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Resumo Os jovens europeus do terceiro milénio são os herdeiros de uma
sociedade definida em termos de consumo e opulência. São jovens nascidos na
sociedade do bem-estar, onde o lazer e o entretenimento assumem um valor
hegemónico nos critérios da estrutura das sociedades contemporâneas. Mas o lazer 
também é assimilado pelo mercado e é definido por critérios de consumo que
deram origem a uma activa indústria do lazer bem estabelecida e em expansão,
com papel activo na criação dos critérios de estilos de vida. Um dos grupos sociais
que mais se tem apropriado dos espaços de lazer tem sido o dos jovens. O
momento privilegiado para estas práticas de lazer e diversão (e consumo) é a noite. 
Neste contexto, parte-se nesta pesquisa da associação entre ecstasy (e outras drogas 
sintéticas), certos tipos de música (house, por exemplo), o circuito das raves, um
estilo de vida jovem e uma concepção do mundo.

Palavras-chave Novas drogas, sectores de estilos de vida, reflexividade dos
consumos, risco cultivado.

No vas dro gas as so ci a das a no vas prá ti cas de con su mo tor nam ne ces sá rio re co lo car 
ques tões an ti gas de uma nova for ma, à luz da com ple xi da de das so ci e da des
con tem po râ ne as.

Ape sar de ao lon go dos tem pos, em to das as cul tu ras, ter sido cor ren te a uti li -
za ção de vá ri as subs tân ci as com o po der de ali vi ar o so fri men to e de mo di fi car o
hu mor, os con su mos têm vin do a ge ne ra li zar-se e a in ten si fi car-se. Na era da glo ba -
li za ção e do con su mis mo, tam bém os con su mos de dro gas se têm vin do a mas si fi -
car, mas es tão tam bém mais di ver si fi ca dos.1

Exis te, com efe i to, um con jun to de subs tân ci as tó xi cas ilí ci tas cujo con su mo es sen -
ci al men te re cre a ti vo tem sido mais vi sí vel (e cres cen te) nos úl ti mos anos: as cha ma das
de sig ner drugs (Go di nho, 1995). Tra ta-se so bre tu do de subs tân ci as sin té ti cas (an fe ta mi -
nas, alu ci no gé ne os e ou tras), cuja com po si ção re sul ta da in ves ti ga ção la bo ra to ri al.

Uma das mais co nhe ci das é o Adam, X, E, ou ecs tasy — nome pelo qual é mais
co nhe ci da a subs tân cia quí mi ca MDMA (me ti le na-di o xi-meta-an fe ta mi na), que
terá sur gi do num la bo ra tó rio ale mão em 1913 como su pres sor do ape ti te. Apre sen -
ta-se sob a for ma de um com pri mi do ou “pas ti lha”, ge ral men te com um sím bo lo
gra va do, po den do oca si o nal men te apa re cer tam bém em pó.

Embo ra a com po si ção quí mi ca des ta subs tân cia seja co nhe ci da, as suas pro -
pri e da des psi co ac ti vas são úni cas. O seu uso ini ci al, li ga do ao tra ta men to psi quiá -
tri co, de mons trou que as al te ra ções do es ta do de cons ciên cia ex pe ri en ci a das não
eram fa cil men te con tro la das. O ecs tasy pas sou a ser con si de ra do uma dro ga po de -
ro sa e pe ri go sa e o seu uso te ra pêu ti co pro i bi do.
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Sen do uma subs tân cia ile gal, os seus fa bri can tes não es tão su je i tos a re gu la -
men ta ção ou con tro lo de qua li da de. A úni ca for ma de des co brir exac ta men te o que
con tém um dado com pri mi do e em que quan ti da de, é tes tá-lo la bo ra to ri al men te.
Assim, ape nas é pos sí vel di zer o que de ve ria con ter um com pri mi do de ecs tasy e
aqui lo que pode con ter um com pri mi do de ecs tasy.2 De ve ria con ter MDMA, MDA
(me ti le na-di o xi-meta-an fe ta mi na) ou MDEA (me ti le na-di o xi-etil-an fe ta mi na).
São subs tân ci as si mi la res en tre si e mu i tos dos con su mi do res não con se guem dis -
tin gui-las. Mas a com po si ção pode ser ou tra. Em al guns com pri mi dos tes ta dos fo -
ram en con tra das ou tras subs tân ci as psi co ac ti vas, ge ral men te an fe ta mi nas (spe ed),
LSD (di e ti la mi da de áci do li sér gi co), 2-CB (4-bro mo-2,5-di me to xi fe ne ti la mi na), ca -
fe í na, efe dri na, ce ta mi na, as pi ri na e ou tros me di ca men tos (na com po si ção ou sim -
ples men te pas sa dos como ecs tasy), atro pi na, 4-MTA (4-me til ti o an fe ta mi na), DXM
(dex tro met horp han)…

Tra ta-se de um con jun to de subs tân ci as que não in te res sa ago ra de fi nir em
ter mos quí mi cos e psi co ac ti vos, mas que re pre sen tam al te ra ções àqui lo que se es -
pe ra de um com pri mi do de ecs tasy. Por isso, são fre quen tes as ques tões dos con su -
mi do res re la ci o na das com as va ri a ções dos efe i tos es pe ra dos e com re ac ções co la te -
ra is ines pe ra das. A este tipo de ques tões a úni ca res pos ta pos sí vel pa re ce ser mes -
mo o tes te la bo ra to ri al, pois em bo ra os com pri mi dos pa re çam igua is a sua com po -
si ção pode ser di fe ren te.

Os con su mos des tas subs tân ci as sur gem for te men te as so ci a dos à mú si ca e à
dan ça. São, pois, par ti cu lar men te po pu la res nas rave party, mas tam bém nas dis co -
te cas. O pre sen te ar ti go pre ten de dar con ta dos re sul ta dos mais importantes de
uma pes qui sa, cu jos prin ci pa is ob jec ti vos fo ram per ce ber me lhor es tes con su mos e
con tex tos, mas tam bém os con su mi do res.3

Eixos teóricos

Ao lon go da his tó ria acre di tou-se na pos si bi li da de de al can çar, para além da cons -
ciên cia, um uni ver so sen ti do, mas que não se po dia ou con se guia to car. Os quí mi -
cos que al te ram a for ma como per cep ci o na mos o mun do têm de sem pe nha do um
im por tan te pa pel nes ta bus ca.

É, pois, pos sí vel iden ti fi car uma re la ção di a léc ti ca que se es ta be le ce en tre os
di ver sos ele men tos im pli ca dos nos con su mos (Cha ves, 1998). Um pri me i ro con -
jun to de ele men tos cor res pon de às ca rac te rís ti cas do gru po dos con su mi do res, às
su pos tas ra zões des se con su mo, sua na tu re za e ex ten são. Um se gun do con jun to é
re fe ren te aos con tex tos es pe cí fi cos as so ci a dos. E um úl ti mo é re la ti vo à se lec ção
que os in di ví du os fa zem das di ver sas subs tân ci as psi co ac ti vas dis po ní ve is no mer -
ca do em fun ção de um pro ces so re fle xi vo de sen vol vi do na re la ção com gru pos de
per ten ça e de re fe rên cia, es ti los de vida, va lo res, cren ças, ob jec ti vos, en tre ou tros.

Par tiu-se por isso, nes te es tu do, da se guin te ide ia: as mu dan ças nos sis te mas
so ci al, eco nó mi co e cul tu ral, cada vez mais glo ba is, com ple xi fi cam a re la ção
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tri po lar en tre con su mi dor / subs tân cia / con tex to de con su mo. A aná li se cen tra-se
nas prá ti cas de con su mo de “no vas dro gas”.

A ori en ta ção teó ri ca des te tra ba lho re sul tou, pois, da com bi na ção de vá ri as
di men sões e con ce i tos de mo de los pro pos tos no âm bi to de di ver sas re giões teó ri -
cas. Da ar ti cu la ção do ob jec to re cor ta do com as pro pos tas dos vá ri os au to res, im -
por ta dis tin guir, por im po si ção do tra ba lho ana lí ti co, três do mí ni os de aná li se
prin ci pa is: os con su mi do res, os con tex tos de con su mo e as prá ti cas as so ci a das aos
con su mos.

