso, o sonho, a loucura, os estados alucinatórios, em resumo, o 
avesso do que se apresenta como cenário lógico (NADEAU, 1985, p. 46). 

 

É assim, como meio de conhecimento, que o surrealismo se manteve ao 

longo dos anos. Por meio de técnicas como a escrita automática13, é relatado que os 

surrealistas atribuíam ao inconsciente a tarefa de exprimir, verbalmente, por escrito, 

ou por qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento. A suspensão de 

qualquer controle exercido pela razão, Breton defendia (1924), garantia a ausência 

da preocupação estética ou moral. Os artistas deste movimento acreditavam que a 

arte deveria se libertar das exigências da lógica e da razão para sua produção poder 

se basear no “culto do estranho e na exaltação do imaginário” através da escrita 

automática (ALEXANDRIAN, 1976, p. 11). 

Mais do que um movimento estético, o Surrealismo busca restaurar os 

poderes da imaginação, prejudicados pelos limites do utilitarismo da sociedade 

burguesa, e superar a contradição entre objetividade e subjetividade, tentando 

                                            
12 Disponível em: <http://www.culturabrasil.org/zip/breton.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2015. 
13 Escritos produzidos num estado provocado de automatismo psíquico, ou seja, em hipnose. 
Também foi aplicada por pintores nas artes plásticas. Sua primeira aparição foi na revista Littérature, 
em 1919. 
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ilustrar o imaginário humano. Breton (1924, p.6) declara no Primeiro Manifesto que 

sua crença não se tratava de opor um universo fantástico à realidade, mas de 

conciliar esta com o processo ilógico dos estados delirantes ou oníricos, “numa 

espécie de realidade absoluta, de sobrerrealidade”.  

Nas artes plásticas, o movimento se dividiu em duas correntes, uma baseada 

no automatismo, na qual o movimento dos pincéis se dava em um estado de 

hipnose, criando imagens que revelariam o inconsciente. Joan Miró e Max Ernst são 

exemplos dessa corrente. A outra usava a técnica realista para apresentar cenas 

alucinatórias. Fizeram parte dessa corrente Dali e Magritte (NADEAU, 1985). Assim 

como em um sonho, a estética das obras surrealistas também apresenta 

descontinuidades visuais e narrativas, fragmentação, ambiguidade, irracionalidade e 

certa poeticidade. 

O surrealismo continua sendo objeto de atenção no campo das artes e sua 

contemporaneidade é comprovada nas manifestações artísticas e na 

publicidade. Para que se compreenda a influência surrealista na estética publicitária 

atual há de se entender que não existe uma publicidade surrealista, e sim 

publicidade com elementos surreais e que exploram a estética surrealistas. 
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Figura 6: Peça com elementos surrealistas assinada pelo AE Investimentos14 

 

A influência do movimento artístico na publicidade contemporânea se 

apresenta através de seu aspecto fantasioso e o humor que usa aspectos 

nonsense15. Tais elementos são planejados de forma racional, sem o uso da escrita 

automática, para se adequar a proposta do anunciante. A composição visual das 

peças publicitárias que se apropriam da estética surrealista tende a repetir a 

fragmentação do cenário e a falta de sentido, como pode ser observado na figura 6.  

 

                                            
14 Disponível em: <http://acaocritica.blogspot.com.br/2012/08/arte-na-publicidade.html>. Acesso em: 
19 mai. 2015. 
15 Expressão, linguagem ou situação ilógica, absurda, desprovida de sentido ou de coerência. 

http://acaocritica.blogspot.com.br/2012/08/arte-na-publicidade.html
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4. HISTÓRIA DAS RAVES 

 

No final de 1977, a movimentação dentro dos clubes noturnos de Nova York 

aumentou drasticamente após o lançamento do filme Embalos de sábado à noite 

(1977, JOHN BADHAM). A trilha sonora do filme é composta inteiramente de 

músicas do estilo disco, um gênero dançante que predominava os clubes noturnos 

americanos da época, cujo público era composto principalmente de homossexuais e 

afrodescendentes, uma faixa da população que sofria bastante preconceito e, 

portanto, influenciou a imagem do gênero musical de forma pejorativa16. 

Contudo, após a exibição do filme, a dance music deixou de ser underground 

para se popularizar em outros nichos, tornando-se mainstream. A chegada de novos 

públicos para dentro dos clubes noturnos se caracterizou pela miscigenação racial e 

de gênero, associado ao uso expansivo de drogas e o tempo excessivo de dança na 

pista (cerca de oito horas ininterruptas), além da presença de casais engajando em 

relações sexuais no ambiente escuro dos clubes (SIMON, 1998). O preconceito com 

a popularização de um gênero gay e negro gerou um movimento anti-disco na cena 

nova-iorquina, onde centenas de pessoas protestaram quebrando discos de vinil de 

gêneros predominantemente negros. Após o tumulto, a cena disco local se 

enfraqueceu, perdendo espaço nas rádios e voltando a ser uma cultura 

underground17. 

Os protestos delimitaram a música disco para um produto cultural específico 

do público gay e negro. Devido à falta de espaço para veiculação, o gênero teve que 

se deslocar para outra cidade: Chicago. Lá, o público homossexual trazia energia 

para os clubes noturnos, em específico o clube Warehouse, onde o gênero se 

intensificou a ponto de gerar um novo estilo musical. House foi originalmente um 

termo usado para descrever o tipo de música que tocava na Warehouse, mas com o 

número limitado de tracks disponíveis, os DJs da cena de Chicago foram 

estimulados a produzir novos sons através da mixagem de discos de vinil 

                                            
16 Disponível em: <http://soundcheck.wnyc.org/story/42434-disco-demolition-night/>. Acesso em: 27 

mar. 2015. 
17 Idem à nota 14. 

http://soundcheck.wnyc.org/story/42434-disco-demolition-night/
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diferentes18. Essas técnicas de mixagem foram levadas à excelência através da 

veiculação do house nas rádios piratas locais, nas quais os próprios apresentadores 

testavam novas combinações ao vivo, em uma prática experimental e informativa 

para com o ouvinte. A concorrência entre DJs logo se tornou bastante expressiva. 

No início da década de 1980, houve um grande interesse na inovação em 

instrumentos de música eletrônica, amplamente pela substituição dos sintetizadores 

analógicos por versões digitais. A música eletrônica foi amplamente difundida 

através da popularização dos computadores pessoais. A partir de então era 

possível emular19 as funcionalidades de instrumentos musicais ou de sintetizadores 

através da criação, manipulação e apresentação virtual de som (RISSET, 2004). 

Entretanto, devido à incompatibilidade entre aparelhos, foi criado um protocolo de 

comunicação destinado ao controle e sincronização de informações de áudio entre 

dispositivos como teclados, sintetizadores e processadores de som, chamado 

MIDI20. O sistema tornou-se um dos padrões mais notáveis da indústria 

da informática e atualmente é aceito na maioria dos equipamentos de áudio e 

instrumentos musicais eletrônicos.  

Essa tecnologia permitiu que um simples comando ativasse qualquer 

dispositivo do estúdio remotamente e em sincronia, respondendo de acordo com as 

condições predeterminadas pelo compositor (GROUT, PALISCA, 1994). O advento 

do MIDI deu início ao processo de globalização da música eletrônica, o que permitiu 

que o gênero saísse do contexto local americano e fosse divulgado a outros países. 

Entre eles, destaque ao Acid House de Chicago, que, em 1988, ao se popularizar no 

Reino Unido, adquiriu um cunho político ligado ao contexto europeu.  

