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Resumo: As dimensões da moda, da música e da sexualidade funcionam neste trabalho 
como operadores cognitivos e conceituais para pensar a interação ocorrida nas festas de 
música eletrônica em Natal/RN. O suporte empírico deste artigo é a etnografia realizada 
em duas festas de música eletrônica: uma na casa noturna Galpão 29 e outra na Crystal 
Club, duas entrevistas em profundidade com frequentadores deste tipo de ambiente e 
registro imagético. Os dois elementos relacionados servem para entender como funciona 
a interação no cenário dos clubes noturnos gays natalenses, utilizando o corpo como 
suporte da comunicação e aproximação do outro. O movimento rave tem se afirmado 
como uma ponte entre o universo dos homossexuais e dos heterossexuais. A moda e 
música eletrônica ajudam na construção desta ligação.  
 
Palavras-chave: moda; festas de música eletrônica; sexualidade; interação. 
 
Abstract: The dimensions of fashion, music and sexuality work together in this article 
like cognitive and conceptual operators to think the interaction that occurs in music 
electronic parties at Natal/RN. The empirics support of this text is the ethnography 
realized in two electronic music parties: one in the night club Galpão 29 e other in 
Crystal Club, two profound interviews with this environment frequenters and 
photography. The two related elements are used to understand how the interaction in 
Natal’s gays nightclubs happens and works, using the body like communication support 
to be approximated of the other. The rave movement has been affirmated like a bridge 
between the homosexual and heterosexual universes. Fashion and electronic music help 
in this connection construction. 
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Moda, música e sexualidade surgem como ingredientes essenciais para pensar as 

festas de música eletrônica4 em Natal. O alicerce empírico desta pesquisa foram as casas 

noturnas Galpão 29 e Crystal Club como também duas entrevistas em profundidade. As 

duas casas noturnas estão localizadas no bairro histórico da Ribeira na cidade de 

Natal/RN. O Galpão 29 ainda está em funcionamento, porém a Crystal Club encerrou 

suas atividades no dia 24 de outubro de 2009. O Galpão 29 hoje funciona como bar, 

comporta pequenos shows e geralmente toca música eletrônica. Em Natal, alguns 

ambientes só tocam gêneros específicos de música eletrônica e determinados estilos irão 

definir o público local. A Crystal Club, por exemplo, se dedica mais ao house5 e ao 

tribal-house6, o Galpão 29 ao electro7. Os frequentadores da Crystal Club são em sua 

maioria gays do sexo masculino, vão atraídos pelo house que desde a sua gênese na 

cidade de Chicago nos EUA já seduzia esse tipo de público. No Galpão 29, o electro 

chama um público mais diversificado composto por nerd’s, mauricinhos, emos, 

homossexuais. Mesmo que o estilo musical do ambiente defina o público, isso não 

restringe o local a um tipo específico de frequentador. Vários jovens que vão para 

Crystal Club frequentam também o Galpão 29. 

As entrevistas em profundidade foram realizadas com dois representantes das 

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

estudante de publicidade, DJ, participou das primeiras raves na capital norte-rio-

grandense, um dos primeiros clubbers8 da cidade e frequentador desse tipo de festa 

                                                           
4 As festas de música eletrônica englobam diversos eventos. Este universo abrange as raves comerciais, 
undergrounds e em lugares abertos em contato com a natureza. É importante destacar as festas de música 
eletrônica que acontecem em casas noturnas (clubes e bares). Clubes e bares também são relevantes no 
contexto desse tipo de festa, porém não são raves em stricto sensu. Algumas vezes, o espaço é reservado 
para raves mensais ou a rave acontece apenas uma vez naquele clube. Outra diferença é a venda exclusiva 
de álcool e a proibição da venda de outras drogas consideradas ilícitas. Os frequentadores de clubes 
geralmente estão lá com o intuito de paquerar, tomar alguma bebida alcoólica, dançar, dentre outras 
razões; já nas raves o maior objetivo é dançar. Contudo, é relevante ressaltar que a cena rave começou em 
clubes. Eles fazem parte da história. (SYLVAN, 2005). 
5 A denominação house está associada ao nome da discoteca de Chicago em que tocava esse estilo de 
música. A discoteca chamava-se Warehouse. 
6 Variação do house que incorpora em sua estrutura elementos de som tribais marcados por uma forte 
percussão. Tem ligação direta entre a música africana e a eletrônica, com batidas pesadas fortes, porém, 
menos repetitivas. Seu ritmo é envolvente, sensual e geralmente há vocais latinos. Muito tocado em 
casas-noturnas gays no Brasil.  
7 Popular no início dos anos 1980 em Nova Iorque, este estilo é uma combinação experimental de hip hop 
e música eletrônica. O electro opera à 80 bpm (batidas por minuto). Em meados dos anos 1990, o gênero 
teve uma retomada e ganhou novos adeptos. 
8 Clubber é um termo em inglês, atribuído a pessoas que freqüentam danceterias (os clubs em inglês), 
comuns nos anos 90. Ajudou a erguer o estilo techno ao circuito comercial, e a cultura noturna pelas 
grandes metrópoles. Os clubbers se vestem de maneira extravagante: blusas, calças e tênis coloridos, 
maquiagens que brilham no escuro, estrelinhas, glitter, sombras cintilantes. Em geral eles têm como 
ponto de encontro os clubes, as raves. 
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desde os 12 anos de idade. O segundo entrevistado foi Nestor Mádenes, diretor de 

produção, organizou e deu início à cena rave em Natal, produzindo grandes festas de 

música eletrônica na cidade por mais de cinco anos. Atualmente, reside em Recife. 

É importante destacar que a moda e a música eletrônica sempre estiveram 

imbricadas na cultura gay desde o nascimento da disco music e a explosão da house 

music. Os três elementos relacionados servem para entender como funciona a interação 

no cenário dos clubes noturnos gays natalenses, utilizando o corpo como suporte da 

comunicação e aproximação do outro. É necessário ressaltar que a sexualidade 

desempenha um papel especial nas festas de música eletrônica, principalmente nas 

raves. Neste cenário interativo a moda deixa suas marcas. 

 
Moda/Corpo 

De forma geral, a vestimenta, em seu conjunto diversificado de peças de roupas 

e acessórios, constitui-se como uma linguagem, um conjunto significante que apresenta 

um plano de expressão e um plano de conteúdo. Considerando a linguagem como um 

sistema de signos convencionados que possibilita comunicar ideias e sentimentos, a 

seleção e a combinação específica de elementos do vestuário e de seus respectivos itens 

complementares, realizadas pelo sujeito, constituem uma fala, um discurso, um texto 

(BARTHES, 1979). A moda funciona em favor da distinção de status sociais, classes e 

categorias às quais o indivíduo faz parte ou não. O papel que a pessoa exerce na 

sociedade é também identificado pelo que ela veste. Vestir o corpo produz significação. 

A moda pode ser usada para indicar ou definir os papeis sociais tem e pode ainda ser 

entendida como sinal de que uma certa pessoa exerce um determinado papel e por essa 

razão espera-se dela que se comporte de uma maneira específica. (BARNARD, 2003). 