Risco e estilos de vida na modernidade: os consumos

O for te di na mis mo que ca rac te ri za o mun do mo der no é vi sí vel no rit mo da mu dan -
ça so ci al, que é mais rá pi do do que em qual quer ou tro sis te ma an te ri or. Mas tam -
bém na pro fun di da de com que afec ta as prá ti cas so ci a is e os mo dos de com por ta -
men to pré-exis ten tes (Gid dens, 1994). As prá ti cas as so ci a das aos con su mos de
subs tân ci as psi co ac ti vas co nhe cem hoje for mas e usos que as dis tin guem das an te -
ri o res: mas si fi ca ram-se, ba na li za ram-se, acen tu ou-se e ge ne ra li zou-se a co no ta ção
ne ga ti va que lhes é as so ci a da, e são es sen ci al men te pro ta go ni za das por jo vens.

Si tu a mo-nos, pois, nos en vol vi men tos da mo der ni da de, de sig na da men te na -
qui lo que Gid dens re fe re como os “am bi en tes de ris co” e os “es ti los de vida”. O au -
tor iden ti fi ca em cir cuns tân ci as da mo der ni da de um cli ma de in de fi ni ção em que
pa re cem não exis tir pos si bi li da des pré-defi ni das, en con tran do-se to das em aber to.
Este cli ma de “ris co” leva a um ques ti o na men to per ma nen te — “Que fa zer? Como
agir? Quem ser?” (Gid dens, 1994: 63) — face ao qual se deve adop tar uma ati tu de
cal cu la do ra em re la ção às pos si bi li da des de ac ção, po si ti vas ou ne ga ti vas, com as
qua is so mos con ti nu a men te con fron ta dos. Nes te sen ti do, a no ção de ris co tor na-se
cen tral, o que sig ni fi ca que as ne ces sá ri as es co lhas de es ti los de vida acen tu am as
di fe ren ças en tre os ris cos vo lun ta ri a men te cor ri dos e os que de cor rem dos cons -
tran gi men tos da vida so ci al.

Enten de-se aqui es ti lo de vida “como um con jun to mais ou me nos in te gra do
de prá ti cas que um in di ví duo adop ta, não só por que es sas prá ti cas sa tis fa zem ne -
ces si da des uti li tá ri as, mas por que dão for ma ma te ri al a uma nar ra ti va par ti cu lar
de auto-iden ti da de” (idem: 73). Des ta for ma, os es ti los de vida tra du zem-se em prá -
ti cas ro ti ni za das, que se in cor po ram em há bi tos de ves tir, prá ti cas ali men ta res, mo -
dos de agir, es pa ços.

Exis te, pois, uma plu ra li da de de es co lhas de es ti los de vida. Mas Gid dens fala 
ain da de sec to res de es ti lo de vida, para de sig nar uma par te do es pa ço-tem po to tal das 
ac ti vi da des de um in di ví duo, den tro da qual é le va do a cabo um con jun to re la ti va -
men te con sis ten te e or de na do de prá ti cas. Por exem plo, aqui lo que se faz em cer tas
no i tes da se ma na, ou aos fins-de-se ma na, por con tras te com ou tros mo men tos da
se ma na.

Bour di eu (1979) con si de ra que as va ri a ções de es ti los de vida en tre gru pos
são tra ços es tru tu ran tes ele men ta res de es tra ti fi ca ção. Isto é, o pla ne a men to de
vida e as es co lhas de es ti lo de vida cons ti tu em ce ná ri os que aju dam os agen tes a
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dar for ma às suas ac ções. Para to dos, as pos si bi li da des de vida con di ci o nam as es -
co lhas de es ti los de vida, e as es co lhas de es ti lo de vida são fre quen te men te usa das
de modo ac ti vo para re for çar a dis tri bu i ção das pos si bi li da des de vida — cons tru -
ção cri a ti va e dis tin ti va de es ti lo de vida.

Nes ta li nha, as prá ti cas de con su mo das no vas dro gas pa re cem cor res pon der
a op ções de es ti los de vida que, por sua vez, se ins cre vem em sec to res de es ti los de
vida mais ou me nos alar ga dos no to tal do es pa ço-tem po, e que se apre sen tam como 
dis tin ti vos face aos res tan tes mo men tos. Os pa drões de es ti lo de vida po dem, por
ve zes, in clu ir a re je i ção mais ou me nos de li be ra da de for mas de com por ta men to e
de con su mo mais vas ta men te di fun di das e a con se quen te adop ção ac ti va de cer to
tipo de ris cos, sen do im por tan tes para a va lo ri za ção dos ris cos em si mes mos.
Assim, ini ci ar um con su mo co nhe cen do os ris cos para a sa ú de, pode de mons trar
uma cer ta au dá cia que o in di ví duo con si de ra psi co lo gi ca men te com pen sa do ra. No 
en tan to, pode-se ini ci ar vo lun ta ri a men te o con su mo de uma subs tân cia e esse con -
su mo aca bar por ga nhar um ca rác ter com pul si vo.

A emo ção das ac ti vi da des de ris co, que Gid dens de sig na por “ris co cul ti va -
do”, en vol ve vá ri as ati tu des dis cer ní ve is: ex po si ção vo lun tá ria ao pe ri go, cons -
ciên cia des sa ex po si ção e ex pec ta ti va mais ou me nos cons ci en te de o ul tra pas sar.

O sujeito-agente

A ima gem que ge ne ri ca men te se tem dos con su mi do res de dro gas (re for ça da pe los
mass me dia) é uma cons tru ção so ci al ba se a da nos seus as pec tos mais tí pi cos.4 Essen -
ci al men te, cor res pon de a um su je i to-ac tor, que é ví ti ma — da subs tân cia, dos tra fi -
can tes, da fa mí lia, do sis te ma, etc. A pers pec ti va aqui pro pos ta re pre sen ta uma in -
ver são face a esta ima gem mais co mum.

Para po der pro cu rar no vas for mas de in ter pre ta ção so bre es tes con su mi do -
res, par te-se da per cep ção de que se tra ta de su je i tos-agen tes, ca pa zes de atri bu í -
rem sen ti do às suas ac ções e op ções. Impor tam, aqui, as di nâ mi cas im pli ca das nos
es ti los de vida as so ci a dos aos con su mos de no vas dro gas — di nâ mi cas de ac ção, in -
te rac ção e mes mo mo ti va ci o na is.

A per cep ção das pers pec ti vas dos con su mi do res so bre as suas vi das e das sig -
ni fi ca ções que gui am as suas prá ti cas de con su mo tra du zem o con jun to das ra zões
para a ac ção e são uma par te in te gran te da re fle xi vi da de exer ci da so bre essa ac ção
(Gid dens, 1994). Enten der o com por ta men to como um de vir, aber to às di ver sas
pos si bi li da des e su je i to à re fle xi vi da de pro du zi da pe los in di ví du os, im pli ca ter
tam bém em con ta que es sas pos si bi li da des po dem com pe lir para mo dos de con du -
ta al ter na ti vos.

He ri ta ge, ci tan do Gar fin kel, des ta ca o fac to de o agen te so ci al res pon der “ao
com por ta men to, aos sen ti men tos, mo ti vos, re la ções e ou tras ca rac te rís ti cas so ci al -
men te or ga ni za das da vida ao seu re dor por ele per ce bi das”, mas tam bém à “nor -
ma li da de per ce bi da des ses even tos” (1999: 333). As sub cul tu ras do uso das dro gas
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as sen tam em for mas exis ten ci a is e sis te mas de nor mas so ci al men te en ten di das
como des vi an tes e, por isso, em ten são com os sis te mas do mi nan tes.