Entre 1988 e 1992, o Acid House foi um movimento que pregou atitudes 

amistosas e tolerantes em relação ao pessimismo causado pela Guerra Fria e a 

política de repressão às festas raves no governo de Margaret Thatcher21. Esse 

                                            
18 Idem à nota 3. 
19 Imitar por emulação. Permitir que um programa ou dispositivo utilize programas concebidos para 
outro tipo de sistemas. Disponível em: <http://dicionariodoaurelio.com/emular>. Acesso em: 07 jun. 
2015. 
20 BUMAND, David. Computer music MIDI – Musical Instrument Digital Interface. Disponível em 
<http://goo.gl/zMjc6v>. Acesso em: 01 nov. 2014. 
21 Disponível em: <http://www.vice.com/en_uk/read/margaret-thatcher-war-on-rave-acid-house-boys-
own>. Acesso em: 22 mai. 2015. 

http://www.vice.com/en_uk/read/margaret-thatcher-war-on-rave-acid-house-boys-own
http://www.vice.com/en_uk/read/margaret-thatcher-war-on-rave-acid-house-boys-own
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período foi apelidado de Second Summer of Love22, caracterizado pela lotação dos 

clubes a ponto de bloquear várias ruas e pelo consumo da substância MDMA23, cuja 

experiência dos usuários é caracterizada por uma mistura de pacifismo e euforia24.  

A exposição na mídia local estimulou jovens de todo o país a experimentarem 

a onda acid dos clubes noturnos, o que resultou na mudança de endereço das festas 

para campos abertos que pudessem suportar a quantidade de convidados. Em 

1988, as festas em campo aberto se popularizaram na Inglaterra, sendo executadas 

cerca de 246 festas na região por semana, cada uma delas contando com a 

presença de 10 mil jovens25. Tais festas denominadas raves26 começaram como 

uma fuga do cotidiano e uma tentativa de fuga à repressão política do governo de 

Margaret Thatcher. Seu objetivo primordial era a interação entre pessoas e elevação 

da consciência, uma fuga da realidade, através de diversas formas de arte. 

Fomentadas primeiramente no Reino Unido, se expandiram para o mundo todo. 

Mesmo com as reações negativas da mídia, sobretudo pelo fato de inúmeros 

eventos serem ilegais por causa das drogas, o estilo foi se desenvolvendo, e o 

gênero musical se transformou em movimento27.  

No âmbito social, as raves mudaram o comportamento de milhares de 

pessoas, de qualquer etnia ou orientação sexual, ao som da acid house, 

contrariando um padrão comportamental muito comum nos anos oitenta, em que 

indivíduos de diferentes culturas não tinham o costume de socializar entre si (BOX 

1824, 2011). No final dos anos 80, o Acid House nos Estados Unidos ainda era uma 

música underground, contudo o estilo foi capaz de causar uma grande revolução 

social e cultural no Reino Unido, um estímulo ininterrupto de produção musical pelos 

próximos dez anos, não somente no gênero eletrônico, mas também apropriações 

da tecnologia dos sintetizadores nos álbuns de bandas de rock britânico28.  

                                            
22 Referência ao fenômeno social de proporções globais com manifestações pacifistas em protesto 
contra a guerra do Vietnã nos meados de 1967, durante o verão no hemisfério norte. 
23 Ecstasy. 
24 Idem à nota 18. 
25 Idem à nota 18. 
26 Mike J. Brown. Techno Music And Raves FAQ. Disponível em 
<http://taz4.hyperreal.org/~mike/pub/altraveFAQ.html>. Acesso em: 26 mar. 2015. 
27 Idem à nota 20. 
28 Exemplo do álbum Bummed (1988) da banda britânica Happy Mondays. 
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No início dos anos 90, a cena rave cresceu de festas ilegais a imensas festas 

legalizadas, deixando de ser underground e atingindo as massas. O governo 

britânico, enquanto isso, preparou um conjunto de leis para banir as festas raves. A 

emenda ao Código Penal em 1994 definiu uma rave como “toda reunião com mais 

de cem pessoas ouvindo música amplificada caracterizada pela emissão de batidas 

repetitivas sucessivas”. Isso gerou uma revolta da comunidade raver britânica contra 

o governo, em que cerca de 50 mil ravers saíram às ruas com placas e megafones 

em protesto aos seus “direitos de fazer festa” 29. Apesar da concretização da lei em 

novembro de 1994, a música eletrônica continuou a evoluir de forma anônima, 

dando ênfase na produção de tracks e evitando estabelecer o status de superstars 

para DJs, que ainda hoje usam pseudônimos para se identificar. 

 Com o sucesso de popularidade do gênero na Europa, logo os americanos 

perceberam o potencial da música eletrônica e as gravadoras começaram a 

movimentar o mercado fonográfico com a produção de novos artistas que 

fomentaram a indústria cultural do país e, consequentemente, ao redor do mundo. 

 

4.1 Espiritualidade  

 

PLUR (Peace, Love, Unity e Respect) é a doutrina da cultura rave. A sigla é 

composta pelos elementos paz, amor, unidade e respeito. O termo surgiu em uma 

discussão informal sobre cultura rave na usenet30, e repercutiu em um discurso do 

DJ Frankie Bones de Nova York, durante uma transmissão de rádio em que foi 

debatido casos de violência nas festas raves no início dos anos 90. 

O PLUR pode ser interpretado como a filosofia de vida de um raver, ao menos 

no que se refere às relações interpessoais, com direções básicas de como uma 

pessoa deve se comportar em uma rave. Essas orientações são definidas por quatro 

elementos:  

                                            
29 Tradução livre do termo utilizado na época “fight for your rights to party”. 
30 Usenet (do inglês Unix User Network) é um meio de comunicação onde usuários postam 

mensagens de texto (chamadas de "artigos") em fóruns que são agrupados por assunto (chamados 
de newsgroups ou grupos de notícias). Disponível em: <http://www.usenet.net/>. Acesso em: 24 abr. 
2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
http://www.usenet.net/
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a) Peace (paz): hostilidade não possui propósito algum a não ser defender 

um ego que carece de paz interior. É uma crença comum na cultura rave 

de que violência nunca é a resposta; 

b) Love (amor): atos e sentimentos de boa vontade para com os outros. A 

troca de gestos, como abraços, pode ser observada com frequência em 

festas raves; sendo uma maneira de “espalhar o amor”; 

c) Unity (unidade): todos estão juntos compartilhando a mesma ideologia; 

d) Respect (respeito): uma pessoa deve mostrar consideração com os 

sentimentos alheios através de suas ações, além de respeitar a si mesmo 

e a natureza.  

Alguns ravers são tão comprometidos ao PLUR e à cultura rave ao ponto de 

acreditarem que essas festas são instrumentos de mudança social. Eles acreditam 

que os efeitos positivos de participar das raves se associam à vida dos envolvidos e, 

em retorno, as pessoas que entram em contato com ravers também são afetadas 

por esse comportamento pacifista. A extensão pela qual as raves afetam a vida das 

pessoas e a sociedade em geral é algo difícil de ser mensurado, necessitando de 

exploração aprofundada. 

Através do excesso e da transgressão, raves participam de um ressurgimento 

cultural do festivo, providenciando novos espaços para experiências do sagrado em 

uma sociedade atomizada (FONTAINE, 1996). Chaui (2000, p. 379) explica que o 

sagrado é a “experiência da presença de uma potência ou de uma força 

sobrenatural que habita algum ser”, ou ainda, “é a experiência simbólica da 

diferença entre os seres, da superioridade de alguns sobre outros”. Essa diferença 

ou força sobrenatural que a autora escreve pode ser aplicada às raves no que se 

refere ao sentimento de comunhão expresso pelos participantes da festa, tendo em 

vista que, sozinhos, os ravers não têm tanta expressividade, contudo, em conjunto, 

eles formam uma comunidade unificada. Esta união é, portanto, a própria 

experiência do sagrado na cultura rave. 

Dessa forma, esta pesquisa usa a palavra de alguns estudiosos que tem 

começado a conceitualizar as raves como uma prática transformacional e espiritual, 

levantando a possibilidade de que as festas podem constituir um novo movimento 
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religioso (TRAMACCHI, 2001), ou ainda, “uma prática simbólica e protorreligiosa de 

uma cena jovem urbana moderna” (CORSTEN, 1999, p. 91). Quanto à religiosidade, 

uma distinção deve ser feita entre “uma” religião, de perspectiva teológica, 

tradicional e institucionalizada, e a “religião” como um fenômeno cultural 

fundamental. Essa última, que este estudo aplica, é a religião que se transforma em 

fenômenos culturais mais discretos do que a concepção clássica do termo.  

