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«Como entender substâncias que permitem dançar

horas a fio, que dão acesso a alucinações e outras

estranhas percepções, ou que estimulam ou encenam a

libertação de adrenalina, serotonina ou dopamina? Para

mais, se o consumo tem lugar maioritariamente em

contexto festivo, onde o hedonismo parece ser um fim

em si mesmo. Que mensagem passar em contextos

onde o consumo de substâncias ilícitas não parece ser o

desvio à norma, mas a própria norma? (…) Importa

tentar perceber o significado social do consumo deste

tipo de drogas: o seu carácter recreativo e festivo. Da

análise feita aos discursos trance sobre o consumo de

substâncias psicoactivas, ressalta uma dimensão: o

carácter colectivo.»

VASCO GIL CALADO

Licenciado em Antropologia Social, com estudos

pós-graduados em Ciências Sociais e Sociologia da

Saúde. Técnico do IDT desde 2001 (então IPDT),

desenvolve trabalho no Núcleo de Investigação na

área das drogas sintéticas e novos fenómenos de

consumo.
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APRESENTAÇÃO

O consumidor de substâncias ditas «sintéticas» não tem, habitual-
mente, a imagem do toxicodependente degradado que se arrasta solitário
por ruas e caminhos de nossas cidades e aldeias. A imagem dos consumi-
dores das «novas» substâncias, porque não (ou tão) degradada, nem por
isso deixa de ser objecto da nossa preocupação, estudo e conhecimento.

É precisamente com uma investigação na área das «novas» subs-
tâncias, que se inicia a Colecção ESTUDOS – Instituto da Droga e da
Toxicodependência. Neste trabalho de inovação, o objecto de estudo
são documentos electrónicos, recolhidos em diversos fóruns da Internet,
como ciberespaços de interacção social. Tais textos estão associados à
subcultura juvenil do trance psicadélico, ordinariamente relacionados com 
o consumo de psicotropos.

Nesta subcultura juvenil, como diz o Autor, o consumo de substân-
cias psicotrópicas é visto de uma forma utilitária, como algo que permite a 
«viagem», dentro de valores e ideologia próprios, em contextos expres-
sivos de música, dança, decoração e indumentária peculiares.

Numa metodologia de observação não participante, a análise de
conteúdo aos documentos electrónicos foca representações sociais, novas
tendências de consumos, comportamentos de risco, padrões de consumo,
etc., sem perder de vista o cenário do «mundo cultural» que os contex-
tualiza, procurando identificar o universo simbólico, os referentes culturais e 
os processos motivacionais que explicam o consumo de drogas por parte dos
trancers.

Assim, dá para perceber que este fenómeno «cultural» parece
estar relacionado com o mundo do «fantástico», psicadélico e esotérico,
onde a fuga ao quotidiano e a alteração dos sentidos são tomados como
um fim em si mesmo.

Um tal conhecimento será tanto mais importante quanto para 
agir (etiologicamente e não, ou apenas, sintomaticamente) ou prevenir ou
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reduzir riscos ou, mesmo, minimizar danos de modo eficaz, o agente facili-
tador da mudança for também capaz de entender e compreender a subcul-
tura do sujeito com quem pretende interagir.

Lisboa, 26 de Junho de 2006

O Presidente do Conselho de Administração do IDT

João Castel-Branco Goulão

x



RESUMO

Este projecto de investigação, de natureza intrinsecamente explo-
ratória, pretende analisar, em conteúdo, a informação veiculada em diver-
sos fóruns electrónicos de discussão e outros documentos electrónicos
associados a uma subcultura juvenil, os trancers (adeptos de trance psica-
délico). Este estilo de música inclui-se na música electrónica de dança, uma
forma de expressão musical que é dançada em determinados espaços noc-
turnos de lazer, como discotecas, bares, raves ou festas, e onde é habitual 
o consumo de determinadas substâncias psicoactivas, em especial drogas
sintéticas. A metodologia escolhida foi a observação não participante e a
análise de conteúdo de documentos electrónicos. Partindo do princípio
que a Internet é, hoje, um espaço de interacção social, o presente trabalho
procura recolher e analisar toda a informação que está directamente rela-
cionada com o consumo de psicotrópicos: representações sociais, padrões
de consumo, novas tendências de consumo, comportamentos de risco,
etc.; e procura ir mais longe, ao estender a análise ao «mundo cultural»
que contextualiza o consumo. Analisa, ainda, o universo simbólico, os refe-
rentes culturais e os processos motivacionais que explicam o consumo de
drogas por parte dos trancers. No que toca especificamente ao consumo
de substâncias psicoactivas por parte desta subcultura, identificaram-se
três tendências principais: a) a rejeição da heroína e, em parte, também 
do álcool, por estarem associados a outros estilos de vida; b) o fascínio
pelos «ácidos» e drogas expansoras da consciência, como o LSD e outros
alucinogéneos; c) a glorificação de substâncias naturais, como os cogume-
los mágicos ou a psilocibina. Concluiu-se também que o «mundo cultural»
deste fenómeno está relacionado com um mundo «fantástico», psicadé-
lico e esotérico, onde a fuga ao quotidiano e a alteração dos sentidos são
tomadas como fins em si mesmos. O consumo de substâncias psicotrópi-
cas é visto, de uma forma utilitária, como algo que permite a «viagem»,
enquadrando-se dentro dos valores e da ideologia que esta subcultura se
apropria no seu discurso.
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ABSTRACT

This exploratory research analyses several electronic discussion
forums and other electronics documents associated to a particular youth
subculture, the trancers (fans of psychedelic trance music). Trance is a type
of electronic dance music, a musical form to be danced in particular night
settings, such as discotheques, bars, raves and parties, where the consump-
tion of certain drugs, especially designer drugs, is common. The metho-
dology chosen for this research was the non-participant observation and
the content analysis of electronic documents. Assuming that the Internet 
is today a setting for social interaction, the present study collects and
analyses all data related to drug taking: social representations, patterns and
new trends of drug use, risk behaviours, etc. The research intends to go
further, stretching the analysis to the cultural aspects as drug use milieu,
focusing on the symbolic universe and motivations that explain it. Three
main trends were identified: a) rejection of heroin and alcohol, substances
connected to other lifestyles; b) enchantment for acids and psychedelic
drugs, like LSD; c) glorification of natural substances, like magic mush-
rooms and psilocybin. This research concludes that the cultural context 
of this phenomenon is linked to a magical, psychedelic and esoteric world.
The meaning of escaping the daily life routine and the sense distortions
are aimed in itself as something that allows the “trip”, reflecting the values
and ideas that are expressed in the discourse of this subculture.
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RÉSUMÉ

Ce projet d’investigation, de nature intrinsèquement exploratoire,
cherche d’analyser le contenu de l’information véhiculé en divers forums
électroniques de discussion et d’autres documents électroniques associés 
à une subculture juvénile, les trancers (adeptes du trance psychédélique). Ce
style de musique est inclus dans la musique de danse électronique, une
forme d’expression musicale, qui est dansé dans certains espaces noctur-
nes de loisir, comme discothèque, bars, raves ou fêtes, où est habituelle 
la consommation de substances psychoactives, spécialement des drogues
synthétiques. La méthodologie choisie fut l’observation non participante 
et l’analyse de contenu des documents électroniques. Ayant comme base
l’Internet, qui est aujourd’hui, un espace d’interaction sociale, ce travail
essaye de recueillir et analyser toute l’information qui est directement
concernant à la consommation de psychotropes; représentations sociales,
modèles de consommation, nouvelles tendances de consommation, com-
portements de risque, etc.; et il cherche d’aller plus loin, en élargissant 
l’analyse au «monde culturel» qui encadre la consommation. Il analyse,
encore, l’univers symbolique, les références culturelles et les motivations
qui expliquent la consommation de drogues par les trancers. En ce qui
concerne, spécifiquement, à la consommation de substances psychoactives
par cette subculture, on a identifié trois tendances principales: a) le refus
de l’héroïne et, en partie, aussi de l’alcool, parce qu’ils sont associés à d’au-
tres styles de vie; b) la fascination pour les «acides» et drogues épanouis-
santes de la conscience, comme le LSD et d’autres hallucinogènes; c) la
glorification de substances naturelles, comme les champignons magiques
ou la psilocibine. On a conclu, aussi, que le «monde culturel» de ce phé-
nomène se met en rapport avec un monde «fantastique», psychédélique 
et ésotérique, où la fuite au quotidien et l’altération des sens sont pris
comme une fin en soi même. La consommation des psychotropes est vue,
d’une forme utilitaire, comme quelque chose qui permet le «voyage», s’en-
cadrant dans les valeurs et dans l’idéologie appropriée par cette subcul-
ture en son propre discours.
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Capítulo I

Introdução Geral





1. Objectivos e Justificação Teórica

Este relatório sintetiza a monitorização efectuada em 2002 e 2003 em
torno da informação que circulava em determinados «espaços virtuais» associa-
dos à «comunidade trancer». Esta comunidade espelha-se e constrói-se no ciber-
espaço1 com base em interesses comuns – essencialmente um tipo de música
electrónica de dança e de festa nocturna, bem como em torno de todo um
mundo simbólico2, de que as drogas sintéticas são um elemento crucial. Este
mundo cultural próprio tem no ciberespaço um local central de promoção,
informação, discussão e interacção, razão que justifica a realização deste estudo
exploratório.

Falar de uma «comunidade trancer» ou raver é remeter para uma sub-
cultura que existe para lá das novas tecnologias, mas que faz delas local privile-
giado para interagir. A Internet, tomada como paradigma de «não-lugar»3, veio
estabelecer um novo espaço de interacção social, onde conjuntos de pessoas
(constituindo-se ou não em comunidades virtuais) se expressam, reflectem e
identificam, dentro do qual podem emergir novas e diferenciadas formas de
sociabilidade. O ciberespaço assume, assim, o lugar que até há pouco tempo era
das ruas, dos pátios e das esquinas, ou seja, o espaço onde uma subcultura pode
assumir essa condição, à margem.

Analisar a interacção que ocorre no ciberespaço não é suficiente para
ficar a conhecer em profundidade uma subcultura ou uma determinada realidade
social, mas não deixa, todavia, de dar um contributo valioso para esse mesmo
objectivo, assim se assuma o hiperespaço como um local onde actores sociais
interagem entre si.

Introdução Geral

3

1 O termo «ciberespaço» foi usado pela primeira vez por William Gibson em Neuromancer, na
obra de ficção científica de 1984.

2 Um dos objectivos deste trabalho é identificar as referências culturais que, partilhadas, cons-
tituem o «mundo simbólico» da subcultura juvenil associada à música electrónica de dança,
e ao trance psicadélico em particular.

3 A noção de «não-lugar» foi usada pela primeira vez por Marc Augé (1994), em Não-Lugares 
– Introdução a uma Antropologia da Sobremodernidade.



A premissa básica que sustenta este tipo de trabalho é que, como lem-
bra Gustavo Cardoso em Para Uma Sociologia do Ciberespaço (1998), os cibernau-
tas podem e devem ser vistos como actores sociais. «Os utilizadores da Internet e
do ciberespaço não se limitam a ser processadores solitários de informação, são tam-
bém seres sociais. Não procuram apenas informação, também buscam pertença, apoio
e informação, são também seres sociais» (p. 25).

Não deixa de ser absolutamente estruturante da realidade social pós-
-moderna, em que vivemos, o facto de esta subcultura trancer/raver não ter um
lugar físico a partir do qual possa construir a identidade (seja um bar, discoteca,
rua, esquina, bairro, etc.) mas um espaço virtual, o ciberespaço. Claro que a razão
da existência desta subcultura, para onde converge todo o discurso e conjunto
de expectativas, é a festa/rave. E essa é real, e não virtual. Mas como não acon-
tece diariamente, mas tem, apenas, lugar de uma forma mais ou menos irregular,
seja ao fim-de-semana, em datas especiais ou esporadicamente, o ponto de
encontro diário (ou pelo menos frequente) é, então, esse «não-lugar» que é 
a Internet.

Recolher e analisar a informação que circula nestes (ciber)espaços
revela-se importante a vários níveis: por um lado, permite obter informação pri-
vilegiada, isto é, com poucos ou nenhuns filtros inibitórios, dado que se trata de
uma comunicação entre pares4, não mediada. Por outro lado, tal monitorização
pode permitir levar a um conhecimento antecipado de novas tendências: algumas
vezes intenções que não chegam a concretizar-se, outras vezes tendências de
novos gostos, novas práticas, novos consumos, outros caminhos a seguir, etc.

Através de uma monitorização deste tipo, pode, por exemplo, ficar a
saber-se: a data e a localização dos principais eventos trance, incidentes (que aí
possam ter ocorrido, como rusgas, roubos e conflitos entre grupos ou elemen-
tos), determinadas páginas da Internet (onde, por exemplo, podem ser adquiridas
on line substâncias ilícitas5), calão6 e terminologia própria, atitudes e valores, etc.
Esta informação pode revelar-se importante para quem procura fazer prevenção
ou redução de danos junto desta população.

No caso concreto desta pesquisa exploratória, em forma de observa-
ção não participante, o investigador teve acesso a respostas a perguntas que 
não colocou, assistiu a discussões que não provocou, foi uma presença invisível.
Apesar de algumas desvantagens, problemas e questões que possa levantar, esta
metodologia apresenta uma grande virtude: uma postura que favorece uma
«lógica de descoberta», o princípio que deve orientar as investigações (sejam elas
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4 A Internet, enquanto fenómeno recente de massas, veio alterar radicalmente a noção de poder,
ao possibilitar «dar voz» a todos aqueles que o desejem (desde que tenham acesso à tecnolo-
gia). E, mais do que isso, tornou possível uma voz que muitas vezes não é «mediada» ou sujeita
a «controlo» ou «fiscalização».

5 À data, podiam ser adquiridas substâncias psicoactivas e produtos derivados de cannabis
(chocolate, gomas, chupa-chupas, licores), chás psicoactivos, bebidas energéticas e elixires em
www.lojalternativa.com, por exemplo.

6 Num apanhado rápido foi possível identificar 19 termos para designar a cannabis fumada:
Bagulho, Banza, Beque, Besugo, Broca, Charro, Charuto, Djamba, Erva, Ganja, Haxixe, Liamba, Maconha,
Marijuana, Pia,Verdinha, Xamon, Xincha.



de cariz etnográfico ou não) que tenham como objecto «populações ocultas».
No fundo, do que se trata aqui é de uma etnografia do ciberespaço, onde o
investigador entra num mundo cultural que lhe é estranho, vê-se envolvido numa
determinada realidade social, analisa-a e procura o sentido das coisas, fazendo 
da análise de conteúdo dos discursos o seu principal instrumento metodológico.

O recurso ao método etnográfico revestiu-se, contudo, de uma grande
diferença face à prática habitual: fez-se observação de discursos, mas não sob a
forma de entrevistas directas com observados ou informantes. Pelo contrário,
estes comunicavam entre si, através de depoimentos escritos que agora são o
suporte do presente estudo, sem que tivessem consciência do observador, como
se este não estivesse presente.

Michael Agar (1997) é um defensor do método etnográfico aplicado 
às questões da droga e da toxicodependência, afirmando que «(…) caracteriza 
a “descoberta” e a “aprendizagem” de outras perspectivas humanas e outras formas
de viver, mais do que o “teste controlado” de hipóteses previamente formuladas»
(p. 1155)7. Neste sentido, a realidade cultural não é uma coisa objectiva nem
subjectiva, antes uma questão de intersubjectividade, uma construção que resulta
do encontro do etnógrafo com os seus observados. A lógica da descoberta
constrói o caminho que orientou esta pesquisa, intrinsecamente exploratória.

Por último, há que dizer-se que se optou por «dar voz» aos próprios
adeptos do trance e que se evitou tornar o texto um trabalho teórico e dema-
siado reflexivo, razão pela qual, em determinadas secções, os excertos das men-
sagens ultrapassam em larga medida os parágrafos de teorização sobre os fenó-
menos em análise.

2. Definição do Problema

No âmbito deste projecto, o interesse principal centrou-se no consumo
e nas representações sociais associadas às drogas sintéticas, que são as que mani-
festamente estão associadas às novas subculturas juvenis associadas à música de
dança. Num momento em que se fala numa tendência de alteração dos padrões
de consumo de substâncias ilícitas em Portugal, com o aparente declínio do
número de novos consumidores de drogas «duras» como a heroína e o apareci-
mento de novas substâncias psicoactivas, um trabalho desta natureza reveste-se,
naturalmente, da maior importância.

A Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga refere a necessidade de
se conceder uma «especial atenção» às novas drogas sintéticas, cujo consumo
reconhece ser crescente em Portugal. O Plano de Acção Nacional de Luta Con-
tra a Droga e a Toxicodependência – 30 Objectivos na Luta Contra a Droga e a
Toxicodependência (2001) salienta a importância de levar a cabo «(…) estudos
com vista à caracterização dos perfis de consumidores problemáticos de drogas e dos
novos padrões de consumo, designadamente de drogas sintéticas» (2001, p. 68).
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Uma série de factores permite, de facto, pensar que os padrões de con-
sumo de drogas ilícitas estão a mudar em Portugal e que, no futuro, o mercado
das substâncias psicoactivas será cada vez mais complexo, menos compartimen-
tado, porventura menos marginal, e que os consumidores irão poder escolher a
substância a consumir em função do estado de espírito que pretendam alcançar.
Perceber os processos motivacionais inerentes aos consumos é cada vez mais
determinante para uma melhor compreensão do fenómeno. Com ou sem razão,
as novas substâncias sintéticas são chamadas as «drogas do futuro».

As drogas sintéticas constituem um fenómeno recente e que, no mínimo,
é diferente do consumo de outros tipos de drogas. Trata-se de um consumo
maioritariamente recreativo e ocasional, geralmente associado a determinadas
práticas de diversão nocturnas. O consumidor-tipo, neste caso, parece escapar ao
estereótipo do toxicodependente (pense-se na imagem do «agarrado» veiculada
vulgarmente pelo senso comum). Pelo contrário, parece estar em causa um fenó-
meno de população escondida, que só assume a sua condição de subcultura em
determinados momentos (a festa) ou contextos específicos, junto dos seus pares
(seja pessoalmente, seja no ciberespaço).

Este «fenómeno escondido», que, em parte, é constituído pelo consumo
de drogas sintéticas, tem lugar longe dos olhares públicos, encerrado em espaços
e contextos próprios (de diversão)8. A grande maioria dos estudos realizados
sobre as drogas sintéticas conclui que o consumo deste tipo de substâncias está
intimamente relacionado com determinados estilos de vida (pelo menos, com
algumas formas de diversão nocturna). Diferentes autores atribuem à mesma
subcultura juvenil nomes diferentes: geração house, clubers, ravers, adeptos da
música electrónica de dança que fazem da festa nocturna (ou rave) o principal
espaço de diversão e socialização, construindo a partir dela a sua identidade.

Se entendermos os consumos recreativos numa lógica sociocultural, é
possível perceber-se que as drogas fazem parte de lógicas de diversão e lazer de
determinados actores sociais. Vivemos hoje numa sociedade onde o lazer, para
muitos, tomou um carácter mítico, desempenhando, por vezes, um papel absolu-
tamente central na vida das pessoas. Segundo este ponto de vista, o consumo
recreativo de drogas (sejam elas legais ou ilegais, sintéticas ou naturais) é um
subfenómeno do actual modelo de sociedade, assente no consumo, na imagem 
e na publicidade (como se verá mais à frente). Estudar a comunicação que tem
lugar no ciberespaço bem como a informação aí veiculada é, no que diz respeito
a esta subcultura trancer/raver, crucial para entender a lógica sociocultural e os
processos motivacionais que estão na base de uma parte dos consumos recrea-
tivos de drogas sintéticas em Portugal.

No conjunto maior de ravers, existe uma subcultura associada a um
estilo de música electrónica em particular, o trance psicadélico. Esta subcultura foi
escolhida como objecto do presente estudo, por uma conjugação de factores.
Sabe-se que nesta subcultura o consumo de drogas sintéticas desempenha desde
sempre um papel crucial, e também que faz da Internet um importante espaço
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8 O recolhimento social como valor essencial é bem visível na subcultura trance, que, como se
verá, cultiva a discrição e um certo secretismo, protegendo-se da (sobre)exposição pública.



de sociabilização. Esta subcultura permanece um movimento minoritário (tanto a
nível nacional como internacional) entre os adeptos de música electrónica e das
raves, mas estava, à data do início desta monitorização, em fase de pleno cresci-
mento e afirmação em Portugal. Esta subcultura apresenta dois traços caracterís-
ticos que a tornam única e, portanto, suficientemente interessante para se tornar
objecto de estudo: por um lado, afirma uma série de valores e princípios ideo-
lógicos (que podemos considerar alternativos), por outro, realiza as suas festas
nocturnas preferencialmente fora das grande cidades, no campo, florestas, em
zonas quanto mais remotas melhor9.

A análise do ciberespaço associado à subcultura trance realizado ao
longo de 2002 e 2003 centrou-se em torno de três tipos de documentos elec-
trónicos:

– Fóruns de discussão – Sites de discussão e partilha de informa-
ção, mas não em tempo real. O modo de funcionamento é simples:
alguém lança um tema (post) que os outros participantes podem res-
ponder (reply). Estas respostas podem, por sua vez, ser respondidas,
numa sucessão de contributos. Um fórum de discussão em particular,
o #Trance Psicadélico, constituiu o elemento central da análise levada 
a cabo10;

– Páginas Pessoais – Sites «não oficiais» ou institucionais, também
chamados homepages, isto é, páginas construídas por um indivíduo11,
por sua conta e risco, onde expressa os seus interesses, as suas 
preferências e constrói a sua identidade (e por vezes também a do
grupo de pertença);

– Guestbooks – Páginas de comentários deixados pelos visitantes nos
diversos sites pessoais. Aqui não há interacção como nos fóruns de
discussão. Alguém deixa uma mensagem (de elogio, crítica ou simples
cumprimento) na página que acabou de visitar.

Tanto nas páginas pessoais como nos fóruns de discussão, o importante
não é só o que é expresso, mas a forma como tal é dito, o tipo de linguagem,
o que não é dito, o implícito, a assinatura (nickname) ou o endereço electrónico
que deixam, dados que permitem ter acesso a um conjunto vasto de represen-
tações sociais.

A partir deste tipo de documentos electrónicos, foram privilegiados
dois campos de análise principais. Um conjunto de dados relativos a consumos
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09 Numa altura em que a generalidade dos autores que se debruçam sobre o consumo das 
chamadas novas drogas sintéticas realça o carácter urbano do fenómeno, centralizando a aná-
lise em grupos de «comportamento urbanizado», surge como paradoxo uma subcultura que
parece desafiar tal lógica.

10 A importância do fórum #Trance Psicadélico deriva do grande número de contribuições diárias
e da riqueza da informação aí veiculada, do ponto de vista do estudo em questão.

11 Há páginas que são construídas de um modo colectivo, por uma série de indivíduos que espe-
lham uma identidade de grupo, seja um grupo de colegas, amigos, ou um conjunto de mem-
bros de uma mesma instituição. Estas são, no entanto, muito menos frequentes.



de substâncias psicoactivas, constituído por relatos, experiências, dúvidas, opi-
niões, discussões, informações e novas tendência; e a questão do imaginário,
referente ao «mundo cultural» (de que as drogas são parte importante), princí-
pios e valores, atitudes, crenças. Claro que o que está aqui em análise não são
práticas, mas sobretudo discursos, dado que não há maneira de se confirmar 
a veracidade do que é dito ou insinuado. Mas o simples facto de tal ser dito 
(e, duplamente pensado, quando passado a escrito), mesmo que não corresponda
à verdade, tem grande importância, na medida em que o objecto central desta
investigação é o «universo simbólico» (o trance, entendido enquanto movimento
cultural e não tomado, apenas, como forma de expressão musical) que explica,
enquadra e justifica um determinado comportamento (o consumo de drogas 
sintéticas).

3. Metodologia

Este trabalho foi pensado com uma ideia em mente: não é possível agir,
fazer prevenção, reduzir riscos e danos, sem conhecer a subcultura que se pre-
tende atingir. Assim, entendeu-se que uma das maneiras de contribuir para o
conhecimento da subcultura trance era levar a cabo uma monitorização do ciber-
espaço onde os seus membros têm por hábito interagir, nomeadamente fóruns
electrónicos de discussão – em torno da música, das festas, das drogas e de todo
o seu mundo simbólico e cultural.