Tay lor, re fe ri do por Gid dens (1994), de fen de que, de modo a ter mos uma
ide ia de quem so mos, te mos de ter uma no ção de como nos tor na mos no que so -
mos, e de para onde va mos. É nes te sen ti do que Gid dens re fe re a cons tru ção re -
fle xi va do self no mun do ac tu al, face a cir cuns tân ci as de in cer te za que se tra du -
zem numa di ver si da de de pos si bi li da des de op ção (daí a im por tân cia das no -
ções de con fi an ça e de ris co). Ao for ja rem as suas iden ti da des pes so a is, e in de -
pen den te men te do ca rác ter dos seus con tex tos de ac ção es pe cí fi cos, os in di ví -
du os tam bém con tri bu em para pro mo ver in fluên ci as so ci a is com consequên -
cias e im pli ca ções glo ba is. O mo vi men to as so ci a do à rave party e à dan ce mu sic
pode ser en ten di do nes ta re la ção das im pli ca ções glo ba is dos con tex tos
es pe cí fi cos.

Contexto e significado

A glo ba li za ção pode ser de fi ni da como a in ten si fi ca ção das re la ções so ci a is de es ca -
la mun di al, re la ções que li gam lo ca li da des dis tan tes de tal ma ne i ra que as ocor rên -
ci as lo ca is são mol da das por acon te ci men tos que se dão a mu i tos qui ló me tros de
dis tân cia, e vice-ver sa. Este pro ces so é di a léc ti co por que a trans for ma ção lo cal faz
par te da glo ba li za ção tan to como a ex ten são de li ga ções so ci a is atra vés do tem po e
do es pa ço (Gid dens, 1994).

Num ce ná rio mar ca do pela ur ba ni da de o con su mo de no vas dro gas tra duz
uma fa i xa es pe cí fi ca de “com por ta men tos ur ba ni za dos”, ali a dos a es pa ços de ter -
mi na dos, com re la ti va vi si bi li da de pú bli ca.5 No âm bi to con cre to des ta pes qui sa
im por tam os es pa ços de la zer com ac ti vi da des as so ci a das a es tas dro gas: co mér cio,
con su mo, di ver são — as dis co te cas.

Per ce ber es tes es pa ços no mo sa i co de in ter de pen dên ci as cor res pon de a per -
ce ber os mo dos in te rac ci o na is es pe cí fi cos aí ge ra dos. Mas per mi te tam bém per ce -
ber a cons tru ção so ci al des ses es pa ços que re sul ta da apro pri a ção que de les se faz.

Os con tex tos for mam ce ná ri os de ac ção a cu jas qua li da des os agen tes re cor -
rem para ori en tar o que fa zem e di zem uns aos ou tros. Isto im pli ca que o sig ni fi ca -
do de algo só faça sen ti do por re fe rên cia a um con tex to. Nou tros ter mos, os con tex -
tos dos even tos for ne cem re cur sos para a sua in ter pre ta ção.

A or ga ni za ção das ca de i as de in te rac ção in di cia as ac ções in cor po ra das, que
se tra du zem nas ca rac te rís ti cas dos di ver sos gru pos e das suas prá ti cas so ci a is.
Com uma dis po si ção or de na da no tem po e no es pa ço os pro ces sos in te rac ti vos per -
mi tem aos in di ví du os re gi o na li zar, ro ti ni zar, ri tu a li zar e ca te go ri zar as suas ac ti vi -
da des con jun tas (Gid dens e Tur ner, 1999). A re gi o na li za ção pres su põe re gras, con -
cor dân cia e in ter pre ta ção quan to a quem ocu pa rá de ter mi na do es pa ço, quem de te -
rá um es pa ço de se já vel e quem po de rá mo ver-se pelo es pa ço. A re gi o na li za ção de
ac ti vi da des é bas tan te fa ci li ta da quan do ac ções con jun tas são ro ti ni za das, quan do
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os in di ví du os fa zem mais ou me nos as mes mas co i sas (mo vi men tos, ges tos, pa la -
vras, etc.), ao mes mo tem po e no mes mo es pa ço.

Na aná li se des tes ce ná ri os, as su mem um pa pel par ti cu lar a mú si ca e a dan ça.
Na vi são de al guns au to res que se têm de di ca do ao es tu do da ex pres são mu si cal, a
pes soa está re ple ta de ins tin tos, de in flu xos, de im pul sos, de ten sões, de de se jos, de
emo ções e de sen ti men tos, ne ces si tan do de os sa tis fa zer e de os ex pan dir li vre men -
te (veja-se, por exem plo, Sou sa, 2000). As dis co te cas, ao fa cul ta rem os me i os para
que o pos sa fa zer e a mo ti va ção que per mi te ul tra pas sar a na tu ral si tu a ção ini bi tó -
ria ini ci al, pro por ci o nam a ex pres são de tudo aqui lo que se acu mu la no mais ín ti -
mo do ser. Sen do essa ex pres são cor res pon dente a uma ex te ri o ri za ção pes so al da
vida in te ri or, ela é ne ces sa ri a men te di fe ren te em to das as pes so as.

Po dem iden ti fi car-se na mú si ca vá ri as di men sões (Ze nat ti, 1994: 9-10):

— a di men são psi co fi si o ló gi ca, por que o som se re per cu te no cor po e a mú si ca
im pli ca mo vi men to no tem po e no es pa ço;

— a di men são emo ci o nal, por que tra duz men sa gens, des per ta emo ções, gera
co mu ni ca ção;

— a di men são cul tu ral, por que é uma prá ti ca so ci al, é ca rac te rís ti ca de cada
povo e pro duz co nhe ci men to;

— a di men são es té ti ca, como arte em si pró pria, que con tém, tra duz e de sen vol -
ve o pro ces so cri a ti vo e os va lo res es té ti cos.6

Des ta for ma, a mú si ca liga-se à mo tri ci da de, aos sen ti dos, à afec ti vi da de. Ali a da à
dan ça tra duz uma for ma de ex pres são em que o in di ví duo par ti ci pa e cu jos efe i tos
pode mo di fi car, am pli ar ou re du zir atra vés da ac ção de subs tân ci as psi co tró pi cas.

Estes ei xos teó ri cos de aná li se têm o ob jec ti vo de fun da men tar te o ri ca men te a
aná li se das prá ti cas as so ci a das aos con su mos das no vas dro gas a par tir do sen ti do
que os pró pri os ac to res atri bu em a essa ac ção e dos es pa ços onde têm lu gar.

Eixos de análise

Foi in ten ção da pes qui sa a que se re por ta este ar ti go iden ti fi car e ca rac te ri zar as no -
vas dro gas, os con tex tos so ci a is e prá ti cas do con su mo e os gru pos de con su mi do -
res. Par tin do pre ci sa men te des tes úl ti mos, e ten do em con ta as suas re la ções com o
sis te ma so ci al, eco nó mi co e cul tu ral, pro cu rou-se re cons ti tu ir o es pec tro de sig ni fi -
ca dos atri bu í dos pelo con su mi dor aos seus pró pri os con su mos. Tudo isto, em con -
tex tos es pe cí fi cos de es pa ços que são uti li za dos mas tam bém co-cons tru í dos pe los
seus uti li za do res.

No en tan to, por um lado, o sig ni fi ca do que o in di ví duo atri bui à subs tân cia
en con tra-se pro fun da men te as so ci a do a to dos os ele men tos que, de for ma mais ou
me nos cons ci en te, lhe per mi tem cons ti tu ir a sua iden ti da de so ci al. Por ou tro lado,
es ses ti pos de con su mo en con tram-se, mu i tas ve zes, imer sos sim ples men te em
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de se jos de per ten ça a gru pos es pe cí fi cos de con su mi do res ba se a dos em cren ças,
va lo res, ex pec ta ti vas as so ci a das ao con su mo e efe i tos das subs tân ci as; em sín te se,
ba se a dos em es ti los de vida.