 Uma etnografia colaborativa da cena rave no Canadá (TAKAHASHI, 

OLAVESON, 2003) demonstrou que ir a uma rave é uma prática significativa e 

espiritual para muitos ravers. Esse caráter aparenta ser a experiência 

fenomenológica mais frequentemente reportada por ravers, de uma intensa 

sensação de conexão interpessoal e algumas vezes universal entre participantes, 

muitas vezes descrita como “unidade” ou “amor”.  

  

 

Embora os ravers não sintam a necessidade de nomear seus superpoderes, 
quando uma rave “bomba”, todos têm uma experiência de conexão 
compartilhada e centenas ou até mesmo milhares de pessoas podem se 
sentir como um único ser com propósito e direção compartilhados (FRITZ, 
1999, p. 179) 

 

Refletindo sobre os trabalhos de Durkheim (1915), John (2004) mostra que o 

autor acreditava que a efervescência coletiva era uma qualidade de certos tipos de 

conjuntos sociais, especialmente religiosos. Possuindo várias características, ela é: 

comunal e coletiva; energética; uma experiência ou estado essencialmente não-

racional e afetivo; efêmero ou temporário por natureza; e uma possível fonte de 

criatividade cultural. 

 A energia referida por Durkheim (1915) na obra de John (2001) também é 

capturada por uma frase associada a experiência rave: a vibe. Ravers descrevem a 

vibe como uma espécie de energia ou pulsão que não pode ser expressada ou 

entendida em palavras, mas como aquilo que só pode ser experimentado 

fisicamente. Como um sentimento amplificado ou estado emocional, a vibe das 

raves espelha a exaltação e o entusiasmo descritos por Durkheim (1915).  
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É o sentimento que faz 500 pessoas chorarem quando uma certa música é 
tocada. É o sentimento que faz você confiar em todos a sua volta, que todos 
compartilham em uma experiência que, de alguma forma, toca-os 
profundamente em sua alma e que faz todos se entenderem (MCCALL, 
2001, p. 59) 

 

 Ravers concordam com o fato de que são as pessoas e o senso de 

comunidade e conexão nas raves que criam e sustentam a vibe. Evocando a 

efervescência de Durkheim (1915), vitalidade é outro termo usado para descrever a 

energia e êxtase da experiência da dança. Malbon (1999) descreve vitalidade como 

a experiência e a raison d’être das raves: 

 

  

Vitalidade é parcialmente uma celebração da energia e euforia que pode ser 
gerada por estar em conjunto, se divertindo junto e experimentando “outros” 
junto. Ainda, a vitalidade divertida é parcialmente uma tentativa de escape, 
um alívio temporário das outras faces e identificações da própria vida de um 
indivíduo raver – seu trabalho, seu passado, seu futuro, suas preocupações. 
Vitalidade divertida é encontrada dentro de um mundo temporário da própria 
construção do raver em que o cotidiano é descontruído, o mundano é 
esquecido e o extático se torna possível (MALBON, 1999, p. 164). 

 

 Portanto, considera-se que a experiência rave é constituída não apenas pelo 

gênero musical, mas também, e talvez principalmente, pelo compartilhamento de 

sentimentos de comunhão e afetividade entre seus participantes. Sentimento pelo 

qual pode se definir um caráter religioso e espiritual das festas raves, uma vez que 

se caracteriza pela comunhão não-racional e efêmera de um conjunto social.  

 

4.2 Estados alterados de consciência 

 

 Existe uma concepção que aceita a existência de diferentes níveis de 

realidade, de acordo com o estado de consciência em que um indivíduo vive. O 

estado de consciência normal e diário dá acesso a um tipo de realidade, mas 

estados alterados de consciência, por exemplo, os sonhos, permitem o contato com 

formas de consciência menos comuns, categorizadas pela designação de “estados 

alterados de consciência” (EAC). Um EAC é presente quando há um desvio na 

experiência subjetiva ou no funcionamento psicológico em relação a determinado 
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padrão para aquele indivíduo, percebido pelo sujeito ou por observadores 

(KOKOSZKA, 1987). 

Desde seu surgimento no final dos anos oitenta, a cultura referida como rave 

é um fenômeno global da juventude. A natureza eletrônica e de repetição rítmica da 

música, as longas horas de dança, a localização secreta e a ingestão de substâncias 

psicoativas é o que difere as raves das outras festas jovens. Quando combinados, 

esses fatores promovem sentimentos de conexão e incentivam o uso do ecstasy 

entre participantes. Embora os membros dessa cultura possam ser identificados 

através da sua escolha de música, algumas pesquisas têm salientado a escolha de 

droga como uma indicação de identidade cultural (SAUNDERS, 1996).  

 A droga mais prevalente da cultura rave, MDMA, também referido pelos 

ravers como ecstasy, é um dos pontos cruciais da caracterização cultural. A 

centralidade do MDMA na cena rave é aparente na quantidade de publicações que 

inserem ecstasy em seus títulos, incluindo Clubbing: dancing, ecstasy and vitality 

(MALBON, 1999), Generation Ecstasy (REYNOLDS, 1999), e Ecstasy: dance, trance 

and transformation (SAUNDERS, 1996). Alguns acessórios simbólicos das raves 

estão conectados com os efeitos fisiológicos do ecstasy, como os glow sticks31, que 

aprimoram a experiência visual. Por este motivo, o fornecimento de água 

engarrafada e áreas para descanso reduzem a hipertermia e a desidratação, efeitos 

que podem ter consequência fatais em usuários de ecstasy (KALANT, 2001). Até 

mesmo o PLUR, o acrônimo que se refere a principal filosofia dos ravers, uma 

ideologia que reflete a conexão e o amor da comunidade rave, pode ser traçado aos 

efeitos empáticos do MDMA.  

 Sublinhando estes sentimentos está a sugestão de que existe um código de 

conduta aceitável; existe uma diferença entre indivíduos que vão às raves para se 

drogar e aqueles que escolhem integrar a experiência psicoativa com a 

transformação e crescimento pessoal, sendo estes consistentes com a filosofia das 

raves (JOHN, 2004).  

                                            
31 Fonte de luz portátil e de curto prazo. Consiste de um tubo plástico translúcido que contém 
substâncias que, quando combinadas, produz luz através de quimiluminescência, e não necessita de 
uma fonte de energia externa. 
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 Ecstasy é significantemente a droga mais usada em raves e a ingestão de 

MDMA por sua característica transformacional é consistente com a descoberta de 

que espiritualidade e transformação pessoal são temas centrais associados à 

experiência rave (TAKAHASHI, OLAVESON, 2003). Uma pesquisa feita com 84 

ravers no Canadá em 2003 revelou que 42% dos participantes caracterizavam a 

experiência rave como religiosa ou espiritual, e mais de um terço dessa amostra fez 

referência a uma mudança de vida ou crescimento pessoal como resultado direto da 

participação em raves (ibid.). Outro tema revelado por esses participantes foi a 

vontade de criar um mundo melhor através da aplicação do PLUR. 

 A alteração do estado de consciência, fundamental para os ravers, não é 

apenas procurada pelos participantes, mas também estimulada pelos DJs. A música 

techno é correlacionada ao aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, 

alterações nos níveis de neurotransmissores e reações hormonais, em adição às 

mudanças de estado emocional (GERRA et al, 1998). Além do contato constante 

com a música techno, participantes usam tambores e apitos, e a estimulação visual 

de lasers e strobos têm potencial para ativar ondas cerebrais características do 

transe e alucinações (NEHER, 1961). Apesar da presença desses mecanismos nas 

ravers, o MDMA continua a ter um papel dominante na sua cultura, e isso pode ser 

pelo fato de que a experiência de alteração de consciência procurada é alcançada 

com poucos esforços. 

 Alguns ravers que ingeriram psicoativos descrevem estar “na mesma onda” 

de outros usuários (MALBON, 1999), e esse tipo de entendimento mútuo implica um 

nível compartilhado de ajuste neural entre os usuários, que é, por definição, uma 

“mudança permanente no sistema nervoso central, resultado da experiência repetida 

de uma condição particular do sistema nervoso que torna o indivíduo mais suscetível 

ao reestabelecimento daquela mesma condição” (CASTILLO, 1995, p. 25). 