A maioria das pessoas quando se remete à palavra “moda” a associa diretamente 

à ideia única de roupa, mas essa é uma conceituação equivocada. Moda também se 

refere aos acessórios, bolsas, brincos, anéis, pulseiras, sapatos, véus, cintos, 

maquiagens, pinturas, cortes e pinturas de cabelo e adornos de todos os tipos. É um 

conjunto que forma um sistema expressivo. Lipovetsky (1989, p. 52) define a moda 

como sendo "um dispositivo social caracterizado por uma temporalidade 

particularmente breve, por reviravoltas mais ou menos fantasiosas, podendo por isso, 

afetar esferas muito diversas da vida coletiva." 
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As palavras moda, modus, mode ou fashion, imagem, corpo, estilo, tendência, 

roupas, indumentária, adorno, traje, beleza, entre outras, estão ligadas ao sistema da 

moda como técnica e como processo comunicacional. Moda, segundo Palomino (2002), 

é muito mais do que roupa, é um sistema que integra o simples uso das roupas do dia-a-

dia a um contexto maior, político, social, sociológico. Para Lipovetsky (1989, p. 12), a 

moda “não é mais um enfeite estético, um acessório decorativo da vida coletiva; é sua 

pedra angular. A moda terminou estruturalmente seu curso histórico, chegou ao topo do 

seu poder, conseguiu remodelar a sociedade inteira à sua imagem: era periférica, agora é 

hegemônica". 

De acordo com o entrevistado Nestor Mádenes, a moda tem um importante papel 

nas festas de música eletrônica: 

O papel da moda é transparecer o estado de espírito, aliado ao 
conforto e a estética desejada. A presença do VJ, como artista gráfico, 
explica a preocupação latente de uma imagem sempre interessante, 
para fazer par de uma música ainda mais... 9 

 

As definições mais recentes de moda a conceituam como cultura: “legado 

humano das transformações dos objetos existentes em proveito das bem-feitorias que 

circunscrevem a existência humana atrelado aos resultados dos trabalhos provenientes 

de várias áreas” (CASTILHO & MARTINS, 2008, p. 21). Só que, como afirma Oliveira 

(2007) a roupa não veste um suporte vazio, o corpo. Ao contrário, sendo carregado de 

sentido na sua malha de orientações, o corpo interage com as direções da roupa que, por 

sua vez, atuam com seus direcionamentos.  

 
O sentido de uma roupa se completa ao vestir um corpo, quando o 
corpo vestido assume a sua competência de produzir uma visualidade 
para o sujeito, mostrando pelos seus modos de estar no mundo, o seu 
ser. Nos palcos de exposição do sujeito estão, portanto não somente os 
modelos prescritos de corpo, mas também os prescritos para a 
indumentária e os tipos de apropriação que o sujeito realiza para a 
construção da sua aparência. (OLIVEIRA, 2007, p. 6) 

 
Partindo de uma abordagem transdisciplinar, o corpo é compreendido neste 

trabalho como uma instância simbólica, dotada de significações próprias, resultado e 

produtor do social e como cruzamento entre o cultural e o biológico. O corpo é 

possuidor de um potencial comunicativo. O homem pode ser compreendido não só 

como receptor das informações provenientes do meio, mas também como uma rede de 

comunicação que emite e recebe signos do ambiente. O corpo, nesse contexto, é 
                                                           

9 Dados extraídos de uma entrevista em profundidade. 



5 

 

considerado como emissor e receptor de informações; ele é a mídia primária, a primeira 

forma de comunicação do sujeito com o meio. (PROSS, 1990). Suas expressões, gestos, 

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

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

visualizado como um pergaminho, que precisa ser lido e interpretado pelos outros 

sujeitos para ser socialmente e culturalmente reconhecido dentro do mundo que o 

circunda. E Felipe Tarquínio, o nosso entrevistado, concorda com isso: 

O corpo é uma forma de comunicação, e você trabalhar com a 
estrutura de uma indumentária, de uma roupa em cima disso, 
diminuindo certas coisas, valorizando outras, você está comunicando 
algo. A roupa comunica, o comportamento comunica.10 

 

Nas festas de música eletrônica, este mesmo corpo pode ser interpretado com 

base nos seus signos comunicantes: vestimenta, acessórios, movimentos do corpo, 

contato tátil, expressões corporais. De acordo com Michel Serres (2004), o corpo, 

portador dos cinco sentidos e transporte de signos, é o suporte da memória, da intuição, 

do saber e da invenção; é invariante, mas de forma relativa e temporária. Para ele, o 

corpo e seus sentidos são constituintes do conhecimento científico, não apenas o seu 

objeto. 

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

compõem sua história como ser bioantropossocial. Além do mundo natural, há o mundo 

social e o mundo cultural, como dimensões da existência do ser humano. A experiência 

do corpo no mundo, sua singularidade, só adquire significado na existência de outros 

corpos, capaz de gerar conhecimento, coexistindo razão e emoção, compreendendo a 

dimensão da corporeidade. De acordo com Josimey Costa (2009), o termo corporeidade 

diz respeito à essência ou à natureza dos corpos ou dos estados corporais, relacionando-

se a tudo que preencha o espaço e se movimente, mas que, ao mesmo tempo, situe o 

homem como um ser no mundo. Tem, portanto, um caráter denotativo, como 

representação das condições de comportamentos, atitudes e dinâmicas corporais do 

cotidiano de cada momento e espaço histórico-cultural. 

A identificação do grupo com outro, por meio de atitude e aparência estética, 

produz um vínculo de respeito e afinidade para com o parceiro, quando ele está ligado 

às qualidades características do observador. Quando esta identificação contraria à sua 

concepção de vida, existe um retraimento por parte de ambos. Assim como os grupos 

sociais delimitam seus territórios, as tribos obedecem às regras de repulsa e atração. 
                                                           

10 Dados extraídos de uma entrevista em profundidade. 
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Maffesoli afirma que as muitas aldeias se entrecruzam, se opõem, se entreajudam e, ao 

mesmo tempo, permanecem as mesmas. Cyrulnik (1995) afirma que a moda ajuda a 

definir, classificar e sociabilizar os indivíduos em uma sociedade.  

A idéia que inspira esse discurso do vestuário é que a moda não 
contribui para a proteção, mas expressa fundamentalmente a posição 
social de cada pessoa. Este código da indumentária está tão assimilado 
que a menor variação permite classificar o portador com tanta clareza 
quanto um sotaque estrangeiro ou um a dicção de classe: seu sexo, a 
época de seu nascimento, sua região de origem e, sobretudo, seu estilo 
de sociabilidade, seja cultivada ou rústica, calculada ou hesitante, 
conservadora ou antipática ao dinheiro; até mesmo as opiniões 
políticas se exprimem de modo não-consciente nas camisas 
quadriculadas dos comunistas ou nas pérolas sob lenços de seda da 
extrema direita. Tudo dá um sinal. (CYRULNIK, 1995, p. 30). 

 

O autor acredita ainda que o modo como a pessoa se veste é capaz de designar a 

forma como as pessoas vão se relacionar. “O uso de uma roupa – signo de pertença à 

humanidade, a um sexo e a uma classe social – dá o sinal do estilo do encontro e do 

modo de relacionamento.” (CYRULNIK, 1995, p. 30) 

Nas festas de música eletrônica há espaço para diversas manifestações de estilo, 

que podem misturar ao mesmo tempo peças de ouro, plástico, metais diversos, roupas 

largas, cores exageradas, fantasias e fetiches, ou ainda usar essas peças separadamente. 

Essa mistura se dá por causa da própria característica multifacetada e agregadora dessas 

festas desde sua origem. 

Assim como a música, a moda das festas rave são uma síntese do 
velho e do novo, uma mistura de passado, presente e futuro. A 
tendência inclusiva da cultura rave atrai pessoas com uma grande 
variedade de história musical e social, então mais do que submeter 
todas as vestimentas à uma única definição, a moda das raves tende a 
ser muito diversa. Da mesma forma que música e a arte, a moda é 
sampleada11 por uma grande variedade de influências originárias de 
outros círculos sociais. (FRITZ, 1999, p. 208, tradução nossa). 