Entre 11 de Julho de 2002 e 2 de Julho de 200312, foram recolhidas,
impressas e arquivadas todas as mensagens de cinco fóruns electrónicos (#Trance
Psicadélico; ElastikPlastik; Danceclub.pt; Dance_Tv.pt; Sic Radical – C.C. Mini Fórum)
que fossem relativas a festas trance, «movimento trancer/raver» e «mundo cul-
tural», com particular destaque para as drogas sintéticas. Em alguns casos e em
determinados períodos, o número de mensagens seleccionadas aproximou-se de
bem mais de metade do total de mensagens colocadas on line, outras vezes dias
houve em que surgiram mensagens consideradas não relevantes de acordo com
os objectivos propostos13. Simultaneamente foi feito um apanhado de páginas
pessoais construídas por representantes da subcultura em causa, tendo os seus
guestbooks sido igualmente objecto de análise.

A esmagadora maioria das mensagens foi retirada do fórum #Trance 
Psicadélico, um site de discussão livre dedicado exclusivamente à música e ao
movimento trance. À data, sem qualquer tipo de mediação, o site verificava um
apreciável nível de participação diária. Este site foi lugar de acesas discussões 
e troca de insultos, mas era também o local onde quase todas as festas eram
anunciadas, antecipadas, discutidas, criticadas e/ou elogiadas. No período de
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12 As primeiras pesquisas começaram no primeiro mês do ano de 2002, com uma primeira tria-
gem dos sites de discussão e páginas pessoais dedicadas ao trance. Em Julho desse ano, deu-se
início à monitorização sistemática.

13 Temas de discussão como música, editoras e produtoras de festas, insultos pessoais, assuntos
do quotidiano, ecologia ou mesmo política internacional, etc., são exemplos de tópicos de
mensagens não seleccionadas.



observação, o site foi evoluindo e modificando-se, espelhando bem as próprias
mudanças no seio do movimento14. Também o ElastikPlastik é um exclusivo dos
adeptos do trance, mas, tendo sido formado por desistentes do #Trance Psicadé-
lico, era menos participado e local de discussões menos interessantes do ponto
de vista dos interesses do presente estudo. Os outros sites citados são mais
generalistas (Sic Radical – C.C. Mini Fórum) ou dedicados à música de dança em
geral (Danceclub.pt; Dance_Tv.pt), pelo que as (poucas) mensagens daí seleccio-
nadas centraram-se mais na questão do consumo de substâncias psicoactivas.

Todas as citações a que não é feita referência ao seu autor foram reti-
radas dos diversos fóruns de discussão electrónica e guestbooks consultados. Os
seus autores não são identificados por razões de confidencialidade.

Uma palavra, apenas, para referir que a transcrição das mensagens res-
peita fielmente o seu conteúdo, mas muitas vezes não a sua grafia, sendo que
foram corrigidos todos os erros ortográficos que dificultassem a leitura e o
entendimento do texto. O modo como são escritas (com a grafia própria das
mensagens electrónicas e SMSs, extremamente codificada e com recurso a inú-
meras abreviações), assim o obriga.
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14 O Fórum #Trance Psicadélico acabou por encerrar, no dia 6 de Julho de 2003, fruto sobretudo
do progressivo mau ambiente aí vivido. Nesse mesmo dia, o site foi reestruturado, passando a
funcionar noutros moldes e de acordo com outras regras: o site deixou de ser de livre acesso,
tornando-se obrigatório um registo prévio de membro, instituiu-se mediação. Como conse-
quência, em relação à versão anterior, o número de utilizadores e de mensagens diárias sofreu
um corte abrupto, sendo que deixou de revelar-se de importância crucial para este estudo.
Desde então, têm surgido novos fóruns e blogues que procuram reagrupar os membros do
antigo fórum.





Capítulo II

Música Electrónica 
de Dança





1. História e Contexto

O fenómeno da música electrónica de dança teve origem na cidade
industrial americana de Detroit, nos inícios da década de 80 do século XX.
Daqui espalhou-se rapidamente a outras cidades norte-americanas e, em poucos
anos, afirmou-se como um fenómeno de massas, particularmente entre alguns
segmentos da juventude norte-americana.

A música electrónica de dança é composta por vários estilos (desta-
cando-se o Techno, com origem em Detroit, o House, com origem em Chicago,
e o Garage, com origem em Nova Iorque). Estes tipos de música, com uma forte
batida, estão desde o início associados a um tipo de dança (em espaços recrea-
tivos próprios) e a um movimento juvenil próprio.

Na Europa, este fenómeno é mais recente e remonta a finais da década
de 80, com origem no Reino Unido e na ilha espanhola de Ibiza (onde inúmeros
ingleses costumam passar férias). Irradiou por toda a Europa, tendo começado a
desenvolver-se então a chamada «cultura de dança», uma subcultura juvenil que
constrói a sua identidade em torno da música electrónica de dança, da festa noc-
turna (rave), e das drogas sintéticas (nomeadamente o Ecstasy, conhecido, então,
como «a droga do amor»).

Ronald Hitzler (2002) define assim a música de dança: «(…) um deter-
minado estilo de vida colectivo, representado por vários tipos de música electrónica
repetitiva, especialmente certos padrões de dança, determinadas atitudes e formas 
de sociabilidade próprias» (p. 460)15. Neste contexto, quando falamos de música
electrónica de dança, falamos de algo mais do que um estilo de música.

Desde meados do século XX que as subculturas juvenis estão associa-
das a vários estilos de música popular. Foi em torno da música que muitas sub-
culturas construíram a sua identidade, marcando posição face a outras.A música,
ainda que elemento central na construção de comunidades juvenis, é apenas 
um entre vários elementos identitários, como o estilo de vestir, as aspirações
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15 No original: “a certain collective lifestyle represented by various types of repetitive electronic music,
in particular patterns of dance, special attitudes and unique kinds of sociability”.



sociais, as práticas culturais, bem como todo um conjunto de modos de com-
portamento, normas e valores.

A antropóloga Teresa Fradique (2003), que estudou «o movimento 
rap em Portugal», refere que «esta ideia que a música permite um automapea-
mento face a um território imaginado leva alguns autores a adoptarem o conceito de
“contemporary soundscapes”; zonas compostas por essa multiplicidade de comunida-
des que permitem definir fronteiras entre os “outros” e os “iguais a mim”» (p. 22).

Para a generalidade dos autores que estudaram o assunto, a cultura
Rave16 teve início no começo dos anos noventa, quando se deu a fusão deste
tipo de música e dança com um ideário hedonista (a denominada “party culture” )
e com o consumo de substâncias psicoactivas. O movimento raver começou por
destacar-se primeiro em países como o Reino Unido, a Alemanha e a Holanda
(onde um grande número de jovens aderiu rapidamente ao novo fenómeno,
atraído por fantasias hedonistas e pela novidade que constituía), e daí difundiu-se
um pouco por todo o lado.

Em década e meia, esta subcultura passou de movimento underground
urbano a fenómeno que envolve milhões de pessoas e movimenta milhões de
euros. À medida que mais e mais pessoas aderiram ao novo movimento, toda
uma indústria de lazer nocturno foi sendo criada e institucionalizada. Estes dois
fenómenos (a massificação da música electrónica de dança e o crescimento
exponencial de locais de diversão nocturna, sobretudo discotecas) estão intima-
mente ligados com o aparecimento e a crescente divulgação das drogas sintéticas.

De uma forma geral, estas drogas psicoactivas (a começar pelo Ecstasy)
não são propriamente novas, tendo sido sintetizadas há mais ou menos décadas,
conforme a substância. No caso de alucinogéneos, o seu consumo é ancestral,
e transversal a diversas culturas espalhadas pelo mundo inteiro, como forma de
alterar estados de consciência e abrir caminho a novas percepções. Mais recente
é sim o seu consumo «recreativo»: basta recordar o «movimento Hippie», há
algumas dezenas de anos atrás. O que a década de 80 e o surgimento de novos
fenómenos juvenis trouxeram de novo foi a associação do consumo de substân-
cias psicoactivas a novos contextos recreativos e a novos espaços de lazer, como
discotecas, festas nocturnas ou raves.

A década de 80 do século XX foi um período de recuperação de crise,
um tempo de optimismo generalizado nas sociedades modernas industrializadas.
Foi um tempo marcado por inovações tecnológicas, progresso e utopias de um
futuro melhor. Neste contexto, surgiu um estilo de música diferente, associado 
a um tipo de diversão nocturna e ao consumo de determinadas substância psi-
coactivas. Patrick Mignon (1993) fala dos anos oitenta como um período de
«(…) escape indulgente à dura realidade – um escape induzido por substâncias psi-
coactivas por razões de “impulsos” exploratórios» (p. 169)17.
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16 A cultura rave pode também ser entendida como o movimento juvenil associado à música
electrónica de dança.

17 No original: “indulgent escapism from harsh realities – drug induced escapism for explorative
«kicks»”.



Tal como o Punk, uma década antes, também a música electrónica 
de dança procurou ser um movimento musical irreverente e até anti-sistema.
A música electrónica era então a antítese do sistema vigente das chamadas pop
stars (que enchiam estádios de futebol durante as suas digressões mundiais), as
estrelas musicais «fabricadas» e promovidas pela indústria discográfica. É uma
música que se faz mais com recurso a tecnologia (samplers, sintetizadores, gira-
discos, etc.) e menos com instrumentos musicais, o que permite um acesso
democrático à criação artística, na medida em que não exige uma formação de
teoria musical. Tal como o Punk, a música electrónica de dança assenta numa
ideia prática: o conceito de «faz tu mesmo». Na maior parte dos casos, é uma
música sem rosto, é um aglomerado de ritmos e melodias «sampladas» de 
terceiros.

O ideário da música electrónica de dança, anti-sistema por natureza, foi
aproveitado pela indústria do lazer, que rapidamente percebeu o potencial do
movimento e rapidamente inaugurou espaços recreativos próprios.Virada quase
exclusivamente para jovens e adolescentes, a indústria do lazer fazia passar uma
mensagem de hedonismo e imediatismo: vive para o presente, vive o momento,
aproveita a vida!

A propósito do «movimento raver», Miguel Chaves (2003) propõe a
expressão «exaltação do hedonismo», que define como «(…) o princípio que
elege o “sentir-se bem” e a obtenção de finalidades eufóricas e prazenteiras como 
elemento do comportamento» (p. 194). Como se verá, este ideário hedonista per-
passa por todo o discurso construído pelos adeptos da música trance, que fazem
da festa nocturna um tempo e um espaço para viver este ideal (com ou sem
ajuda de substâncias psicoactivas).

Claro que esta «exaltação do hedonismo» é uma tendência geral da
sociedade como um todo e não apenas uma ideia que é inventada pelos jovens
do mundo ocidental. A indústria do lazer sofreu um crescimento exponencial 
a partir dos anos oitenta, abrangendo todas as idades e praticamente todas as
classes sociais. As viagens a locais exóticos, o fenómeno dos desportos radicais,
o turismo de aventura, o turismo em meio rural, os novos (hiper)espaços de
consumo, etc., são bem exemplo disso.

2. Modernidade e Lazer

O ócio e o lazer, que hoje tomamos como certo, têm uma história
social e são uma conquista da sociedade pós-moderna em que vivemos18. Fazer
uma história da diversão é perceber que tal tarefa é indissociável da história do
capitalismo e da própria sociedade ocidental. Esta nova «paisagem hedonista» 
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18 Há autores que falam em «sociedade pós-industrial», em «nova sociedade de informação»,
de «serviços» ou do «conhecimento». Esta diversidade de termos e conceitos traduz a multi-
plicidade de interpretações das mudanças sociais correntes, mas não põe em causa as mudan-
ças sociais, que todos reconhecem terem ocorrido. O aproximar do fim da era do industria-
lismo é indiscutível. Esta multiplicidade de conceitos, aliás, é ela própria bem pós-moderna
(entendida a «pós-modernidade» como um mundo intersubjectivo, polifónico, diversificado,
altamente plural e partilhado).



é uma construção da sociedade pós-industrial, a denominada «sociedade do
ócio» (Gubern, 2001).

Hoje em dia, a generalidade das pessoas parece viver (ou assim lhes
fazem crer) para os momentos de ócio, como se o tédio dominasse o quoti-
diano. O lazer acaba por funcionar como um contraquotidiano: revestido de uma
dimensão mítica, o lazer funciona como uma projecção do que se quer ser, do
que se quer mostrar aos outros, um elemento decisivo na construção da própria
identidade (Sousa, 2001).

O lazer alcançou um estatuto que antes pertencia ao trabalho. Ao con-
trário de décadas e séculos anteriores, já não é (só) o trabalho que dá sentido 
à vida, mas parece ser (também) o ócio (Sousa, idem). É nessa esfera que cada
vez mais pessoas investem, não só as suas economias mas também as estratégias
identitárias.A diversão tornou-se, hoje em dia, algo inexorável.

Naturalmente, o lazer está intimamente relacionado com o consumo.
A pós-modernidade é um Tempo onde falta tempo para a pausa e a reflexão.
O ritmo das mudanças sociais é avassalador e contínuo, tal como avassaladora 
é a velocidade do quotidiano da maior parte das pessoas (Auge, 1994). Nas
sociedades ocidentais, parece viver-se unicamente para o «presente», onde só 
o «hoje» interessa. Da conjugação de factores económicos, pressões sociais e
mudanças culturais, resulta uma autêntica sociedade de consumo: consumo logo
existo, e se o amanhã não existe, tenho de consumir aqui e agora! (Sousa, 2001).

A noção de prazer imediato, de satisfação ao alcance de uma compra
ou consumo, impera na sociedade actual. Não é, pois, de admirar, que também 
os jovens (e mais em concreto, a subcultura trance) tenham normas, valores e
práticas que remetam para este referencial simbólico. De alguma forma, podem
ler-se alguns comportamentos de risco (como o consumo de drogas sintéticas ou
determinadas formas de diversão nocturna, como a festa trance ou a rave) por
parte de algumas subculturas juvenis como algo que procura dar resposta a um
conjunto de novos anseios, desejos e preocupações que são comuns à sociedade
actual, entendida na sua globalidade.

Não será, portanto, descabido estabelecer um paralelo entre o advento
da cultura juvenil da música de dança e a sociedade (de consumo) como um
todo. Em ambas, a cultura do ócio e a procura de (novos) paraísos artificiais são
elementos cruciais, e a fuga ao quotidiano é vista como um fim em si mesmo.

3. Rave

A música electrónica de dança teve nas festas nocturnas que lhes estão
associadas, as chamadas raves, um elemento central de difusão e conquista de
novos públicos. De alguma forma, a rave é o território por excelência deste
estilo de música. Mais do que ser ouvida, a música electrónica de dança é, por
definição, um tipo musical pensado para ser dançado e experenciado sensorial-
mente. A rave é, assim, o espaço próprio onde se procede a uma celebração
(colectiva) com um modo de diversão específica, uma forma de dançar particular,
e com uma atitude de vida característica. Pode definir-se a rave como uma festa
nocturna de música de dança que dura toda ou grande parte da noite, podendo
inclusivamente ter a duração de vários dias, contando com a participação de
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muita gente. Na prática, são estes dois factores, duração e participação maciça,
o que faz distinguir a rave de uma simples festa nocturna de dança.

Tal como a própria música de dança apareceu como algo inovador, tam-
bém a rave rompeu com as práticas de diversão então existentes. As primeiras
raves eram ilegais e secretas, mais espontâneas do que organizadas, e comple-
tamente diferentes da diversão nocturna que existia nos bares, clubes e nas 
discotecas de então. Funcionaram como elemento central da contracultura que
emergiu nos anos oitenta, fornecendo uma nova «fórmula» de diversão19 de uma
nova geração.

A rave é desde o início vista como um espaço autónomo, um evento
que decorre num espaço à parte (se não fisicamente, pelo menos certamente 
no plano simbólico). Margarida Rebelo (1999) concebe as raves como aconteci-
mentos sociais: «Na maioria dos casos, uma rave é uma festa dançante, na qual os
participantes experimentam um sentimento de comunhão e despertam a sua cons-
ciência através da música e a ela respondem através de movimentos físicos repetidos
ou dança» (p. 265).

Como experiência partilhada, comunhão de um estilo de vida e celebra-
ção colectiva, as raves funcionam como um contexto espaço-temporal em que se
permite aos participantes esquecer o «velho mundo» e entrar numa nova forma
de organização social, diluindo-se assim os condicionantes e os estigmas sociais.
Quando se referem às raves, o discurso dos participantes expressa, muitas vezes,
um sentimento de pertença a um grupo de semelhantes.

Peter McDermott (1997) fala da rave como «(…) a única altura das suas
vidas em que é possível escapar aos estigmas que a sociedade criou. É um período 
de férias longe da cultura» (p. 35)20. No entanto, ao contrário da tendência geral
da sociedade moderna em direcção ao individualismo e ao isolamento, a rave
é desde sempre uma tentativa de manifestação colectiva de uma comunidade.
A rave encerra em si uma função de integração social e, ao mesmo tempo, de
diluição da identidade pessoal num todo maior (Chaves, 2003).

Segundo Susana Henriques (2003a), «os lazeres dos jovens – espaços, acti-
vidades e consumos – remetem para uma vivência alternativa à diurna, predominante-
mente marcada por valores como a liberdade, o hedonismo, a afirmação, a integração,
a comunicação» (p. 181). A rave abre novas possibilidades. Ao entrar num espaço
autónomo, o raver pode escolher ser diferente ou igual a si próprio, sem inibi-
ções, aproveitando o espírito colectivo de hedonismo para festejar junto de
outros pares. O objectivo último de qualquer rave é catalisar, por via da celebra-
ção de uma comunidade, a produção colectiva de um estado de êxtase hedonista
de grupo (Hitzler, 2002).

A rave é, desta forma, vista como o território dos adeptos de música
electrónica. Uma zona própria e à parte da sociedade, tanto espacial como 
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surgiu o trocadilho, Rave New World.

20 No original: “the only time in their lives when it is possible to escape the stigmas society has created.
It is a holiday away from culture”.



temporalmente. Uma zona onde os ravers podem concretizar as suas fantasias 
e assumir um estilo de vida alternativo sem inibições e em comunhão com os
seus pares. Ainda segundo Margarida Rebelo (1999), «é fácil “ler” a rave como uma
tentativa em massa, da população jovem, para resistir à pressão para o individual e
para criar, para eles próprios, um mundo “mais colectivo”» (p. 272).

Umas das formas de conseguir este estado de êxtase colectivo é atra-
vés do consumo de substâncias psicoactivas, que é, há muito, um elemento cru-
cial da rave. Em determinado ponto, um conjunto de substâncias psicoactivas
(anfetaminas, derivados anfetamínicos e alucinogéneos) foram introduzidas neste
tipo de eventos, descobertas que foram as suas capacidades de potenciar a expe-
riência sensorial e a resistência física. Desde então, o consumo de drogas ilícitas,
com destaque particular para o Ecstasy, passou a fazer parte da norma vigente
das raves e das festas de música electrónica de dança – como se percebe pela
forma como o assunto é constantemente referido em mensagens:

De acordo com Horst Gerhard (2001),

O saber antropológico, comparativo por natureza, demonstra que o
consumo de substâncias psicoactivas é um traço comum a todas as sociedades,
especialmente durante celebrações e actos cerimoniais altamente ritualizados,
pelo que a associação entre dança, celebração e drogas ilícitas, que se assiste nas
raves e nas festas nocturnas de dança actuais não causa surpresa.

Os três principais componentes que definem a rave são, então, a música
electrónica de dança, o ambiente cenográfico e o consumo de substâncias psi-
cotrópicas. De alguma forma, por tudo o que foi dito atrás, pode considerar-se 
a festa trance (que será discutida mais adiante) um tipo de rave.

«os efeitos de substâncias estimulantes, produzindo um estado físico que permite
dançar continuadamente e que intensifica os estímulos sensoriais e os contactos
sociais, conjugados com as condições culturais prevalecentes – música, dança, jogo
de luzes, raios laser, decoração, modo de vestir, DJ, e um modo de comportamento
específico – interagem num mesmo sentido. É esta interacção que faz da «cultura
Techno» algo tão atractivo para as gerações mais novas» (p. 364)21.

«Admitam que foi lindo, repleto de boas energias, óptimas drogas e bom
ambiente!».

«Não acredito que não haja aqui alguém que não se drogue!».

«Toda a gente vai às festas porque a droga é boa».
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21 No original: “the effects of stimulating substances, producing a physical condition that enables
endless dancing and intensifies sense stimuli and social contacts, together with the prevailing culture
conditions: music, dance, lightshow, laser beams, decoration, clothing, discojokey and specific behaviour,
act together in a unique way. It is this interaction which makes the «Techno-culture» so attractive to
the young generation”.



4. Ecstasy e Outras Drogas Sintéticas

A generalidade dos estudos realizados, tanto em Portugal como no
estrangeiro, revela um crescimento do consumo de drogas sintéticas22. Esta
expressão designa um conjunto de substâncias psicoactivas elaboradas por sín-
tese química, onde se destacam o Ecstasy, o LSD e as Anfetaminas (ou Speeds).

Estas apresentam-se como «novas drogas», por oposição às chamadas
«drogas duras». Ao contrário destas últimas (associadas aos junkies), as drogas 
sintéticas são vistas como substâncias menos nocivas, não viciantes, viradas exclu-
sivamente para a diversão. Aos poucos o Ecstasy foi-se tornando na droga das
discotecas, dos amantes da noite e da música electrónica: um fenómeno com
cada vez maior expressão.

Este crescimento dos consumos prende-se, como já vimos, com fac-
tores sociais e culturais, tais como a massificação da vida nocturna, os valores 
da sociedade de consumo, a aceleração da vida quotidiana, o princípio do pra-
zer imediato, etc.23 O consumo das chamadas «novas drogas» pode, então, ser
entendido como algo que reflecte os (novos) valores sociais. Segundo Horst
Gerhard (2001), este tipo de substâncias são a «(…) expressão dos tempos moder-
nos, que se caracterizam pela rapidez, a efemeridade e um sentido de vida direccio-
nado para o prazer individual» (p. 363)24.

O consumo de substâncias psicoactivas em eventos de música electró-
nica de dança explica-se também por um ponto de vista utilitário. As anfetami-
nas, o Ecstasy e também alguns alucinogéneos potenciam as capacidades físicas,
intensificam a experiência sensorial, ao mesmo tempo que facilitam o contacto
social e possibilitam a sensação de comunhão e espírito colectivo que se vive
nas raves e nas festas trance.

No seu texto de referência, Generation Ecstasy: In the World of Techno 
and Rave Culture, Simon Reynolds (1999) defende que «(…) quando um grande
número de pessoas toma Ecstasy em conjunto, a substância cataliza uma estranha e
surpreendente atmosfera de “intimidade colectiva”, uma sensação eléctrica de ligação
entre indivíduos completamente estranhos» (p. 83)25. Os efeitos do MDMA pare-
cem ser potenciados num contexto de música electrónica, acelerada, repetitiva e
«dançável». De acordo com este autor, a «cultura rave» está intimamente ligada
ao consumo de substâncias psicotrópicas, quer no plano efectivo como no plano
simbólico.
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22 As drogas sintéticas são, por vezes, também designadas como novas drogas, drogas de dança,
drogas de síntese ou de desenho.

23 O aumento dos consumos das chamadas novas drogas está também relacionado com a má
imagem que as chamadas drogas duras passaram a ter junto das gerações mais novas.

24 No original: “(…) expression of modern times which are characterized by fastness and short-living
and by a sense of living aiming at individual pleasure”.

25 No original: “(…) when large numbers of people took Ecstasy together, the drug catalysed a strange
and wondrous atmosphere of «collective intimacy», an electric sense of connection between complete
strangers”.



Por outro lado, há que ter em conta que, a partir o início dos anos
noventa, as drogas duras, por via de sucessivas campanhas de sensibilização e
prevenção, passaram a ser cada vez mais mal vistas e desprestigiadas junto das
camadas mais jovens. Dificilmente este tipo de substâncias pode aliar-se a formas
de diversão. Em contrapartida, as novas drogas sintéticas constituem uma novi-
dade, tendo sido sempre consideradas como drogas «leves» e «limpas». Este tipo
de substâncias raramente leva à degradação física nem põe em causa a participa-
ção do indivíduo no dia-a-dia nos mesmos moldes do que outras substâncias psi-
coactivas, como a heroína, por exemplo.