 John (2004) se utiliza do termo flashback para se referir a re-experiência 

espontânea de imagens, sensações físicas ou estados emocionais associados a um 

uso prévio de drogas (McGEE, 1984). O estímulo do ambiente que se assemelha ao 

contexto em que a experiência original ocorreu podem desencadear o flashback 

(ibid.). Enquanto a localização das raves pode variar, existe um número de estímulos 
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contextuaisque estão constantemente presentes nas raves. A música techno, uma 

multidão de pessoas dançando, glow sticks, projeções de imagens psicodélicas e 

sistemas de iluminação elaborados podem ser esperados em qualquer evento. 

Esses fatores ambientais também são conduzidos a esse fenômeno uma vez que 

flashbacks acontecem com maior frequência em condições conhecidas por induzir 

ao EAC, como estresse, fatiga ou estímulo sensorial reduzido (HEATON, 1975).  

 Por fim, se expressa que, devido à facilidade de ocorrência do flashback no 

ambiente das raves, o acesso a um EAC com ou sem o uso de drogas psicoativas é 

recorrente e característico da participação em raves. A noção de que ravers são 

mais proficientes em induzir flashbacks, uma vez que podem ser mais adaptados – 

do que aqueles que nunca experimentaram o fenômeno – a “se perderem” ou 

“abandonar o próprio controle para alcançar uma experiência de ápice, e alteração 

da consciência” (MATEFY, 1980, p. 552). 
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5. METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, na qual o pesquisador procura 

entender os fenômenos de um ponto de vista interno do contexto analisado e, a 

partir daí, situar sua interpretação dos fenômenos estudados. O desenvolvimento de 

um estudo de pesquisa qualitativa supõe um corte temporal-espacial de determinado 

fenômeno por parte do pesquisador. Essa definição pretende determinar onde e 

quando está localizado o objeto de estudo para que este possa ser descrito pelo 

pesquisador.  Dessa forma, “o trabalho de descrição tem caráter fundamental em um 

estudo qualitativo, pois é por meio dele que os dados são coletados” (MANNING, 

1979, p. 668) 

Quanto às etapas metodológicas do estudo, primeiramente empregou-se a 

pesquisa bibliográfica, com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre o objeto 

teórico e agregar bases conceituais que contemplassem com eficiência os objetivos 

geral e específicos. Neste sentido, a pesquisa bibliográfica foi capaz de proporcionar 

maior familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito e construindo, a partir 

dele, hipóteses. Assim, “pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo 

principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 1996, p. 45). 

Juntamente à pesquisa bibliográfica foi empregada a pesquisa documental 

que, segundo Gil (1996), deve ser utilizada para averiguar fontes documentais que 

ainda careçam de tratamento analítico. A pesquisa em documentos de diferentes 

naturezas foi útil para entender o discurso estético presente na comunicação 

publicitária da comunidade rave sobre si própria, afirmando a importância de alguns 

fatos históricos, relacionando o imaginário da comunidade com os estudos de cultura 

e estética.  

A presente pesquisa buscou averiguar quais as características da cultura rave 

estão presentes na estética dos seus flyers de divulgação de festas, definindo-os 

como objeto empírico deste trabalho. Essas características foram procuradas a partir 

de elementos visuais que compõem o layout dessas peças publicitárias. 

O corpus foi selecionado a partir do acesso a um acervo online de flyers de 

ravers no período compreendido entre 1988 e 1992, especificamente no Reino 
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Unido, disponível em vários sites32. Direcionando-se pela pesquisa bibliográfica a 

respeito da cultura rave, foram selecionados aqueles flyers que, hipoteticamente, 

melhor transmitem a experiência vivida em no contexto das raves. Foram escolhidas 

quatro peças para análise, tendo em vista que as características visuais, apesar de 

diferentes, carregam significações semelhantes condizentes com o imaginário da 

cultura.   

A publicidade, para gerar identificação, tende a refletir o contexto no qual é 

aplicada. Dessa forma, cria-se a hipótese de que a identidade cultural da 

comunidade raver está inserida nos flyers de divulgação das festas através de 

elementos estéticos. Para identificá-los, se fez necessário um sistema de referência, 

organizado por esta pesquisa em três categorias que evocam algumas das 

principais características da cultura rave – identificadas no referencial teórico – com 

as quais os elementos visuais podem se relacionar. O objetivo foi saber como a 

estética pode transmitir as características da cultura rave. Nota-se que as categorias 

e seus nomes foram criadas pelo autor, com base na revisão teórica apresentada 

nesta pesquisa. Foram as categorias criadas: a) sugestão tribal; b) estética 

surrealista; e c) referência ao uso de drogas.  

A primeira categoria, sugestão tribal, é definida pelo conjunto de 

características que expressam como a constituição de uma comunidade emocional 

este necessariamente ligado aos laços afetivos presentes dentro do conjunto social, 

da mesma forma que esta familiaridade entre os membros revela a articulação de 

indivíduos por um espaço não institucionalizado e efêmero que sirva como meio de 

intercâmbio de experiências e expressão da identidade cultural. 

A segunda categoria é designada estética surrealista. Sendo a estética rave 

influenciada pelo movimento surrealista europeu de 1924, esta categoria revela 

através dos elementos estéticos a busca por uma realidade alternativa, 

extraordinária, irreal, além do cotidiano vivido normalmente, da mesma forma que 

ilustra um escapismo em relação às paisagens urbanas. As obras surrealistas, e sua 

                                            
32Disponível em:  <http://hyperreal.org/raves/database/gallery/gindex.html>; 

<https://phatmedia.co.uk>; < http://www.fantazia.org.uk/flyerlibrary/raveflyers.htm>. Acesso em: 18 
mai. 2015. 
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incorporação pela publicidade, representam visualmente a estética dos sonhos, ou 

seja, o fantástico, a falta de sentido (nonsense), o confuso e a fragmentação do 

espaço. 

A última categoria aborda o consumo de ecstasy nas festas raves, e se 

chama referência ao uso de drogas. O consumo do MDMA está relacionado à busca 

por uma experiência espiritual através do fenômeno de alteração psicológica EAC e 

a sua repetição chamada flashback, onde as mesmas sensações físicas são 

reproduzidas quando se participa de uma rave, mesmo que não haja consumo de 

drogas. Esse flashback permite que grande parte dos participantes estejam na 

mesma sintonia, pois aqueles que já experimentaram drogas psicoativas, ou estão 

usando pela primeira vez, vivem a mesma experiência e isso os conecta 

emocionalmente. 

Dessa forma, explicadas as três categorias, procurou-se na análise relacionar 

os elementos visuais dos flyers – correspondidos pelos textos verbais e não verbais 

– entre si e observar como essas relações sugerem mensagens que vão ao 

encontro, ou não, das categorias estabelecidas para a cultura rave.  

Os flyers desta pesquisa; correspondidos pelas figuras 7, 8, 9 e 10; além de 

serem distintos em relação à organização do layout, são imagens de alta qualidade 

e foram considerados passíveis de revelarem pela sua estética os principais valores 

da cultura rave.  
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Figura 7: Flyer da festa Altered States, 198833 

 

Figura 8: Flyer da festa Exodus, 199234 

 

                                            
33 Disponível em: <http://goo.gl/uiaOoB>. Acesso em: 19 mai. 2015. 
34 Disponível em: <http://www.fantazia.org.uk/flyerlibrary/images/exodus_kingslynn_0910_f.jpg>. 
Acesso em: 19 mai. 2015. 

http://www.fantazia.org.uk/flyerlibrary/images/exodus_kingslynn_0910_f.jpg
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Figura 9: Flyer da festa Energize, 199235 

 

 
Figura 10: Flyer da festa Imagination, 199136 

 

                                            
35 Disponível em: <http://www.fantazia.org.uk/flyerlibrary/images/energize_bristol_271192_f.jpg>. 
Acesso em: 19 mai. 2015. 
36 Disponível em: <http://www.fantazia.org.uk/flyerlibrary/images/Imagination_191091_f.jpg>. Acesso 
em: 19 mai. 2015. 

http://www.fantazia.org.uk/flyerlibrary/images/energize_bristol_271192_f.jpg
http://www.fantazia.org.uk/flyerlibrary/images/Imagination_191091_f.jpg
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6. ANÁLISE 

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises de cada um dos flyers 

componentes do corpus. A análise foi realizada por meio da desconstrução dos 

elementos componentes de cada layout e ocorreu em duas fases para cada flyer: 

análise do texto verbal e análise do texto não-verbal. Ao final das quatro análises, há 

a conclusão geral, onde se relacionam os elementos visuais encontrados com as 

categorias de análise criadas na metodologia, a fim de verificar a existência e a 

forma de manifestação destas em cada peça. 