Campo de observáveis e metodologia de observação

De um modo ge ral, as ex pe riên ci as de con su mo das no vas dro gas são re a li za das
co lec ti va men te e os con tex tos so ci a is mais as so ci a dos a es tes con su mos são as dis -
co te cas — par ti cu lar men te nas rave par ti es. Assim, a in ves ti ga ção de cor reu no ter re -
no do pró prio uti li za dor de dro gas. São, no en tan to, es pa ços com pou ca vi si bi li da -
de e di fí ce is de cap tar. As aná li ses di nâ mi cas des tes gru pos es pe cí fi cos são ain da
di fi cul ta das pelo seu ca rác ter fe cha do, as so ci a do às con du tas so ci al men te re pro va -
das e le gal men te pe na li za das.

Ultra pas sar es tes obs tá cu los pas sou pela uti li za ção com pos ta de vá ri os
re cur sos me to do ló gi cos, de ca rác ter qua li ta ti vo, li ga dos à et no gra fia.7 Re cor -
ren do à ob ser va ção par ti ci pan te, a in for man tes pri vi le gi a dos, a in ter me diá ri -
os — téc ni ca da bola de neve — e à fa mi li a ri za ção do in ves ti ga dor com o con -
tex to, no me a da men te atra vés da par ti ci pa ção in for mal em si tu a ções va ri a das.
Isto tra duz uma ati tu de na tu ra lis ta, o que sig ni fi ca per ce ber o ob jec to no sis te -
ma onde é iden ti fi ca do e do qual faz par te, re cor ren do a po si ções per cep ti vas
pro xi ma is.

O cam po de ob ser vá ve is des ta pes qui sa foi cons ti tu í do por in di ví du os fre -
quen ta do res de fes tas, ou que se en con tram (ou en con tra ram) de al gu ma for ma li -
ga dos a es tes even tos, em dis co te cas da zona Cen tro — Co im bra, Le i ria, Ma ri nha
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Variáveis de caracterização Número de indivíduos

Sexo M 15
F 5

Idade 18-20 4
21-25 11
> 26 5

Situação profissional Ligadas aos espaços de lazer (dj, promotor de festas,
empregado de café ou bar)

9

Estudantes 3
Trabalhador por conta de outrem (mecânico,
empregado de balcão ou de escritório, desenhista) 

7

Trabalhador por conta própria (proprietário de loja) 1

Escolaridade 3º ciclo 9
Secundário (a frequentar) 8
Ensino superior (a frequentar) 3

Situação familiar Solteiro 20

Quadro 1 Ca rac te ri za ção so ci al dos jo vens en tre vis ta dos



Gran de, S. Pe dro de Moel, Cal das da Ra i nha. Fo ram, as sim, re a li za das 20 en tre vis -
tas, en tre Fe ve re i ro e Abril de 2002.

A aná li se a se guir re sul ta já da in te rac ção en tre a in for ma ção das en tre vis tas e
a que re sul tou dos ou tros re cur sos já re fe ri dos.

Ambientes de consumo

A prá ti ca de sair à no i te cons ti tui, ge ral men te, um acto co lec ti vo, par ti lha do por
gru pos de re fe rên cia [Pais (org.), 1999]. Nes te sen ti do, os lo ca is de en con tro, con ví -
vio e so ci a bi li da de são im por tan tes na de fi ni ção e ca rac te ri za ção dos no vos
con su mos.

Estes es pa ços re cre a ti vos cons ti tu em-se como es pa ços de so ci a li za ção, na me -
di da em que fa vo re cem a in te rac ção en tre pa res. Mas tam bém por que, aqui, os jo -
vens agem de acor do com uma or dem ou sis te ma de va lo res que ten de a di fe rir dos
pre do mi nan tes na es fe ra fa mi li ar (Ca la fat, 1999).

Qu an do os jo vens se re ú nem para sair à no i te, es co lhem os lo ca is que mais se
adap tam às suas ex pec ta ti vas es té ti cas e há bi tos re cre a ti vos. Cada es pa ço per mi te e 
su ge re um nú me ro de ac ti vi da des ou um es ti lo de en tre te ni men to, que se tra duz
numa ofer ta adap ta da às exi gên ci as dos cli en tes.

No âm bi to des ta pes qui sa os es pa ços re cre a ti vos que in te res sa re fe rir são so -
bre tu do os ba res, as dis co te cas e as fes tas. Tra ta-se de es pa ços com for te pre sen ça da 
mú si ca e da dan ça. A de co ra ção é mu i to es pe cí fi ca e ao de fi nir aque le es pa ço pro cu -
ra de mar cá-lo de cada um dos ou tros. Pode ain da ha ver fes tas te má ti cas, ge ral men -
te pro mo vi das por mar cas de be bi das — ener gé ti cas ou al coó li cas.

Assim, a iden ti fi ca ção com os lu ga res mo ti va as es co lhas in di vi du a is e de
gru po. E essa iden ti fi ca ção pas sa pe los di ver sos com po nen tes do “am bi en te” da -
que le lu gar: a de co ra ção, a mú si ca, os ou tros que tam bém fre quen tam, a di nâ mi ca
pro pos ta, etc.

As par ti es — rave, dan ce, dj — são even tos cuja or ga ni za ção pode acon te cer
numa de ter mi na da dis co te ca, mas tam bém pode ocorrer nou tro es pa ço cri a do para 
o efe i to, como ten das, ou para isso adap ta do, por exem plo pa vi lhões ou cas te los.
No âm bi to dos no vos con su mos aqui con si de ra dos im por ta ain da des ta car a re cri a -
ção adap ta da des tes am bi en tes em fes tas par ti cu la res, com um ca rác ter mais ín ti -
mo, res tri to e li mi ta do a um de ter mi na do gru po. Ge ral men te em ca sas alu ga das
para o efe i to.

O qua dro 2 sin te ti za a aná li se re la ti va men te aos ti pos de con su mo e es ti los de
vida.
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Ecstasy?…

Embo ra a mais co nhe ci da seja o ecs tasy, o gru po de sig na do por “no vas dro gas” é
bem mais abran gen te e en glo ba ou tras subs tân ci as. Tra ta-se so bre tu do de subs tân -
ci as sin té ti cas (an fe ta mi nas, alu ci no gé ne os e ou tras) cuja com po si ção re sul ta da in -
ves ti ga ção la bo ra to ri al.

Ape sar de uma pri me i ra pes qui sa, ain da ex plo ra tó ria e do cu men tal, ter re ve -
la do um nú me ro pra ti ca men te in fi ni to de subs tân ci as, ne nhum dos en tre vis ta dos
de mons trou ter co nhe ci men to acer ca des ta va ri e da de na ofer ta de pro du tos.

Exis tem di fe ren tes pas ti lhas para pro vo ca rem di fe ren tes sen sa ções: ou para es tar bem 
com a na mo ra da, ou para es tar uma no i te in te i ra a dan çar, ou para con ver sar… o pro -
ble ma é que (…) nun ca se sabe o que está lá den tro. [M, 29 anos, ex-dj]
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Dimensões de análise Consumos Estilos diferenciados

Ecstasy Ecstasy sinónimo de “pastilhas” e não
de MDMA.

Reflexividade dos
consumos

Início dos consumos: curiosidade,
procura de uma normalidade alternativa
à diurna, afirmação e integração,
comunicação e hedonismo.

— Interrupção dos consumos alegando 
a consciência de se tratar de 
sensações artificiais; pode implicar 
afastamento do grupo de 
consumidores.

— Manutenção dos consumos 
ocasionais numa lógica de 
"custo-benefício".

— Aumento dos consumos e 
policonsumo, defendendo ter 
encontrado a verdadeira forma de 
estar e de viver, devolvendo aos não 
consumidores o sentido da 
artificialidade.

Construção de alternativas Consumos associados à pertença a um
universo ou cultura alternativa, que
permite o desenvolvimento de um "ponto 
de vista interior", funcionando como
"lubrificante social".

Consumos dentro de padrões
controlados, mas envolvendo riscos
como a diminuição da intensidade das
sensações em função da continuação
dos consumos.

Espaços e ambientes Predomínio dos consumos em contextos 
recreativos mas que tendem a
extravasar para o quotidiano como
forma de ultrapassar experiências
negativas (medo, sofrimento, dúvida) e
desencadear emoções positivas (prazer, 
euforia, diversão).