 

 É possível identificar as origens históricas e sociais de alguns dos elementos que 

compõem a moda dos participantes dessas festas e com isso explicar parte de seus usos. 

“Muitas pessoas chegam na cena rave vindas das boates e trazem consigo todo o glitter 

e o gloss que são características das casas noturnas desde os tempos dourados da disco 

music.” (FRITZ, 1999, p. 208, tradução nossa). Outro exemplo de cultura que 

incorporou seu estilo ao das festas rave foi o hip-hop. Muitas pessoas advindas do 

                                                           
11 Apropriação da língua portuguesa da palavra inglesa sampler, que é o aparelho que altera os sons, 
criando novas melodias e efeitos.  
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movimento começaram a participar das festas de música eletrônica, incluindo os 

primeiros DJs, e levaram consigo alguns dos elementos da moda associados à música 

negra norte-americana e à moda urbana. Roupas largas, casacos esportivos, bonés de 

baseball, grandes acessórios etc. Mas não é só isso, a reciclagem e a criatividade em 

refazer ou dar novos usos a peças antigas também são comuns no figurino dos 

frequentadores das festas, é a chamada “moda retrô”. Os fetiches e fantasias são outros 

elementos que fazem parte dessa mistura que forma a moda das festas de música 

eletrônica. Isso está diretamente relacionado ao clima proporcionado pela escuridão e 

aglomeração dos clubes noturnos. “Tradicionalmente lugares onde as pessoas se 

aglomeram para celebrar publicamente os rituais de acasalamento, as casas noturnas 

refletem na moda a preocupação com a celebração e com a atração sexual.” (FRITZ, 

1999, p. 208, tradução nossa). 

 Outro elemento que ajuda a compor esse cenário multifacetado da moda rave 

vem da cultura gay. “Os clubbers, e especialmente os clubbers gays, trouxeram também 

consigo o elemento fetichístico, por isso não é incomum ver peças criativas trabalhadas 

em couro ou com tachinhas de metal na área de dança.” (FRITZ, 1999, p. 208). É a 

sexualidade à flor da pele, que com a ajuda da música transborda para a roupa.  

O visual dos clubbers mistura em sua aparência elementos futuristas com tribais. 

Maquiagem intensa, excesso de pulseiras, colares, piercings, tatuagens tribais, 

perfurações no corpo (como os índios aborígenes), cabelos de cortes diferentes e 

coloridos (geralmente cores fluorescentes), principalmente o moicano, são 

características fortes para o estilo. A tecnologia e o futurismo se refletem nos materiais 

sintéticos das roupas e dos acessórios, como: lycra, nylon, vinil e tecidos que brilham no 

escuro. Tudo misturado, compondo um visual. 

Atualmente, a moda new rave12 vem dominando algumas casas noturnas. Os 

clubbers foram repaginados. Nelas, também se pode encontrar indícios de 

contaminações, de misturas. O estilo new rave é uma mistura de new wave (dos anos 80, 

com cores cítricas também) com referências às festas raves dos anos 90 (alusão ao 

movimento clubber, que faz uso de diversas cores na sua vestimenta também, mas 

diferenciado pela sua apresentação estética). Elementos visuais da tribo dos punks como 

também referências à disco music podem ser encontrados nesta tribo. 

                                                           
12

 O criador do termo foi um jornalista do tablóide inglês de rock NME (New Music Express) ao avaliar o 
som da novíssima banda de rock The Klaxons. Os garotos desta banda abusam das cores fluorescentes 
nos clipes e nas suas roupas, viraram referência também de estilo, com atitude alegre e rock n’ roll. A 
música é uma mistura caótica, mas harmônica de pop rock com elementos eletrônicos. 
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Vestindo-se de maneira diferenciada, os clubbers costumam ousar no seu estilo e 

geralmente chamam a atenção das pessoas, despertando no outro desde sustos a reações 

positivas ou negativas. Esse processo de rebuscamento no visual se chama de 

montação13. A montação engloba o exagero e o kitsch, os clubbers capricham na 

maquiagem – batons vermelhos ou pretos, sombras fortes – misturando roupas ou 

acessórios retrôs com algo futurista. Couros e sintéticos em geral aparecem também. 

Felipe Tarquínio, estudante de publicidade, dj, participou das primeiras raves na capital 

norte-rio-grandense, foi um dos primeiros clubbers da cidade e se tornou freqüentador 

desse tipo de festa aos 12 anos de idade. Neste dia ele estava montado e declarou: 

 
Algumas festas eu me montava, não como uma Drag Queen, mas no 
sentido de ser ousado na produção da roupa, você ousar na 
maquiagem independente de ser homem ou mulher. Algo que 
transmita design, comportamento, atitude, moda. Se a gente fizesse 
isso hoje iam dizer que a gente estava imitando a Lady Gaga. O que a 
gente fez há dois anos atrás é o que Lady Gaga está fazendo hoje. Esta 
é a proposta de montação: construir um personagem andrógino, pela 
diversão.14 

 

No processo de montação, o corpo se resignifica. Os signos adquirem novas 

roupagens, são confundidos e misturados. As roupas e os acessórios atribuídos ao sexo 

feminino vestem um homem, o couro usado para confeccionar bolsas e sapatos 

transforma-se em saia ou calça, os significados são metamorfoseados. A combinação de 

cores e formas no vestuário dos clubbers aponta para uma necessidade de criar algo 

novo, conceitual, diferente, que não se encaixe em rótulos ditados pelas tendências da 

moda, que juntamente com a música passeia de mãos dadas nas festas de música 

eletrônica. 

 
Música 
 

Para Simmel, a música surge dos sentimentos. Segundo ele, uma das maneiras 

de exteriorizar os afetos e as paixões interiores é a música. A música gera relações com 

os outros e por meio dela que se desnudam os sentimentos internos do corpo, sendo 

considerada uma expressão das mais variadas sensações anímicas – sejam fúria, alegria 

ou sensações místicas - sempre que estas são intensas, enérgicas e apaixonadas. A 
                                                           

13
 Esta palavra define o modo de vestir em voga na noite paulista do início dos anos 90. ‘Se montar’ é a 

gíria que do universo dos travestis de rua, em que ‘montada’ é o homossexual que se encontra vestido de 
mulher, o termo se espalhou para a vestimenta clubber em si, quando montação passou a significar 
também uma maneira mais extravagante, fashion ou caprichado de vestir. (PALOMINO, 1999). 
14

 Dados extraídos de uma entrevista em profundidade. 
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música vai cumprir o papel de trazer ânimo à vida, porque os ânimos trouxeram a 

música à vida. O ser humano desenvolverá uma relação fisiológica do seu corpo com a 

música, na medida em que o ritmo elevado das batidas do coração influi sobre a 

exteriorização musical; então, por meio da relação fisiológica, pode-se inferir, por 

associação e reprodução psíquica, que o ritmo musical excita o ritmo do coração no 

ouvinte. (SIMMEL, 2003).  

Em ocasiões de efervescências festivas, a música transporta o indivíduo a uma 

condição originária, aquela próxima do estado natural, em que a canção produz 

contágios.  Pode-se visualizar, dessa maneira, a semelhança entre a música eletrônica 

presente nas celebrações eletrônicas e a atmosfera lúdica, pois nas festas ela atua como 

um elemento associado ao jogo e fomenta a união entre os presentes. Isso que acontece 

produz uma fraternização entre os sentimentos dos indivíduos. As festas de música 

eletrônica seriam apenas um recorte de uma das maneiras de manifestação de interação 

entre as pessoas.  