 

6.1  Flyer da festa Altered States, 1988 

 

 

Figura 11: Versão ampliada do flyer da festa Altered States, 1988 
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A figura 11 representa um flyer de divulgação de uma festa rave chamada 

Altered States que ocorreu em Londres (Reino Unido), em 1988. Esta peça não 

possui verso. 

 

a) Textos verbais: 

O título Altered States, que em tradução livre significa estados alterados, faz 

referência ao fenômeno conhecido como estado alterado de consciência, que pode 

ser desencadeado pelo uso de drogas psicoativas. Por definição, este efeito causa 

uma alteração no funcionamento psicológico de uma pessoa, a qual passa a 

vivenciar uma experiência extraordináriaà realidade que se vive cotidianamente.  

No subtítulo Seventh sense of westworld, em tradução livre sétimo sentido do 

ocidente, faz referência aos sentidos sensoriais humanos que dão acesso a uma 

percepção sobrenatural, além dos cinco sentidos conhecidos. O sexto sentido, não 

comprovado cientificamente, é pertencente à percepção do próprio ser, é a intuição. 

Já o sétimo sentido é a percepção de que o indivíduo está permanentemente em 

conexão espiritual com o universo. Este conhecimento não possui embasamento 

científico e, portanto, fica no campo das ideias37. Algumas fontes especulam que o 

sétimo sentido é a capacidade cognitiva do homem em entrar em harmonia com 

todas as forças da natureza, a fim de perceber que tudo e todos são apenas um 

ser38. A adição “do ocidente” permite concluir que se refere à localidade da festa em 

um país ocidental, Reino Unido, ao mesmo tempo em que busca levar o discurso de 

transcendência espiritual para os membros da comunidade rave inglesa. 

Logo abaixo, o espaço é ocupado pelos nomes dos DJs presentes – Dream 

Dodgers, Pegasus Pony, Time Tumbler, Trance Temple Dancefloor e Acid Airwaves. 

Em seus nomes estão algumas palavras-chave que se inserem nas categorias de 

análise. Entre elas, dream (sonho), pegasus (criatura da mitologia grega, simboliza a 

capacidade individual de espiritualização e de converter o mal para o bem39), temple 

                                            
37 Disponível em: <http://www.collective-evolution.com/2014/11/16/your-7th-sense/>. Acesso em: 07 
jun. 2015. 
38 Disponível em: <http://www.plotinus.com/sixth_seventh_senses_of_man_copy.htm>. Acesso em: 18 
mai. 2015. 
39 Disponível em: <http://www.masters-table.org/pagan/pegasus.htm>. Acesso em: 18 mai. 2015. 

http://www.plotinus.com/sixth_seventh_senses_of_man_copy.htm
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(templo, lugar sagrado ou venerável40) e acid airwaves (ondas aéreas ácidas, pode 

fazer referência ao uso de drogas psicoativas, pois ácido é outro nome para LSD). 

Na base do layout, junto ao endereço, data, e valores, as frases temple gates 

open 9p.m., em tradução livre portões do templo abrem às 9h da tarde, e heavens 

close 3a.m., em tradução livre paraíso se fecha às 3h da manhã, dá um sentido 

espiritual e possivelmente religioso para o evento.  

 

b) Textos não-verbais: 

Percebe-se que o layout possui uma tendência à horizontalidade dos 

elementos visuais e este aspecto é afetado pelo próprio formato do flyer. Apesar de 

haver uma hierarquia das informações (título, subtítulo, DJs, ilustração, data, horário, 

valores e serviço de transporte), as “linhas horizontais são tranquilizadoras (...), 

sugerem inércia e repouso” (GOLDMAN, 1964). Essa estabilidade sugerida pode 

conotar sentimentos de segurança, conforto e previsibilidade, fatores estes que 

compõem uma comunidade e representam o tribalismo via práticas sociais e 

ideologias partilhadas.  

No título, a fonte utilizada apresenta todas as letras em caixa alta (maiúscula) 

e a configuração da sua altura e a ausência de serifa são escolhas que visam dar 

ênfase de seu respectivo espaço. O tracking espaçado pode sugerir uma distorção 

visual, que iria ao encontro do sentido do texto verbal, uma vez que os estados 

alterados de consciência são fenômenos que distorcem a percepção humana 

regular. A cor vermelha do título pode possuir algumas significações, entre elas, 

calor, dinamismo, ação e excitação (FARINA; PEREZ; BASTOS, 2006). Essas 

sensações causadas pela cor vermelha entram em contato com a natureza da festa 

rave, um evento de dança e exaltação física e emocional. 

 As escolhas de composição do tipo usado no subtítulo aparentam buscar o 

contraste com o título, uma vez que ocupa uma área menor, possui a cor preta (que 

dá destaque ao título em vermelho) e é uma fonte serifada, além de possuir um 

tracking pouco espaçado, texto centralizado e em caixa alta.  

                                            
40 Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlpo/templo>. Acesso em: 18 mai. 2015. 
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 Os nomes dos DJs são compostos inteiramente por letras em caixa alta, 

possui um tracking apertado para poder encaixar na área horizontal e se utiliza de 

uma pontuação vermelha entre cada nome para melhor separá-los e criar contraste. 

Pode-se perceber que o uso de letras maiúsculas visa balancear a falta de espaço 

causada pelo espaçamento reduzido das letras, proporcionando uma legibilidade 

adequada para os elementos.  

 As duas linhas horizontais pretas e grossas que contém a ilustração parecem 

tentar limitar a imagem a determinado espaço e dar destaque a ela. Esta, por sua 

vez, representa o mundo árabe, cujo personagem principal é um encantador de 

serpentes. É válido apontar que essa atividade só é possível através das formas e 

movimentos da flauta, ou ainda pelo uso de urina de rato para estimular as 

serpentes a “perseguir a presa” 41. É através desses fatores que a serpente entra em 

um estado de transe, informação que pode ser reinterpretada para o contexto das 

raves, o uso de substâncias psicoativas, os EACs, e o flashback.  

 O uso da cor amarela ao fundo da ilustração pode conotar uma associação à 

divindade, ou à alegria, impulsividade e estimulação (FARINA; PEREZ; BASTOS, 

2006). Além dos sentimentos possíveis de associação da cor amarela, “vemos o 

amarelo transbordar de seus limites espaciais com uma tal força expansiva que 

parece invadir os espaços circundantes” (ibid., p. 85). Todas essas conotações 

conferem ao amarelo um sentido de poder e um possível estímulo aos ravers para 

que aproveitem a festa ao máximo. 

 No turbante da figura principal da ilustração se faz presente um olho. 

Conhecido como "terceiro olho" na tradição hinduísta, está ligado à capacidade 

intuitiva e à percepção sutil. Segundo lendas, seres super-humanos possuíam o 

terceiro olho como um órgão que era capaz de exercer faculdades de telepatia e 

clarividência42. Esse conceito baseado no misticismo religioso pode representar uma 

tentativa de espiritualidade dentro da comunidade rave, ou fazer referência à busca 

de crescimento pessoal buscado através do uso de substâncias psicoativas. 

