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Resumo

Debruçada sobre mais de dez anos de trabalho de campo, esta pesquisa propõe lançar
luz sobre a experiência do festejar rave focando seu inacabamento e os planos em conflito.
Trata da performance rave, que entrelaça imagens de espetáculo e de ritual, a fim de explorar
pontos de contato entre a antropologia, os estudos da performance e o pensamento de Walter
Benjamin.
A pesquisa é disparada por fragmentos residuais de anotações realizadas durante
trabalho de campo em festivais brasileiros de música eletrônica instalados em territórios
distantes das atividades urbanas cotidianas, locais de natureza exuberante como praias desertas
e no entorno de cachoeiras. Nesses cenários paradisíacos, outra imagem de sonho emerge: a
Tribo Global. Agrupamento de uma cultura transnacional, a tribo global rave é construída
através dos encontros das festas de música eletrônica e uma intensa troca pela Internet. Pela
dinâmica social da festa irrompem utopias, esperanças e tensões.
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Rave; Festa; Antropologia da Performance; Antropologia da Experiência; Antropologia
Benjaminiana; Vídeo etnográfico

Abstract

Reading over the ten years of ethnographic notes of rave parties, this thesis aims to
illuminate the experience of rave focusing on its own incompleteness and tensions. It pays
attention to the performance of rave that enlace images of spectacle and ritual exploring points
of contact between anthropology, the performing arts and Walter Benjamin’s thought.
This research starts from residual fragments of my fieldwork notes on Brazilian
festivals that typically take place in exuberant natural scenarios – desert beaches, belong falls
and forests –, territories far way from the day-to-day activities of urban life. In such
paradisiacal place, an alternate dream-like image emerges: the Global Tribe. Both the
encounters involving electronic music parties and an intense internet exchange help constitute
the global tribe as a transnational cultural gathering. Through the very especial dynamic of the
party emerge utopias, hopes and tensions.

Key words
Rave; Party; Anthropology of Performance; Anthropology of Experience; Benjamin’s
Anthropology; Ethnographic Video
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