A música eletrônica suscita, em alguns momentos, nos espaços hedonistas, 

dedicados às raves e casas noturnas, êxtases, saídas de si mesmo, cuja principal 

característica é efetivamente a fusão grupal promovida pela sociabilidade. É importante 

destacar que isso acontece com algumas pessoas. Nem todos os participantes ficam em 

estado de êxtase. A música techno tem o poder de fragmentar qualquer unidade do eu 

(ou do coletivo) e o fazer viajar num quase-tempo destinado a viver uma única longa 

noite. Uma música em trânsito. Uma música que altera. Os novos movimentos techno 

da música edificam um corpo que se altera e que é atravessado por sons, por BPM 

(batidas por minuto), por ruídos pós-industriais e orquestras pós-fordistas. 

(CANEVACCI, 2005). A música eletrônica, para seus apreciadores, tem o poder de 

gerar o momento necessário de carregar o dançante num carpete de som musical. As 

vibrações expelidas por esse tipo de música são capazes de ser comunicadas para todo o 

corpo. A música eletrônica cria uma atmosfera de excitação grupal, em que a 

experiência individual se torna coletiva e todos os presentes são varridos por um espiral 

de som. O turbilhão sonoro conecta os dançantes. A música produz contágios. 

A experiência de escuta da música eletrônica, próxima do seu processo de 

criação, requer certo nível de concentração e foco. O ouvinte se torna parte do processo 

de criação musical no momento em que ele, ao dançar ou emitir alguma reação na pista 

de dança, guia o DJ no processo de construção de uma nova música. As batidas 
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eletrônicas se fundem nesse clima de ludicidade e interação. De acordo com Felipe 

Tarquínio:  

Muita gente diz que música eletrônica não é música porque não tem 
voz e não diz nada, mas eu acho que a música eletrônica é muito mais 
que uma música, porque ela vai justamente interagir com você, com o 
seu sentimento. Ela vai propor e despertar alguns sentimentos em 
você. Ela pode lhe (sic) deixar feliz, reflexivo, triste e é por isso que 
eu gosto de música eletrônica e adotei ela (sic) como minha 
preferencial. 

 
A música é percebida não somente pelo sentido da audição, mas, pelo corpo 

inteiro. A música, além de provocar uma abertura ao outro, gera contágios, e por 

consequência, em alguns casos, induz à interação em um local com vários presentes, 

podendo levar ao êxtase. Quando a música se dilui no êxtase, ela transporta o indivíduo 

para um lugar abstrato, distante do mundo material que, normalmente, ocupa as mentes 

do seres humanos. 

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

estilos da música eletrônica: o house e o techno15. A história dessas comemorações 

eletrônicas está conectada ao surgimento em 1986 do house (estilo de música eletrônica 

associado à era disco dos anos 1970 com um público de prevalência homossexual e 

negro) nos Estados Unidos, em específico nas cidades de Dallas e Chicago. Este estilo é 

uma espécie de disco music16 misturado com ritmos eletrônicos do início dos anos 1980. 

Um dos seus protagonistas foi o DJ Frank Knuckles, que batizou o estilo. O house, além 

de ter ressuscitado a música das discotecas, intensificou na sua estrutura alguns aspectos 

como a repetição mecânica, as texturas eletrônicas; no público despertava uma libido 

desenfreada e o uso intensivo de drogas. De acordo com Simon Reynolds, este estilo 

cria na pista de dança um ginásio de desejo, uma liberação do êxtase, um espetáculo 

coletivo de auto-erotismo, muito presente nas discotecas gays durante a década de 1970. 

(REYNOLDS, 1999). A batida é exata e cronométrica entre 120 a 130 bpm, fazendo uso 

de muitos sons sintetizados, no meio caminho entre o melódico e o percursivo. 

                                                           
15 “Techno é a abreviatura de technologic: isso significa que a produção de música acontece através de 
uma interface tecnológica. Essa música sem palavras rompe uma visão elitista de arte através de vórtices 
sonoros que se irradiam pelos ossos.” (CANEVACCI, 2005:194). 
16 Estilo de música eletrônica que teve seu inicio e apogeu durante a década de 1970, dando origem as 
discotecas (clubes noturnos onde a música era tocada). Nova Iorque foi considerada o pólo da disco 
music. A discoteca Paradise Garage foi a primeira discoteca dos EUA, com discotecagem do DJ Larry 
Levan que inaugurou o estilo. Esta vertente de música eletrônica atraia mais o público gay (de cor negra e 
latinos). Toda essa atmosfera combinada com o lançamento do filme Saturday Night Fever (Os embalos 
de sábado à noite) que transmitia bem o clima disco da época. 
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O techno e o house eram os estilos de música eletrônica mais escutados nas 

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

a proliferação da cena. Com a mesma, surgiram diversos estilos de música eletrônica 

como: o trance17, o acid-house18, o electro, o drum and bass19, o tribal house, dentre 

outros. Cada estilo varia na sua estrutura de acordo com as bpm, velocidade do ritmo de 

cada gênero musical. As festas de música eletrônica e os estilos desenvolvem uma 

relação direta. Algumas se dedicam a apenas um estilo. 

 
Sexualidade/Interação 
 

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

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

Queens em Nova Iorque, defendeu em seu discurso o plur (peace, love, unity and 

respect – paz, amor, unidade e respeito) na frente de cinco mil pessoas. Bones ficou 

bastante emocionado, e partir deste dia, deu início à cena rave americana. O plur é uma 

espécie de ideal dos amantes das raves, pois evidencia sua política que não oferece 

margem ao preconceito racial e sexual, onde a maioria dança como se fosse um só em 

busca da paz como um todo. Devido às várias divisões da música eletrônica, surge uma 

espécie de tribo para cada gênero (house, trance, drum and bass, techno...) e cabe a 

cada indivíduo de sua tribo específica respeitar o estilo do outro, afinal, todos estão 

conectados ao plur. A doutrina do PLUR tem envolvido grande parte dos ravers por 

todo o mundo da Finlândia ao Brasil, aglutinando tribos de música eletrônica.  

Outro elemento importante nesta prática cultural é a dimensão da sexualidade 

tão presente em algumas festas de música eletrônica, principalmente nas raves. Ao 

caminhar um pouco na história, há 50 anos atrás, o movimento hippie nos anos 1960 

trouxe o amor livre. Neste período não havia rótulos sexuais e as pessoas se 

                                                           
17 O trance, uma das vertentes da música eletrônica, foi criado na Alemanha por volta 1988 pelo DJs 
produtores: Paul Van Dyk, Dr. Motte, Torsten Stenzel. O trance é composto de batidas regulares e 
repetitivas, variando de 135 a 150 bpm ; os timbres são mais agudos, com efeitos acrescentados às 
músicas. É geralmente relacionado a uma evolução da combinação do techno, dance, house e outras 
influências. O trance tem várias subdivisões como: o trance melódico, o minimalista, o progressivo, o 
hard trance, o psy trance e o goa trance. 
18 Uma das variações da house music. Uma das suas principais características é o som metálico, futurista 
criado pelo sintetizador Roland 303. Estes sons psicodélicos surtem um maior efeito sob a influência de 
LSD, também conhecido como ácido. O número de batidas por minuto fica por volta de 125 bpm. 
19 “Literalmente, batida e bateria (batidas pesadas sobre uma linha de baixo), sempre sincopadas. 
Originalmente um termo usado como alternativa ao jungle (possui batidas quebradas e aceleradas), em 
meados dos anos 1990 tornou-se um novo subgênero musical, mais melodioso e sofisticado, podendo 
ganhar mais elementos jazzísticos (arranjos, instrumentos, experimentalismos).” (PALOMINO, 1999, p. 
281). As batidas aceleradas chegam a 170 bpm. Seus principais representantes no Brasil, ganhadores de 
visibilidade internacional, foram os DJs: Marky Mark, Patife e Xerxes. 
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relacionavam sexualmente sem importar-se com o sexo do outro. Os anos 1960 