                                            
41 Disponível em: <http://super.abril.com.br/superarquivo/1992/conteudo_113330.shtml>. Acesso em: 

18 mai. 2015. 
42 Disponível em: <http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Third+Eye>. Acesso em: 18 mai. 
2015. 

http://super.abril.com.br/superarquivo/1992/conteudo_113330.shtml
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6.2  Flyer da festa Exodus, 1992 

 

 

Figura 12: Versão ampliada do flyer da festa Exodus, 1992 

 

 A figura 12 representa o flyer de divulgação da festa rave Exodus, realizada 

na cidade de Kings Lynn (Inglaterra), em 1992. Esta peça possui um verso 

(conforme Figura 18, p. 71). 
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a) Textos verbais: 

O título Exodus, êxodo em português, significa a saída de um povo de um 

lugar para outro. O subtítulo Escape to forever, em tradução livre, fuga para o 

sempre, em conjunto com o título, indicam um escapismo do cotidiano, podendo 

significar o “sempre” não como um lugar físico, mas como uma mudança profunda 

na vida dos participantes.  

A chamada The first truly international dance party, em tradução livre a 

primeira festa de dança internacional de verdade, visa anunciar a estrutura deste 

evento em particular, pois foi a maior festa do Exodus até hoje, em que 12 mil 

pessoas compareceram, e DJs do Reino Unido, Bélgica, Alemanha e Estados 

Unidos estavam presentes no line-up43.  

Na parte inferior do layout, we return to the scene of 1991’s greatest dance 

party, é usada a presentificação, um recurso linguístico que, através do presente do 

indicativo, provoca o sentimento de presença, como se o discurso estivesse sendo 

feito no momento da leitura, além de incluir o leitor na primeira pessoa do plural 

(CARRASCOZA, 2004). Da mesma forma, um argumento demonstrativo é usado 

para reafirmar o sucesso da festa do ano anterior e, assim, fornece provas de que a 

festa anunciada provavelmente seja tão boa quanto, ou até melhor. 

Abaixo do endereço, há um convite para que o público se una em uma 

experiência musical “além da zona temporal”. Neste trecho se faz presente a função 

imperativa, pois o texto se dirige diretamente ao leitor, buscando conquistá-lo 

através do uso do verbo join (unir) no imperativo (CARRASCOZA, 2004). O “além da 

zona temporal” pode ir ao encontro do escapismo presente na peça, tão bem como 

ancorar o sentido da ilustração, no sentido que sugere um deslocamento para um 

lugar fora do alcance lógico.  

 

b) Textos não-verbais: 

O tipo do título Exodus pode ser classificado como grotesco (AMBROSE, 

HARRIS, 2011), pois não possui modulações nas hastes e não possui serifa. Uma 

vez que o subtítulo possui apenas letras em caixa alta, um bojo espaçoso e tracking 

                                            
43 Lista com a ordem de apresentação dos DJs. 
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largo, pode-se indicar que o tipo foi escolhido para sugerir um certo afastamento, 

indo ao encontro da temática escapismo. 

O sol com uma face, também chamado de o sol em esplendor, parece 

retomar a personificação do astro e sua adoração como uma entidade perpetuadora 

da vida. Desde o apogeu do paganismo, o sol tem representado uma variedade de 

conceitos, e para uma cultura que via no sol um deus, era comum representado com 

um rosto humano. O deus sol geralmente reinava sobre um panteão de deuses 

menores, assim seu símbolo era vital para culturas pagãs. Na mitologia Inca, por 

exemplo, o deus sol representava o ancestral divino da nação.  

 

 

Figura 13: Símbolo do Deus Sol da mitologia inca44. 

 

 No centro da imagem existem duas figuras humanas estilizadas. A supressão 

de detalhes empregada na forma da representação humana faz referência à perda 

da identidade particular e sua absorção pelo coletivo, sensação que faz parte da 

vibe. Como descrito no capítulo Comunidade emocional, o indivíduo se perde no 

outro e no outro encontra a identificação necessária para fazer parte da tribo. Por 

isso se utiliza a forma humana simplificada, anônima, como a das silhuetas, ou 

ainda, do alto contraste fotográfico.  

                                            
44 Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9d/Sol_de_Mayo-

Bandera_de_Argentina.svg/2000px-Sol_de_Mayo-Bandera_de_Argentina.svg.png>. Acesso em: 08 jun. 2015. 
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 As nuvens ao fundo podem sugerir um universo onírico, além do alcance 

humano, ou ainda, um lugar confortável para se sonhar ou almejar chegar. O azul 

ciano é uma cor bastante fria, de aspecto refrescante e lembra as transparências do 

vidro, da água e do ar. Já o magenta é uma cor sutil e de pouca densidade, possui 

virtudes representativas do vermelho, como a coragem e a determinação, além do 

amor e da simpatia emanados pela cor rosa e o idealismo humanitário oriundo do 

violeta.  
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6.3  Flyer da festa Energize, 1992 

 

 

Figura 14: Versão ampliada do flyer da festa Energize, 1992 

 

 A figura 14 representa o flyer de divulgação da festa rave Energize, realizada 

em Bristol (Inglaterra), em 1992. Esta peça não possui verso. 
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a) Textos verbais:  

O título Energize, homônimo em português, é um verbo no imperativo, 

portanto indica um comando, uma ordem. Essa relação com o leitor tende a 

aproximá-lo do texto, como se a peça estivesse conversando diretamente com ele. 

Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010), o significado de energia 

pode abranger a ideia de vigor, atividade, eficácia ou ainda, maneira vigorosa de 

obrar, de dizer ou de querer. Ainda, o Dicionário Informal45 sugere que o verbo 

energizar tem significados como força de vontade e coragem para fazer algo 

incomum. Dessa forma, afirma-se que o título visa estimular o leitor a fazer alguma 

ação inesperada com vigor.  

No subtítulo está escrito The pure force, em português, a força pura. Por 

pureza pode-se inferir alguns significados que convenham à situação, como 

verdadeiro, natural, incontestável, fiel, ou ainda, sincero e inocente46. Segue-se um 

texto cuja leitura intercala entre as bordas da imagem, fazendo com que o leitor 

precise virar a cabeça da esquerda para a direita constantemente, podendo este 

movimento fazer parte da temática energia. Em resumo, o texto convida o leitor a 

participar de um evento jamais presenciado no planeta Terra. Assim como neste 

exemplo, a hipérbole, figura de linguagem que exagera um conceito de forma 

dramática, são inúmeras no texto. 

 Outros trechos a serem destacados: “visuais de explodir a cabeça”; “entre na 

luz e se energize além do reino da sua imaginação”; “planeta do além”; “profundezas 

da sua mente”. A repetição da palavra “além” visa garantir o entendimento da 

mensagem, de tal maneira que imaginar tamanha festa está fora das capacidades 

imaginativas do ser humano. No final do texto, o leitor recebe um aviso: é proibido a 

entrada de poeira espacial, cápsulas cósmicas ou outros energizantes artificiais, 

caso contrário, “você retornará a Terra com um soco”. Este trecho pode sugerir a 

proibição de drogas na festa, uma vez que todo o resto da mensagem prioriza a 

energia natural presente na interação com os participantes. Na parte inferior do 

layout, se encontram as atrações, preços, endereço e DJs da festa. 

 

                                            
45 Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/energizar/>. Acesso em: 26 mai. 2015. 
46 Disponível em: <http://dicionariodoaurelio.com/puro>. Acesso em: 26 mai. 2015. 
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b) Textos não-verbais: 

O título é composto por um tipo grotesco (AMBROSE, HARRIS, 2011), pois 

não possui serifa nem haste modulada. Ele projeta uma sombra branca na forma 

das letras sobre o fundo do layout, criando assim um efeito de distanciamento, ou 

ainda, de alto relevo e contraste. O título possui um efeito de transparência, 

entrando em fusão com o fundo da peça, podendo ele apenas ser identificado por 

causa da projeção de sua sombra. O subtítulo também é composto por um tipo 

grotesco e possui tracking bastante espaçado, dando novamente uma noção de 

distorção do espaço. 