De certa forma, as novas drogas sintéticas apareceram como «drogas
sociais» e «recreativas». Não se consomem de uma forma isolada, mas antes 
em grupo, sobretudo em contextos de diversão nocturna. Não são substâncias
que, de uma forma geral, sejam tomadas no dia-a-dia, no recato do quarto ou 
na escola, antes são consumidas em grupo e raramente de uma forma solitária.
O seu consumo é, então, geralmente em situações de grupo e em determinados
contextos de lazer.

A generalidade dos autores não hesita em associar o crescente con-
sumo de drogas sintéticas à massificação da diversão nocturna e ao aparecimento,
no final da década de 80, de uma subcultura juvenil específica (aquela que se revê
na música electrónica de dança e na rave como manifestação cultural).

Desde o seu aparecimento que o Ecstasy está intimamente ligado aos
diversos estilos de música electrónica. Sob o seu efeito, a própria música ganha
um outro significado e tem um impacto especial, uma vez que o Ecstasy potencia
e amplifica a experiência sensorial26. Hitzler (2002) refere que «o consumo de 
drogas característico das raves centra-se em substâncias recreativas, como os Speeds 
e o Ecstasy, substâncias que é suposto potenciarem o desempenho físico, intensificarem
a experiência sensorial e facilitarem um contacto social mais intenso» (p. 463)27. Esta
vertente «utilitária» dos efeitos das substâncias psicoactivas, consumidas em con-
texto de festas de dança, é frequentemente expressa em diversas mensagens.

Ficou assim definido desde o início um contexto social propício para o
consumo de drogas sintéticas: a festa nocturna, a rave, a festa trance. O consumo
de drogas sintéticas é na maior parte dos casos um consumo colectivo e deve ser
visto como uma experiência partilhada por pessoas com interesses e objectivos
comuns (que podem variar mais ou menos, mas que passam quase sempre por
divertir-se um bom bocado).

«Para curtir o som e bombar é necessário usar químicos, ou seja o que for. Existe
algo em nós muito mais importante: a libertação do que há de melhor em nós, os
movimentos que nos proporciona, o ambiente e a química que existe entre o ser
humano e a música».
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26 O Ecstasy é muitas vezes percepcionado como uma droga para dançar.
27 No original: “Typical rave drug consumption centres around party substances like speed and ecstasy,

drugs that are supposed to enhance physical performance, intensify sensory experience, and facilitate
increased social contact”.



Na prática, estes eventos funcionam como um espaço alternativo, uma
espécie de temporário mundo à parte. Como vimos, autores há que concebem 
a rave como um «escape ao quotidiano», falando de «espaços colectivos de liber-
tação», formas de uma população jovem resistir às pressões externas, criando as
suas próprias regras.

Pode dizer-se, então, que a discoteca, a festa trance, a rave e outros
espaços de diversão nocturna, constituem o contexto próprio para este tipo de
consumos. O consumo de substâncias sintéticas pode ser visto como mais um
dos acessórios utilizados pelos jovens durante a diversão nocturna. Assim sendo,
assiste-se hoje em dia a um processo de «normalização» do consumo de drogas
sintéticas nos espaços próprios de diversão nocturna (Henriques, 2003), no sen-
tido em que o consumo é, cada vez mais, um fenómeno aceite, e até esperado
(se não mesmo incentivado), nestes contextos.

5. Movimento Trance Psicadélico

O Trance Psicadélico é um dos vários estilos de música electrónica de
dança. Tal como os outros tipos de música de dança, o trance psicadélico tem 
uma subcultura juvenil associada, que constitui precisamente o objecto central
do presente trabalho.

Este estilo musical é definido como um tipo de música electrónica de
dança, melódico e psicadélico, que se caracteriza por uma batida hipnótica e
repetitiva. Em conjugação com a dança, a sua audição induz supostamente no
ouvinte um «estado de transe» e convida a uma «viagem» sensorial. O que dis-
tingue este estilo de outros tipos de música de dança é precisamente a combi-
nação de uma batida electrónica menos agressiva com sons «tribais» e ruídos
psicadélicos e/ou exóticos, que visa fazer o ouvinte passar por uma experiência
única e «alucinante», isto é, para lá da percepção normal dos sentidos.

Exemplo disso foi uma mensagem deixada num dos fóruns electróni-
cos de discussão, onde alguém se queixava de uma festa que se havia realizado
numa tenda e não num espaço aberto, o que condicionava a experiência senso-
rial pretendida.

As suas origens remontam a Goa, Índia, considerada nos finais dos anos
sessenta do século XX o «paraíso» do psicadelismo. Os sucessivos fluxos de
jovens ocidentais28 que aí, desde então, se foram estabelecendo, deram origem a
um característico ambiente musical e a uma cultura alternativa própria – assente
na harmonia com a natureza –, que fazia da festa na praia o culminar de todas as
manifestações culturais. Na década de 90, deu-se então a fusão da música que se

«(…) Parecia de um casamento. Não me sentia bem lá dentro. Não ajudava à 
viagem».
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o fim da «geração do amor» e dos sonhos da contracultura Hippie.



fazia nas praias de Goa, hipnótica e psicadélica, com os ritmos europeus que rei-
navam na Europa: o Techno, o Acid House, o Dub, e outros. Nasceu assim o trance
psicadélico29. Aos poucos, este tipo de música foi sendo introduzido na Europa30,
juntamente com os princípios orientadores daqueles (de alguma forma, dissiden-
tes da cultura ocidental), que promoviam as festas trance dos primórdios.

O trance que se toca e dança no norte e no sul da Europa não é exac-
tamente o mesmo. Nos países frios do norte da Europa impera um estilo de
música mais «progressivo» e urbano, mais próximo da música house, que é
tocado em bares e discotecas. Nos países do sul, tende-se para um som mais
psicadélico, mais dançante, sendo que aqui a maioria das festas decorrem em
espaços ao ar livre.

Desta mistura de origens31 resulta muito daquilo que é (ou foi, pelo
menos inicialmente) a sua imagem de marca: todo um mundo cultural exótico 
e psicadélico, com alusão a figuras e divindades hindus, ameríndias ou pagãs, filo-
sofias orientais, valores alternativos, veneração por substâncias psicoactivas
expansoras da consciência, defesa da ecologia, etc. Este mundo cultural, cons-
truído em torno do psicadelismo e de um neomisticismo, não pode ser separado
da própria música, mas antes é-lhe intrínseco: música e ideologia são apresenta-
das simultaneamente a novos públicos e constituem um pacote diferente 
e apelativo que continua a seduzir muita gente no mundo inteiro.

Para alguns autores, o fenómeno do trance psicadélico é, de alguma
forma, um retomar do ideário Hippie e utópico do movimento pacifista dos 
anos sessenta. Maria Carmo Carvalho (2003) associa o que chama a «cultura
rave» ao movimento Hippie de décadas anteriores, falando de uma ligação.

«(…) que deriva da presença de vários traços comuns: estéticos (o modo de ves-
tir, os cabelos, os acessórios), ideológicos e valorativos (o naturalismo, a revolta con-
tra os valores da sociedade dominante, etc.), psicoactivos (o retomar da experiên-
cia psicadélica das drogas, algum retorno ao uso enquanto procura de expansão
da consciência), e também no tipo de manifestações de lazer procuradas (de novo
os grandes “outdoors”, agora designados por festas de “rave” ou “trance”, com o
retorno à procura de uma sintonia do contexto – cénica e musicalmente – com a
experiência psicoactiva)» (p. 167).

«(Trance) – género musical que tinha de ter uma forte carga espiritual ou não
tivesse nascido em Goa, no seio de uma comunidade hippy que acabaria por 
absorver parte da cultura hindu».
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29 O trance psicadélico chamou-se inicialmente Goa Trance, termo que aparece pela primeira vez
em 1995.

30 Entre os primeiros países europeus onde o trance emergiu, destacam-se a Alemanha e a 
Bélgica.

31 A mistura de origens traduziu-se num encontro da contracultura ocidental com o misticismo
do Oriente.



Os mentores do «movimento trance», inspirados pela contracultura 
ocidental dos anos sessenta, recuperaram autores como Aldous Huxley,Timothy
Leary, Terence McKenna ou Allen Ginsberg, tornando-os gurus e ideólogos do
novo movimento que estava a nascer, ao mesmo tempo que juntaram um con-
junto de novas preocupações e elementos da New Age. Desta fusão resultou uma
sigla – PLUR: Peace, Love, Unity, Respect 32 – que desde o início funcionou como
princípio orientador e divisa da nova subcultura trance. No entanto, ao contrário
do que se passara na década de 60 com o movimento Hippie, este princípio não
está directamente relacionado com uma ideia de activismo, de mudar o mundo,
mas antes de arranjar maneira de escapar a este33.

Esta fusão de influências revelou-se de forma inequívoca numa discussão
que teve lugar num dos fóruns em torno de livros e autores literários. Sem 
surpresa, foram citados alguns autores que poderemos considerar clássicos
(representantes da geração beatnick, gurus do psicadelismo e outros) – casos de
Aldous Huxley, Jack Kerouac, Henry Miller, William Burroughs, George Orwell,
Walt Whitman, William Blake, Nietzsche, Allen Ginsberg, Carlos Castañeda –,
poetas – Rimbaud, Baudelaire, Rainer Maria Rilke, Fernando Pessoa, Herberto
Helder – e autores mais recentes (da área da literatura fantástica, esotérica ou
New Age) – como Paulo Coelho, Alex Garland, Elizabeth Wurtzel, Patrick Suskind
e James Redfield. Por aqui se percebe, mais uma vez, que se está perante uma
subcultura com referências óbvias ao psicadelismo, mas também a formas de 
cultura alternativa (disso são prova a referência a «poetas malditos») e de um
misticismo esotérico.
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33 A noção de paraíso artificial parece, mais uma vez, estar presente.





Capítulo III

Trance: Universo 
Simbólico





1. Nicknames

Uma simples análise dos nicknames e endereços electrónicos usados
por aqueles que colocam mensagens nos fóruns electrónicos de discussão cita-
dos permite retirar, desde logo, algumas ideias iniciais.

Os nicknames, ou nicks, como são mais conhecidos, são uma espécie de
alcunha ou pseudónimo escolhido pelo próprio utilizador. Dependendo do site,
o nickname pode ou não ser fixo. No caso do principal site analisado, o #Trance
Psicadélico, o nick era livre, ou seja, quando alguém colocava uma mensagem on
line podia assiná-la da forma que quisesse, podendo mesmo deixá-la anónima.
De qualquer maneira, se o utilizador recorrer de forma sistemática a um mesmo
nickname, este acaba por funcionar como uma assinatura que o identifica imedia-
tamente (o que se passava na generalidade dos casos). Noutros sites, era obriga-
tório um registo inicial, ao que corresponde uma palavra passe e um nickname,
que é então fixo.

Seja como for, e porque a escolha (seja ela de carácter definitivo ou oca-
sional) não é aleatória e indiferente (nunca desprovida de intenção), os nicknames
remetem para um universo cultural de referências simbólicas. Mesmo que não
seja uma primeira escolha, o nick corresponde geralmente a algo que se quer
transmitir aos outros (ou incutir em si próprio), implícita ou explicitamente.
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Vejamos alguns nicknames seleccionados (Tabela 1) entre os fóruns
electrónicos citados e guestbooks de páginas pessoais consultadas.

Tabela 1 – Nicknames seleccionados que remetem para um universo simbólico
do mundo fantástico e de algumas substâncias psicoactivas

Naturalmente, esta amostra não é representativa, mas simplesmente
ilustrativa. Mas a simples existência destes 75 nicknames é, no entanto, suficiente
para alinhavar algumas ideias. De facto, para começar, torna-se claro que a língua
inglesa, se não é predominante, tem pelo menos uma presença muito forte.
O que não causa grande surpresa, se se pensar que o inglês assume o papel 
de «língua franca» da Internet e do ciberespaço, sendo que este fenómeno de
escolher pseudónimos em língua inglesa é frequente: o mesmo se passa em
outros fóruns nacionais de discussão. Mais importante do que isso, é perceptível
que grande parte dos nicks remetem para um universo psicadélico, com muitas
referências explícitas e implícitas a substâncias psicoactivas, sobretudo da família
dos alucinogéneos34, bem como aludem a «mundo fantástico» (com referências 
a extraterrestres, duendes, fadas, etc.).

NICKS

StonedBoy

El mamado

Zé Mamado

Duende_marado

Lisérgico

Lsd(alean)

LSDance

LSDancerInTheDark

Psyfinger

PsySerpent

Psy-revolution

Psychobabas

Dmt

Odin

Shiva

Lordeshiva

Fulmoon

Tribal-fairy

AlianatedBuddha

Zippie

Mdmaboy

Narcotic0s

Hashishin

Acidkid

AcidQueen

Cogumelizado

Cogumelah

Psylocybe

Psycandy

Psiconauta

Psilocibo

Psytrix

Elf

Magic_dwarf

Duende

Duende_mágica

Duenda_da_serra

Pagan extropian

Marciano

Mescalito

Míscaro

Shroomie

Shrooms

Goamushroom

Mushroom_lsd

Mushroom2

Mushroom_fairy

Alucialien

Hoff

Happy_trip

Psyload

Menina_Fada

Magic_spirit

Devil_trance

Divine_trance

Tranceboy2222

UpOnCosmo

Ricardo da Branca

Ketamine

Peyote

DonPeyote

Morphine

X-TasyGirl

Pedradas

Rodaltrips

Ex-toxico

SpeedFreak

Trancetrip

Renadrogada

UFO

Alienfriend

Summeralien

Panoramixxx

Wicca

Astralvision
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34 A alusão a substâncias psicoactivas na escolha de um pseudónimo só pode causar surpresa 
a quem não conheça a subcultura em causa, porque o mesmo fenómeno se passa com os
nomes que os DJs ou artistas trance escolhem como nomes artísticos ou com os títulos que
atribuem às músicas e aos discos (Redhead, 1993).



Os próprios explicam a razão da escolha do seu nickname, o que ajuda
a reforçar a ideia que a escolha não é aleatória mas plena de sentido, remetendo
sem sombra de dúvida para um universo simbólico próprio.

A mesma ordem de ideias é válida para alguns endereços electrónicos
seleccionados (Tabela 2) nos documentos electrónicos citados.

Uma leitura rápida reforça a ideia anterior: as referências ao psicade-
lismo e às substâncias psicoactivas são uma constante, obrigando a colocar a
hipótese de que este carácter fantástico e psicadélico é um traço identitário 
crucial do que é ser um trancer. De facto, tudo aponta para que este movimento
construa a sua identidade em torno das referências psicadélicas, o que anda a
par com as referências às drogas sintéticas (e o seu consumo).

Tabela 2 – Listagem de endereços electrónicos seleccionados
remetendo para o mesmo «mundo cultural»

ENDEREÇOS ELECTRÓNICOS

rodas_2001@

alucinada@

houseraver@

acidbrain35@

acidpump@

janadao@

psyky@

acidroom@

atrofiado(lsd)@

lsdpanzer@

hoffmann1943@

alienated@

psy_kosmic@

yellowtrancer@

joyce_mushrooms@

mushmshi2001@

mushroomoon@

kugumelos@

mestrecoca@

cocacid@

psycovision@

djpastilha@

dolphin604@

freakangel@

psi_dreammaker@

psyboy@

psypipe@

[Elf]
«O meu nick surgiu pelo meu fascínio por duendes, gnomos, fadas e todas essas 
criaturas do mundo fantástico!!!».

[Magic_dwarf]
«O meu antigo nick era porque o pessoal que me conhece dizia que muitas vezes
olhavam para mim e me viam noutro mundo aparte do real. O actual nick pelo
gosto por gnomos e duendes».

[Míscaro]
«O meu surgiu… hmmmmm aquilo que muitos de nós gostamos!! Hmmmmm 
Psilocybe Cubensis!! Cogumelada!!!!».

[Shroomie]
«O meu também por aí!! Shromies, shrooms, cogumelada!! Porque são muito 
poderosos!!».

[Fulmoon]
«Não foi por nenhum motivo em especial, apenas o fascínio e admiração que
tenho pela lua! Achei que poderia traduzir todos os aspectos da lua, a sombra,
a luz, a tristeza, alegria, festa, praia, mar».

[Hestya]
«Gostei daquilo que li sobre a deusa grega Hestya e identifiquei-me muito em
alguns aspectos (necessidade de introspecção, a importância da paz interior…)».

Trance: Universo Simbólico
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2. Guestbooks

A análise das mensagens curtas deixadas em guestbooks de algumas
páginas pessoais com ligação ao trance confirma o que foi dito anteriormente
(persistem as referências a substâncias psicoactivas e a um mundo psicadélico),
e acrescenta uma outra dimensão: o carácter recreativo. O objectivo de muitas
destas mensagens parece ser o reforçar do espírito festivo, a ânsia de diversão
sem limites, a urgência de viver a vida, antecipando a festa trance como o culmi-
nar do discurso. Com esta finalidade em vista, as drogas são elogiadas e o seu
consumo incentivado.

«Como é people? Bora lá curtir! (…) Vamos dar uma cápsula de MDMA e bora
curtir!! Xau aí.».

«Continua assim maluco. Pessoal como tu é o que se quer, sempre a bombar e a
partir a loiça toda!»

«Eu quero é trance, sexo e drogas para esta cabecinha».

«Marem, mas marem muito… acidifiquem a vossa vida… e marem! Um abraço
deste que vos tanto mara…».

«Festas e mais festas, cabeça cheia e mais cheia, sempre em alta!».

«Shankar! E a ouvir trance “som” que me faz mover, voar, viajar. Simplesmente
psicadélico!!! Fiquem bene e voem muito!!!!!!!!».

«A todos os doidos pelo trance: curtam o máximo, metam o necessário mas atro-
fiem-se pouco!! Havemos de curtir ainda muito todos juntos!!».

«Apareçam nos after da Praia Fluvial de Verim perto de Braga, onde encontrarás
um andamento “muito lá para a frente”».

«A tua page fez-me viajar (…) É bom saber que tenho perto de mim alguém que
vê as coisas da mesma forma que eu (o que é raro)».

«Tenho que vos dizer a todos os que são da minha tribo, religião e culto que o
trance é isso mesmo. Quem o sente deep inside sabe que a maior e mais linda
libertação consegue ser atingida em festa».

«Pessoal, continuem a curtir este som porque ajuda-nos a sentir bem e acima de
tudo liberta tudo de maligno que o nosso espírito possa ter sobrecarregado».

«Sou um apaixonado das festas e sei que vocês são também o são… Viva 
as maravilhosas energias azuis, viva a Herdade Mágica, viva o Amor, curtam
buéeeeee».

«Saudações aos trance lovers/world changers».

«Sexo, drogas muitas e trance phychadelic».

«Se a droga te derruba, então droga-te deitado!! Legalize cannabis».

«Não deixes que a droga te bata à porta! Deixa a porta aberta!!!».

«Não entres no mundo da droga, é que já somos muitos e há pouca!».
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Estamos, então, perante uma subcultura com um universo simbólico
intimamente ligado ao psicadelismo, com referências a um mundo esotérico e
fantástico, ao mesmo tempo que parece celebrar a vida através da festa noc-
turna, tomando o hedonismo como princípio de vida ou, pelo menos, como
traço identitário. Considerando tanto um aspecto como outro, não é de estra-
nhar que o discurso em relação a algumas substâncias psicoactivas seja, de uma
forma geral, um discurso apologético. Algumas drogas, sobretudo os alucinogé-
neos, estão há muito intimamente relacionadas com o movimento psicadélico,
sobretudo pelo seu carácter de expansor da consciência e desafiador do estado
normal de percepção. Por outro lado, as drogas sintéticas, em geral, e talvez o 
Ecstasy, em particular, tendem a ser favoravelmente consideradas por quem pro-
cura a diversão nocturna como um fim em si mesmo, uma vez que abrem as
portas dos «paraísos artificiais».

3. Páginas Pessoais

Uma pesquisa rápida pela Internet permite perceber que entre as cen-
tenas ou milhares de homepages ou páginas pessoais de cidadãos portugueses
muitas são as que, directa ou indirectamente, falam de drogas. As abordagens são
diversas, como diferentes são as atitudes e os pontos de vista: a total condena-
ção, a procura de informação, o alerta para os perigos, a campanha contra a sua
proibição, ou a sua completa glorificação.

Sem surpresa, as drogas são um tópico mais ou menos recorrente nas
páginas pessoais dos elementos da população em causa: os trancers. A questão 
da «droga» é um entre muitos assuntos discutidos, através do qual os adeptos
do trance se posicionam e que define a sua identidade pessoal e de grupo. Regra
geral, o discurso nunca é condenatório, mas quase sempre informativo e muitas
vezes de tom elogioso para algumas substâncias.

Vejamos a página pessoal35 de GreenAlien36, alguém que pode ser consi-
derado um representante37 da cultura trance. Sem nenhum interesse comercial,
este é um entre inúmeros sites construídos por indivíduos portugueses com
nenhum objectivo específico que não seja o propósito de se darem a conhecer,
a si e ao seu mundo. Este meio é obviamente um espaço ideal para se construir
uma identidade, reflectindo gostos, valores, opções estéticas, etc. Tal fica, aliás,
bem expresso nas primeiras palavras: «Olá, este é o meu site, um site o mais pos-
sível pessoal».

O site subdivide-se em 16 secções: Om Page, Eu e a Vida, Gostos, Eu e a
Música, Religiões, Imagens, Fractais, Mais Imagens, Outras Imagens, Ditados Populares,
Festas de Trance, Drogas, Pensamentos, Álbum de Fotografias, Eu e a Sociedade (Parte
I), Eu e a Sociedade (Parte II).

Trance: Universo Simbólico
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35 www.duendegreen.ompage.50megs.com, entretanto encerrado.
36 Mais uma vez, é escolhido um nickname em língua inglesa que remete para o «mundo do fan-

tástico»: a tradução para português corresponde a alienígena verde.
37 Definir um elemento como representante de determinada subcultura não equivale a afirmar

que seja necessariamente «representativo» da cultura em causa.



Om Page – Página de abertura, onde se diz: «o meu cantinho deste
mundo enorme que é a Internet». GreenAlien começa por identificar-se (destacando
o facto de ser membro de pelo menos cinco canais de chat da Ptnet) e apresenta
uma imagem que ilustra o seu nickname (Figura 1). Segue-se uma advertência38 e
um conjunto de hiperligações relacionadas com a música trance, o que de certa
forma estabelece sem margem para dúvidas de que tipo de página se trata aqui: a
página pessoal de um adepto do trance psicadélico.

Figura 1 – Universo alienígena

Eu e a Vida – Começa, aqui, por afirmar que tem um nome real, mas
que os amigos o conhecem por outras alcunhas ou nicknames (Duende, Alien 
ou Esponja). Como o próprio reconhece, a grande maioria das pessoas não o
«chama de nada» embora interiormente o classifique de acordo com alguns
«nomes cómicos»: «Keimado», «Tripalhoco», «Sem Futuro», «Desgraçado» ou «simples-
mente Perdido». Sem renegar tais apelidos, escreve: «Não sei bem porquê, daqui a
uns anos ainda me virão dar explicações do que me chamaram… como se eles pen-
sassem que irei levar o tipo de vida que levo hoje em dia e ainda não tenham repa-
rado que só tenho 21 anos e que Roma e Pavia não se fizeram num dia. Quando eu
tiver 30 anos logo falo com eles!!!».

Segue-se uma curta biografia, centrada sobretudo nos últimos dois anos,
o tempo que se seguiu à descoberta da música electrónica de dança e à identifi-
cação com a cultura trance. «Aí está uma cronologia resumida:

• perdi o meu pai;

• conheci a cultura Trance;

• uma grande vaca gozou forte e feio com os meus sentimentos;

• tropa;

• problemas com a droga;

• problemas com a polícia;

• trabalho incerto;

• meses e meses deprimido.

Enfim, uma data de merdas que já estão todas ultrapassadas, tirando a cultura
Trance… não a irei abandonar».
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38 Este site é expressamente proibido a qualquer tipo de pessoas que tenham menos de dois meses de
mentalidade, corruptos, bófias, políticos, conservadores, terroristas, minha mãe, cotas do meu bairro,
Pinto da Costa, xungas, gatunos, destruidores da natureza e a todos aqueles que não possuem uma
mente aberta para aceitar as minhas ideias, mesmo que discordem.