trouxeram ainda o início da luta pelos direitos gays, que pregava uma sociedade mais 

igualitária independente da sexualidade. Com o desenvolvimento da música durante os 

anos 1970 e 1980, a dimensão da sexualidade acompanhou o rastro da explosão sexual 

vivida pelos hippies. A AIDS chega nos anos 1980 e começa a mudar a atitude das 

pessoas em relação à sua vida sexual. O sexo se torna perigoso e potencialmente um 

jogo mortal, principalmente entre a população gay e bissexual. Com os anos 1990, veio 

o nascimento das raves, as pressões de políticas sexuais diminuíram e os jovens que 

passam a ir à esse tipo de festa começam a dar ênfase mais na comunicação, na amizade 

e na sensualidade. (FRITZ, 1999). 

  Nas festas de música eletrônica liberdade é a palavra de ordem. Não há rótulos, 

nem paradigmas sexuais. Devido ao uso intenso de substâncias ilícitas que aumentam a 

libido como o ecstasy, produzindo experiências sensuais, os frequentadores deixam 

aflorar nesses eventos sua homossexualidade ou bissexualidade sem se importarem com 

preconceitos ou julgamentos por parte de outrem. O PLUR também serve de base para 

uma melhor convivência entre diferentes opções sexuais. E é nesse contexto que o 

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

dos heterossexuais. Muitos ravers heterossexuais freqüentam clubes gays que tocam 

house e os gays frequentam festas de música eletrônica em que prevalece o público 

heterossexual. 

Pela dança, percebe-se que o processo de interação nas raves é diferente do 

processo de interação nas casas noturnas. Nas raves, os participantes têm como um dos 

objetivos principais dançar e curtir a música. Ao dançar nas raves, os indivíduos 

exercem seus movimentos em conjunto com os outros, embora dancem só, imersos em 

seu próprio mundo. Apesar de dançarem sozinhos, os participantes se encontram 

inseridos em uma experiência grupal que os une. Alguns ravers, por exemplo, apenas 

pulam com os braços erguidos, soltos acima da cabeça, girando ou oscilando os braços 

de um lado para o outro, simplesmente deixando o corpo ser levado conforme a 

sensação provocada pelo som. Os dançantes interagem uns com os outros. O corpo é 

guiado pelas batidas por minuto. A dança possibilita uma identificação com o outro, um 

reconhecimento, pois, apesar de dançarem de forma diferenciada, todos obedecem a 

uma coerência rítmica na mesma sintonia sonora e corpórea. Existe um padrão de dança 

dentro daquele ritmo específico que comporta maneiras diferentes de dançar para aquele 

grupo, e é esse padrão que faz com que mesmo dançando de maneira distinta, os 
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participantes obedeçam à essa sintonia corpórea, possibilitando a identificação e, por 

consequência nesse caso, a interação. Tal interação entre os dançantes, comunicada com 

todo o corpo durante a dança, é desprovida de interesses objetivos e navega no mar da 

subjetividade rítmica.  

Já nas casas noturnas, percebe-se uma configuração um pouco diferente, em que 

a maioria dos presentes dança e olha para o outro, com intuito de paquerar ou arranjar 

algum parceiro naquela noite. A dança provoca além de uma identificação, uma 

aproximação com o outro, sendo um dos signos que compõe o arranjo interativo do 

ambiente. Nas raves, o ato de dançar gera a identificação, e nas casas noturnas além da 

identificação, a aproximação. A forma de dançar ajuda na aproximação, principalmente 

quando alguns presentes realizam movimentos de maneira sensual, com o intuito de 

chamar a atenção do outro. 

 

Etnografias dos sentidos 

 
Crystal Club 
 

Natal. Rua Chile. Sete de março. O sol já tinha se despedido há muito tempo da 

Ribeira durante o século XIX. O bairro adormecia. O armazém de número onze, já tinha 

encerrado suas atividades e só tinha como testemunha os candeeiros da rua que 

iluminavam sua frente.  Rua dominada pelo comércio, por trabalhadores que com o final 

do dia voltavam às suas casas. 

O horário voltava a se repetir, o mês e o dia também, mas o ano é de 2009 e 

aquele dia não era mais um dia qualquer no calendário. A Rua Chile, conhecida como 

Rua da Alfândega outrora, aquele local que antes era popular por ser uma região 

comercial, ganhava uma nova anatomia e fisiologia naquele dia, principalmente o 

armazém de número onze. O turno comercial parecia ter mudado depois de mais de um 

século, ouvia-se o chacoalhar das balas e confeitos, ambulantes vendiam doces, copos e 

garrafas de água e cervejas naquela sexta-feira à noite.  Bem vestidos passavam por ali e 

começavam a formar uma fila na frente do antigo armazém. Algumas pessoas, no bar 

que tocava reggae, tomavam suas cervejas. Carros estacionados e uma fila de pessoas 

que só fazia aumentar com o passar das horas.  

Natal estava ganhando uma casa noturna voltada para o público LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais e transgêneros) que prometia muito house e tribal house para seu 

público. O armazém de número onze passara por mais uma metamorfose. No final dos 
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anos 1990, com o projeto de revitalização da Ribeira, aquele local tornou-se uma casa 

noturna com o nome de Downtown Pub e logo em seguida Music Club, para depois, 

precisamente no dia 7 de março de 2009, ganhar um novo nome: Crystal Club. 

 Uma casa noturna nova para um público específico. Vários rapazes e algumas 

moças se acumulavam na frente do local. Alguns rapazes já se conheciam entre si e 

começavam a conversar e a lançar olhares para outros homens. Concentravam-se muitos 

jovens do sexo masculino entre vinte a trinta e cinco anos de idade. Apesar de ser uma 

casa voltada para o público LGBT, a maioria eram homens gays. Jovens bem vestidos, 

com roupas de grifes nacionais como a Ellus, a Colcci, a Triton e internacionais, 

algumas apertadas, cujo intuito seria o de destacar a forma física daqueles corpos bem 

trabalhados em salas de musculação e ginástica. Bíceps e tríceps saltavam pelas mangas 

das camisas pólos. A maioria se vestia de forma estilizada, predominava a composição 

calça jeans e camiseta. 

 Na parte interna da Crystal Club, a escolha predominante pelo preto e o branco 

criava uma atmosfera moderna entre as cores. A sofisticação das duas cores por toda a 

casa-noturna parecia abraçar aquele público, que deslizava seus olhos pelo continuum 

sequencial das mesmas. Público esse que estava bem disseminado nos ambientes da 

boate, uma parte no camarote, outra parte na pista de dança, outra parte em um espaço 

só para convidados. 