O fundo do layout é composto por pontos azuis sobre uma tela preta, 

podendo fazer referência à imensidão do espaço sideral e às estrelas. As 

representações visuais de seres extraterrestres, naves espaciais e tecnologias não-

humanas constituem elementos de ficção científica ao flyer, denotando as ideias de 

transcendência e de uma tribo com conduta isenta das rotinas tradicionais do ser 

humano. A presença de um robô antropomórfico visto de um ângulo inferior o 

confere superioridade perante ao leitor.  

A peça contém cinco cores: preto, azul, amarelo, vermelho e verde. A cor 

preta é a ausência de luz e corresponde às sombras e à escuridão, essa 

característica pode ressaltar alguns sentimentos como a opressão ou a renúncia. O 

azul escuro apresenta um componente de densidade, ainda mais por não criar muito 

contraste com o fundo preto. Essa relação entre o preto e o azul pode sugerir uma 

sensação de profundidade, densidade, ou até mesmo pureza no que se refere à 

ausência de detalhes.  

O vermelho faz referência à energia, aumenta a tensão muscular e a pressão 

sanguínea, além de poder remeter à proibição. É uma cor quente e bastante 

excitante para o olhar, impulsionando a atenção e a adesão aos elementos em 

destaque. O amarelo é um pouco mais frio do que o vermelho e remete à ação, 

poder e dinamismo. Pode sugerir ainda, potencialização, estimulação, contraste e 

irritação. Já o verde é a mistura do amarelo e azul, contém a dualidade do impulso 

ativo e a tendência ao descanso e relaxamento. 
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Unindo a característica de todas essas cores, é possível afirmar que sua 

escolha para o layout passa longe de sugerir uma familiarização, ou ainda, um 

sentimento de conforto em sua observação. Ao contrário, percebe-se que tanto o 

texto verbal quanto o não-verbal sugerem o inesperado, o desconhecido e o 

excitante. 

 

6.4 Flyer da festa Imagination, 1991 

 

 
Figura 15: Versão ampliada do flyer da festa Imagination, 1991 
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A figura 15 é uma representação do flyer de divulgação da festa rave 

Imagination, que ocorreu em Londres (Reino Unido), em 1991. Esta peça possui 

verso (conforme figura 19, p. 73) 

 

a) Textos verbais:  

O único texto verbal presente no flyer é seu título Imagination, que se repete 

nas laterais da peça formando uma espécie de borda. Segundo o Dicionário Aurélio 

da Língua Portuguesa (2010), imaginação é a faculdade com que o espírito cria 

imagens, representações e fantasias47. Toma-se aqui espírito por capacidade 

cognitiva, mental, capaz de construir o irreal, aquilo que não se encontra presente no 

mundo material, ou ainda, capaz de dar significados diversos à materialidade.  

 

b) Textos não-verbais:  

Nota-se que além do seu significado etimológico e simbólico, o título possui 

uma função estética destacada. O tipo é categorizado como gráfico, pois, além de 

ter características anatômicas bastante únicas e legibilidade frágil, é usado como 

uma imagem para criar bordas no layout.  

A escolha do preto e branco para esta peça pode ter sido preferencial devido 

ao custo mais barato de impressão, supostamente maior distribuição e divulgação 

da festa ou ainda pode ter um objetivo estético consciente, como estimular o 

exercício da imaginação do leitor ao suprimir as cores e deixar que cada um 

complete a imagem. De qualquer forma, a ausência de cor estimulou o contraste 

entre os tons acromáticos, ou seja, a variação de tonalidades entre o branco e o 

preto. 

A peça se apropria de uma obra surrealista de Salvador Dalí, a Aparição de 

rosto e fruteira numa praia (1938). Em uma primeira análise, se percebe que o 

contexto de produção da obra e o contexto de sua apropriação não são os mesmos, 

tendo em vista que a obra foi produzida em 1938 no contexto do movimento 

vanguardista surrealista, que buscava a desapropriação da razão na produção 

artística, e a apropriação foi feita em 1991, com fins comerciais e de divulgação de 

                                            
47 Disponível em: <http://dicionariodoaurelio.com/imaginacao>. Acesso em: 26 mai. 2015. 
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um evento de entretenimento. Portanto, não cabe ao investigador interpretar o 

significado da obra de Dalí, mas sim entender o motivo da escolha desta para o 

flyer.  

Pode-se conferir que na comunidade raver existe uma apreciação pelo 

abstrato, pelo imaterial, ou ainda, pelo lúdico. Esses motivos em si são suficientes 

para justificar o uso da obra. É válido, contudo, apontar a vasta quantidade de festas 

raves ilegais que aconteciam entre 1988 e 1992, e devido a sua ilegalidade, a 

divulgação deveria ser rápida e sucinta, sendo os flyers distribuídos apenas aos 

convidados e com um dia de antecedência da data da festa. A validade do flyer cabe 

apenas a esse curto período de tempo, o que pode justificar a despreocupação com 

os direitos autorais da obra.  

 

6.5  Considerações gerais sobre as análises 

 

No flyer da festa Altered States, elementos visuais como o título e a ilustração 

possuem conotações bastante ligadas ao fenômeno do transe psicológico e a 

indução ao estado alterado de consciência. Entre outros, encontraram-se palavras-

chave no nome dos DJs e no horário de abertura e encerramento que remetem à 

mitologia, crenças e textos religiosos, evocando criaturas mitológicas e elementos 

sagrados que comprovam uma devoção determinada na direção de arte. Portanto, 

pode-se considerar que esta peça foi ao encontro das características posicionadas 

pela categoria referência ao uso de drogas, da mesma forma que são expressos 

valores elucidados na categoria tribalismo, em específico, a espiritualidade. 

No flyer da festa Exodus, o que predomina visualmente é a espiritualidade. O 

uso de elementos pagãos, como o sol e a aura, fazem uma ligação com a 

idealização da natureza, ou ainda mesmo, a natureza como algo sagrado. O 

interesse estético da cultura rave em relação ao paganismo pode sugerir a negação 

do cotidiano urbano e, através deste, o almejo a uma maior espiritualidade. Da 

mesma forma, o ato de reverência coletivo perante seres astrais sugere uma relação 

de inferioridade entre humano (mortal) e deuses (imortais), ou ainda, entre o raver 

(indivíduo) e a vibe (sagrado). É esta que compõe entre os seguidores o senso de 
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pertença dentro da experiência ritualística das raves, por meio da perda de si em 

meio à tribo e a identificação de um sujeito no outro. Essa perda intencional da 

individualidade na comunidade se enquadra na categoria tribalismo, enquanto o uso 

de elementos psicodélicos como a aura e o uso de cores frias para retratar o 

ambiente onírico são elementos visuais que cabem à categoria da estética 

surrealista. 

No flyer da festa Energize se faz um convite à superação, estimulando o 

abandono de tudo que é mundano para que se possa alcançar uma experiência 

espiritual. Devido à abordagem de uma realidade imaterial, onírica, cheia de 

elementos de ficção científica, a mensagem se enquadra na categoria de estética 

surrealista. A perda da individualidade demonstrada tanto na supressão de detalhes 

na figura humana, como o estímulo a experimentar uma energia natural podem ser 

indícios de elementos da categoria tribalismo.  

O flyer Imagination propõe um discurso mais implícito, pois carece de texto 

verbal e deixa a interpretação da mensagem para o leitor. Em uma tentativa de 

conciliar todos os elementos presentes no layout com os estudos realizados sobre a 

cultura rave, fica claro que a categoria de maior prevalência é a estética surrealista, 

pela própria adaptação de uma obra surrealista na peça publicitária, e também pela 

escolha de um tipo gráfico, que se apresenta tanto como mensagem verbal como 

não-verbal, uma vez que possui a função de uma imagem no layout.  