Gostos – Faz-se aqui um discurso identitário sobre as suas preferências,
com o «trance, cultura e festas» à cabeça, como seria de esperar. Este tipo de dis-
curso, sobrevalorizando um estilo de música e o movimento juvenil que lhe está
associado, repete-se inúmeras vezes nas diversas páginas pessoais consultadas e
mesmo nos fóruns electrónicos de discussão monitorizados. De alguma forma,
o trance é mais do que uma forma de diversão nocturna, tomando a dimensão
de algo que confere sentido e, em determinado momento, ajuda o indivíduo a
identificar-se com os outros:

Aqui vão ficar a saber de algumas coisas k eu gosto e de outra k nem por isso…

Pra começar e logo em 1.o lugar vem o trance, cultura e festas. E porquê em 1.o,
podem não acreditar mas é o que me guia no meu dia-dia… O Trance. Não vos
vou falar do k se trata o Trance ou a cultura trance mas mais à frente deixarei
um link directo pra um site em k fui eu que escrevi o texto.

Destaquei o trance das outras pk é assim mm, eu gostaria k todos sentissem o k
eu sinto, mas é das tais coisas, não é pra quem ker é pra quem pode.

Outros Gostos:

– Dormir;

– Tar com os amigos;

– Tar com a girl;

– Beber uns copos valentes;

– Andar pela net;

– Ver jogos do Benfica;

– Pensar;

– Divagar;

– Admiração pela filosofia Budista;

– Admiração pela religião Hinduísmo;

– «Viajar»;

– Conhecer gente nova;

– Lutar pelo bem estar da Natureza;

– Protestar pelo mal que nos rodeia no nosso dia-dia;

– Sou anti-violência;

– Adoro carne;

– Não gosto de peixe;

– Não gosto das instituições do F.C.P. e do S.C.P.;

– O meu prato preferido é cozido à portuguesa;

– Caldeirada é igual a vómitos;

– As bebidas que mais bebo é Água, Sumol de Laranja, Cerveja (muita de prefe-
rência), Moscatel,Vodka e Absinto;

– Vinho Tinto,Vinho Branco e Whisky tá fora de questão;

– Por agora não fumo kualker tipo de drogas!;

– Sou 100% a favor da legalização das drogas leves, mm sem fuma-las;

– Os meus canais preferido é o Odisseia, História, Discovery Channel, SIC radical
e algumas séries k a TVI passa;

– Os filmes k mais gostei foram o Breaveheart, Scary Movies, Patriota, Estigma,
Guerra do fogo e quando era puto adorava o Regresso ao Futuro I, II e III (des-
culpem mas não vou mencionar todos, só os k me lembro por agora);

Trance: Universo Simbólico
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Eu e a Música – Nesta secção, o próprio conta a história da evolução
dos seus gostos musicais, até chegar à descoberta do trance psicadélico:

Imagens, Fractais, Mais Imagens, Outras Imagens, Ditados Popu-
lares – São cinco páginas de imagens e gráficos. Algumas imagens são de carácter
humorístico (Figura 2), outras são directamente alusivas a substâncias psicoacti-
vas (Figura 4, Figura 7), outras são de um estilo «psicadélico» (Figura 3, Figura 5,
Figura 6), outras ainda de carácter subversivo (Figura 8), sendo que muitas funcio-
nam como hiperligações que remetem para outros sites. Tomado no seu todo,
este conjunto de imagens não surpreende se tivermos em conta tudo o que foi
dito atrás: as imagens remetem para um determinado «mundo cultural» próprio
da subcultura trance, que foi identificado em páginas anteriores.

Figura 2 – Imagem humorística

Até ao dia em k ouvi algo prodígio… THE PRODIGY era a era da música electró-
nica a vir ao de cima, com umas ganzas em cima akilo caía mesmo bem. Eu que
nem gostava de musica de dança, dançava akilo com um gosto incrível. Som a
som, a minha mente foi captando sons com que se sentia bem, algumas musicas
de discoteca até eram engraçadas e eu curtia bombar akilo, claro, musicas acela-
radas e sem voz, pk se houvesse alguma parva k se lembrasse de cantar no meio
dakeles sons, estragava logo tudo.

Foi nesta altura em k eu procurava musicas com sons brilhantes a acompanhar a
batida que um amigo meu apareceu no café onde eu bolia com uma cassete com
algo escrito «goa trance» para eu ouvir e pra ver se gostava. Nunca tinha ouvido
falar em tal coisa mas quando ouvi (e graças as ganzas que já tinha fumado
nakele dia) não queria acreditar no que ouvia, tudo aquilo era exactamente o k
procurava nas musicas de dança (descobri mais tarde que o k ouvia era trance
comercial… LOL).

Desde esse dia tudo se começou a modificar na minha vida. Passado quase um
ano fui à minha 1.a festa e na 2.a fiz a viajem que transformou pra sempre o
meu modo de vida, as minhas ideias, os meus pensamentos… tudo!!

– Sei que haverá alguém que quando ler isto perceberá o que quero dizer.

– Os meus sonhos é correr o mundo como Dj de Goa e Trance psicadélico, e claro,
ir passar uma boa temporada a Goa (Índia);

– Os meus 4 «mandamentos» são Paz, Amor, Unidade e Respeito (“Peace, Love,
Unity and Respect (PLUR)”).
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Figura 3 – Fractal

Figura 4 – Imagem humorística alusiva ao consumo de cannabis

Figura 5 – Universo simbólico alienígena

Trance: Universo Simbólico
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Figura 6 – Divindade oriental

Figura 7 – Imagem humorística alusiva ao consumo de cannabis

Figura 8 – Imagem subversiva alusiva ao consumo de cannabis
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Festas de Trance – Na secção, o próprio remete para um fórum 
electrónico de discussão que, no entanto, à data da monitorização, deixara de
funcionar.

Drogas – É um espaço de categorização das substâncias ilícitas já con-
sumidas por Green Alien. As drogas são, como seria de esperar, elevadas a assunto
de relevo, com direito a espaço próprio, o que espelha a forma como a constru-
ção da identidade pode também passar pelo consumo de substâncias psicoacti-
vas. As suas valorizações estão em consonância com representações sociais do
grupo juvenil a que pertence, como se verá mais adiante.

Marijuana – Ahh…afinal há algo k nos ponha «bezanos» num instante. Hmmm…
cheira bem :)… cof cof cof arrrgghh isto arranha para caraças, mas a moca até 
é bem fix. Deixa lá dar mais um bafo!… k sede!!

Multa: Nos próximos tempos (ou pro resto da vida) não vais kerer mais nada a
não ser ganza e algo k mate a secura.

Cogumelos Mágicos – Ké isto?? akela porta é castanha mas só vejo cores a sai-
rem de lá… hmmm… estranho… ena… olha o chão a mexer-se… k giro… 
k filmes são estes na minha cabeça??? bué fix, tudo tem a sua lógica… ena…
luzes… cores… será k isto dura pra sempre? TOU NAS NUVENS!!!

Multa: I’ve got the key.

Pastilhas – Olha, afinal até sei dançar e mto bem… k giro, a musica parece k
entra dentro do corpo e eu danço como ela manda… a dançar assim dou espec-
taculo em kualker lado… u uuuu… untz untz untz… OI… OOOIII!!! não…
não… NÃÃOOO… volta a ligar a musica, LIGA A MUSICA… baaaahhhhhh…

Multa: 2 a 3 dias a recuperar (muitos em depressão), em abuso estraga-te todo.

Trips – Where is my mind?? o ké isto tudo a minha volta?? k energia é esta??
arrgghhh… aguenta aguenta AGUENTA!!… SÓ POSSO TAR A ALUCINAR!! k koi-
sas são estas k vejo e oiço?? consigo sentir a natureza a mexer cmg!! eu sou
tudo… tudo sou eu… somos todos uma coisa só… tou a flipar… mas k sensa-
ção estranha, má, mas ao mesmo tempo muita boa?=|

Multa: muitos flipam pró resto da vida, outros mudam para uma mentalidade o
mais aberta possivel. Os pacóvios experimentam e não dão por nada… depois
abusam e com o tempo fritam-se todos.

Conselho: Com as Trip’s não se brinca, não as tomes a toa, se não o mais certo é
flipares a sério. A melhor maneira de sentir bem uma Trip é numa noite, com os
teus melhores amigos, num sitio cheio de natureza (praia ou Floresta) e com o
melhor ambiente possivel.

Cocaína – I’M THE KING OF THE WORLD!!!! Onde é k está o Stallone k eu dou-
-lhe já na boca!! SOU BUÉ FORTE!! Corria a maratona em meia hora… k ener-
gia estrondante…!!! weeeeeeeee arrrghh… tá a passar, dá aí mais um snifo… uu
UUUUUUUUUU… onde é k estão as damas? hoje como kualker uma!!

Multa: se fores milionário vais ter diversão pra mto tempo, se não fores, ou tens
cabeça e tomas isso nakelas noites MM MM MM fixes ou agarras-te a coca e o
mais certo é ires preso.

Heroína – K é isto?? k sensação leve k eu tenho… tou bué «realistico» uuufff… 
k orgasmo psicológico k isto dá… problemas?? k palavra é k é essa? tou bué fix
pah!! nunca me senti tão bem cmg proprio… deixa lá fumar mais uma beca…
arroxei!! pensam vocês… apenas tou deitado imovel, mas com o pensamento a
10 000 a hora… mas k orgasmo psicológico… kero ter isto pro resto da minha
vida!!!

Multa: simplesmente não experimentes!

Trance: Universo Simbólico
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Pensamentos – Nesta secção, GreenAlien compila uma série de citações
que remetem para a sua forma de estar na vida.

Eu e a Sociedade I & II – Nestas duas últimas secções, o próprio
aproveita para dizer de sua justiça, expressando-se livremente sobre aquilo que
menos gosta.Aqui, a identidade é construída por oposição e contraste. A crítica
é dirigida a uma série de categorias sociais – Políticos, Betinhos, Geração Rasca,
Misses, Americanos, Polícias, O Homem-Crosta, Cuscas. Estas categorias podem ser
interpretadas como estereótipos, através dos quais GreenAlien se identifica, por
oposição. O trance psicadélico é mesmo a única categoria em que há uma clara
identificação.

Esta é apenas uma das muitas páginas pessoais de representantes da
«cultura trance». No entanto, a página espelha bem as preocupações, os valores,
as normas e as práticas que ajudam a definir o movimento como um todo.

4. Fóruns de Discussão: Receitas e Questões

Como qualquer espaço de socialização, os fóruns electrónicos são local
de troca de ensinamentos e espaço de aprendizagem. Estes não servem, apenas,
para trocar opiniões e discutir ideias, são também espaço para mensagens que
pedem informações, que trocam dicas ou que oferecem conselhos.A maioria das
perguntas colocadas nos sites seleccionados prende-se com festas (a sua data 
e localização, os músicos presentes, o melhor caminho para lá chegar, o preço,
etc.). Frequentemente são também colocadas – sobretudo no fórum #Trance 
Psicadélico – questões relativas a outros assuntos, entre eles inevitavelmente o
consumo de substâncias psicoactivas.

As mensagens seleccionadas ilustram bem a importância que tem a
questão dos consumos de substâncias psicoactivas, sobretudo se pensarmos que,
à partida, num fórum de discussão em torno de um estilo de música normal-
mente este tipo de mensagens não teria lugar. No entanto, a realidade demons-
tra o contrário.

Muitas mensagens relativas ao consumo de substâncias psicoactivas
podem considerar-se receitas que alguém oferece, por sua iniciativa ou a
pedido de terceiros, no sentido de obter melhores efeitos ou reduzir as contra-
-indicações.

«(…) Cloreto etílico, têm de experimentar. É bruta, mocas de segundos, mas é
brutal!! PS: cloreto etílico vende-se nas farmácias».

«Para um bom chá (de cogumelos) pões a água a ferver, baixas o lume, deitas 
os cogumelos partidos em pequenos bocados, deixas ferver mais ou menos três
minutos, deixas assentar e serves… Boa Viagem!!».

«Como há cerca de 17/18 anos que consumo LSD, tenho uma relação fixe com
esta substância pois já passei por várias situações durante este tempo. Digamos
que já tenho algum calo. (…)
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Para além das receitas para um melhor consumo, optimizando os efeitos
e reduzindo os danos, aparecem com frequência mensagens de sugestões, rela-
cionadas, directa ou indirectamente com as drogas.

Finalmente, uma chamada de atenção para os pedidos de informação.
Estes aparecem geralmente em mensagens deixadas por alguém que se inicia 
no consumo ou que hesita sobre uma qualquer substância. Estes pedidos tanto
podem revelar grande desconhecimento (sobretudo se vierem de jovens recém-
-chegados ao trance psicadélico, para quem tudo é novidade) ou apontar para um
grande grau de sofisticação no que toca ao consumo de psicotrópicos.

«Será que me podem informar se as pastilhas e trips acusam nos exames médi-
cos à urina e ao sangue? Qual o tempo que as substâncias demoram a desapa-
recer?».

«Alguém aqui sabe como preparar um bom chá de cogumelos mexicanos? Tipo,
que quantidade meter para 3 ou 4 pessoas. Ouvi dizer que não se pode meter
açúcar, é verdade? Agradecia ajuda, ou mais algum conselho útil…».

«Se puderem leiam a Visão desta semana:“Ecstasy, droga da moda”».

«Só para te avisar que polícia dessa área (Algarve) este ano não vai admitir fes-
tas sem licenças, tendo já destacado mais pessoal exactamente para essa semana
(de certeza sabem que a seguir ao festival muita gente vai ficar por essa zona)».

Obedeço a umas regras simples que me ajudam a curtir:

1.o Nunca tripar sozinho.
Esta é a principal regra, na minha opinião. Estar com pessoas que já tenham
experiência e se sintam à vontade com a cena pode prevenir uma série de
coisas desagradáveis.

2.o Estar num ambiente confortável.
Isto é muito importante para quem viaja pela primeira vez. Uma primeira 
trip numa festa pode ser uma experiência muito enriquecedora mas também
pode ser assustadora. O que aconselho é que as primeiras trips sejam em
casa, com amigos a ouvir som que não seja agressivo.

3.o Ter à mão coisas como água, fruta fresca e cenas que possam de alguma
forma “chamar-nos” de novo ao estado normal de consciência.

4.o Ter noção que a moca vai durar umas horitas.
Não stressar com o tempo.Apenas deixar fluir, mas sempre de rédea na mão,
não vá o bicho fugir. Com o tempo aprendi a “dirigir a minha nave” e a levar
a cena por onde quiser, mas isto levou tempo.

5.o Não tripar se as condições não forem propícias.
Se estiver mal disposto com alguma situação, se me aconteceu alguma coisa
desagradável e que me pode afectar, não tripo, pois essas memórias ou acon-
tecimentos podem “aparecer” e estragar tudo.

6.o Não exagerar nas doses.
Isto acho que é do senso comum».

Trance: Universo Simbólico
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Por vezes, uma simples questão pode dar azo a uma discussão interessante,
e a troca de sucessivas mensagens. O seguinte pedido –

originou uma troca de informações entre vários utilizadores do fórum #Trance-
Psicadélico, revelando bem a forma como os fóruns electrónicos de discussão
podem funcionar como espaço de ensinamento e aprendizagem entre pares.

«Salva Divinorum foi uma experiência engraçada!!
Mandámos vir umas doses, eu e mais 4 amigos, e fomos para uma cave enorme
onde costumamos ir ensaiar, ouvir som, etc. Havia bué! Então fizemos para aí uns
10 bobs só da erva!! Foi tudo muito marado!! (…) É muito fixe, recomendo viva-
mente!!».

«Amigos, gostava de ouvir os vossos relatos de experiências com salvia divinorium
– é que fizemos uma encomenda (um grupo de amigos) e, antes de experimen-
tar, gostávamos de saber em concreto mais alguma coisa!
No Boom tive a oportunidade de assistir à conferência cujo tema eram os pode-
res das plantas e acreditem que o biólogo que lá esteve (o homem conhece e já
experimentou tudo). Sei de um amigo que também experimentou mas, para ele,
a coisa não correu bem muito bem! Por isso, amigos, digam da vossa justiça…» –

«Quero saber se fumar cogumelos me dá moca? Bate??».

«O que é o peyote? Onde arranjas xamon puro? Eu também quero».

«Já alguém já experimentou Morning Glory? Sabem me dizer alguma coisa sobre
a moca, os efeitos físicos e psíquicos… ressaca???».39

«Ácido: o que devo fazer? Quando começo num processo imparável de bad trip,
devo tomar Valium? Ou outro calmante? Ou simplesmente esperar que as horas
passem e a viagem também?40».

«Alguém me pode dizer que nome se dá a uma nova droga chamada easy date?
Sei que se trata de um fármaco e que se pode adquirir numa farmácia. Se
alguém me puder ajudar que deixe aqui uma mensagem, ou então que mande
um e-mail para: xxxxx@clix.pt».

«Gostava de saber se alguém sabe algum site português que venda droga (de
preferência MDMA, etc.) e que a envie à cobrança pelos correios, ou alguém que
deixe o contacto se vender ou arranjar. Obrigado. Deixo e-mail para quem quiser
falar: xxxx@mail.pt»41
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39 Alguém respondeu: «Portugal está cheio de norte a sul por Morning Glory. Existem (que me tenha
já apercebido) duas ou três variações da espécie, umas mais roxas outras mais azuis. É preciso 
consumir por volta de 300 sementes. Cuidado com o estômago».

40 Alguém respondeu: «Quando vires que já passaram horas mais do que suficientes, 2 Valium ou 
1 Dormicon».

41 Alguém respondeu: «Português não conheço, mas há um holandês com cenas fixes: www.amazing-
nature.com (podem pagar em dinheiro, em euros). Vou agora dar uma tripe de cogumelos que 
encomendei de lá. É espectacular!».



Antes de se aprofundar o tema central – o «movimento trancer» 
e representações sociais das drogas sintéticas –, é necessário primeiro contar
resumidamente a história do trance em Portugal e a forma como cresceu este
movimento juvenil, uma vez que só assim se perceberá as motivações que este
tipo de consumo encerra.

«A salvia não é um brinquedo de gratificação instantânea. Se não bater muito
depois de 3 charros (puros sempre), pára.Tenta outra vez 1 ou 2 semanas depois.
Nunca mistures salvia com tabaco, é como misturar medicamentos com veneno.
Evita fumar erva pois pode alterar a estrutura da moca e facilmente se perde o
controlo. Para tirar o máximo proveito, arranja um sítio calmo com música calma,
alguns estímulos visuais, poucas pessoas (mas boas), pouca luz (velas são boas),
não comas nada nem fumes nada pelo menos 5 horas antes».

«A Salvia é superior ao DMT e ao LSD. Mas eu queria fumar de forma a cair
para o lado e balbuciar coisas sem nexo, como li em certos relatos, e ver de olhos
abertos o mesmo que se vê de olhos fechados…».

«Não mandem salvia sob o efeito de LSD, hehehe. Muito hardcore… aliás man-
dem… para saber como é».

«A Salvia é se calhar a cena mais potente que experimentei até hoje!! Durante
segundos podes sair do teu corpo e ficar a olhar para ele, podes ver «a luz ao
fundo do túnel», podes sentir o teu corpo a dividir-se em dois. Posso dizer-vos que
no Boom estávamos todos a dar na Salvia e de repente um amigo meu começa 
a meter a mão toda na boca, a tocar no céu da boca, mas com reacções nunca
vistas com nenhum tipo de droga, e já há uns anos que andamos juntos em festas 
e não só!! Depois de passar a moca, disse-me que estava a sentir o corpo dele a
dividir-se ao meio!!».

«Aconselho o pessoal a fumar em casa, com poucas pessoas, sentados no chão,
com um bom chillout baixinho. Passam-se boas tardes a viajar pelo outro mundo!».

«Eu acho que o melhor lugar para se experimentar Salvia é um sítio calmo, sem
luzes nem nada em movimento. Convém estar sempre um grupo fixe de amigos,
para de certa maneira «controlarem» a viagem dos outros!!».

Trance: Universo Simbólico
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Capítulo IV

Trance em Portugal





1. História

A primeira festa trance que se realizou em Portugal teve lugar em 
Estremoz no ano de 1994. Por cá, o trance nasceu como um movimento under-
ground, simultaneamente marginal e elitista. Nos primeiros três ou quatro anos
de vida em Portugal, este tipo de música foi uma espécie de «segredo bem guar-
dado», um fenómeno restrito e que funcionou em circuito fechado. Era pratica-
mente um exclusivo de jovens provenientes da classe alta e média alta de Lisboa
e Porto, fascinados com o misticismo e a espiritualidade que o movimento cul-
tural associado ao trance psicadélico tinha para oferecer.

O trance psicadélico surgiu no panorama nacional como um movimento
alternativo e de oposição à cena musical do House e Techno, considerados por
muitos como fenómenos consideravelmente mais comerciais e onde se vivia um
mau ambiente, pontuado por crescentes episódios de violência. O trance come-
çou por representar o oposto: um fenómeno não urbano, pouco conhecido e
divulgado, e, sobretudo, «bem frequentado»42. De início, a identidade da «comu-
nidade trancer» construiu-se por contraste com outros ambientes nocturnos.

«Eu não sou contra o Techno, eu até gosto de Techno! Não gosto é de pessoal 
que só vai para uma festa sem espírito nenhum! Que só vai para a pastilha e 
a javardice! E não sei se já reparaste mas os “dungas” e “grunhos”, putos sem
nada na cabeça ou objectivos de vida, curtem mais o Techno. Porque o Techno é
mais brutal, agressivo e mecânico que o Trance Psicadélico, por exemplo. É mais
uma linguagem urbana e industrial. São uns stressados por drogas e sensações
físicas imediatas, como as crianças!».

«Começou por ser um movimento alternativo com propostas ambiciosas a todos
os níveis. A cultura inerente ao mesmo tempo trazia consigo fortes raízes orientais
com uma fusão explícita da electrónica e arrastava consigo conceitos que entre-
tanto se perderam com o “tribal” e o “cyber”. A mística Goa começou a dar os pri-
meiros passos em Portugal através da Goodmood. Parece-me que nos primeiros
anos se verificou uma abordagem ao fenómeno verdadeiramente honesta e com
gosto e crença nas festas da lua cheia; não se pagava à entrada. Era feita com
amor à causa, sem preocupações económicas».

Trance em Portugal
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42 A questão do tipo de pessoas que frequenta as festas trance, como se verá, acabou por tor-
nar-se um tópico importante de discussão, um assunto controverso.



A partir de 1997, ano em que se realizou a primeira edição do Festival
Boom, promovido pela mais antiga produtora43 deste tipo de festas em Portugal,
o trance cresceu de forma muito rápida e sustentada. Em poucos anos, afirmou-
-se como um dos géneros de música electrónica de dança com mais adeptos 
e eventos realizados a nível nacional. O festival marca o início de uma época 
de grande adesão por parte de novos públicos. Tal fenómeno de popularidade
deveu-se provavelmente ao facto de constituir uma novidade, de se viver nas fes-
tas trance um ambiente exótico e diferente, e muito graças à sua carga ideológica
neomística (que assenta na rejeição de muitos dos valores vigentes e defende
um conjunto de novos valores e atitudes), bem como ao facto de apelar a um
contacto mais próximo com a natureza. As duas edições seguintes do festival
(que tiveram lugar em 1998 e em 2000) foram um marco na história do trance
em Portugal, tendo reforçado ainda mais a crescente importância deste tipo de
música, seja em termos de crescimento de adeptos, criação de novas produtoras
de eventos e realização de festas nocturnas.

Chegados a 2002, altura em que se deu início à monitorização do cibe-
respaço associado ao trance, o movimento encontrava-se já em plena fase de
afirmação. Em Outubro de 2001, tinha aberto ao público, em Lisboa, o Psy Club,
a primeira discoteca dedicada exclusivamente à música trance, o que atesta bem
a força que este tipo de música começava a ter.

«As poucas festas trance que há estão sempre cheias e o público é cada vez
mais, embora o house continue a liderar».

«Só sei que há mais gente que gosta de trance do que eu realmente pensava».

«Resolvi explorar um pouco o mundo do movimento psicadélico e o espírito que
se vive neste tipo de festas, uma vez que as festas de House se têm vindo a
degradar da noite para o dia!».

«A maioria do pessoal diz que não gosta [do trance] e que é para queimadinhos,
mas não é bem assim. Eu também tinha a mesma opinião antes de ir a um
evento da Goodmood que confesso ser o ambiente mais bacano que alguma vez
experimentei. Apesar de gostar mais de house, o ambiente é um pouco mais
pesado. O trance é muito boa onda».

«Não fazem parte do movimento Trance os bêbados lascivos que passam a noite
em bares e clubes encostados a um balcão a encher a pança e a olhar para as
meninas».

«Atenção pessoal não dispensem uma boa pedra, mas o trance não serve só
como uma boa desculpa para meter químicos. Para isso há as festas techno».