Identificação relativa de alguns grupos
com estilos de comportamento, práticas
de diversão (música que ouvem, modo
de dançar) e vestuário, associados aos
consumos de certas substâncias:
ácidos, pastilhas, cocaína.

Práticas tóxicas Perda dos ideais associados a estas
substâncias — ex. "ecstasy, a droga do
amor". Ficando apenas reduzidos a uma 
prática de "encher a cabeça".

Práticas sociais voluntárias que visam
efeitos precisos de alteração dos
estados de consciência e de humor: por
exemplo, medicamentos e consumos
associados.

Quadro 2 Ti pos de con su mo e es ti los de vida dos jo vens con su mi do res de dro gas sin té ti cas



Há mu i ta co i sa, aque las com vá ri os sím bo los e co res — do ves, gol fi nhos, tre vos, etc. —
são co i sas di fe ren tes. Cada uma tem vá ri as subs tân ci as mis tu ra das e quem toma não
faz a mí ni ma ide ia do que con tém. Expe ri men ta, e gos ta da sen sa ção, por isso re pe te
ou vai ex pe ri men tan do ou tras… [M, 26 anos, em pre ga do de café]

Os efe i tos que pro vo ca as su mem para os con su mi do res uma im por tân cia ma i or do
que o co nhe ci men to da sua com po si ção. Mas, mes mo sa ben do que cada “pas ti lha”
re sul ta da com po si ção de vá ri as subs tân ci as quí mi cas tra ba lha das em la bo ra tó rio,
pri vi le gi am-se sem pre as sen sa ções. Vá ri os en tre vis ta dos re fe ri ram mes mo ser
pre fe rí vel nem sa ber qua is os quí mi cos con ti dos nas “pas ti lhas”…

Este des co nhe ci men to da com po si ção das “pas ti lhas” é apa ren te men te par ti -
lha do, tam bém, por aque les que as ven dem. Por isso, os jo vens en tre vis ta dos re fe ri -
ram que só ex pe ri men tan do se per ce bia que tipo de sen sa ções pro vo ca va uma de -
ter mi na da “pas ti lha”. Des ta for ma, é pos sí vel iden ti fi car di fe ren ças, umas que são
vi sí ve is, no for ma to, nos sím bo los, nas co res, e ou tras que são sen ti das, tra du zi das
em di fe ren tes pro pri e da des psi co tró pi cas. No en tan to, es sas di fe ren ças não pa re -
cem en con trar cor res pon dên cia num pa drão que per mi ta as so ci ar um de ter mi na -
do sím bo lo e cor a um de ter mi na do con jun to de efe i tos.

A pes soa vai ex pe ri men tan do e logo se vê; nun ca se en con tram igua is… so bre tu do de
fes ta para fes ta. Algu mas pes so as op tam pe las co res, ou tras pe los sím bo los. Tú li pas,
smi les, fer ra ris, rolls ro i ce, in iang, tele tu bi es, etc. — ape sar do sím bo lo po dem ter vá ri as
co res e efe i tos… pen so que as co res de vem va ri ar com as re ac ções quí mi cas dos pro -
du tos. Vão apa re cen do cada vez mais co i sas e mais for tes. Fa zem pior, tam bém. [M, 23 
anos, es tu dan te uni ver si tá rio]

A com po si ção quí mi ca des tas “pas ti lhas” só pode ser efi caz men te re ve la da em la -
bo ra tó rio. E os re sul ta dos são, por ve zes, sur pre en den tes:

Por exem plo, uma aná li se de la bo ra tó rio fe i ta a duas ou três pas ti lhas mos trou que es -
tas con ti nham: soro fi si o ló gi co, um pro du to para os be bés res pi ra rem me lhor (umas
sa que tas de pó para dis sol ver) e uma gota de LSD. Com esta com po si ção o efe i to não
será gran de, tem de se me ter ou tra(s).

Cada vez está a ser mais ba ra to e a quan ti da de re duz o pre ço. Alguns fa zem ex -
pe riên ci as e as co ba i as é que ex pe ri men tam; quan do se vol ta a com prar diz-se que
aque las não ba te ram ou ba te ram de mais e não se fa zem mais ou al te ra-se a fór mu la,
mas, en tre tan to, já se con su mi ram to das! [M, 28 anos, ex-pro pri e tá rio de dis co te ca]

Mas a com po si ção pode ser mais ou me nos ca se i ra!?

São fá ce is de fa zer, bas ta ter a fór mu la, MDMA em pó e ou tros quí mi cos, for mas… é
fá cil ar ran jar na Inter net. De po is, há pes so as que es tu dam ciên ci as, quí mi ca… De po is
há re ce i tas ca se i ras, com co i sas que te mos em casa e que dá para fa zer pas ti lhas. [M, 23 
anos, es tu dan te uni ver si tá rio]
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Esta ne bu lo sa em tor no das “pas ti lhas” di fi cul ta a di fe ren ci a ção até ao ní vel da sua
no me a ção. Da qui re sul ta que ecs tasy seja si nó ni mo de pas ti lha, mais do que a de sig -
na ção de um pro du to quí mi co (MDMA).

Reflexividade dos consumos

Os la ze res dos jo vens — es pa ços, ac ti vi da des e con su mos — re me tem-nos para
uma vi vên cia al ter na ti va à “nor ma li da de” di ur na, vi vên cia essa mar ca da por va lo -
res como a li ber da de, o he do nis mo, a afir ma ção, a in te gra ção, a re be lião, a
co mu ni ca ção.

Nes te sen ti do, o que leva um jo vem a ini ci ar os con su mos de subs tân ci as psi -
co tró pi cas é a cu ri o si da de, a aven tu ra, a pro cu ra de pra zer, o de se jo de ex pe ri men -
tar as sen sa ções que ouve des cre ver.

Era ir re ve ren te e ti nha cu ri o si da de. Mas ti nha medo da mor te, gos ta va de vi ver. (…)
Ami gos ar ran ja ram e de ram-me. Sou dj, era a dro ga da moda den tro de uma eli te, por -
que a mú si ca de dan ça não pas sa va em mu i tos es pa ços. E como apa re ci am as so ci a das, 
ti nha cu ri o si da de. [M, 25 anos, dj]

Esta trans cri ção ex pres sa ain da a im por tân cia do gru po de per ten ça, ide ia que é re -
for ça da nou tras en tre vis tas. Mas a im por tân cia do gru po na ini ci a ção vai para além 
da in fluên cia. A in te rac ção com ami gos con su mi do res per mi te ob ter in for ma ção e
es cla re ci men to. Ao as sis ti rem aos con su mos vão fa zen do uma apren di za gem para
ini ci a rem as suas pró pri as ex pe riên ci as, du ran te as qua is re ce bem apo io e acom pa -
nha men to. Tra ta-se de um “apa dri nha men to” que per mi te or ga ni zar o pro ces so
que con duz à per ten ça a uma sub cul tu ra da dro ga (Xi ber ras, 1996).

Expe ri men tei com 21 anos, por cu ri o si da de. Sou be por ami gos mais ve lhos, do bar
onde tra ba lha va. Pes so as vi a ja das…

Era uma dro ga só mais fa la da em Lis boa e no Por to, mais para o es pí ri to que
para o cor po… era uma ide ia que des per ta va cu ri o si da de!

Antes de ex pe ri men tar fui pre pa ra do du ran te um mês: ex pli ca ram-me os efe i -
tos que ti nha, as ex pe riên ci as que ti ve ram, boas e más. Assis ti às pes so as a to ma rem,
con ver sa vam co mi go, mas al te ra das — é na tu ral, aqui lo al te ra.

Um dia, numa fes ta par ti cu lar, numa casa, com pes so as mais ve lhas — eu era o
mais novo e era tra ta do como se fos se da fa mí lia. Mú si ca am bi en te. Eu es ta va no sofá,
de ram-se e dis se ram: “se qui se res to mas, se não qui se res não to mas”. Eu to mei.