Faz-se um adendo sobre o uso frequente do tracking espaçado nas peças. O 

investigador percebeu que em obras cinematográficas do gênero ficção científica, os 

títulos dos filmes também apresentam a mesma alteração tipográfica, podendo 

haver aí alguma ligação com o que foi relacionado anteriormente, no que se refere 

ao uso do tracking espaçado para ilustrar uma distorção do espaço e do real. Alguns 

exemplos que podem ser citados são os filmes Interstellar (2014), Star Wars: The 

force awakens (2015), Matrix (1999), Inception (2010), Alien (1979) e Prometheus 

(2012). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho problematizou como os elementos estéticos presentes nos 

materiais de divulgação das festas raves caracterizam a sua identidade cultural. A 

fim de averiguar meios para alcançar uma resposta, foram definidos objetivos 

específicos que funcionaram como metas, para que, na conclusão de cada um, os 

objetos teóricos e empíricos de pesquisa ficassem mais claros. 

Ao compreender o conceito de estética e relacioná-lo como um dos elementos 

constituintes de uma identidade cultural, percebeu-se que o campo do saber diz 

respeito ao discurso estético, que possui um caráter reflexivo em relação ao 

contexto em que é aplicado. Dessa forma, pode-se afirmar que os elementos visuais 

são de fato representações do imaginário dos membros da cultura rave.  

O discurso estético, independente da mensagem, precisa necessariamente de 

um meio de veiculação, um formato, uma plataforma. Averiguou-se que o formato de 

flyer correspondia bem às necessidades de comunicação dessa cultura, uma vez 

que, por ser um formato de curta validade – distribuído poucos dias e até poucas 

horas antes da realização dos encontros, podia suportar referências ao uso de 

substâncias ilegais sem que a polícia percebesse a mensagem a tempo de intervir 

na realização das festas. 

Ao buscar a contextualização da cultura rave, percebeu-se que o formato da 

festa surgiu do Acid House de Chicago que, ao ser reproduzido na Inglaterra, 

configurou-se nas festas escondidas em campo aberto que respondiam contra à 

política de repressão de Margaret Thatcher. Esse período de protesto e perseguição 

política foi caracterizado pela prática da ideologia de paz e amor da cultura rave 

chamada PLUR, levando o nome de Second Summer of Love, que, 

coincidentemente, corresponde ao período de veiculação das peças analisadas. 

Quando se propôs a identificação das particularidades da cultura rave 

expressas no material publicitário de divulgação das festas, constatou-se que as 

peças estudadas correspondem a um período de repressão política, e devido a esse 

contratempo, a comunidade raver encontrou formas alternativas de expressão. Entre 
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as características mais predominantes, aponta-se o imaginário da cultura em uma 

busca por espiritualidade. Esta se faz presente no sentimento de união entre os 

membros da comunidade, tendo em vista que o fator que justifica sua existência não 

é um estímulo racional, mas sim emocional. A comunidade raver é composta por 

amigos que se encontram em eventos ocasionais para celebrar a própria festa, ou 

ainda, o próprio encontro de amigos, e essa sensação de unidade sugere uma 

experiência espiritual comum. Esses são fatores que definem a comunidade raver 

como um exemplo de tribalismo, ou seja, um reagrupamento de pessoas em 

espaços não institucionalizados que buscam novas formas coletivas de 

solidariedade e empatia em um canal simbólico de expressão identitária. 

Dessa forma, foi possível identificar um elemento cujo consumo proporciona a 

sensação de unidade, pacifismo e alegria contagiante: o ecstasy. Esta droga 

psicoativa pode causar todas as sensações procuradas pela comunidade, e funciona 

como intermédio para tal. O que justifica todos esses efeitos é um fenômeno 

chamado estado alterado de consciência, presente quando há um desvio na 

experiência subjetiva ou no funcionamento psicológico do sujeito. É importante 

lembrar que essa experiência não é apenas estimulada de forma reclusa entre os 

participantes, mas que todo o ambiente de uma rave está repleto de estímulos 

sensoriais para facilitar o acesso ao estado alterado de consciência, como o uso de 

luzes coloridas, apitos e a própria batida das músicas eletrônicas. 

Indo ao encontro de todas essas características, percebe-se uma relação 

estética estabelecida entre a direção de arte dos flyers e o movimento artístico 

europeu de vanguarda surrealista. Destaca-se que o movimento buscou quebrar a 

ordem de que toda arte deve ter um propósito guiado pela razão, e assim retratou 

paisagens e personagens de mundos fictícios, oníricos e isentos de sentido fechado 

em si. Essa mesma busca pelo irreal foi o que caracterizou muitas peças 

publicitárias do contexto estudado, nas quais figuram personagens e cenários 

inexistentes, futurísticos ou completamente difíceis de se interpretar.  

Por fim, ao obter consciência de todas essas características culturais 

representadas nas peças analisadas, foi possível confirmar que, e de que forma, os 
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flyers transmitem os valores da cultura rave. Ao delimitar algumas das 

características da identidade cultural em questão em três categorias – sugestão 

tribal, estética surrealista e referência ao uso de drogas –, foi possível interpretar as 

representações evocada a partir de elemento visual dos layouts. Dentre eles, 

destaca-se o uso das ilustrações, que remetem a um universo fantasioso e à fuga da 

realidade cotidiana, da mesma forma que os textos verbais ao escapismo presente 

no imaginário coletivo e o incentivo às experimentações sensoriais e espirituais. 

Observa-se que o senso de coletividade não é expresso de maneira clara, sugerindo 

a união entre os indivíduos, mas sim apontando que, no ambiente da rave, todos são 

passíveis da mesma experiência com o sagrado, ou seja, a espiritualidade através 

do estado alterado de consciência coletivo. 

Esta pesquisa teve como um dos aspectos relevantes o destaque ao ponto de 

vista de que toda mensagem publicitária possui, necessariamente, um código 

cultural relacionado a ela. Mesmo este não sendo expresso de forma racional ou 

proposital, o imaginário coletivo dá conta de transpor os valores da comunidade para 

o discurso estético. É válido, portanto, afirmar que, mesmo não tendo o objetivo de 

fazer uma crítica ou expor um argumento social, o publicitário – assim como 

qualquer outro sujeito em suas práticas profissionais - expõe sua visão do mundo 

em seu trabalho. 

Em contraponto, percebe-se que a pesquisa carece de contextualização 

política que justifique de forma mais aprofundada as origens e motivações sociais da 

comunidade raver para a elaboração, transmissão e recepção do costume cultural 

PLUR. Tendo em consideração que tal caráter espiritual é anunciado de forma tão 

expressiva nas peças analisadas, se faz necessário uma revisão bibliográfica 

específica para o tema, a fim de confirmar sua autenticidade na cultura.  

Dr. Graham St. John é um antropólogo cujos interesses de pesquisa são 

voltados para a cultura da música eletrônica, a antropologia do ritual e performance, 

e novos movimentos culturais e religiosos. Este autor foi essencial para a elaboração 

dessa pesquisa ao ponto que promove pontos de vista científicos a respeito do 

fenômeno religioso das raves. Seu livro Rave culture and religion foi, sem dúvida, 
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necessário para que esta pesquisa abordasse seu interesse principal: revelar o 

imaginário de uma cultura marginal em sua origem e popular em sua 

contemporaneidade.  
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9. APÊNDICE 

 

 
Figura 16: Anatomia dos tipos.  

Fonte: Ambrose; Harris, 2011, p. 26. 
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Figura 17: Anatomia dos tipos.  

Fonte: Ambrose; Harris, 2011, p. 27. 
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Figura 18: Verso do flyer da festa Exodus, 199248 

 

                                            
48 Disponível em: <http://www.fantazia.org.uk/flyerlibrary/images/exodus_kingslynn_0910_b.jpg>. 
Acesso em: 23 mai. 2015. 

http://www.fantazia.org.uk/flyerlibrary/images/exodus_kingslynn_0910_b.jpg
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Figura 19: Verso do flyer da festa Imagination, 199149 

 

                                            
49 Disponível em: <http://www.fantazia.org.uk/flyerlibrary/images/Imagination_191091_b.jpg>. Acesso 
em: 23 mai. 2015. 
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Figura 20: Aparição de um rosto e fruteira numa praia. Salvador Dalí, 193850 

 

                                            
50 Disponível em: <http://virusdaarte.net/wp-content/uploads/2014/05/dali-9.png>. Acesso em: 26 mai. 
2015. 
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