O local possuía uma atmosfera sofisticada, um ambiente clean repleto de signos 

que representavam esse clima luxuoso desde a entrada da boate, a estrutura interna e a 

iluminação. As pessoas, sejam elas dançantes em alguns momentos ou não, 

comportavam-se de uma forma diferenciada. A maioria estava em grupo, alguns casais, 

poucos eram vistos desacompanhados. Como é de costume em ambiente de boate, as 

pessoas dançavam, conversavam, bebiam, observavam o movimento e flertavam.  Os 

participantes que estavam sós no inicio da festa, por volta de meia noite, foram 

começando a se soltar no decorrer da noite. O álcool e a música pareciam facilitar essa 

liberação. O álcool cumpria a função de agregação; seu fluxo, seu aspecto fluido era o 

que ligava. A festa é o melhor exemplo disso. Além disso, ele aumenta o impulso 

sexual, inaugurando uma dinâmica de união, de comunhão, introduzindo uma 

exacerbação dos sentidos. (MAFFESOLI, 2005). 

Tal conduta era constatada na atitude que as pessoas que estavam na boate 

passaram a tomar. A interação era significativa. Muitos rapazes beijando e abraçando 

outros, alguns garotos dançavam juntos, embora, grande quantidade das pessoas 
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dançavam isoladamente. Quase todos os indivíduos que ali se encontravam mexiam 

muito seus corpos no decorrer da noite. É necessário destacar, que nem todas as pessoas 

estavam tão abertas ao outro, com necessidade de interagir.  Alguns rapazes dançavam e 

não chegavam a fitar ou paquerar ninguém, ficavam sérios, balançavam seus corpos, 

mas sem expressar nenhum gesto que facilitasse a aproximação de outras pessoas. Eles 

faziam carão20. O carão era mais comum no início da noite, com o passar das horas, ele 

não fazia mais sentido, a festa já estava na metade e os dançantes estavam ali para se 

divertir. 

A dança de alguns era provocativa, voluptuosa. As pessoas ali se despiam de 

suas máscaras e podiam ser quem elas não podiam ser no dia-a-dia, paquerar 

livremente, beijar pessoas do mesmo sexo, abraçar aos amigos, em um clima de 

confraternização desnudo de preconceitos sexuais, sem exageros e longe de qualquer 

pudor. A cena da interação delineava uma figuração simbólica dos corpos no espaço. 

Numa imagem similar à conversação, ela evocava uma coreografia na qual os 

movimentos regrados dos parceiros sutilmente se invocavam e se respondiam, criando 

ritmo e coerência. O conjunto dos movimentos implicados nesta coreografia ordinária 

contribui à circulação de informação entre os parceiros do intercâmbio numa 

configuração coletivamente edificada sobre a simbólica social, à qual cada um oferece 

sua contribuição. (LE BRETON, 2009).  

A interação era mediada pelo prazer de estar juntos, de compartilhar várias 

escolhas em comum: o gosto musical, a preferência sexual, a vestimenta e a vontade de 

dançar. Na Crystal Club, não era mais o individuo, em sua especificidade, que 

importava, tampouco a dimensão da razão predominava, mas uma paixão que 

alimentava os participantes, característico da integração do coletivo e do sensual. 

A sensualidade expressa, seja nos corpos dançando, seja em alguns beijos, 

fomentavam a vontade de interagir. A interação entre os participantes era facilitada por 

meio da música, ela parecia aproximar as pessoas, no momento em que ela despertava 

vontade em alguns de dançar juntos. Alguns indivíduos já chegavam ao outro dançando, 

puxavam o parceiro contra o próprio corpo e requebravam até o chão de forma sensual, 

para logo em seguida, em alguns casos, roubar até um beijo. Outros começaram a fazer 

passinhos de dança, movimentando os pés para frente e para trás de acordo com o ritmo 

da música. Mexiam a cintura para um lado, depois para outro, a cabeça, sempre erguida, 

                                                           
20 Termo bastante utilizado no circuito gay. Fazer carão é fazer pose, esnobar. Ter carão significa ser 
bonito. (PALOMINO, 1999).   
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girava para os dois lados, tudo em perfeita harmonia com o house e com o tribal house. 

Como os próprios freqüentadores dizem: “A pista está fervendo”. Quando o DJ 

aumentava o volume da música as pessoas gritavam, batiam-se palmas, alguns 

começavam a pular euforicamente. O DJ desempenhava uma função especial na 

condução da energia entre os dançantes. Um guia para os que estavam ali ávidos por 

uma boa música eletrônica e divertimento.   

Muitos indivíduos começaram a trocar carícias entre si. O beijo na boca 

começou a aparecer com mais freqüência. Para Le Breton:  

O beijo é um gesto simbólico de afirmação da ligação com o outro. O 
prazer partilhado da oralidade se desenrola não apenas no gozo do 
rosto, mas de toda parte onde se aplicam os lábios, pois, no desejo de 
outrem, tudo é ao mesmo tempo desejo e jubilação. O beijo na boca, 
que comprime os lábios e confunde os corpos, é o traço dos amantes. 
(LE BRETON, 2009, p. 84). 

 
Traço esse que começou a se tornar comum com o passar das horas. Mesmo 

tendo diferentes significados em alguns países21, ali ele denotava desejo, necessidade de 

sociabilizar-se com outro, não só por meio de beijos, mas de outras formas interativas. 

Era notável no rosto das pessoas expressões que denotavam liberdade (alguns dançavam 

com olhos fechados e braços abertos), alegria, felicidade, outras permaneciam neutras, 

apenas uma pequena parcela. No decorrer da festa, alguns presentes faziam uso do 

álcool e de outras drogas (um grupo usava LSD e outro Special K no banheiro). É 

importante destacar que apesar da liberalidade da festa, o consumo de drogas ilícitas era 

feito de forma discreta, por isso a procura pelo banheiro, como lugar mais privativo. 

Essas substâncias deixavam os presentes bem receptivos com expressões faciais que 

mostravam essa abertura ao outro. Não só abertura, mas também a vontade de dançar 

aumentava e as pessoas começaram a ficar mais desinibidas. Eles ficavam colocados22. 

É importante salientar que algumas pessoas não usavam drogas e dançavam, ficavam 

receptivos ao outro, sorriam. Sorriso estampado no rosto era um exemplo claro. De 

acordo com Le Breton, o sorriso não é um automatismo definitivamente inscrito na 

natureza do homem, automaticamente executável independentemente das 

                                                           
21 Na Inglaterra, por exemplo, o beijo na boca aparece ao fim de uma longa aproximação, traduzindo um 
grau de confiança e afeição avizinhando o ato sexual. Ao revés, nos Estados Unidos o beijo na boca 
aparece rapidamente e não implica nenhum compromisso. (LE BRETON, 2009). No Brasil, o significado 
do beijo na boca está mais próximo dos costumes norte-americanos. Na Crystal Club, o beijo na boca 
significava uma necessidade de exteriorizar um desejo momentâneo, sem implicar diretamente em um 
relacionamento futuro. 
22 Termo muito utilizado no circuito gay. Igual a situado ou turvo. “Ele está colocado” é o mesmo que 
bêbado ou drogado. (PALOMINO, 1999). 
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circunstâncias. Expressando um ritualismo, ele tem raiz na simbologia corporal 

adquirida pela presença dos outros e constantemente restaurada pelos inúmeros laços 

que se tecem a cada instante entre os sujeitos. (LE BRETON, 2009). 