«Hoje acordei muito mal humorada e precisamente por cenas com os chama-
dos Ravers. Ontem à noite tive uma cena muito má com esse pessoal (ou, pelo
menos, como eles se auto-intitulam)».
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43 A Goodmood (www.goodmood.org), pioneira e principal produtora de eventos trance em
Portugal, organizou, desde 1995 até 2004, cerca de setenta festas. Destas, a grande maioria
decorreu na Herdade do Zambujal, perto da Marateca, um local que é considerado o «san-
tuário» do trance em Portugal e apelidado de «floresta mágica».



A oferta em termos de festas chegou a um ponto de plena afirmação 
e concorrência directa com outros géneros de música electrónica de dança. No
entanto, este sucesso em termos de público e eventos acarretou, por arrasto,
uma série de problemas que, como se verá adiante, são assunto de profundo
debate e divisão no seio desta comunidade electrónica.

2. Festas

As festas constituem indiscutivelmente a razão da existência do trance
psicadélico. Este tipo de música electrónica (como outros, de resto) não existe
apenas para ser escutado, mas essencialmente para ser dançado. As festas trance
são o espaço de concretização do ideário trance, o culminar da sua existência.
Este tipo de festas define-se por ter lugar à noite e ao ar livre (ainda que possa
haver excepções), sobretudo em datas específicas ou momentos especiais44.

As festas trance têm geralmente lugar em espaços abertos como flores-
tas, herdades, matos, praias, etc. Por esta razão, ocorrem maioritariamente nos
meses de bom tempo. Com menos frequência45, ocorrem em espaços fecha-
dos como tendas, bares e discotecas, podendo mesmo ter lugar em recintos
improvisados: escolas, parques aquáticos, tendas de circo e mesmo parques de
campismo.

As festas das pequenas organizações contam normalmente com a pre-
sença de entre 500 a 800 pessoas, ao passo que as festas privadas46 são geral-
mente frequentadas por um número inferior a 400 pessoas. No entanto, quando
anunciam a presença de um DJ mais conceituado ou de maior reputação na
altura, a assistência neste tipo de festas pode elevar-se a 1000 ou 1500 pessoas.
As chamadas «grandes festas» (geralmente promovidas pelas duas principais pro-
dutoras, Goodmood e Hipnose) têm uma dimensão bem maior, são organizadas de
modo profissional e, não raro, contam com a participação de mais de 2500 pes-
soas na assistência.

Grande parte do que foi dito sobre o carácter da rave aplica-se à festa
trance. Tal como a rave, as festas trance duram a noite toda e são o território
próprio de uma subcultura, o seu espaço de lazer, afirmação e construção de
identidade.A grande especificidade destas últimas é que são restritas a um estilo
de música electrónica de dança específico (o trance psicadélico) e decorrem
maioritariamente em espaços abertos, remotos e resguardados dos olhares
públicos, sendo anunciadas de forma informal e através de canais próprios (flyers,
cartazes e sobretudo através da Internet47).

Trance em Portugal
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44 Férias escolares, noites de lua cheia, acontecimentos astronómicos – como equinócios, solstí-
cios –, feriados, etc. são considerados datas propícias para a realização de festas trance.

45 Algumas produtoras de eventos trance especializaram-se em realizar festas de cariz urbano,
contrariando a tendência geral e procurando agradar a novos públicos.

46 Festas privadas são eventos organizados por um grupo de amigos, sem fins lucrativos e onde
não é cobrada entrada. A organização é informal, não havendo lugar à distribuição prévia de
flyers ou outro tipo formal de promoção, como cartazes.

47 O anunciar das festas trance na Internet faz-se seja por anúncio na página da produtora do
evento, seja por anúncio em fóruns de discussão (nacionais e internacionais) dedicados à
música trance.



A maior parte das produtoras de eventos trance acabou com o hábito
de divulgar as festas através da distribuição de flyers: as festas são hoje em dia
anunciadas preferencialmente na Internet. O ciberespaço ganha assim uma cres-
cente importância na vivência do trance, à medida que a grande maioria das pro-
dutoras de eventos trance faz da Internet o único local de anúncio das festas, na
tentativa de abranger apenas as pessoas «que interessam» e evitar a presença de
um público mais generalista.

A festa trance é originalmente entendida como a celebração colectiva 
de uma subcultura alternativa, uma espécie de ritual místico e espiritual que tem
paralelo com rituais de inúmeras culturas espalhadas pelo mundo. Pelas palavras
(muitas vezes utópicas e idealizadas48) dos adeptos deste tipo de música facil-
mente se percebe a importância que as festas trance podem ter para quem as
frequenta – funcionando como o culminar de enormes expectativas no plano
simbólico. É também perceptível a forma como a adesão a este movimento se
traduz, não raras vezes, numa alteração radical da forma como o jovem percep-
ciona o mundo e se posiciona perante os outros.

Neste novo posicionamento é crucial a noção de comunidade e comu-
nhão de valores e ideais.A sensação de estar entre pares, entre gente que (tam-
bém) se sente à parte e partilha uma forma (alternativa) de estar na vida, é alta-
mente valorizada.

«O trance é com certeza a nossa alegria, solta a energia do corpo e faz-nos sentir
bem. Quem gosta de trance, para mim, não tem ideais, tem sim muitos friends
bacanos nas festas».

«O trance é algo de transcendente, algo que me invade o corpo e ilumina a alma
e, como tal, toda a sua mensagem impede-me de ser intolerante, de não respeitar
os outros estilos mas sobretudo as pessoas».

«As festas (para além da sua componente lúdica) foram para mim importantes
no sentido em que mudaram a minha forma de me relacionar com o Mundo.Tor-
nei-me mais tolerante, alegre e aprendi muito com os outros e comigo próprio».

«Antes de tudo as festas devem ser uma celebração, comunhão com a mãe natu-
reza em forma de dança».

«As festas trance são locais muito bonitos, boa onda, música, natureza, etc. E tam-
bém zonas de risco, em que há todo o tipo de coisas más… A melhor forma de o
preservarmos é mantê-lo para pessoas adultas e informadas».

«Nota que muitas das festas de trance ainda são ilegais e por isso sabem-se de
“boca para boca”».
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48 É natural que os adeptos trance, quando falam das festas, tendam a exacerbar o discurso,
salientando as coisas positivas que aí vivem. Não será este um mecanismo a que a maior parte
das pessoas recorre quando fala dos seus momentos de lazer? Ainda para mais quando estes
tomam o carácter de «contraquotidiano» ou, mesmo, uma espécie de «paraíso artificial» que
é procurado a todo o custo.



Por definição, as festas trance são espaços onde os participantes estão 
à vontade, estritamente entre pares. São também locais de regras informais esta-
belecidas entre pares. Ao contrário das discotecas (onde, por exemplo, há por-
teiros que podem impedir a entrada), a entrada nas festas trance não é contro-
lada. Não há seguranças que sancionem comportamentos. Rodeados de amigos
ou desconhecidos, partilham (pelo menos enquanto a festa perdura) uma forma
de estar no mundo, procurando fugir à pressão do dia-a-dia e aos seus condi-
cionantes (Horta, 1999). Neste sentido, a festa trance funciona como um «con-
traquotidiano», um evento delimitado no tempo e no espaço, que, para mais,
decorre geralmente num local remoto, afastado da «civilização» ou pelo menos
dos grandes centros urbanos. Esta noção de «escape ao quotidiano», que per-
passa todo o discurso dos trancers, é crucial para entender este movimento
juvenil. Esta ideia está presente em abundância tanto nas páginas pessoais dos
elementos da subcultura como em muitas das mensagens colocadas em alguns
fóruns electrónicos de discussão, sobretudo naqueles dedicados exclusivamente
à música trance.

«Quando estou numa festa só quero esquecer o mundo e os problemas que ele
traz».

«Eu pessoalmente descarrego todas as minhas energias acumuladas e fico muito
feliz depois de curtir uma festa. As pessoas são lindas e a energia é muito forte…
são as batidas do coração, né?».

«Os eventos Trance são espaços de diversão, e, essencialmente, de libertação.
Libertação das amarras de uma sociedade fútil, hipócrita, discriminatória, injusta…
e acéfala. O Trance simplifica aquilo que a sociedade complica: a relação com o
próximo. Porque tudo o que é fundamental é simples. PLUR, sem cinismos, sem
hipocrisia».

«Posso confessar que sinto mesmo necessidade de ir a uma festa pelo menos
uma vez por mês, para dar um pézinho de dança, aliviar o stress e pelo menos
naquela altura não pensar no mundo exterior. Se calhar é a atitude errada, mas 
é uma grande «terapia» para mim.Toda a atmosfera que está inerente ao movi-
mento trance. A Natureza, os amigos e o ambiente de absoluta descontracção e
harmonia. Encontrei-me no movimento trance e identifico-me em plenitude».

«Uma festa trance deveria servir para nos abrir os olhos e nos consciencializar 
de que vivemos numa sociedade hierarquizada mas que no fundo somos todos
iguais. Com a ajuda de drogas, ou sem elas, as festas deveriam alertar-nos e apro-
ximar-nos como seres humanos, livres e iguais, esquecendo as restrições que nos
são impostas diariamente por uma «sociedade» injustamente estratificada. Mas
basicamente a festa trance é um local de diversão e nesse aspecto o seu objectivo
continua a ser cumprido».

«Estava a ler as vossas mensagens e estava a ficar com os olhos repletos de
água. Por incrível que pareça ao «mundo exterior», é assim que a grande família
do trance sente a vida e a mãe natureza!!!!
O trance muda (e eu falo por mim…) a maneira de se ver a vida e faz-nos ter
sensações que jamais alguma vez na vida pensamos e imaginamos sentir (…) 
É, no fundo, e como já disseram, o fugir à rotina do mundo real!».

«O que me atraiu no «movimento» não foi só a música e as sensações que esta
desperta, foi a paz, a harmonia, a vontade de estar bem com tudo e com todos 
e de partilhar as minhas experiências com todos aqueles que estejam na mesma
onda».

Trance em Portugal
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Esta noção de escape à rotina (associada ao conceito de «contraquoti-
diano», tantas vezes expresso e reiterado nas mensagens) leva necessariamente 
à questão do dia-a-dia. As festas aparecem como momentos de excepção, de fuga
a uma realidade agressiva que domina o quotidiano, pelo que se pode concluir
que nos restantes dias da semana os elementos estão integrados na sociedade 
e vivem de acordo com as suas regras e exigências.

A festa trance é encarada, então, como se de uma «viagem» se tratasse,
metáfora aliás recorrentemente usada pelos próprios trancers. A avaliar pelos
discursos dos adeptos do trance, a noção de «transe» é absolutamente central
para as festas trance, tanto no plano simbólico como na prática sensorial. A festa
constitui uma oportunidade para uma «viagem» para fora, para lá dos sentidos,
para lá das imposições do quotidiano. A «viagem» e o transe (mais espirituais do

«Não me consegui abstrair do facto mais que previsível de encontrar tanto conter-
râneo que não costuma aparecer por este tipo de “eventos”… Não fosse apare-
cer por lá algum “conhecido” mais comprometedor (é o problema de viver uma
“vida dupla”…). Resumindo e por estranho que pareça para a maioria, prefiro
festas longe de casa».

«As festas são uma fuga da realidade e das regras, preconceitos, negações, preo-
cupações, frustrações, limitações, obrigações, limites, impasses, cedências, desistên-
cias… enfim tudo aquilo que te oprime, quebra o espírito e te normaliza para
escolheres o trabalho de segunda à sexta com as passagens periódicas pelos cen-
tros comerciais aos fins de semana (…).
Nas festas a magia anda à solta, e é mesmo magia, magia pura que te toca, te
puxa para dentro deste mundo exótico, paralelo, onde a realidade se altera para
teu prazer e encontras a verdadeira comunhão. É a solução para todas as tuas
questões é a resposta para o que procuras, é o santo Graal, a quimera começa ou
acaba aqui, tu decides. A utopia é tua, este é o teu mundo, e todos os que vês à
tua volta sabem o que pensas, não te iludas é verdade. Eles olham para ti como
se fosses de vidro, varrem os teus pensamentos, mesmo aqueles que nem tu tens
coragem de materializar. É verdade e real, atinges algo que não julgas possível
porque não foste ensinado nem estimulado nessa crença mas pensa que antes de
ti já passou muita gente que viveu e experimentou aquilo que o homem contem-
porâneo não compreende».

«O trance é a melhor coisa para desanuviar dos problemas. Numa festa todas as
más energias acumuladas são libertas e assim ficamos de novo aptos para viver
numa sociedade onde a lei do mais forte impera».

«O Trance é sem dúvida a melhor solução, ou o melhor escape (…) para tudo o
que está mal na sociedade, segundo o ponto de vista da nossa cultura!!».

«É necessário escapar a esta sociedade sufocante que nos menospreza (…).Toda
a gente perdeu a consciência. Ninguém se rala. O Trance é uma forma de poder-
mos recuperar tal consciência».

«É preciso um escape, fazer um «reset», para voltar a ser competitivo na segunda-
-feira. Não podemos ser ultra-competitivos sete dias por semana. As imposições 
da sociedade contrariam o mais básico da nossa sociedade: a nossa liberdade.
O Trance devolve-a. É uma questão de equilíbrio».

«O trance é excelente para quem tem que passar a vida a trabalhar. Dá-nos
aqueles momentos únicos e amizade e descontracção.Viva o trance».
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que físicos) são vistos como fins em si mesmo, que são alcançados por via da
dança e/ou do consumo de substâncias psicoactivas.

Joseph Fericgla (2001) propõe o conceito de «transe lúdico»49, um tipo
de transe extático que, de acordo com o autor, só se pratica nas sociedades oci-
dentais actuais, sobretudo em contexto recreativo nocturno, seja em raves, dis-
cotecas ou outros contextos festivos, como as festas de música electrónica.

2.1. Festival Boom

O Festival Boom marcou a evolução do trance em Portugal. As quatro
edições do festival, promovido pela Goodmood, funcionaram como eventos de
grande dimensão que ajudaram a divulgar o movimento e a conquistar novos
públicos. A primeira edição, em 1997, contou com presença de 5000 pessoas51,
sobretudo estrangeiros, numa altura que o movimento estava numa fase ainda
incipiente. Um ano depois, a mesma produtora, convicta do sucesso do 
festival anterior, decidiu apostar numa nova edição do Boom: o número de pes-
soas presentes, em 1998, chegou aos 6000, sendo que desta feita o número de
portugueses ultrapassou o total dos estrangeiros que se deslocaram.

Dois anos depois, teve lugar mais uma edição do festival. O movimento
trance crescera entretanto muitíssimo e, pela primeira vez, o Boom teve honras
de destaque em alguns meios de comunicação portugueses que falavam de um
novo estilo de música de dança e dos seus adeptos exóticos. Em 2000, segundo
dados da organização, o número de presentes quase duplicou face a 1998, tendo-
-se chegado a perto de 11 000 pessoas (como na primeira edição, o número de
estrangeiros – 8000 – ultrapassou em larga medida o de espectadores nacionais
– 3000).

Já com a presente monitorização em curso, a Goodmood anunciou 
uma nova edição do Festival Boom, desta feita a realizar-se num local diferente.

«A sua finalidade não é a transcendência nem a adaptação em nenhum sentido
explícito, mas a busca do prazer que abrange o facto de experimentar a amplifi-
cação emocional que é uma característica básica do transe extático e que rompe
com os bloqueios psicológicos do quotidiano. Seria um transe sem finalidade, sim-
plesmente auto-remunerativo. De tal resulta a vacuidade cognitiva que caracteriza
os jovens e adolescentes do MDMA (…) quando consomem em excesso este psi-
cotrópico sintético: o problema nesse caso estaria na falta de uma finalidade que
oriente tal experiência limite» (Fericgla, p. 9)50.
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49 Os outros tipos de transe extático, praticado em outros tipos de sociedade, são o transe
xamânico, o transe samhadi ou budista, o transe cristão, o transe de possessão e o transe
terapêutico (Fericgla: 2001, p. 9).

50 No original: «Su finalidad no es la trascendencia ni la adaptación en ningún sentido explícito, sino
que es la búsqueda del placer que conlleva el hecho de experimentar la amplificación emocional que
es característica básica del trance extático y que rompe los bloqueos psicológicos cotidianos; Sería un
trance sin finalidad, simplemente autoremunerativo. De ahí, la vacuidad cognitiva que caracteriza a los
adolescentes y jóvenes de MDMA (…) cuando consumen excesivamente este psicótropo sintético: el
problema ahí estaría en la falta de una finalidad que oriente tal experiencia cumbre».

51 A promotora esperava apenas a presença de 3000 pessoas na primeira edição do festival.



O festival teria lugar numa zona remota e distante de quase tudo, e não na
Marateca, concelho de Palmela, distrito de Setúbal, como tinha sido até ali. Com
um nível de organização52 e promoção de nível profissional, o festival conseguiu
em 2002 contar um número de presenças ainda maior (15 000) do que nas edi-
ções anteriores.

Logo a partir de Julho começaram a intensificar-se as mensagens de
antecipação e discussão em torno do Festival Boom, que teria lugar de 21 a 24 de
Agosto de 2002 perto de Idanha-a-Nova53, distrito de Castelo Branco. Durante
cinco dias, o Boom 2002 decorreu na Herdade do Torrão junto à Barragem da
Idanha, a poucos quilómetros da sede de concelho, num recinto de cinquenta
hectares decorados com cores fluorescentes e motivos psicadélicos, e apetre-
chado de parques de estacionamento, sanitários, zonas de duche, espaço para
tendas, lojas e bancas, zonas de convívio e restauração, etc.

Cedo se percebeu que o festival constituía um evento de uma importância
crucial para o «movimento trancer» em Portugal. Ao contrário da esmagadora maio-
ria dos tópicos discutidos, a opinião sobre o festival era praticamente unânime: a
expectativa era grande, todos pareciam desejar que o evento fosse um sucesso.Tor-
nava-se claro que o festival constituía o culminar de todas as expectativas, o ponto
de celebração máxima não só da corrente musical como também do «movimento
cultural» – mesmo no que diz respeito ao consumo de substâncias psicotrópicas54.

O festival constitui um dos principais eventos da «cena trance» ao nível
da Europa, pelo que não é de admirar a grande quantidade de estrangeiros pre-
sente – sobretudo nos primeiros dois dias (21 e 22), onde constituíram pelo
menos metade do público presente. Destes, a grande maioria eram Neo-Hippies
e Travellers, que, com as suas caravanas, crianças e cães sem trela, ajudaram a
criar um ambiente familiar e «exótico». Tal, é particularmente valorizado pelos
adeptos trance, não só porque remete para o «psicadelismo» de década 
de 60, mas porque é considerado uma contribuição valiosa para as «boas ener-
gias» ou «boa onda» que ajudam a tornar uma festa um contexto «mágico».

«É isso mesmo, a vida são dois dias e o Boom são quatro!».

«Calma pessoal, o Boom está à porta e aí vivemos em quatro dias aquilo que
durante dois anos não se consegue viver».

«Venho aqui desejar umas boas e seguras viagens a todo o people que vai (ao
Boom), com boas vibes, cheias de harmonia e sorrisos! E vemo-nos lá…».
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52 A edição do Festival Boom 2002 contou, por exemplo, com uma equipa de 150 trabalhado-
res a limpar, em permanência, o recinto. Também os bombeiros marcaram presença, com um
piquete de cerca de quinze em permanência, incluindo uma ambulância, um bote de borracha
e um atrelado com um tanque de água. Estava montado um mini-hospital de campanha.

53 A herdade onde decorreu o Boom 2002 não foi escolhida inocentemente. O local, perto de
Idanha-a-Nova, situa-se numa das mais desertas e remotas zonas do país. Tal facto desincen-
tivou provavelmente a presença de algum público urbano «menos desejável». Por outro lado,
por ser uma zona perto da fronteira com Espanha, acabou por convidar à presença de um
maior número de estrangeiros.

54 Algumas mensagens faziam referência ao facto dos próprios estarem a guardar determinadas
substâncias psicoactivas, sobretudo alucinógenos, para consumir durante o evento, onde o con-
sumo se podia fazer mais à vontade e a experiência ir de encontro às melhores expectativas.



Numa antecipação do festival 2002,Vítor Belanciano escrevia no suple-
mento de música do jornal Público: «se vai ao Boom pela primeira vez não se
esqueça. É uma experiência única, local de confluência de gentes exóticas vindas de
todo o mundo, de vultos na noite surgidos do nada, mas tem rituais próprios. Como
esse que nos diz que no Boom as manhãs são tão movimentadas como as noites»
(Público de 16 de Agosto, 2002). Se uma festa trance, só por si, é muitas vezes
considerada uma espécie de «mundo à parte», o Festival Boom 2002 era, defini-
tivamente, um «planeta à parte»55, em todos os sentidos.

Nas cerca de cinquenta bancas e tendas erguidas vendeu-se um estilo
de vida alternativo: roupa, comida vegetariana, artesanato exótico, artefactos 
alusivos à «cultura psicadélica», massagens, etc. Diversos conferencistas estran-
geiros e nacionais fizeram prelecções sobre «cultura xamânica» e modos alter-
nativos de estar na vida, procurando desafiar os sentidos e as convenções do
senso comum.

Durante semanas, o Festival Boom foi o principal assunto de discussão
nalguns dos fóruns electrónicos seleccionados. As opiniões dividiram-se, entre
aqueles que gostaram e os que se manifestaram contra, mas o Boom 2002 não
deixou ninguém indiferente (Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12, Figura 13,
Figura 14, Figura 15, Figura 16, Figura 17).

Figura 9 – Espaço de Dança do Festival Boom 2002, ainda antes do seu início
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55 Neste «mundo diferente», a música tocava toda a noite, e o silêncio só se fazia sentir entre 
16 h e as 19 h, não havia telemóveis à vista, trocavam-se euros por «dinheiro Boom», a divisa
oficial do Festival. Um mundo onde a cannabis fumada ultrapassava em muito a quantidade de
tabaco, onde se podia ver gente a comprar e vender todo o tipo de drogas ilícitas.



Figura 10 – Espaço central de dança do Festival Boom 2002

Figura 11 – Festival Boom 2002
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Figura 12 – Dança ao sol, Festival Boom 2002

Figura 13 – Zona próxima do espaço de dança, onde se pode baixar a temperatura, com a ajuda 
de mangueiras de bombeiros – Festival Boom 2002
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Figura 14 – Dança no Festival Boom 2002

Figura 15 – Dança sob a água dos bombeiros – Festival Boom 2002
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Figura 16 – Personagens no Festival Boom 2002

Figura 17 – Personagem no Festival Boom 2002
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3. Valores

De forma exacerbada, o trance é muitas vezes encarado como se de
uma religião se tratasse: não só pelo seu discurso esotérico, espiritual e místico,
mas por assentar num corte assumido com os valores sociais vigentes. Ainda
que esta posição seja criticada por uns, é verdadeiramente assumida por outros,
que abraçaram sem reservas este movimento.

O discurso dos trancers tende a ser diferente ou, mesmo, oposto dos
valores da sociedade em que vivemos, onde manifestamente impera o individua-
lismo, a competição, a desconfiança e a falta de solidariedade. Pelo contrário,
conceito de festa trance assenta numa procura de espiritualidade. No início do
«movimento trance» verificou-se, de facto, uma preocupação em instituir um
conjunto de valores diferentes. Nas primeiras trance em Portugal era comum,
por exemplo, distribuir fruta ao amanhecer ou oferecer o pequeno-almoço aos
presentes (Horta, 1997), procurando assim a harmonia e um espírito de comu-
nhão entre os presentes.

Como já se disse, as festas funcionaram desde sempre como uma espé-
cie de «mundo à parte». Por norma, ocorrem num determinado contexto e 
num espaço de tempo limitado, num local remoto, sem controlo externo e com
regras próprias. Escrevia-se, no jornal musical Blitz, em 2000, «o povo do trance é
uma maçonaria que se impulsiona periodicamente para fora do quotidiano e ingresso
na exaltação absoluta» (Blitz, n.o 825). Não é por acaso que, desde o início, as fes-

«Se as religiões/instituições perderam a sua espiritualidade, é óbvio que a procure-
mos noutro lugar!! E para isso voltamos ao primitivo! E o que há de mais primi-
tivo do que dançar numa floresta ao som hipnótico de uma batida!!! A religião
não é mais que uma outra forma de filosofia, acompanhada de rituais e crenças!».

«O que me atraiu no “movimento” não foi só a música e as sensações que esta
desperta, foi a paz, a harmonia, a vontade de estar bem com tudo e com todos 
e de partilhar as minhas experiências com todos aqueles que estejam na mesma
onda».