Tive um de ter mi na do tipo de edu ca ção, que não quer di zer que seja o cer to, mas 
para o que vejo nou tras pes so as, pos so di zer que tive sor te. [M, 24 anos, bar man]

Co me cei mu i to no vi nho e com pes so as adul tas que me ex pli ca ram. Não tive pro ble -
mas. Antes de me ter a pri me i ra pas ti lha es ti ve uma no i te in te i ra a ou vir, já com uns
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co pos va len tes, em fes tas par ti cu la res, vi ven das. Tive a sor te de ter duas se nho ras
(com 30 e tal anos) que me dis se ram o que era e os efe i tos. É di fe ren te de sair com al -
guém que te dá uma pas ti lha e tu to mas por que es tás na onda…

Acho que foi por isso que nun ca tive con su mos ex ces si vos. [M, 28 anos, ex-pro -
pri e tá rio de dis co te ca]

Após o iní cio dos con su mos de “pas ti lhas” de sen ca de ia-se um con jun to de di nâ mi -
cas que ge ram per cur sos di fe ren ci a dos dos con su mi do res. Ces sam os con su mos,
man têm-se oca si o na is ou au men tam, con ju gan do-se com ou tros (po li con su mo).

Para isto mu i to con tri bui a for ma como os con su mi do res de sen vol vem o seu
olhar no que res pe i ta aos pró pri os con su mos e às suas ex pec ta ti vas de vida. Po dem
es tar ple na men te de acor do com o fac to de as sen sa ções sen ti das se rem ar ti fi ci a is.
Po dem ain da mos trar-se am bi va len tes, pro cu ran do en ten der os efe i tos e as sen sa -
ções dos con su mos numa re la ção de “cus to-be ne fí cio”. Po dem, fi nal men te, es ti -
mar ter en con tra do a ver da de i ra for ma de es tar e de vi ver, de vol ven do aos não con -
su mi do res o sen ti do da ar ti fi ci a li da de.

Cla ri fi can do:
Uma pri me i ra ati tu de é a de ci são de in ter rom per os con su mos, o que im pli ca

um cor te com os am bi en tes e com al gu mas pes so as tam bém.

Há dois anos afas tei-me do am bi en te para pa rar de con su mir. Sem pre que con su mia
pro cu ra va aque le es ta do de es pí ri to que sen tia no iní cio. Actu al men te já só dá uma
sen sa ção de peso de cons ciên cia, mal-es tar. As mais for tes, mais quí mi cas, de i tam
mes mo uma pes soa aba i xo. Das úl ti mas ve zes que con su mi, de po is, an da va ir ri ta do,
mal com tudo e com to dos e co mi go pró prio. Não com pen sa e cor tei ra di cal men te. Há
sem pre aque la co i sa do an ti ga men te, aque le bi chi nho, mas não tem nada a ver. [M, 26
anos, em pre ga do de café]

Ou tro tipo de ati tu de re me te para uma con ti nu i da de nos con su mos, ca rac te ri za da
por al gu ma am bi gui da de en tre os efe i tos no ci vos e as sen sa ções agra dá ve is pro vo -
ca dos pe las subs tân ci as psi co tró pi cas.

Já não se usam ri tu a is nes sas co i sas. Antes en qua dra va-se mais no ide al das pes so as.
O ide al do iní cio per di-o tam bém, por que se o man ti ves se ti nha que de i xar de con su -
mir por que não ti nha as pes so as com quem par ti lhar. Por tan to, a pes soa tem de se
adap tar, e tam bém tomo as pas ti lhas que digo que não pres tam. Não de i xo de to mar
por que a pes soa está sem pre na es pe ran ça… E como eu sen ti co i sas mu i to boas…

Pas sei uma fase em que to ma va tan tas pas ti lhas que che guei a um pon to em que 
a re a li da de já es ta va dis tor ci da, da qui lo que eu era, pen sa va e di zia. Sen ti isto. Che -
guei a um pon to, pen sei: algo está mal, já nem sei de que lado é que es tou. Entrei em
de pres são, auto-re cri mi nei-me um bo ca do. Alte ra a pes soa. (…) E nota-se, a ní vel fí si -
co nem por isso, não se de i xa de tra ba lhar nem de fa zer o que tem a fa zer, mas anda-se
per di do. To ma va só nas fes tas, mas há fes tas onde a gen te qui ser. É um bo ca do as sim.

De i xei de to mar. Ago ra, tomo quan do me ape te ce; às ve zes lá exa ge ro… De i xei
de ir a fes tas como ia, vou quan do acho que vale a pena. E quan do vou a fes tas
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con su mo, se não o que é que uma pes soa ia lá fa zer? — não dá para ter uma con ver sa,
está tudo para o mes mo. [M, 24 anos, bar man]

Fi nal men te, pode iden ti fi car-se a re fe rên cia ao re cur so às dro gas como apre sen tan -
do van ta gens para o in di ví duo que o im pe dem de que rer aban do nar os con su mos e 
que lhe di fi cul tam tam bém o en ten di men to de um modo de vida sem dro gas.

As pas ti lhas dão-nos uma nova pers pec ti va de vida, vêem-se as co i sas de for ma di fe -
ren te, pa re cem mais re a is. Quem diz o con trá rio nun ca ex pe ri men tou, se ex pe ri men -
tas sem… re pe ti am. [F, 20 anos, em pre gada de bar e es tu dan te]

Cada vez que meto uma pas ti lha sin to que sou di fe ren te dos ou tros to dos. Cla ro que
isso é im por tan te para mim, de tes to sen tir-me mais uma… Faz-me im pres são pen sar
que há pes so as que só vi vem com o seu lado ra ci o nal, quan do se mete uma pas ti lha o
efe i to está lá e não se pode fa zer nada para o con tro lar, é li ber ta dor. [F, 19 anos,
es tu dan te]

Qu an do se está com a moca vê-se tudo com uma luz di fe ren te, não se tem pas sa do
nem fu tu ro, vive-se o mo men to pre sen te. So mos mais do que nós pró pri os e com pra -
zer e di ver ti men to. Qu an do se está em gru po, as sen sa ções são par ti lha das. E há tem -
po e dis po si ção para essa par ti lha. Nou tros gru pos fal ta tem po e o que par ti lhar, (…)
por que to dos an dam a cor rer e a pen sar no fu tu ro… [M, 21 anos, de se nhis ta de
mol des]

Impor ta da qui des ta car que as dro gas po dem con tri bu ir para a es tru tu ra ção da
iden ti da de do in di ví duo, ex pres sa no ca rác ter re fle xi vo dos con su mos. Ou seja, to -
das as ac ti vi da des quo ti di a nas e as suas cir cuns tân ci as são re fle xi va men te automo -
ni to ra das e essa mo ni to ra gem tem ca rac te rís ti cas dis cur si vas.

É nes te sen ti do que de vem ser en ten di das as in ter pre ta ções dis cur si vas dos
ac to res so bre a na tu re za e as ra zões do seu com por ta men to, en quan to con su mi do -
res de subs tân ci as psi co ac ti vas (Gid dens, 1994).

A construção de alternativas

Os es pa ços de la zer re fe ri dos e os con su mos as so ci a dos re fe ren ci am es ti los de vida
que se ins cre vem em ló gi cas al ter na ti vas de li ber ta ção e de iden ti fi ca ção. Em con -
jun to pa re cem fun ci o nar como “um ca ta li za dor para que a ju ven tu de e a li ber da de
se unam”, na ex pres são de Ra mi rez ci ta do por Pais (1999: 254).

Tra du zem a pro cu ra de um es ca pe ao quo ti di a no, uma for ma de cri ar e ex -
pres sar in de pen dên cia face ao gru po fa mi li ar, um in te res se em atin gir es ta dos mais 
ele va dos de bem-es tar e de re a li za ção, uma for ma de ul tra pas sar ini bi ções e de fa ci -
li tar a co mu ni ca ção. O que sig ni fi ca que os con su mi do res não se en tre gam ape nas a 
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prá ti cas de in to xi ca ção, an tes, en quan to gru po, de sen vol vem um “pon to de vis ta
in te ri or” ex pres so na per ten ça a um uni ver so ou cul tu ra al ter na ti va (Xi ber ras,
1996).