Não somente o sorriso, como também a fala, olhares, piscadas de olho, beijos, 

muitos abraços eram os diferentes modos de comunicação dos participantes. O corpo 

emitia diversos sinais que facilitavam a interação e a comunicação dos que ali se 

encontravam. Sinais como a roupa, acessórios, forma física ou o próprio 

comportamento, facilitavam a aproximação entre eles. Havia códigos de comportamento 

e visuais que fomentavam a interação. Códigos esses, construídos socialmente e 

culturalmente. A forma física e maneira de vestir-se facilitava a sociabilidade entre os 

participantes. Para Felipe Tarquínio: 

O fato de ter o corpo sarado realmente facilita a interação. Isso é típico 
da cultura daqui de Natal. As pessoas se aproximam se você é muito 
bonito, se você tem um corpo de tal jeito ou se você veste determinada 
marca. Natal insiste nisso, é uma cultura bem provinciana. Se você tem 
esse tipo de mensagem em você, você está com a noite feita. Corpo e 
roupa facilitam a interação.23 

 
Os rapazes que tiraram a camisa geralmente se aproximavam dos descamisados, 

os mauricinhos comumente relacionavam-se entre eles, em alguns momentos via-se um 

rapaz sarado sem camisa beijando um magro efeminado com uma roupa estilizada. O 

padrão de beleza ditado pela indústria cultural deixa suas marcas. As emoções eram 

externalizadas nas expressões faciais, nas danças, nas atitudes de cada participante. 

Tendo ajuda de drogas ou não, o cenário estava lá armado com seus personagens se 

divertindo. Diversão era a palavra de ordem, um imperativo. E aquelas pessoas 

pareciam não se importar em liberar suas emoções. 

Para os que estavam dentro da casa noturna, o tempo era congelado, a 

madrugada se confundia com o dia e a aurora matinal era invisível para quem ainda 

estava inserido na Crystal Club. A música com suas batidas intensas, a dança, a 

empolgação dos indivíduos, mostravam que a última coisa que importava naquele 

instante era o tempo. Os dançantes, em sua grande maioria, estavam sim, preocupados 

em sentir cada batida emitida pela caixa de som, o toque de alguns corpos alheios 

desenhado por halteres e esteiras, o prazer daquele minuto que se estendia por horas a 

fio. A festa não foi até o sol ficar a pino, terminou por volta das oito horas, o DJ tocava 

enquanto restava uma pessoa sequer. Ao sair do local, alguns ainda deixavam o 

                                                           
23 Dados extraídos da entrevista em profundidade. 
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ambiente eufóricos, outros saíam tristes porque a noite já havia acabado. Já passava das 

sete da manhã e há mais de um século atrás os comerciantes estavam abrindo suas lojas 

para iniciar mais uma jornada de trabalho, enquanto que naquele dia as pessoas estavam 

saindo do que um dia fora o armazém de número onze, agora fechando para limpeza 

após horas de funcionamento. 

 
Galpão 29 

 

Por volta das onze horas da noite do dia 6 de junho de 2009, um rapaz magro, 

longilíneo, com cabelos pretos e uma mecha rosa-choque estava em pé defronte a um 

bar que funcionava também como boate.  Vestia uma camisa grande com uma 

tonalidade rosa bem clara e o desenho de um rosto de uma mulher com um olho 

piscando e um batom vermelho estampado na camisa. Calça jeans branca colada no 

corpo do tipo skinny e uma bota preta de couro que chegava até o joelho. Para completar 

o seu visual diferenciado, usava óculos branco que, no lugar da lente, tinham listras 

brancas. Chupava um pirulito e conversava com seus amigos na porta deste bar. 

 Como esse rapaz, havia outras pessoas com uma aparência bem incomum e 

roupas caracterizadas e estilizadas. Elas estavam esperando para entrar no Galpão 29, 

casa noturna que funciona como boate, bar e local de shows, localizada na cidade de 

Natal, na Rua Chile, nº25 no bairro da Ribeira. Praticamente ao lado da boate Crystal 

Club. A rua não possuía prédios e naquele dia estava com muita movimentação e uma 

quantidade considerável de carros estacionados no meio da rua, alguns com suas malas 

levantadas e com o som do carro quase estourando as caixas acústicas por causa do 

volume intenso.  Na rua, transitavam jovens pertencentes a tribos variadas: mauricinhos, 

clubbers, surfistas, metaleiros, góticos, alguns totalmente vestidos de preto. O Galpão 

29 aglutinava diversos grupos. 

 Externamente, a pintura do local era toda lilás. Portas, contornos e detalhes na 

cor branca. Na porta de entrada, além dos jovens que estavam reunidos, havia dois 

seguranças e um som montado embaixo de uma tenda tocando música eletrônica. Uma 

espécie de aquecimento para os que ali se encontravam ou estavam no bar bebendo na 

extremidade da rua, que possui sua história, bem como o ambiente. 

O Galpão 29, durante a década de 1990 era chamado de Blackout e lá 

aconteciam muitos shows de rock e algumas vezes alguns DJs lançavam seus set’s. 

Nestor já realizava algumas festas por lá nesse período. Atualmente, a casa noturna 
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comporta vários tipos de festas, em que se ouvem diferentes estilos musicais como pop, 

rock, MPB e música eletrônica. O ambiente se tornou um local para várias tribos, 

principalmente para os gays e para os clubbers. Um local que não é rotulado de LGBT, 

porém aconteciam muitos beijos entre homens e entre mulheres, dependendo da festa 

que lá ocorresse. Um “ambiente alternativo”, como chamam os frequentadores da casa. 

Apesar de ser um local com um público heterogêneo, o Galpão 29 é o reduto dos 

clubbers de Natal. Vestindo-se de maneira diferenciada, costumam ousar no seu estilo e 

geralmente chamam a atenção das pessoas, despertando no outro desde sustos a reações 

positivas ou negativas.  

 O Galpão 29 possui dois ambientes, porém geralmente só abre um. Algumas 

vezes em dias de grandes festas com várias atrações os dois são abertos. Naquele dia, 

em específico, apenas um estava liberado e completamente cheio.  Internamente, esse 

ambiente tinha como cores predominantes o preto, o lilás e o branco. Com algumas 

paredes ainda não rebocadas, o local parecia ainda que se encontrava em processo de 

construção. As paredes tinham vinis fixados sobre os tijolos sem reboco e discos-

voadores desenhados nas mesmas. A porta de entrada era enorme e toda trabalhada na 

tonalidade branca, já as paredes do hall de entrada pintadas na cor preta. Neste hall 

tinha uma escada prata que dava acesso à parte superior do outro ambiente que não 

estava funcionando. Ao contrário da Crystal Club, o local possuía uma aparência antiga, 

mal acabada, com uma atmosfera underground e bem escuro. Devido à falta de 

luminosidade no local, não era possível ver bem o rosto das pessoas. 

A escuridão do lugar era explicada pela sua pouca iluminação. Dois bares 

estavam disponíveis para o público naquele dia, o que já foi citado anteriormente e 

outro, com a parede na cor branca e com listras pretas, que se localizava ao lado de onde 

o público dançava. Público esse muito heterogêneo e bem relacionado entre si. Uma boa 

parte dos que lá se encontravam eram pessoas que se conheciam. Havia, em alguns 

momentos, um intercâmbio entre os diferentes grupos: via-se mauricinhos conversando 

com clubbers, patricinhas beijando homens gays e surfistas, nerds beijando 

mauricinhos. A casa já possuía um time de frequentadores específicos e fiéis ao recinto. 

Pouquíssimas pessoas foram vistas isoladas, e as que assim estavam, no decorrer da 

noite começaram a conversar e interagir com outros indivíduos. 