«É nisto que o trance me fascina… a capacidade que as pessoas têm de se
entender sem se conhecerem e de transmitirem sensações boas e positivas com
um sorriso amigo e uma expressão de felicidade que se espalha pelo ar, qualquer
coisa que as palavras não chegam para descrever e que todos vocês já sentiram,
aquela comichão no estômago que nos dá vontade de explodir em alegria, ami-
zade, solidariedade e amor!».

«O Boom primou pela rapidez de batidas por minuto, isto é, música para as novas
gerações do trance».

«O Boom, apesar de muitas falhas, até foi fixe!! Mas foi mais devido ao ambiente
e à moca que apanhei!!!».

«O único problema que eu achei do Boom foi o facto de precisar de 2 dias e
meio para aterrar no planeta Terra novamente!! E acho que ainda estou a flutuar
uns centímetros acima do chão!».
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tas ocorrem maioritariamente em lugares escondidos, ou pelo menos resguar-
dados dos olhares públicos.

Inúmeras foram as mensagens onde transpareceu uma preocupação 
em manter a discrição e evitar publicidade. Como se verá mais adiante, um dos
assuntos mais discutidos foi a questão da degradação do ambiente vivido nas 
festas, à medida que o movimento foi crescendo e ganhando novos públicos.

À medida que a monitorização ia avançando, tornaram-se cada vez 
mais frequentes as mensagens referentes a festas privadas (Figura 18, Figura 19,
Figura 20, Figura 21). Estas, de dimensão mais reduzida do que as festas promovi-
das por produtoras de eventos trance, são organizadas por grupos de amigos e
não têm como fim o lucro: a própria festa é um fim em si.

Ao que tudo indica, o fenómeno emergente das festas privadas ins-
creve-se num momento de grande discussão no seio da «comunidade trancer» em
torno do mau ambiente.A festa privada, por ser «privada», é uma resposta ao pro-
blema da má frequência, visto que são anunciadas (ainda) mais informalmente: só
tem conhecimento da festa aqueles a quem os organizadores escolhem informar.

A questão geográfica é também por vezes levantada. As regiões norte e
centro, sobretudo as áreas longe dos grandes centros urbanos, são apresentadas
como zonas livres do «mau ambiente», uma espécie de «esperança» do trance
nacional. Nestas zonas, segundo alguns, ainda se realizavam festas fiéis ao espírito
inicial e sem grandes problemas de «má frequência».

«Queria dar os parabéns pela festa de Carnaval em Leiria, a provar que as free
parties têm valor e espírito, e quem lá esteve sabe disso!!».

«Uma vez em Leiria qualquer pessoa vos saberá indicar o caminho para a festa.
Sejam discretos ao perguntar onde ficar, evitem perguntas do tipo onde fica a
festa… hehe… keep it underground! A noite de carnaval em Leiria tem bastante
movimento e dada a proximidade e o numeroso número de “noctívagos” que 
Leiria tem facilmente esta private poderia passar a aglomerado de curiosos, o que
associado aos tradicionais excessos alcoólicos da época festiva poderia alterar um
pouco o espírito que se pretende…».

«Um conselho para apanhares uma boa festa. Tenta conhecer alguém que te
saiba indicar uma boa festa particular e vai lá com um bom grupo de amigos 
e diverte-te».

«Eu cá acho que a revista DanceClub devia dar mais atenção às festas nos matos
(privates parties) que se realizam por Portugal ou no estrangeiro, porque são
estas festas que transmitem mais feeling ao pessoal».

«Até te dizia na boa onde vai ser mas aqui neste fórum ia atrair muito povo que
não faz lá falta de maneira nenhuma! Se quiseres informações deixa-me aí o teu
mail que eu digo-te onde é!»

«Se calhar é mesmo preciso que as festas se realizem longe da urbe para que o
ambiente melhore um pouco».
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Figura 18 – Festa privada, por entre a floresta – Alentejo

Figura 19 – Festa privada – Alentejo
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Figura 20 – Festa privada em local místico – Alentejo

Figura 21 – Pormenor de festa privada – Alentejo
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4. Consumos

Se entendermos as festas trance como espaço de «fuga à realidade»,
ideia que perpassa em tantas das mensagens deixadas em guestbooks e fóruns
electrónicos de discussão, não é de admirar que estas sejam um local de con-
sumo de substâncias psicoactivas. O mesmo é admitido por alguns elementos 
da «comunidade trancer».

Todo o discurso da subcultura trance, como vimos, consiste num repes-
car do ideário psicadélico de décadas anteriores, assentando em noções de con-
quista de novas experiências através de «viagens» (trips) sensoriais.

Associado a esta busca por uma «viagem» (psicadélica) dos sentidos
está a função utilitária de energia e resistência que algumas substâncias forne-
cem, permitindo que se passem horas consecutivas a dançar. O próprio estímulo
físico da dança, quando esta é efectuada de modo repetitivo e prolongado, pode
contribuir para a alucinação e um estado de transe.

As drogas, sobretudo algumas substâncias sintéticas, parecem ser, ape-
nas, mais um elemento que define a festa trance, juntamente com a música, as
pessoas, a decoração e o ambiente.Tal vai de encontro à ideia de que se assiste
a uma «normalização» do acto de consumir substâncias psicoactivas em deter-
minados contextos recreativos, como vai sendo sugerido por alguns autores
(Henriques, 2003b).

«Se pensares bem todo o conceito do trance é baseado na experiência psica-
délica, e só em estados psicadélicos podes atingir tudo o que o trance tem para
oferecer. É normal que as pessoas usem estas drogas em festas trance».

«Desde o início do trance que as drogas lhe estão associadas. Só há que saber
consumi-las, e isso também é uma aprendizagem!!».

«Concordo talvez em renovar o site, mas nunca [em] tirar a informação sobre a
droga. Sim, ela está relacionada com o trance».

«As festas a Sul neste momento estão bem más. No Norte ainda se safam, mas
mesmo assim a xungaria já começa a chegar lá também».

«Experimenta ir às festas mais a Norte e que não tenham Dj’s estrangeiros e vais
ver a diferença!».

«Na zona centro e norte têm-se feito umas festinhas engraçadas, com menos
gente e bom ambiente. A faixa etária é nova».

«Bem que podia haver uma boa festinha trance igual às que nos têm habituado
na Beira Litoral».

«Eu vivo mais a onda do house mas frequento várias festas de trance e acho que
as melhores são na zona mais a centro tipo Aveiro e arredores».
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No entanto, também a questão do consumo de substâncias psicoactivas
parece dividir a comunidade. Na verdade, à medida que a monitorização decorria
tornou-se claro que o consumo de drogas é cada vez mais criticado por alguns,
sobretudo por elementos mais «veteranos», ainda que esta posição crítica seja
minoritária e pouco representativa.

O consumo é, por alguns, alvo de crítica não pelo facto em si, mas mais
pelo padrão de consumo que os elementos mais novos (ou recém-chegados ao
trance) exibiam nas festas, como que desrespeitando os valores dos que se con-
sideram «pioneiros» das festas trance. Associada também ao assunto do «mau
ambiente» e dos elementos não desejados nas festas, a questão dos consumos
divide esta subcultura em dois blocos: os mais velhos56, aparentemente mais
experientes e cuidadosos, e os mais novos, ávidos de experiências novas, sem
grandes cuidados ou receios no que toca ao consumo de psicotropos.

«As festas têm tudo menos conforto. Dantes sentia-me confortável numa festa,
aliciava ao consumo de drogas para ter prazer mental, agora só se for mesmo
para tripar feio!!!».

«Parem de confundir droga com inteligência!! E o trance não é nenhuma religião.
Não é mais do que um bando de drogados aos pulos com um grande som!».

«Penso que hoje em dia existe muito boa gente que só vai a festas para se
empreitar, independentemente do som, decoração ou ambiente. Se desse consumo
resulta alguma abertura de espírito ou alguma iluminação isso depende de cada
um».

«Basta ir a uma festa hoje em dia (…) Houve uma completa renovação de gera-
ções, um assimilar de comportamentos francamente ridículos na tentativa de
construção de signos identificativos de uma determinada subcultura. A faixa etária
baixou tremendamente, nem falo do aspecto meio mitra de muitos, mas sim da
sua provecta idade, e sobretudo do estado lamentável de drogas em que muitos
se encontram».

«O que são as festas trance senão um local para o consumo de estupefacientes?».

«É claro que tem de haver alguém a vender (drogas nas festas) porque há pro-
cura… mas assim tanto também não! Drogas sim! Exagero não!».

«Admitam que foi lindo, repleto de boas energias, óptimas drogas e bom ambiente!!
Também não acredito que haja aqui alguém que não se drogue!!».

«Já nem sei onde ir buscar dinheiro para as festas. É tudo muito caro. É a entrada,
é a deslocação, é a água, é mais algum para as drogas…».

«Os preços é que estavam um bocadito careiros. Para a próxima lembrem-se que
o pessoal manda cenas, e o guito não dá para tudo».

«A “cena” e as drogas são indissociáveis».
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5. Ambiente

À medida que a presente investigação avançava, a questão do (mau)
ambiente nas festas afirmava-se como um assunto cada vez mais relevante,
tanto em termos do número de mensagens em torno do tema deixadas nos
diversos fóruns electrónicos de discussão, como nas acesas discussões a que,
com maior frequência, dava azo. No final da monitorização, o assunto era já 
inequivocamente estruturante e, certamente, uma das questões mais debatidas.
Tornava-se claro que alguma coisa mudara desde que começara a investigação.
Nesta fase, a opinião geral é que o futuro do trance em Portugal parece passar
pelo resolver da divisão e das fracturas que o seu rápido crescimento originou,
à medida que novos (e diferenciados) públicos foram aderindo ao «movimento»,
com mais ou menos empenho.

«É verdade que as festas já não são o que eram: existe muito mau ambiente e
má onda (…). Existe uma onda muito mais agressiva, sente-se no ar».

«Só quem não vê, ou não quer ver, ou quem não frequenta as festas é que não
sabe que infelizmente cada vez as coisas estão mais degradantes!».

«Já não ia a uma festa há quase dois anos: o ambiente está totalmente diferente.
Pouca gente sóbria, alguns Fubus, e mesmo a música em si está muito «sólida/
/dura». Pouco de progressive e de goa, na minha opinião o espírito que fez nascer
este movimento. E digo movimento porque isto começou com uma ideia e filosofia
de vida totalmente diferente daquilo que se vê hoje».

«O problema é que as festas passaram a ser para a classe média baixa, é só
droga e pessoal das barracas!!!».

«O trance não morreu, mas também não é o mesmo ambiente de antigamente,
é só mitras e gente que não interessa».

«O Trance algures talvez tenha sido um movimento, um sítio onde o pessoal era
todo bonito e sorridente, onde se sentia bem, boa onda/plur. Hoje em dia, não
passa de uma ilusão, as festas são casas de chuto para o pessoal consumir as
suas drogas. Muitos nem lá vão pelo som, mas sim para apanhar mocas, e ser
tudo tão bonito. O som ser tão bonito não passa de uma ilusão que a droga cria
em ti, ilusão que é boa enquanto tudo parece bonito. Mas isto é falso, porque
daqui a 2, 3 anos estás todo queimado das merdas que consumiste nas festas,
cogumelos, pastilhas, ácidos, ketamina, etc. Acham que isso vale a pena?».

«A cocaína e o MDMA (pastilhas) de má qualidade vieram substituir os ácidos 
e os cogumelos como as substâncias mais consumidas nas festas».

«Hoje em dia vê-se muita branca nas festas, e é uma das razões (na minha opi-
nião) da degradação do ambiente».

«Não tenho pretensões moralistas (até porque consumo várias drogas há muitos
anos) mas acho realmente que existe uma grande falta de informação sobre as
substâncias que são consumidas nas festas. Cuidem-se!»

«Gostava de ter tido acesso a esta informação toda antes de experimentar. Prova-
velmente em vez do choque que tive e de ter andado a tentar controlar teria
tirado algo de muito bom da experiência».
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Associada à questão da frequência das festas, levantava-se a questão da
violência que foi ganhando cada vez mais pertinência, à medida que eram relata-
dos episódios de roubos e de confrontos físicos.

Algumas discussões revelam que o ambiente que se vive nas festas
trance é cada vez mais um ambiente de intimidação e algum receio. A presença
de cães de raças perigosas nos recintos é disso exemplo.

Este «mau ambiente» que se vive nas festas, com episódios de violên-
cia cada vez mais frequentes, trespassa naturalmente também para os fóruns
electrónicos de discussão. Em determinadas alturas, as mensagens de insultos,
evidenciando profundas divisões no seio da comunidade electrónica, ganharam
preponderância sobre todos os outros assuntos em debate. Isto passou-se inclu-
sivamente também em fóruns internacionais de discussão da temática trance.
Numa das secções, dedicada à cena trance em Portugal, chegou-se ao ponto de
ser necessário uma recriminação por escrito por parte dos administradores do
fórum: «Estimados membros portugueses: apesar de vos termos pedido inúmeras
vezes e tentado de todas as formas que esta secção [Portugal-Trance] funcionasse
sem problemas, de acordo como o modo de funcionamento deste fórum, aparente-
mente não conseguimos. Toda e qualquer discussão aqui tida transforma-se sempre
numa luta e troca de insultos pessoais. Esta é a vossa última oportunidade, começa-

«Acho um crime levarem cães, principalmente cães agressivos como pit-bulls, para
as festas. É um perigo para as pessoas porque, se com os movimentos e o som,
esse tipo de cães se descontrolam é uma merda para os segurar.
Essa mitralhada como não tem mais nada que fazer diverte-se assim a ir passear
esses cães para as festas».

«É pena andarem lá os cães a chatear, não só o Rotweiller mas principalmente 
o enorme Pitbull branco. Um dia destes ainda há uma desgraça».

«Tenho acompanhado o ambiente raver em Portugal e cada vez tenho menos
vontade de pôr os pés numa festa. Eu vou a uma festa para me divertir, ver pes-
soas bonitas e divertidas e ouvir o sound mas cada vez menos encontro isso em
festas… É putos com 13 anos todos mamados!!! É esses “fubus” que à falta de
melhor hobbie se dedicam de corpo e alma a destruir o ambiente e a roubar
todos os desprevenidos que encontram».

«Ouvi dizer que houve direito a tiroteio e tudo… e alguém foi baleado. Isto é 
verdade?».

«Só estava lá há duas horas e fui assaltada!! E ainda não tinha entrado no
recinto! Passei a noite toda a chatear a organização, que não quis saber! Ainda
dizem que as festas estão bem! É o que dá misturarem a cultura techno com a
cultura trance! O divertimento com a pastilha» O culto da pastilha e da cabeça
oca!».

«Para além de me roubarem o carro e me roubarem a mim também entrei em
conflitos físicos. Não bastava terem-me roubado?! Nunca me passou pela cabeça
ir a uma festa para ser roubado e ser agredido fisicamente, nunca».
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mos de zero. Atentem que ao primeiro sinal de que esta comunidade se volta a dete-
riorar esta secção será encerrada (…)»57.

De alguma forma, estes episódios de agressividade e violência (seja ela
real ou virtual) parecem ser cada vez mais frequentes, contrariando assim o
ideário que fez nascer o «movimento trance» em Portugal. Chegados ao fim da
monitorização, uma certeza: o fenómeno trance já não era o mesmo. O conjunto
de mudanças ocorridas alterou o «movimento» e, segundo alguns elementos,
degradou-o sem remédio.

6. Futuro do Trance

Perto do final da presente monitorização, o tema do futuro do «movi-
mento trance» era assunto de grande discussão. Face às grandes mudanças sofri-
das no seio da «comunidade trancer», ao seu rápido crescimento e vinda de novos
públicos, aos novos padrões de consumo de substâncias ilícitas, à multiplicação
do número de festas, ao desvirtuar dos princípios e valores, etc., uma questão 
se levanta: o trance morreu? Que futuro se perspectiva para um movimento com
raízes tão específicas como o trance psicadélico?

Enquanto os mais novos parecem deslumbrados com todo um mundo
novo, os mais velhos criticam ferozmente o estado actual das coisas. Uma das
razões apontadas pelos «veteranos» como responsável pela degradação geral do
«movimento» é o desvirtuar do ideário trance por parte das gerações mais
novas, desconhecedoras (como eles) dos objectivos e raízes do ideário trance.

«Ou somos nós que vivemos num outro planeta onde tudo existe menos harmo-
nia e comunhão nas festas, ou tu ainda estás naquela fase orgásmica do início do
trance… só que infelizmente a tua fase começou numa péssima altura, numa
altura em que o ambiente nas festas está de mal a pior».

«A cultura trance adoptou teorias, preconceitos e ideais tão patéticos que apesar
de ainda existir já não tem o espírito inicial».

«Este é o caminho que o Trance português leva! Nas festas é ver toda a gente
cheia de mesquinhices, a benzer o hash, a transpirar ternura, cheias de boas
intenções, para chegar a casa e voltar à mesma estupidez!».

«Existe o cultivar de uma geração. Alguém lhe chamou geração Shanti, o que acho
muito bem posto. É uma geração que distribui sorrisos como se eles fossem felici-
dade. Fá-lo como regra de grupo, para pertencer a ele».

«Atenção à cultura Shanti: assemelha-se àquelas influências de arquitectura que
os imigrantes franceses trazem de fora e que procuram realizar nas suas casas
no interior, que cria aquele choque cultural de formas e linhas que se assemelham
à cultura pimba.As festas estão impregnadas desta cultura pimba».
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A média de idades cada vez mais baixa, por parte dos frequentadores
das festas trance, é também citada como uma das razões. Sobretudo porque os
«mais velhos» conotam as gerações mais recentes de trancers com padrões de
consumo de substâncias psicoactivas que revelam menor informação e podem
conduzir a comportamentos de maior risco.

Apontados como factores negativos são igualmente os novos interes-
ses económicos e a indústria que se começou a formar à volta de um movi-
mento que, defendem, nasceu livre, comunitário e anti-sistema comercial.

«Qual cultura psicadélica? Desde que isto começou a servir para ganhar dinheiro
que as festas estão cheias de mafiosos e bimbos drogados com a mania que são
hindus, burros como uma porta, incultos e básicos!!!».

«O que lixa a cena (e não só a cena electrónica, como todas) é o dinheiro. A par-
tir da altura em que os grandes abutres se começam a interessar por isto, sabe-
mos logo que irá haver divisões entre os que estão porque efectivamente sentem
e têm cultura do que ouvem, e aqueles que vão por desporto e/ou por simples-
mente afirmação social e/ou moda».

«É preciso ter também em atenção a quem se compram as «cenas», porque as
festas são um negócio para muito boa gente e, como todos os negócios, o lucro é
o mais importante».

«A geração que frequenta festas hoje em dia não é a mesma que frequentava há
cinco ou mais anos atrás! Para eles, tudo é novo, belo e maravilhoso, porque lhes
falta um termo de comparação (…) Trance em 97 e 98 era sinónimo de média
de idades entre os 22 e os 26, talvez. Hoje deve andar entre os 16 e os 20».

«O Trance e as festas deveriam ter sido sempre preservadas em todos os aspectos
para pessoas “adultos” e informadas!! Porque qualquer miúdo de 16 anos sente 
a necessidade de se integrar num grupo e, como se tem vindo a verificar, são as
drogas que no seio das festas os fazem sentir integrados, infelizmente…».

«Agora, o que se vê é uma data de miúdos malcriados e mal educados, a quem
os papás deram um PC e uma ligação à net, uma mesada choruda (para torrar
em drogaria, que tem os efeitos devastadores nesses seus cérebros, como temos
vindo a constatar)».

«É claro que o trance se tornou numa onda/moda juvenil e isso topa-se no dia-a-
-dia, e nas festas com miúdos de bairro ou não em grandes grupos e tal… e a
culpa foi de quem já ia a festas há mais tempo e das organizações que não sou-
beram manter a cultura underground».

«Há por aí muitos menores inconscientes (…). Não é por causa do haxixe nem
nada disso mas quando se vê putos de 15 anos todos cocaínados e pastilhados
não pode ser muito bom para eles, pois não?».

«Mas o que talvez me faz mais confusão é que cada vez mais se vê miúdos de
12 ou 13 anos a tomarem pastilhas, ácidos ou seja que for ou a quererem expe-
rimentar».

«O que se vê hoje em dia são pessoas muito novas a experimentarem sensações
novas para as quais não estão minimamente preparadas, e isso (quase inevitavel-
mente) vai-se repercutir na sua vida futura…».
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A própria música trance em si, hoje mais agressiva e violenta do que
no início do «movimento» (onde pontuava um som psicadélico e harmónico),
é também alvo de crítica, por não ser fiel ao espírito inicial e facilitar a entrada
de novos públicos.

Apontadas como factores negativos são também a tendência para a
massificação e a cada vez maior notoriedade do fenómeno trance em Portugal.
Um «movimento» que surgiu de uma forma recatada, com pouca divulgação e
com um público reduzido, vê-se agora alvo de grande atenção, atraindo novos
públicos e realizando um número de festas muito superior ao que acontecia há
anos atrás.

Outra razão apontada, por fim, é a falta de exigência dos novos públi-
cos. Tal fenómeno, dizem os mais críticos, leva a que muitas festas decorram 
sem a garantia das condições necessárias. Como o importante deixou de ser a

«A cena anda cada vez mais urbana».

«O Trance em Portugal encontra-se massificado, embora igualmente em estag-
nação».

«Tenho pena mas é verdade, tenho visto melhores festas de progressivo nos clu-
bes do que psy ao ar livre. A competição é tanta que as festas de full on já não
têm pés e cabeça, são festas todos os fins de semana, os artistas são os mesmos,
2 e 3 festas no mesmo fim de semana. Já não há pachorra».

«Só vejo é anúncios de festas psy, psy, psy. É pá, acho que tudo o que é demais
faz mal, por isso é que quando vou a festas psy parece que ando a passear nos
jardins do Miguel Bombarda58 ou Júlio de Matos. Só cabeças fritadinhas, onde a
droga é uma constante! Tentem abrir os horizontes procurando para além do psy
outro tipo de festas e atitudes».

«Muito dealer (pois há muita compra), muito grunho junkie (pois é o único sítio
onde se pode curtir música e apanhar uma grande moca) e cada vez menos
gente (pois já está farta do ambiente) para fazer uma viagem, conviver, estar com
os amigos, ouvir música, meditar, etc. Ou seja, o mal foi isto ter-se mediatizado
muito e ter saído do seu cantinho onde estava muito sossegadinho».

«Realmente o som é mais pesado do que há uns anos».

«Com o desenrolar dos anos e o forte crescimento do movimento techno em
paralelismo com o house (movimentos comerciais em voga) veio a verificar-se
uma fusão com o movimento techno, que se encontrava em decadência pelos
ambientes que propiciava, com este movimento colorido (trance psicadélico) 
– através da extensão comercial de que aos poucos foi sendo vítima. É a tal fusão
pós-techno com neo-hippie. Hoje em dia o trance é um movimento comercial que
faz girar muitos tostões, muitas marcas, muitas editoras».
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música, a dança e a experiência sensorial, dizem, passando a ser a oportunidade
para concretizar fantasias hedonistas (muito à custa do abuso de substâncias 
sintéticas), qualquer festa é um sucesso antecipado.

Obviamente, as opiniões expressas nos fóruns electrónicos de discussão
raramente são unânimes, pelo que há sempre quem apareça a defender o con-
trário. Para além dos elementos mais novos, que tendem claramente a ter um
discurso de «deslumbramento» (típico de quem vive as coisas pela primeira 
vez), também há «veteranos» que defendem a evolução do trance psicadélico.
DJ Diogo, uma das principais figuras deste estilo de música electrónica de dança
em Portugal, declarou à revista DanceClub (Janeiro de 2002): «Há cada vez mais
pessoas a dizerem que as festas de trance já não são o que eram e que o ambiente
não é o mesmo. Para mim o movimento em Portugal está mais saudável do que nunca:
movimenta mais gente, mais festas, os grandes artistas têm Portugal no seu roteiro,
a imprensa já olha para o trance como um verdadeiro estilo de música, há lojas espe-
cializadas, programas de rádio, editoras, djs a serem contratados para tocar lá fora,
enfim, tudo cresceu da melhor forma».