Há um au men to das sen sa ções de bem-es tar, de con fi an ça em si pró prio, de op ti mis -
mo, de di ver ti men to, de ener gia, de fe li ci da de, de po der, de pra zer… Se po des am -
pliar os pra ze res nor ma is da vida, por quê con ti nu ar a re cu sar?… [M, 22 anos,
em pre ga do de café]

A ma i or par te dos uti li za do res de subs tân ci as psi co ac ti vas en tre vis ta dos con so -
mem-nas den tro de pa drões con tro la dos, ape sar dis so su je i tan do-se aos ris cos ine -
ren tes ao seu con su mo. Como, por exem plo, a di mi nu i ção da in ten si da de das sen -
sa ções em fun ção da con ti nu i da de dos con su mos.

Nas so ci e da des mo der nas com ple xas, al ta men te di fe ren ci a das, exis tem
múl ti plos gru pos so ci a is com nor mas pró pri as (Bec ker, 1991). Os gru pos de con -
su mi do res de psi co tró pi cos não im pli cam ape nas a en tre ga às prá ti cas de in to xi -
ca ção. Impli cam tam bém, e so bre tu do, per ten cer a um uni ver so ou cul tu ra
al ter na ti vos.

As so ci a li za ções que en vol vem o con su mo de dro gas pren dem-se, es sen ci al -
men te, com a sua fun ção de “lu bri fi can te so ci al”8 e re me tem para uma ren ta bi li za -
ção em ter mos psi cos so ci a is dos efe i tos psi co tró pi cos. Ou seja, os con su mi do res
pre ten dem ren ta bi li zar a de si ni bi ção e as fa ci li da des co mu ni ca ti vas en quan to efe i -
tos das “pas ti lhas”, para além dos pró pri os con su mos.

O ecs tasy dá aqui lo que as pes so as não têm hoje em dia: além de te rem autocon fi an ça e
gos ta rem de las pró pri as é te rem al gu ma co i sa em que se re a li zem. Ou tra ba lham, ou
es tu dam, por que a so ci e da de as sim os obri ga, mas de po is que rem é ex tra va gân cia, e
en con tram isso nes te tipo de dro gas, por que as leva para ou tro mun do com ple ta men -
te di fe ren te. [M, 28 anos, ex-pro pri e tá rio de dis co te ca]

Mo di fi quei-me mu i to para o meu pró prio bem, a ní vel so ci al, a ní vel de li ber da de de
ex pres são, de li ber da de men tal. Aju dou-me imen so.

Era uma pes soa re tra í da, pas sei a di zer o que que ria sem me dos ne nhuns —
mes mo quan do não con su mo! Le vei as pes so as a gos ta rem de mim e a res pe i ta -
rem-me como eu sou. Não tem a ver com a dro ga, mas com a mi nha pes soa e tor nei-me 
as sim com o ecs tasy. Sen ti co i sas que não acha va ca paz de sen tir e es sen ci al men te di -
zer co i sas que não era ca paz de di zer. Ten to sem pre ir bus car um bo ca di nho dis so. [M,
24 anos, bar man]

Do pon to de vis ta in di vi du al, o uso de dro gas pa re ce es tar li ga do a um ul tra pas sar
das ex pe riên ci as ne ga ti vas (dor, medo, can sa ço, dú vi da, de ses pe ro, etc.) e a um im -
pul si o nar das emo ções po si ti vas (pro cu ra per ma nen te de es ta dos de eu fo ria e de
pra zer). Da qui re sul ta um es tí mu lo das ca rac te rís ti cas de de pen dên cia que, no en -
tan to, não são re co nhe ci das pe los en tre vis ta dos (Tor res, 1999).
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Não é um ví cio. Ví cio é quan do a gen te está a fa zer as co i sas e não sabe por quê, nem se -
quer pen sa nis so. Qu an do vou a uma fes ta pen so, pen so se te nho al gu ma co i sa para
fa zer no ou tro dia, é pre ci so des can sar. Os ca sos com pli ca dos pas sam um bo ca do pela
pes soa, que quan do vê que se está a com pli car deve pa rar — como eu.

Para o pes so al novo é su per nor mal ir para as fes tas ao fim-de-se ma na e ir para o 
tra ba lho de se ma na. Con ti nu am com a mes ma vida a mes ma con ver sa: fes tas e mo cas. 
Acho que este rit mo afas ta, se ca lhar, as pes so as da re a li da de mun da na em que nós es -
ta mos. Se ca lhar não olham para o te le jor nal, não sa bem o que é que se pas sa; even tos
cul tu ra is, nin guém vai; ci ne mas, nin guém vai. Se ca lhar to dos vão a es tas fes tas por -
que pre fe rem a es tar num bar onde não co nhe cem nin guém ou a es tar em casa
so zi nho…

É pre ci so di zer não, sa ber es tar so zi nho, tam bém. Já per di mu i tos ami gos as sim. 
Mas há os ami gos-ami gos e os ami gos-da-dro ga. [M, 24 anos, bar man]

A iden ti fi ca ção de di fe ren tes gru pos que fre quen tam es tes am bi en tes de la zer é
algo que não me re ce mu i ta aten ção por par te dos in di ví du os en tre vis ta dos. Ape -
nas um apon ta al guns tra ços dis tin ti vos, que as pes so as ten dem a man ter nou tros
con tex tos.

Impor ta re al çar que os es ti los de vida cons tru í dos a par tir de ba ses al ter na ti -
vas apre sen tam, ain da as sim, um ris co que é cal cu la do e con tro la do.

Os espaços e ambientes

A or ga ni za ção e apro pri a ção do es pa ço é um dos me i os para apre en der a iden ti da -
de e re la ção dos gru pos so ci a is que aí se en con tram. Os es pa ços dos no vos con su -
mos e de la zer “… têm a pro pri e da de de se en con tra rem em re la ção com to dos os
ou tros, ao mes mo tem po que sus pen dem, ne u tra li zam e in ver tem o con jun to de re -
la ções que es ses ou tros es pa ços ma ni fes tam” (Sil va no, 2001: 73).

Nes te sen ti do, con si de ran do o es pa ço como ex pres são de pos si bi li da des co -
lec ti vas, im por ta aqui des ta car o fac to de os con su mos te rem uma ex pres são pre do -
mi nan te em fes tas — de aces so mais ou me nos res tri to — mas que ten de a ex tra va -
sar esse do mí nio, pas san do para o quo ti di a no.

Estes es pa ços e am bi en tes de la zer cons ti tu em-se, as sim, como ver da de i ros
“ter ri tó ri os psi co tró pi cos”, fun ci o nan do como atrac to res e con cen tra do res de in di -
ví du os com um in te res se co mum: as “pas ti lhas” (Fer nan des, 1998).

Práticas tóxicas

A exis tên cia de prá ti cas so ci a is vo lun tá ri as que vi sam efe i tos pre ci sos, so bre tu do no
que diz res pe i to à al te ra ção dos es ta dos de cons ciên cia e ao ul tra pas sar de bar re i ras
so ci a is (co mu ni ca ção, ini bi ção, re la ci o na men to), foi bas tan te no tó ria nas en tre vis tas.
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So bre tu do quan do se re fe rem à for ma como a ba na li za ção (como foi ca rac te ri -
za da) des tes con su mos ex tra po lou os es pa ços e am bi en tes ini ci a is. Mas tam bém na
for ma como al guns me di ca men tos são usa dos para fins re cre a ti vos. E mes mo na
per da dos ide a is as so ci a dos ao ecs tasy (“dro ga do amor”), mais pre sen tes no iní cio
dos con su mos.

A ques tão pa re ce pren der-se com os ob jec ti vos pre ten di dos: bem-es tar in di -
vi du al e so ci al. Ilu são que pa re ce re sul tar do fac to de os con su mos se rem par ti lha -
dos em gru po, num mes mo es pa ço e con tex to.