As pessoas que lá se encontravam eram bem extrovertidas, gesticulavam 

bastante ao conversar, sorrindo a maior parte do tempo e fazendo coreografias entre si – 

passos de dança que pareciam ter sido ensaiados em casa -. Alguns levaram apitos e 
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durante a apresentação dos DJs começaram a sintonizar as batidas eletrônicas da 

música, com o som do apito e a coreografia. Tudo em harmonia. Uma verdadeira 

apresentação para quem estava observando. O som dos apitos juntamente com as 

batidas do bumbo eletrônico parecia penetrar cada poro da epiderme dos dançantes. O 

fato de estar-junto nutria aquele corpo social de vitalidade. As ações, as danças, os 

gestos eram imitados por contágio, parecia um vírus que se espalhava pelo ar e 

contaminava aqueles corpos pulsantes. Os dançantes compartilhavam de um envoltório 

sensorial entre eles iniciando um processo empático. A música, a dança, a moda no 

ambiente constituíam provavelmente a matéria desse envoltório comum em que um se 

interessa pelo outro e brinca de descobri-lo. (CYRULNIK, 2009). O outro, a moda, a 

dança e a música eram os três ingredientes para que o corpo social do Galpão 29 

funcionasse. Especialmente a música. As batidas quebradas do electro instigavam a 

dança. É importante destacar que algumas pessoas não interagiam muito, ou não 

interagiam, ficavam apenas bebendo vendo os outros dançarem. Havia incomunicação 

também. 

A comunicação entre os DJs e o público era plena. Gritavam-se em uníssono, 

saldavam o grupo com uma salva de aplausos e quando a dupla de DJs lançou a 

primeira música quase todos começaram a pular e dançar como se a noite fosse acabar 

naquele instante. De acordo com Felipe Tarquínio, frequentador assíduo da casa:  

O local que frequento é composto por tribo de pessoas jovens, de 17 
anos a 30 anos. E rola uma interação. Lá tem desde homossexuais a 
rockeiros, playboys, pessoal alternativo. Eu acho que o grupo que 
interage menos é o dos playboys, são mais na deles. Mas, já vi um 
grupo de gays dançando e de repente chegava uma tribo de rockeiros 
héteros e começavam a dançar todos juntos.24 

 
O corpo daqueles jovens parecia explodir em alegria. Dançava-se muito, seja 

isoladamente ou em grupo. O espiral de som conduzia todos que ali estavam, todos 

eram varridos pela música, que guiava o corpo, as emoções, a energia do ambiente, as 

sensações. As batidas emitidas pelas caixas de som vibravam o chão do local e 

atravessava a pele dos dançantes, unindo-os. A música, o ambiente e a estrutura física 

dos dançantes se juntavam para um criar um corpo espaçado, panorâmico.  

Era nesse corpo espaçado que a interação se realizava. Para que a troca 

emocional ocorresse era preciso mais que um amontoado de carnes pulsantes e sim uma 

música e um ambiente que facilitasse sua realização. E a concretização desta troca era 

                                                           
24 Dados extraídos da entrevista em profundidade. 
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visível no Galpão 29. Por volta das três horas da manhã não se via ninguém parado, 

havia muita interação. Interação essa também mediada pela música, pela dança, pela 

sexualidade e pela roupa que vestiam. A música agia como um importante estimulante 

para a dança, ela fazia com que os presentes sincronizassem seus passos com as batidas 

eletrônicas, além disso, despertava em alguns uma vontade de rebolar-se de forma 

sensual e erótica, na maior parte das vezes em pares. A música realmente facilitava a 

sociabilidade no local. Sorriso estampado no rosto de alguns denotava uma expressão de 

alegria e facilitava a interação em alguns momentos. A interação não se realizava sem a 

presença do outro. O outro se torna uma peça indispensável para a vida em sociedade e 

para a fisiologia humana. De acordo com Boris Cyrulnik: 

[...] sem a presença de um outro não podemos nos tornar nós mesmos, 
como revelam na tomografia as atrofias cerebrais das crianças 
privadas de afeto. Para desenvolver nossas aptidões biológicas, somos 
obrigados a nos descentrar de nós mesmos para experimentar o prazer 
e a angústia de visitar o mundo mental dos outros. Para nos tornarmos 
inteligentes, temos de ser amados. O cérebro, que era a causa do 
impulso para o mundo externo, torna-se aqui e conseqüência de nossas 
relações. (CYRULNIK, 2009, p. 5). 

 
Relações essas facilitadas por meio da música, da dança, de conversas no ouvido 

– o som estava muito alto – e das drogas. No início da noite algumas pessoas tomavam 

refrigerantes e consumiam bebidas alcoólicas, não tinha sido visto ninguém, ainda, 

fazendo uso de substâncias ilícitas. Porém, no desenrolar da festa, alguns indivíduos 

começaram a fazer uso de drogas, seja no banheiro, ou no espaço que ficava atrás do 

DJ, onde as pessoas geralmente ficavam descansando nos puffs e bancos disponíveis. 

Esse espaço funcionava também como um tipo de chill-out, apesar de não ter música 

lenta para as pessoas repousarem, o volume do som lá era menor e o local era 

aconchegante.  E por ser um lugar acolhedor, fazia com que as pessoas conversassem 

melhor e alguns momentos trocassem carícias entre si. 

Como na Crystal Club, no início da festa não havia quase ninguém se beijando 

apenas os casais que já chegavam ao local de mãos dadas. As horas foram se passando e 

os beijos, os abraços, as carícias foram começando a aparecer com uma maior 

frequência. Diferentemente da Crystal Club em que quase todos os casais formados 

eram gays, na E-sessions tinha vários pares de heterossexuais e de lésbicas se beijando, 

contudo a maioria eram homossexuais do sexo masculino. O Galpão 29 era sinônimo de 

diversidade, variedade expressa no seu público.  
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Público esse que ao final da festa não queria que a noite tivesse fim, inclusive o 

rapaz magro, de aparência diferenciada, com calça skinny branca, e corpo longilíneo. Já 

passavam das cinco horas da manhã, havia bem menos gente no local, mas o jovem com 

a mecha rosa-choque no seu cabelo estava lá de olhos fechados, sem se importar com os 

ponteiros do relógio, para ele o tempo havia congelado. Dançava sem parar, sentindo as 

batidas da música no seu coração e deixando toda a emoção daquele momento invadir 

seu corpo por inteiro.  

 
Conclusão 
 

A interação é algo comum nas festas de música eletrônica em Natal. Nos locais 

visitados, muitas pessoas conversavam, trocavam beijos, abraços, algumas dançavam 

juntas. Um contato visual feito com outros dançantes ou um sorriso simpático é às vezes 

tudo que é preciso para expressar um entendimento profundo de uma experiência 

compartilhada. Experiência vivida pelo público, mas mediada pelo DJ, que cumpre um 

papel fundamental na interação. E nessa dinâmica, a moda juntamente com a 

sexualidade estão imbricadas nas festas de música eletrônica.  

Muitos ravers frequentam regularmente festas de música house em 
boates gays e muitos gays costumar frequentar raves. Esse cruzamento 
resulta em um crescente número de ravers experimentando a 
bissexualidade e não é incomum ver heterossexuais ravers se beijando 
e se abraçando com pessoas do mesmo sexo, só que isso é bem mais 
comum com garotas do que com rapazes. (FRITZ, 1999, p. 162, 
tradução nossa). 

Só que no Galpão 29, o inverso acontecia: viam-se mais rapazes se beijando 

entre si do que garotas; já na Crystal Club o ambiente era especificamente gay, portanto 

tal comparação não pode ser feita. 
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