É indiscutível o crescimento que o trance sofreu nos últimos anos, tanto
a nível nacional como no plano internacional. Indesmentível é também a con-
quista de novos públicos, o multiplicar do número de festas e de produtoras de
eventos. Esta fase de crescimento do trance psicadélico, como vimos, acarretou
uma série de problemas, uma série de factores levam ao desvirtuar do fenó-
meno. O consumo de psicotrópicos, prática desde sempre associada às festas
trance, é um dos campos onde se fazem sentir as mudanças, sendo por isso tam-
bém uma questão de debate e divisão.

«Conclusão: com estes rebanhos de macacos amestrados que invadem as festas
de hoje, só se preocupa com a qualidade quem é burro e quer perder dinheiro.
Eles vão na mesma! A todas!».

«São uns totozinhos que metem as suas meias (pastilhas) e pronto, entram no
país das maravilhas e está tudo bem».

«Como o público o que quer é uma batidinha psicadélica para dar de moer à
rolha anfetaminica, chega!».

«Quanto aos novos djs que têm surgido devo dizer que também estes têm sur-
gido como nunca, agora toda a gente pensa que é dj, ou toda a gente quer ser dj!
Antigamente os papás davam como brinquedo aos miúdos uma bicicleta, agora
dão-lhes mesas de mistura!!».
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Capítulo V

Substâncias 
Psicoactivas





Representações Sociais

A análise efectuada ao ciberespaço trance tornou clara e inegável a 
ligação entre um estilo de música electrónica e o consumo de drogas sintéticas.
Prova disso mesmo são as constantes referências – implícitas ou explícitas, con-
cretas ou simbólicas – às substâncias psicoactivas no discurso dos trancers, que
se podem reflectir em coisas tão simples como na escolha de um pseudónimo.
Efectivamente, não se consegue contar a história do trance psicadélico sem fazer
referência a um conjunto de drogas ilícitas, que são tomadas como mais um 
elemento recreativo (a par da música e da dança). Como vimos, o consumo de
substâncias psicoactivas nesta subcultura está intimamente ligado ao imaginário 
e ao universo simbólico que caracteriza esta subcultura, mas prende-se também
com razões utilitárias e motivos de pertença e afirmação no seio do grupo.

Consumidores ou abstinentes, os elementos desta subcultura estão, de
uma forma geral, conscientes da forte presença de algumas substâncias psicoac-
tivas no contexto das festas trance.

O reconhecimento, mesmo que implícito, da presença de drogas nas 
festas trance é um facto presente no discurso trancer e perfeitamente assumido,
sobretudo entre pares, ao ponto de as substâncias serem um tópico recorrente
de debate ou troca de informações.

Constatam-se na tabela de representações sociais das diversas subs-
tâncias psicoactivas (Tabela 3) três grandes tendências que marcam o discurso
trancer: a rejeição de determinados produtos associados a outros estilos de vida
(sobretudo a heroína, a cocaína e o álcool), o fascínio pelos «ácidos» e drogas
expansoras da consciência (como o LSD e outros alucinogéneos) e a glorificação
de substâncias naturais (como os cogumelos mágicos, a psilocibina e outras).

«Tenho 25 anos e comecei a ir a festas e a tomar as inevitáveis “vitaminas” com
20 anos».

Substâncias Psicoactivas
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Substância
Valorização

Positiva Negativa

Ecstasy

É a minha droga recreativa de eleição.
Fico com um sorriso estampado na cara,
e adoro fazer amor com esta substância.

Claro que o MDMA faz mal, ainda mais
em pastilhas devido aos outros «aditi-
vos». Otário é quem pensa o contrário.
Agora cada um sabe de si. Usa mas não
abuses…

Curto bastante. Continuo a consumir
com regularidade, mas só nas festas.

Detesto quando é adulterada e bate no
corpo.

O MDMA puro não se encontra em for-
ma de pastilhas (rodas), normalmente
encontra-lo em cápsulas de pó cristali-
zado ou mesmo em pedra completa-
mente cristal, que é a forma que tem
quando é acabado de se fazer. Em es-
tado de pedra é 100% seguro.

São precisas cerca de 12 pastilhas de
MDMA puro para a dose ser letal mas
não te esqueças que o tempo do ecs-
tasy puro já lá vai há alguns anos. Hoje
em dia o que vocês mandam nunca
mas nunca é MDMA puro mas sim
pastilhas adulteradas com speeds, coca,
detergente, estricnina e sabe-se lá o que
mais!

Eu curto mais drogas sociais, MDMA 
rules!

Realmente as pastilhas são algo nefasto
para a mente.

Provoca como o próprio nome indica
exaltação mental.

A maior parte das «rodas» que se ven-
dem são sempre ratadas com qualquer
coisa para ficar mais barato.

A verdade é que o Ecstasy (nunca em
excesso – é óbvio) faz com que a mú-
sica seja mais sentida.A chamada «onda
do Love», não é meus amigos?

LSD

Para mim não é uma droga recreativa,
mas sim uma experiência espiritual.Tive
visões realmente do outro mundo com
esta droga.

Da última vez que papei um Hoffman
bateu mal, não tive alucinações mas
sentia-me mal em todo o lado e desa-
tinava com toda a gente, parecia que 
tinha os miolos a fritar, ouvia mesmo os
miolos a estalar. Muito mau.

Uma vez papei 3/4 de Hoffman e tive
uma viagem muito agradável. Foi no
Boom 2000, fomos para o chillout e
passou um som que me fez sentir no
paraíso, parecia que estava numa ilha,
ouvia o som do mar bater nas rochas.
Muito fixe.

O Hoffman é muito potente em relação
aos outros ácidos que experimentei. Já
tive uma muito má trip com Hoffman,
até sentia a «alma a sair do corpo».
(…) Eu tocava-me e não me sentia…
muito marado.
A partir desse dia fiquei a saber quais
eram os meus limites físicos. Não deixei
de meter nada, mas tenho é muito cui-
dado com o produto, com as quantida-
des ingeridas e com as misturas (ex.: ál-
cool e MDMA).

Consumo nas festas, ou ocasionalmente
em casa com amigos. É a minha droga
de eleição.

O LSD não é um bom exemplo de cau-
sar boa saúde porque graças a ele hoje
em dia tenho de tomar anti-depressivos,
e eu que me considerava uma mente
equilibrada!

Os psicadélicos não são drogas… estão
para além disso!

Estão também para lá disso no mal que
podem fazer se não forem tratados
com respeito.

(Continua)
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LSD (cont.)

A (droga) preferida é mesmo o LSD,
pela criatividade que nos proporciona!

Uma coisa é xamon outra coisa são áci-
dos! Cuidado que os ácidos são coisas
bem potentes que te podem deixar a
tripar mesmo mal!

Cogumelos

A maior moca da minha vida foi com
cogumelos mexicanos, e logo da pri-
meira vez que os tomei. Quando subiu
tudo, tive mesmo alucinações.

Nunca tive experiências com cogumelos
tão fortes como tive com ácidos.

Só te dá para rir, e não é pouco.

Ainda bem que cogumelos é tão fácil de
obter sem ter de recorrer aos dealers!

Uns cogumelos mágicos para ver tudo
mais colorido não faz mal a ninguém,
se não se abusar.

Mescalina

O ano passado um amigo meu tinha 
sementes de mescalina. Tomei aí umas
5 ou 6. Muito fixe. Sensações muito pró-
ximas do LSD.

Tivemos todos uns filmes sólidos, e di-
vertidos. Aquilo não puxou nada para o
negativo. Mas acho que é daquelas dro-
gas para se tomar num sítio onde não
tenhas preocupações, onde saibas que
ninguém vai aparecer.

Anfetaminas

Quando são de boa qualidade fazem
coisas realmente surpreendentes. Uma
vez fiz a rota do bacalhau sob o efeito
destas coisas e tive 5 dias sem dormir.

Estando com anfetaminas, ninguém está
para fechar os olhos e deixar-se ir. Quer
tudo é bater o pé e levantar pó!

Poppers

Intenso mas de muita curta duração.
É difícil de explicar, mas fica algures no
meio entre estar fora e uma injecção de
adrenalina.

Quetamina
(Ketamina)

Uma dose pequena de Ketamina e ficas
eléctrico, tira-te todas as dores, de ca-
beça e de corpo! É como se voltasses
ao estado normal apenas com uma pica
descomunal!! É tipo aspirina, muitas ve-
zes usei apenas por esta razão, quando
estou cansado e estar a dançar horas e
horas, dás e ficas como novo. É como se
fizesses um reset ao teu corpo!

É estranho de mais para mim, nunca
consegui realmente apreciar a broa por-
que estava mais preocupado com os
efeitos em si.

Transforma-te um ser de criatividade,
numa coisa de louco, expande e ex-
pande e expande e expande! É difícil 
de explicar porque é uma droga muito
complexa. Para mim é «a» droga, ainda
que faça mal como o camandro!

A Ketamina não vicia fisicamente, pode
é levar a vício psicológico quando uma
pessoa dá muito nesta fruta!

(Continuação)
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Quetamina
(Ketamina)
(cont.)

É uma droga muito complexa, e é pre-
ciso um grande controlo para não des-
cambar (…) é uma cena potente, que
te põe a viajar muito mesmo. Apenas
coisas lindas me aconteceram com Ke-
tamina.

Acredito que de pessoa para pessoa o
efeito seja distinto, mas para mim foi
demasiado intenso, nem sabia como
controlar aquilo. Se calhar foi também
esse o problema, querer controlar.

É a droga mais maleável que conheço.
Há sempre os mesmos sintomas, que 
é o isolamento, o enfraquecimento dos
sentidos, mas psicoactivamente é do
melhor que há. Sei que esta tem uma
má reputação, e toda a gente a nega,
mas é sem dúvida uma grande expe-
riência, mas só a recomendo a quem 
tenha cabeça dura e um certo conhe-
cimento em alucinogénicos, porque se
não, é bem capaz de ser uma porta
que não mais consegues fechar!

Não comprem K a dealers, por mais 
fiáveis que sejam. O problema quando
fazem isto é que há muita Ketamina
que vem com outro tipo de drogas,
a heroína por exemplo (daí o vício físico
nalguns casos). A Ketamina é uma coisa
ultra rara de se arranjar pura, não se
metam em filmes de comprar a um
gajo de confiança, etc.! Só mesmo se
conhecerem um veterinário, alguém que
esteja fora do ramo das drogas, porque
de resto é muito marado!!

A Ketamina proporcionou-me uma das
viagens mais alucinantes que tive até
hoje!! É uma moca muito poderosa, tri-
palhoca, mas muito fixe!!! Dá para esta-
res a fazer uns dez filmes ao mesmo
tempo.

É daquele tipo de drogas que se passa
bem sem elas. Já ouvi mais más ex-
periências do que boas, logo não vejo
ponto algum em experimentar.

Uma das substâncias que mais gozo me
dá explorar é a Keta! Não sei explicar
porquê, mas é algo semelhante a uma
profunda introspecção, aliada aquele 
típico movimento robótico (a partir de
uma certa quantidade) que tanto me
diverte! Bem, tenho a sorte de ter um
amigo que vai buscá-la ao estrangeiro 
e a sabe preparar à maneira!!! Mas é
como tudo na vida… em excesso faz
mal!

Espero que a Ketamina seja finalmente
olhada como um psicadélico de valor
próprio, especialmente indicado para 
explorações mais íntimas e interiores.
Espero pelo menos que deixe de ser o
papão!

Se for de qualidade e cozida no mo-
mento que vai ser consumida é mesmo
uma broa muito boa, mas não para
uma festa, só para depois da festa.

GHB
Se for para usar em ti próprio, há dro-
gas que te dão uma experiência muito
melhor e mais segura.

PMA
É uma anfetamina, sem nenhum dos
efeitos «bonitos» do MDMA, considera-
velmente mais perigosa.

(Continua)
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DMX

É uma cena derivada de um remédio
para a tosse que de uma maneira imita
os efeitos do MDMA mas que é alta-
mente perigoso quando entra em con-
tacto com o MDMA.

DMT

A experiência que tive (…) foi mesmo
mais para o alucínio, completamente
controlado. Foi lindo, parecia que estava
sóbrio, via-me como um feiticeiro e tinha
poderes. Sem dúvida, fazia o que queria.
As imagens mais bonitas que já vi até
hoje, três delas foi com DMT!! Gostava
de arranjar outra vez!!

Fumei uma vez e passei-me. É dema-
siado forte e não achei nada agradável.

Drogas/
/Psicotrópicos

Não defendo o abuso de drogas apenas
defendo o seu uso controlado, tudo o
que é exagero cheira e faz mal, mas
também não condeno.

O consumo excessivo de «cenas», como
todos sabemos, destrói os neurónios.

O consumo moderado e controlado de
(quase) qualquer substância não será
muito prejudicial.

Larguem a droga que isso anda a quei-
mar os vossos neurónios.

A droga faz parte e sempre fará parte
do trance. Não só do trance como da
música electrónica, como na vida. Mode-
ração não faz mal a ninguém, mas ál-
cool, ganzas, químicas, naturais, ponho-
-as todas no mesmo saco. Quem aqui
não consome nada disto?

O problema é que toda a gente quer fi-
car «fora», e vai daí, toca a experimen-
tar tudo o que aparece. E isto sem se
preocuparem em saber os efeitos, se al-
guém já consumiu… enfim, essas coisas
(…) Pensem bem, será que vale a pena
correr tantos riscos por uns momentos
de ilusão?

As substâncias mais naturais serão tal-
vez as mais «seguras».

Só tenho pena é de tu nunca teres ex-
perimentado fazer amor sob o efeito de
certas drogas. Venha a neurotoxidade e
o Parkinson se faz favor.

Acho que é tudo uma ilusão as drogas
fazerem bem seja ao que for.

É uma realidade, a droga seja ela qual
for queima-te os neurónios todos, prin-
cipalmente para quem está ainda em
fase de desenvolvimento físico e mental.

Através do uso de substâncias psicoac-
tivas é nos permitido «explorar» deter-
minadas zonas do fundo do poço deste
crânio que freneticamente transporta-
mos aos ombros.

Eu meto e já meti muita merda e senti
na pele e na minha capacidade intelec-
tual os malefícios da droga. Haja limites!

É dito e sabido que consumir «qual-
quer» tipo de droga não traz saúde a
ninguém. Mas não quero saber, sou um
amante de drogas e podem chamar-
-me o que quiserem, vou continuar a
consumi-las da maneira que sei e que
penso que esteja bem.
Andamos aqui nesta vida sem nunca 
saber o que vai ser dela… Posso estar
muito bem todo caretinha em casa, vou
sair para tomar uma aguazinha com
gás, acontece-me qualquer coisa e puff!!
Got it?

Se houvesse um referendo sobre as dro-
gas votava sempre contra. Hei-de com-
prar também a pulseirinha das drogas.
sem.
Acho muito bem que continue proibida.
Ela não sendo, isto já é o que é!…

(Continua)
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Drogas/
/Psicotrópicos
(cont.)

Não condeno a utilização esporádica
das drogas, porque de facto dão-nos um
«empurrãozinho» para determinados
campos que até então desconhecíamos.

Fumar uns cacetes está bem, agora ca-
valo e branca é má onda. A droga pode
ser muito fixe, mas chega a um certo
ponto que a pessoa mara da cabeça.

Não sou contra o uso de drogas, desde
que (muito importante) se esteja de
facto a usar e não a abusar delas.

O problema é que muitas vezes não se
consegue discernir a ténue fronteira que
separa o uso do abuso.

O consumo compulsivo de substâncias
psicoactivas não contribui para o nosso
desenvolvimento interior. Mas se forem
usadas como portal interior, se assimi-
larmos as experiências, o seu uso terá
frutos…

Eu acho que consumir drogas químicas
é como andar na escuridão, nunca se
sabe o que está para vir. E acredito que
fazem muito mal.

A droga é como as prostitutas… o mun-
do prefere ignorar a sua existência do
que legalizá-las. Enfim, só nos resta ten-
tar abrir os olhos ao mundo…

Drogas sim, mas com moderação!!

Heroína

Ceifou a minha geração e não só. Não
a recomendo nem ao meu pior inimigo!

Não curti das várias vezes que consu-
mi. De quase todos os meus amigos da
minha idade, eu fui o único que esteve
imune à cena. Penso nunca mais con-
sumir.

Cocaína

Faz-me sentir no topo do mundo. Eis o meu calcanhar de Aquiles. Hoje
em dia dou… mas com muito respeito.

Lá muito raramente dou um risquinho
ou fumo uma basezita. Curto, mas sei
que é daquelas substância que não se
pode exagerar pois corremos o risco de
ficarmos agarradinhos.

O pior é experimentar coca e gostar.
Tenho amigos meus que já consumiram
e que dizem que é muito gulosa! E não
tendo dinheiro para sustentar o vício da
coca, muitos se tornam dependentes da
heroína.

Haxixe

A minha primeira «droga» no sentido
clássico. Nunca deixei de consumir. Tive
experiências muito fortes com esta subs-
tância quando era de muito boa quali-
dade.

A verdade é que, geralmente, se subes-
timam os efeitos secundários a médio 
e longo prazo causados pela cannabis
(…). Numa fase menos boa, em que
andava bastante deprimida, tinha sen-
sações de paranóia, e as ideias comple-
tamente distorcidas.

É das únicas substâncias que tomo to-
dos os dias (as outras são a cafeína e a
cervejita à noite com os amigos).

Conciliar o hábito dos charros com umas
festinhas, sessões ou experiências com
químicos, mata a cabeça.

(Continua)



Tabela 3 – Representações sociais das diversas substâncias psicoactivas
(valorizadas positiva ou negativamente) – Fórum # TrancePsicadélico;

Fórum Danceclub.pt; Fórum Dance_Tv.pt

Estas tendências de discurso prendem-se com diversos factores e expli-
cam-se através da análise do «mundo simbólico» da subcultura em causa. Se o
hedonismo é tomado como um valor determinante, é normal que os trancers
rejeitem a heroína, por exemplo. Se o consumo é geralmente colectivo e festivo,
é esperado que o Ecstasy seja consumido e valorizado. Se a fuga aos sentidos é
desejada e os «paraísos artificiais» procurados, não causa surpresa que substân-
cias como o LSD fascinem tantos elementos, ainda que esse fascínio se traduza
mais em discursos ideológicos do que em consumos. Se um contacto com a
natureza é idealizado, não constitui surpresa que as substâncias naturais, como
os cogumelos mágicos, sejam vistas como inofensivas, por serem «naturais». Ou
seja, é importante que a análise do «mundo simbólico», do contexto social e 
dos referentes culturais anteceda a reflexão sobre os consumos e a intervenção
perante a subcultura que consome psicotrópicos.

Esta não é certamente a única subcultura juvenil associada ao consumo
de drogas ilícitas. O que a caracteriza é sobretudo uma rejeição de determinadas
substâncias e o apanágio, mais ou menos consensual, de um conjunto de outras
substâncias: as chamadas «drogas sociais» ou de consumo recreativo. O habitual
padrão de consumo deste tipo de psicotrópicos, em contexto de festa, encerra
em si um conjunto de motivações que se prende com as próprias normas e
valores que a subcultura representa.

«Sei perfeitamente a diferença entre um charro e um chuto de cavalo, e acho que
a maior parte do pessoal da minha geração também. Um passeio de um dia por
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Haxixe (cont.)

A única substância que permito para a
minha mente.

A única coisa que me satisfaz é a ervita
(…) Quando tenho mais dificuldade em
adormecer, uma ervinha cola-me ime-
diatamente à almofada.

Álcool

Já experimentei praticamente de tudo,
mas o álcool foi a substância que já me
deixou pior.

Da minha experiência, posso dizer que
a droga que me deixou em pior estado,
físico e psicológico, foi o álcool (…) a
substância mais maléfica que conheço.

Para quem não sabe, o álcool é bem
pior do que as drogas leves pois torna
as pessoas violentas e irracionais, en-
quanto o máximo que te pode aconte-
cer com as drogas leves é ficares mole,
com a cabeça pesada e com vontade
de dormir ou rir.



uma zona frequentada por toxicodependentes “hardcore” será em princípio sufi-
ciente para qualquer pessoa com dois dedinhos de testa fazer passar qualquer
vontade de experimentar cenas mais duras».

Como seria de esperar de uma corrente cultural que assenta num 
retomar do ideário psicadélico de décadas anteriores, as drogas expansoras da
consciência e que convidam à «trip sensorial» são particularmente bem vistas.
Paradoxalmente, estas substâncias são admiradas e temidas em simultâneo. São
usadas como mind tripper, como substâncias alucinogéneas que alteram radical-
mente o estado de consciência e «expandem a mente», mas com as quais é 
preciso ter cuidado por serem muito potentes.

«Quanto às alucinações, acho que é normal com Hoffman: eu pelo menos tam-
bém tenho. Não podes é ter medo… é o principal».

«Também gosto de fazer umas viagens ao planeta zorg. É certo que queima
muito, mas de vez em quando sabe muito bem. (…) Drogas duras não aconselho
a ninguém, mas ácidos e químicos…».

«Consumam mais psilocibina, psilocina, salvia, dmt e harmala (150 microgramas
de LSD também não vai fazer mal nenhum a uma mente equilibrada) e deixem
as rodas59 e as anfetaminas para o House e para o Techno».

Como vimos, há no seio desta comunidade a consciência plena de que
as drogas fazem parte do contexto de diversão nocturna, constituindo mais um
elemento através do qual esta é vivida. Se bem que nem todos os elementos
defendam ou consumam substâncias ilícitas60, o tom geral que domina o discurso
trancer em Portugal é de não condenação, de relativização dos riscos, de respon-
sabilização individual, de contextualização do consumo. Sempre que confrontados
com acusações ou perante discursos mais moralistas, os trancers consumidores
defendem-se afirmando que o mal não reside nas substâncias em si, mas no
padrão de consumo de cada um e que, esse sim, pode conduzir a males e danos
maiores.

«Os psicotrópicos são consumidos há muitos milhares de anos. As várias culturas
que existem e existiram em toda a história da humanidade sempre os consumi-
ram, sem preconceitos. Por exemplo, a cultura ocidental, baseada no cristianismo,
“permite” o consumo de álcool. Na minha opinião, podem ser usados com mode-
ração. A relação que as drogas estabelecem com a música (….) o objectivo final
(digam o que disserem) é ficar num estado de percepção alterada. A música 
pode ajudar a atingir esse estado. Em linguagem mais simples, “a música sobe 
a broa”».

«Meu amigo, vou dizer-te um segredo: a droga está em todo o lado… sejam fes-
tas, universidades, firmas de advocacia, obras, discotecas de música latina. É só
virar a esquina».
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59 Pastilhas de Ecstasy.
60 Mais uma vez, salienta-se que num estudo como este não é possível fazer quantificações ou

calcular prevalências de consumo. O importante é apreender motivações, padrões, e captar 
as representações sociais que os discursos dos consumidores encerram.



«Não são as drogas mas sim as cabeças do pessoal que as tomam».

«Não sou nem serei contra o consumo de droga, porque acho que isso fica à 
responsabilidade de cada um».

«Eu acho que o consumo de drogas é um assunto que diz respeito a cada pes-
soa. Eu pessoalmente fumo uns charros de vez em quando (10, 12 vezes por
ano) em festas e com amigos e não me sinto mais nem menos por isso. Tenho
consciência do que faço e faço-o de forma tranquila sem incomodar ninguém».

«Mais estúpido ainda é ser straight e morrer prematuramente porque se anda a
comer ovos, mel ou outros géneros alimentícios com antibióticos e outras substân-
cias proibidas só para satisfazer interesses económicos».

«As drogas leves (haxixe, erva, etc.) não são drogas viciantes, ou seja, não criam
alguma dependência física no corpo humano. Quem as consome é por puro gosto
e prazer (pode é vir a tornar-se numa dependência psicológica do indivíduo)».

«É fácil criticar e apontar o dedo a quem consome drogas mas o que eu acho é
que há um medo de se dizer algumas verdades: a droga é boa, provoca sensações
únicas, momentos indescritíveis, conversas memoráveis e muito mais. Ela é boa e
por isso é que é consumida!!».

A partir de certa altura, à medida que o ambiente das festas trance se
foi degradando e a questão do «mau ambiente» ganhou maior preponderância
como assunto de debate nos fóruns electrónicos de discussão, o discurso sobre
as drogas mudou também. Começaram a surgir mais e mais mensagens (ainda
que em número minoritário, no entanto) num tom de condenação do consumo
de drogas ilícitas, sobretudo nos fóruns de discussão não exclusivamente dedica-
dos ao trance psicadélico (como o Fórum Danceclub.pt ou o Fórum Dance_Tv.pt),
coisa difícil de acontecer nos primeiros tempos deste tipo de música electrónica
de dança em Portugal.

«Eu não consumo nem nunca consumi qualquer tipo de drogas, não bebo e se
calhar consigo curtir tanto ou mais do que quem o faz!».

«Actualmente curto a noite sem drogas e álcool, não fazem falta nenhuma. Chega
um Redbull de vez em quando e as garrafas de água mineral para refrescar a
secura natural evidentemente».

«Drogas não, não preciso. Já sou o que sou sem drogas quanto mais se andasse 
aí todo queimadinho. Mas não critico quem as tome desde que se ache capaz de
dominar o vício e não ser dominado por ele».

«Tem juízo, os químicos ainda fazem mais mal do que as drogas duras».

«A pastilha tem químicos que só fazem uma coisa: fazem com que o vosso orga-
nismo produza quantidades exageradas de serotonina. Uma substância que o
nosso organismo já produz naturalmente, a droga apenas a amplifica! A capaci-
dade está em nós, depende de nós chegarmos lá ou não!».

Se ainda rareavam aqueles que adoptavam uma postura de condenação
pura e simples do consumo de substâncias psicoactivas, tornaram-se frequentes
as mensagens que apelavam a uma certa contenção nos padrões de consumo.
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Esta tendência de apelo a uma certa moderação e chamadas de atenção para
com as regras básicas de segurança e bom senso61 no discurso está, muito pro-
vavelmente, relacionada com a percepção do aumento de consequências nefastas
associada ao consumo de determinadas substâncias, sobretudo quando consu-
midas de forma intensiva e por gente muito jovem que, por inexperiência, não
respeita alguns cuidados básicos.

«É preciso termos consciência e não abusar do que consumimos».

«Não sou contra o consumo de drogas, mas sou sim contra o abuso ou dependên-
cia de drogas, e como a grande maioria (99,9%) das pessoas não controlam o
seu consumo, mais vale estar quieto, não?!! Penso que é necessário alertar a nova
geração que caminha a passos largos para o caos: as drogas são vulgares hoje 
em dia, é normal ires a uma festa e meteres rodas, ires para o trance e meteres
ácidos!».

«O facto é que, ou sempre ou uma vez, todos já experimentamos. Não sou contra
o consumo, sou contra o exagero, o people que não consegue curtir música sem
droga. (…) O problema é que muito people começou a curtir (música) dance pela
droga e não pelo que significa a própria música e todo o movimento que engloba.
Eu por exemplo já ouvia dance há muito tempo antes das drogas, reconheço que
é porreiro dançar pastilhado, mas sempre com moderação: tudo o que seja acima
de 3 ou 4 horas a dançar é mau física e psicologicamente».

«Acho que o importante mesmo é não aumentar as doses.Todos sabemos que o
efeito passa a ser diferente passado algum tempo. Basta aceitar isso com natura-
lidade e curtir uma moquita suave».

«Penso que o consumo moderado e controlado de (quase) qualquer substância
não será muito prejudicial. É natural que um dia ou dois depois sintas determina-
das consequências que deves conhecer e talvez haja uns neurónios a menos, mas
não acho que seja nada do outro mundo».

«Acho que as drogas se forem consumidas com moderação podem ser uma boa
experiência – são excelentes para nos fazerem sentir a música de maneira dife-
rente, mais íntima, acho. Mas tornam-se más quando só conseguimos ter boas
experiências, seja do que for, com ajuda delas».

«Fumo charros regularmente, meto bitolas e não passo disso. Sei os meus limites
e não me quero desgraçar».

«Penso que um dos principais problemas é a falta de informação sobre as conse-
quências definitivas de cada uma das drogas.
A maioria da informação que é fornecida aos jovens sobre a droga é “a droga é
má” e nada mais. Embora eu pessoalmente concorde com esta opinião, penso que
é importante esclarecer as pessoas sobre as consequências reais e definitivas de
cada uma das drogas, tal como a sensação gerada por cada uma».

Apesar da crítica dos «mais velhos», esta parece ser uma subcultura
aparentemente bem informada sobre as novas substâncias psicoactivas que vão
surgindo, algumas delas nem sequer controladas legalmente. Durante o período
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61 O apelo à moderação e ao bom senso pode ser entendido como procurando que a vivência
com as substâncias psicoactivas decorra sem problemas.



de monitorização, enquanto os meios de comunicação falavam62 repetidamente
sobre o GHB (a afamada «droga das violações»), nos fóruns electrónicos de dis-
cussão discutiam-se outras substâncias, cujo consumo é bem mais expressivo em
Portugal, mas que os meios de comunicação nacionais parecem ignorar, como a
Quetamina, por exemplo.

«A dúvida que tenho é a seguinte:
na festa de Alcácer comprou-se uma cena por MD, que, apesar de ferrado, tinha
bom aspecto, alguns cristais, algum pó. Depois de tomar uma cápsula e não ter
acontecido praticamente nada, deu-se um tempo e… ai Jesus… a cabana parecia
que queria saltar, tipo uma espécie de alucinação súbita, com euforia mas sem
speed, a revirar a pestana de uma maneira tipo um olho para cima, outro para
baixo, e aquilo parecia que queria subir mas algo não deixava. Passados 40 minu-
tos, uma ressaca brutal, altamente depressiva e apática, movimentos lentos, com
caras de carochos, a picar milho. Passado algum tempo estávamos prontos para
mais um risco.
A verdade é que tinha estrika, pois ficámos com as pupilas de todo o tamanho,
mas não havia vontade de dançar. Depois daquele sabor químico na garganta,
notei um sabor ligeiramente adocicado e assim se passou.
A minha dúvida é se “aquilo” seria provocado por anfetaminas ou outra coisa
qualquer (tipo Ketamina???), visto que dava a moca mais estúpida depois do
cavalo, tirando a vontade para tudo, e ficar a anhar. Queria saber se alguém já
tomou algo parecido??? Não é que eu tivesse gostado, mas talvez noutra ocasião
tivesse sido melhor.
Anda aí com cada cena marada.»63

«Ao contrário do que o pessoal pensa (tranquilizante para cavalos, etc.) a moca
da Ketamina não tem nada a ver com olhos revirados, nem de ficares quieto, etc.
e tal. Com isto ficas com um grande sentido do teu aspecto, não ficas com a cara
disforme nem nada do género. Com a Ketamina ficas com uma grande percepção
visual, audível é bruxos, não ouves nem percebes nada, é uma droga individual
que te centra num só ponto, tu!!
Por isso se o que tu tivesses tomado tivesse Ketamina de certeza tinha tido uma
grande viagem, muito visual e fresca. Mas nada de revirar olhos nem picar milho».

Do total de mensagens relativas a substâncias psicoactivas, a maioria
alude directamente aos alucinogéneos (ácidos), que fascinam e, simultaneamente,
aparecem como substâncias temidas e rejeitadas por alguns. É relativamente fre-
quente o relato de «bad trips», acontecimentos que levam alguns indivíduos a
abandonar o consumo de alucinogéneos. Paradoxalmente, esse lado perigoso do
alucinogéneos parece fascinar alguns elementos mais destemidos ou menos
conscientes.

«De facto todos aprendemos com as bad trip dos outros… mas quem cai no cal-
deirão é que sabe o que se passa. Já tive quatro bad trips e na última é que me
vi mesmo mal».
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62 No que concerne ao GHB, o discurso veiculado pela comunicação social era, na maior parte
dos casos, considerado algo alarmista, e pouco coincidente com a realidade monitorizada nos
fóruns electrónicos de discussão em causa.

63 Este comentário mereceu a seguinte resposta: «Muitas vezes o MD dá-me é para ficar bem quie-
tinha, o mais deitada possível e sem grande energia no corpo, principalmente enquanto está a subiiiir,
mas em relação aquilo que dizes (…) já me parece um pouco demais!! Provavelmente nunca vais
saber o que tinha».



«O motivo por que fiquei doente é que deixei de dormir. Estive várias semanas
sem dormir, tive que ser hospitalizado e depois internado. Comecei um tratamento
à base de anti-depressivos e ansióliticos: é que estava a dar em louco, era puro
sofrimento.Tive alguns impulsos de suicídio mas soube controlar, é que não dormir
não é brincadeira. Se queres saber se tomei uma grande dose de LSD, nem por
isso: foi só uma gotinha e alguns comentários infelizes, e bastou!!».

«Quando comecei a tomar LSD só queria descobrir o que estava para além da
realidade, mas depois atrofiei todo porque deixar de dar valor ao que antes dava
mais valor e fiquei desiludido porque há outras coisas que têm mais valor e sem-
pre as desprezei».

«Consumo haxixe desde os 12, aos 15 comecei a mandar rolhas e aos 18 mandei
o primeiro Hoffman! Arrependo-me??? Não… dizem que é para os fracos, mas
são esses que acabam por se suicidar não aguentando a pressão da vida e da
rotina marada que levam!!! Se existir mesmo um deus, ele criou as drogas para
nós que sabemos o que é realmente gozar esta estadia na terra!!».

Um dos tópicos mais preocupantes identificados pela presente monito-
rização prende-se com a questão dos «queimados», para usar a expressão tantas
vezes usada nos fóruns electrónicos de discussão. Os «queimados» são apresen-
tados como indivíduos que ficaram afectados mental e cognitivamente devido 
ao consumo de drogas sintéticas, sobretudo alucinogéneos. Enquanto decorreu a
monitorização, o assunto foi ganhando importância, à medida que se iam suce-
dendo relatos de casos próximos de jovens «queimados».64

«Agora a sério: não exagerem mesmo nas doses, pois eu e o meu irmão sabemos
como andámos e pode ser perigoso por não distinguirmos a realidade da ficção».

«Já li e já me disseram que as drogas activam problemas mentais que estavam
adormecidos. Agora não sei até que ponto isso é verdade».

«Infelizmente existe um culto à pastilha!
Existe pessoal de cabeça vazia em todo o lado, é um dos males da nossa socie-
dade! Como diz o meu irmão, se ao menos criassem alguma coisa criativa (pes-
soal ou não) do efeito da droga, porque é para isso que elas servem! Fazer-nos
chegar mais rapidamente ao nosso inconsciente, depois é por isso que algum 
pessoal bate mal!».

«No ano passado passei um mês de férias em que todos os dias ia a festas e
mandava “tilhas”, químicos e afins. Quando voltei ao trabalho reparei que só pen-
sava nisso e queria continuar todos os dias. Psicologicamente andei afectado uns
cinco dias, mas depois passou».

«Eu adoro pastilhas mas estou a ficar preocupada: sei que não vicia mas a ver-
dade é que já não consigo ir curtir sem pôr algumas pastilhas. Sei também que
faz bastante mal mas é tão bom ouvir o som a entrar na cabeça e a levar o
corpo. É como se eu estivesse a voar, vocês devem pensar que eu sou maluca,
mas, a sério, gostava de ir sair sem pôr uma pastilha. Não sei quando é que isto
vai acabar, mas na verdade também não quero que acabe. Ó pá, sei lá!! A única
coisa que sei é que as “estilhas” já fazem parte de mim, não como um vício mas
como hábito! Já alguém conseguiu deixar de pôr pastilhas?».
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64 A questão, pela sua importância, merece ser objecto de investigações futuras, de maneira a
poder verificar-se junto de serviços de saúde se o fenómeno tem tradução no número de
novos casos ou se é apenas uma representação social do medo do consumo de substâncias
mais potentes.



«Quanto a neurónios queimados, isso não está cientificamente provado… Causa
quebras de memória a longo prazo, mas pá, um gajo com memória curta é um
gajo feliz e acima de tudo com consciência tranquila, não guarda rancores antigos,
não acham?».

«Acho que ainda hoje ando a ver coisas onde não existem e o meu irmão a ouvir
vozes, pois além de termos tomado doses exageradas de um dos mais potentes
cugas, ainda por cima bebemos ayahuaska que já tinha guardada há algum
tempo, por isso vê como andamos! Eu não sei sinceramente, mas só sei que
nunca estive tão bem!!! Nem no Boom eu estive assim!!».

O discurso de alguns elementos parece fazer crer que, apesar de todos
os perigos e práticas de risco, esta é uma comunidade relativamente informada 
e atenta a políticas de prevenção e redução de danos.

«Já leram o artigo na DanceClub sobre as medidas adoptadas pelo governo Inglês
sobre as drogas consumidas na noite britânica? Lá fora estão a tomar medidas 
e nós sempre a reboque, como é hábito…».

«Gostava de agradecer também ao IPDT pela campanha de sensibilização, se
bem que um pouco mais de informação institucional também não faria mal».

«Estive recentemente na Holanda e não aceito que me digam que a legalização 
é perigosa ou que não pode funcionar: alguma vez a proibição funcionou???».

«Sou completamente a favor da liberalização do uso de drogas, a partir dos 18
anos, com a necessária punição exemplar para quem vender essas substâncias a
menores e a criação de locais próprios para tratar estes últimos quando for caso
disso».

«No caso das festas em recintos fechados, no caso, em discotecas, há um agrava-
mento do perigo: não só a ventilação é deficiente, impedindo uma eficaz dissipa-
ção do calor corporal, como os frequentadores estão limitados aos produtos ofere-
cidos no referido estabelecimento e dependentes da quantidade de dinheiro que
tiverem consigo no momento em que surgir a necessidade de hidratar. Isto porque
as discotecas não foram concebidas nem pensadas como espaço de dança para
ritmos tão exigentes fisicamente como o Trance Psicadélico».

O ciberespaço não é apenas espaço de debate sobre as substâncias 
psicoactivas, mas local de aquisição. O tema da compra de substâncias ilícitas
através de sites da Internet foi abordada por diversas vezes, fazendo supor que 
o mercado electrónico está em fase de crescimento: não só porque se apre-
senta como uma forma simples e eficaz de comprar algo proibido, como é tam-
bém uma maneira segura de adquirir substâncias psicoactivas consideradas raras
no mercado português (como certos alucinogéneos naturais e novas drogas 
sintéticas).

«É um site de onde podes encomendar mais de 100 «drogas» naturais, desde
sementes de vários tipos de cannabis já enrolados e prontos a fumar, natural ecs-
tasy – erva XTC, ervas de speed natural – Ephedra, cogumelos mágicos – mexi-
canos, hawaianos – e muitos outros, kits de produção de cogumelos, cactos de
peyote de vários tamanhos e famílias, cactos de mescalina (cacto de São Pedro)
de vários tamanhos e famílias, kits de produção de cactos (peyote, São Pedro),
salva divinorium, afrodisíacos, relaxadores e muito mais».
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«Quanto a arranjar (Morning Glory), foi tudo via net! Veio numa encomenda».

Com este tipo de estudo, exploratório e qualitativo, é possível apenas
apreender as representações sociais, os processos de intenção, o imaginário e os
valores do «movimento trance» enquanto subcultura juvenil. Outro estudo seria
necessário levar a cabo se se quisesse conhecer, em profundidade e detalhe, as
prevalências, os padrões de consumo ou as práticas de risco dos trancers.
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Capítulo VI

Palavras Finais





A análise aos fóruns electrónicos de discussão associados à subcultura
trance revelou que estes são locais de intensa troca de informações e relatos
pessoais, espaços de aprendizagem e socialização com as drogas, em especial
com aquelas substâncias psicoactivas que, pelos seus efeitos, mais próximas estão
de servir determinados objectivos. Pela análise do fenómeno trance, ficou a per-
ceber-se o significado que pode ter para os elementos desta subcultura o con-
sumo de determinados psicotrópicos, em função de determinados valores e aspi-
rações. Em concreto, a ideia de fuga à realidade, de contraquotidiano, o espírito
festivo ou a noção de «paraíso artificial» parecem ser conceitos que ajudam a
explicar ou, pelo menos, enquadram o consumo de substâncias alucinogéneas,
como o LSD ou os «cogumelos mágicos».

Como classificar o consumo de Ecstasy, uma substância que, segundo 
os relatos, faz desaparecer o medo, melhora a sociabilidade e intensifica os sen-
tidos? Como entender substâncias que permitem dançar horas a fio, que dão
acesso a alucinações e outras estranhas percepções, ou que estimulam ou ence-
nam a libertação de adrenalina, serotonina ou dopamina? Tanto mais que o con-
sumo tem lugar maioritariamente em contexto festivo, onde o hedonismo parece
ser um fim em si mesmo. Que mensagem passar em contextos onde o consumo
de substâncias ilícitas não parece ser o desvio à norma, mas a própria norma?

Mais do que proibir ou alertar para os seus perigos, porventura, hoje
mais do que nunca, importa tentar perceber o significado social do consumo
deste tipo de drogas: o seu carácter recreativo e festivo. Da análise feita aos dis-
cursos trance sobre o consumo de substâncias psicoactivas, ressalta uma dimen-
são: o carácter colectivo. É, portanto, entendendo o contexto que se pode aspi-
rar a compreender o consumo individual.

Como se viu pela análise da informação veículada nos diversos fóruns
electrónicos de discussão, nas páginas pessoais e nos seus guestbooks, a própria
subcultura constrói um discurso sobre as diversas substâncias psicoactivas, dis-
suadindo o consumo de umas, incentivando o consumo de outras, ajudando a
reduzir riscos ou revelando práticas perigosas. De que serve, então, às autorida-
des gritar a proibição, sem ter em conta as razões que levam alguém a consumir
determinada droga?

Recolhendo informação, o presente relatório procurou ajudar a uma
melhor compreensão de uma subcultura juvenil, adiantando os processos motiva-
cionais que contextualizam o consumo de determinadas substâncias psicoactivas.
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De uma forma contextualizada, é possível agir efectivamente, seja em prevenção
ou em redução de riscos, sobre uma determinada subcultura. Importa, antes de
mais, identificar no terreno práticas de riscos, bem como reconhecer as carên-
cias de informação por parte de quem consome.

Tal tarefa sai fora do âmbito deste texto, mas não deixaram de ser iden-
tificadas algumas questões preocupantes (que merecem ser aprofundadas em
estudos futuros). A questão do consumo de álcool, por exemplo. Este passou de
substância rejeitada no início da monitorização a elemento que começa a estar
presente na maioria das festas trance que têm hoje lugar. Numa óptica de redu-
ção de riscos e minimização de danos, é deveras preocupante o consumo de
álcool, dado que potencia os efeitos da maior parte das substâncias consumidas
nas festas trance, especialmente o Ecstasy. O álcool é, aliás, um dos pontos que
divide os «mais velhos» dos recém-chegados ao trance psicadélico, como ficou
expresso atrás.

Este movimento, que nasceu por oposição a outras formas de diver-
são nocturna, e que inicialmente rejeitava o consumo de álcool, depara-se agora
com novos públicos que usam e abusam de bebidas alcoólicas, sob o pretexto
que esta substância permite uma desinibição que ajuda a uma «trip mais alegre 
e divertida!».

Outro assunto preocupante prende-se com a questão dos jovens «quei-
mados» e da dependência psicológica. Apesar de uma constante relativização 
dos discursos face às drogas, o facto é que, em alguns relatos, se percebe a exis-
tência de alguns casos de dependência psicológica em relação ao consumo de
substâncias psicoactivas, e que este fenómeno parece estar a crescer entre esta
subcultura.

«Quanto às drogas não sei e sou suspeito, mas julgo que para muita gente as dro-
gas não podem ter controlo, basta ir a uma festa e olhar para o lado. Para mim
as drogas têm três possibilidades: viveres sem elas, com elas e para elas».

«Quanto a outras drogas, não posso falar do que não experimentei, mas o que
vejo é a malta a flipar e a ficar hiper-dependente dela, não me agrada isso!»

Esta monitorização coincidiu com um período de mudança do fenó-
meno trance em Portugal, como foi já discutido atrás. O trance parece ser um
fenómeno cada vez mais objecto de negócio. Consequentemente, assiste-se hoje
a um desvirtuar da ideologia trance inicial, em nome de princípios mercantilistas,
que a terão absorvido. Este é, aliás, um assunto de acesa discussão nos diversos
fóruns de discussão. Por outro lado, o multiplicar do número de festas (muitas
delas, sem as condições consideradas adequadas) e o grande crescimento de
novos públicos nas festas trance, levaram a um desvio ao ambiente inicial dos 
primeiros tempos do trance em Portugal. Esta é também uma questão ampla-
mente discutida, e é, de facto, preocupante. Esta monitorização assistiu a uma
degradação do ambiente, tanto nos fóruns electrónicos de discussão como nas
festas. Os relatos de violência e o clima de intimidação e insegurança tornaram-
-se frequentes, revelando atritos e tensões sociais que no início do fenómeno
não tinham expressão.

90

DROGAS SINTÉTICAS

C
o

le
cç

ão
 E

S
T

U
D

O
S

 –
 ID

T
 –

 N
.º

 1



«1.o Boicotem as festas sem condições;
2.a Boicotem as festas em sítios fechados porque isso não tem a ver com trance;
3.a Boicotem a estrikina!!!»

Os relatos do consumo de drogas adulteradas, apelidadas generica-
mente estrikina ou estriquenina, tornaram-se cada vez mais frequentes. Tal está
relacionado com o multiplicar do número de festas trance realizadas e com o
crescimento do mercado das drogas sintéticas, que parece já não ser um mercado
específico, mas parte do negócio global de substâncias ilícitas.

Para além destas alterações no fenómeno, destaca-se também a mudança
no padrão de consumo de substâncias psicoactivas no contexto das festas trance.
Além dos relatos de «queimados» e dependência psicológica, começaram a sur-
gir menções a casos de degradação e dependência física. As festas trance come-
çaram a acolher pessoas com trajectórias diferentes, tornando-se mesmo porta
de entrada para algumas substâncias psicoactivas consideradas «mais duras».
Também aqui se impõe um estudo de terreno, para que se possa em detalhe
saber que substâncias são efectivamente consumidas nas festas trance, com que
frequência, de que forma, etc.

«Ó pá, a minha história é igual a muitas outras: quando era mais chavala fumava
ganza, tomava serenais e bebia bué. Depois comecei a mandar trips em festas,
um dia ofereceram-me branca e passado algum tempo, para acalmar o stress que
a branca me dava, comecei a fumar cavalo… o resto foi recaídas atrás de recaí-
das, centros de desintoxicação e pronto…».

No entanto, o discurso dos trancers sobre as drogas é, geralmente, de
relativização e também de descrédito. O discurso acerca do consumo de subs-
tâncias psicoactivas é perpassado por uma sensação de desconfiança em relação
às autoridades e sobretudo aos meios de comunicação. O próprio carácter ilegal
do mesmo é desvalorizado.

«(…) É um “mal necessário”, quando queremos, arranjamos sempre, quer seja
legal, quer não».

A par do descrédito face ao discurso oficial das autoridades de saúde
e/ou policiais, vem uma tendência geral de desvalorização das percepções de
perigo. O discurso trancer, desvalorizando quase sempre os perigos, não reco-
nhece que as drogas que se consomem nas festas possam causar grandes danos,
ainda que tal seja apontado como algo que pode acontecer em caso de abuso,
mas só aos outros.

«Sou a favor dos cogumelos pois foram-nos dados pela natureza, são naturais,
quanto ao mal para o organismo, não gozem e toda a carne que comemos??? 
E os químicos com os quais os vegetais crescem?».

«Lembras-me um amigo meu que apanhou uma bebedeira com cerveja e cara-
cóis. Resultado, vomitou-se todo e enjoou os caracóis. Conclusão: a culpa foi dos
caracóis».
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«Ao fim ao cabo, sou um exemplo que uma droga dita leve não leva a drogas
duras, tenho 28 anos e consumo erva há 8!».

Mesmo que alguns consumidores trancers reconheçam, ainda que de
uma forma implícita, que algumas substâncias, como o Ecstasy, podem ter efeitos
secundários depressivos, tal não é valorizado. A excepção são os alucinogéneos
mais potentes, como o LSD, que, esses sim, são encarados como substâncias
perigosas, sobretudo a nível mental, mas que também por isso parecem exercer
tanto fascínio junto desta população. Em alguns casos, o comportamento de
risco é assumido. Noutros é simplesmente negligenciado.

Em suma, o presente relatório procurou conhecer «por dentro» a reali-
dade de uma subcultura, através de uma monitorização de determinados espaços
de interacção, em concretos espaços virtuais. Através da análise de conteúdo,
procurou dar-se a conhecer as simbologias, as visões do mundo, os estilos de
vida, as estratégias identitárias e as lógicas de lazer da subcultura trance – cons-
tituída por adeptos de trance psicadélico, um dos estilos de música electrónica 
de dança. Desta forma, espera-se ter enquadrado os consumos de substâncias
psicoactivas e contribuído para fundamentar uma intervenção junto desta sub-
cultura.
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