Tra ta-se de um con jun to de prá ti cas tó xi cas que se tra du zem em ac ti vi da des
que vi sam pos si bi li tar os me i os para al te rar os es ta dos de cons ciên cia e de hu mor.
Estes me i os pas sam pe las “pas ti lhas” de ecs tasy, mas tam bém pela con ju ga ção de
ou tras subs tân ci as — po li con su mos: “cock ta ils” de me di ca men tos com ou sem be -
bi das al coó li cas.

Nes tas prá ti cas tó xi cas o que im por ta é “en cher a ca be ça”!

Novos consumos em ambientes de lazer: risco cultivado

As di fe ren tes di nâ mi cas de trans for ma ção dos con su mos e as ten dên ci as que elas
pro vo cam na evo lu ção dos am bi en tes de la zer con fi gu ram um qua dro di ver si fi ca -
do e, por ve zes, con tra di tó rio de con di ções de exis tên cia e mo dos de vida dos jo -
vens. Essa di ver si da de cru za-se com os sis te mas va lo ra ti vos que os jo vens cons -
troem e que se ex pres sam nos am bi en tes de la zer, nas ac ti vi da des re cre a ti vas e nos
con su mos psi co tró pi cos as so ci a dos.

A apre en são des tes as pec tos re ve la-se, en tão, de par ti cu lar im por tân cia no
en ten di men to das re la ções en tre as mu dan ças so ci a is glo ba is e a com ple xi fi ca ção
da tri lo gia con su mi dor / subs tân cia / con tex to de con su mo. A aná li se da in for ma -
ção for ne ci da pe las en tre vis tas (tra ta da de for ma mais sis te má ti ca no pon to ante -
rior) evi den cia al guns as pec tos es sen ci a is que im por ta aqui des ta car, ar ti cu lan do
com os três ei xos de aná li se de fi ni dos.

Os con su mos ins cre vem-se em am bi en tes de ris co da mo der ni da de, com re fle -
xos nos es ti los de vida dos jo vens. Gid dens (1994) iden ti fi ca nos con tex tos da mo -
der ni da de tar dia no vas for mas de frag men ta ção e dis per são, don de re sul ta um cli -
ma de in de fi ni ção em que to das as pos si bi li da des se en con tram em aber to. Isto é,
am bi en tes de ris co onde se ins cre vem as es co lhas e a cons tru ção de es ti los de vida.

Os con su mos de subs tân ci as sin té ti cas ins cre vem-se no que Gid dens cha ma
“sec to res de es ti los de vida”, na me di da em que cor res pon dem a um con jun to de
prá ti cas que têm lu gar numa par te do to tal de es pa ço-tem po do jo vem, cor res pon -
den do a cer tas oca siões, por con tras te com as res tan tes. Ge ral men te são no i tes de
fins-de-se ma na em que são pro mo vi das as “fes tas da mal ta nova” (como di zia um
dos en tre vis ta dos) — rave par ti es, dan ce par ti es, dj par ti es, etc.

A mas si fi ca ção e ba na li za ção dos con su mos nos úl ti mos dez anos no nos so
país — pre sen te no dis cur so dos en tre vis ta dos e em au to res como Vi a na (2002) —
en con tra tam bém ex pres são na pró pria ati tu de face a es ses con su mos e às subs tân -
ci as, tra du zin do-se na ide ia de au sên cia de re la ção pro ble má ti ca com a dro ga que
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se dis tan cia do es te reó ti po do “to xi co de pen den te”. Antes, acen tua a va lo ri za ção
de uma ima gem de jo vi a li da de, ener gia, moda, di ver são com ami gos. Ou seja, os
con su mos re cre a ti vos de dro gas sin té ti cas re fe rem-se a um tipo de com por ta men to
so ci al que ocor re ge ral men te em con tex to gru pal, as so ci a do a am bi en tes fes ti vos,
es pa ços for ma is e in for ma is de mú si ca e dan ça. Tra ta-se pois de mo ti va ções para o
con su mo que as sen tam em de ter mi na dos ti pos de in te rac ções so ci a is e ac ti vi da des
lú di cas, com o pro pó si to de ge rar re la xa men to, de si ni bi ção, eu fo ria e di ver são.

To dos os en tre vis ta dos le gi ti ma ram a ex pe riên cia e a con ti nu i da de des te tipo
de prá ti cas. Pa ra le la men te, re ve la ram a cons ciên cia da car ga ne ga ti va e des vi an te,
em ter mos so ci a is e le ga is, as so ci a da aos com por ta men tos de con su mo de psi co tró -
pi cos. O que re flec te uma cer ta am bi gui da de nor ma ti va. Mas a re la ti vi da de do des -
vio re me te-nos ain da para o fac to de que, es pe ci fi ca men te no caso des tes con su -
mos, o des vio cor res pon de a uma es co lha do ac tor so ci al, é vo lun tá rio. E é va lo ri za -
do en quan to tal, por que se con si de ra psi co lo gi ca men te com pen sa dor. A ace i ta ção
do ris co é tam bém um dos re qui si tos da ex ci ta ção e da aven tu ra.

É nes te sen ti do que se pode con si de rar que as so ci a do a es tes con su mos exis te
um ris co cul ti va do. A ní vel emo ci o nal o ris co cul ti va do en vol ve três ti pos fun da -
men ta is de ati tu des:
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Dimensões de análise Conteúdos observacionais

Práticas e contextos — Consumos associados aos espaços recreativos de lazer nocturno: 
bares, discotecas, festas (mais ou menos privadas). Espaços onde são 
efectuadas trocas comerciais de “pastilhas”, através de redes de 
conhecimentos.

— Cenários de lazer com um elemento essencial — a música que — através 
das acções psicotrópicas das substâncias ingeridas, pode ampliar ou 
reduzir os efeitos ao nível da expressão, motricidade, sentidos, 
afectividade.

— Conjunto de práticas que têm lugar numa parte  do total de 
espaço-tempo do jovem: festas organizadas nas noites de 
fim-de-semana (rave parties, dance parties, dj parties).

— Ambiguidade normativa entre uma legitimação dos consumos por parte 
dos consumidores e a carga social negativa associada a estas práticas.

Representações e atitudes Risco cultivado:
1) exposição voluntária ao risco: curiosidade;
2) consciência dessa exposição: identificação dos riscos associados ao 

consumo e ao desconhecimento da composição química das “pastilhas”;
3) expectativa de ultrapassar o risco: os que desistem e os que insistem 

na procura de sensações mais elevadas.
— A substância é encarada como facilitadora da comunicação, pelo que 

assume um papel determinante na interacção desenvolvida naqueles 
espaços e que se pretende prolongar para além da duração dos efeitos 
dos consumos.

— O carácter voluntário dos consumos, assente na busca de um estado 
mais elevado de bem-estar consigo e com os outros, parece ser 
reforçado pela ausência de síndromas de abstinência.

— Os indivíduos questionam e redefinem as suas práticas e consumos — 
"plasticidade simbólica".

Quadro 3 Prá ti cas e re pre sen ta ções dos jo vens so bre con su mos de dro gas sin té ti cas



— ex po si ção vo lun tá ria ao pe ri go, ex pres sa no sen ti men to de cu ri o si da de;
— cons ciên cia des sa ex po si ção, no tó ria na iden ti fi ca ção das con se quên ci as car di o -

ló gi cas e ne u ro ló gi cas das subs tân ci as sin té ti cas e das in cer te zas face à sua
com po si ção;

— ex pec ta ti va mais ou me nos cons ci en te de o ul tra pas sar, pre sen te na ati tu de de
quem se afas tou para evi tar os con su mos, mas tam bém de quem con ti nua ou
só re du ziu in sis tin do na bus ca de sen sa ções mais ele va das.

A aber tu ra de pos si bi li da des de es co lhas in te ra ge com a plu ra li za ção dos con tex tos 
de ac ção e daí pa re ce re sul tar que o es pa ço-tem po des tas ac ti vi da des se di la ta. Pas -
san do em al guns ca sos a as su mir-se como ver da de i ros es ti los de vida — por exem -
plo, o es ti lo de ves tir que se en con tra em fes tas de dis co te ca é o mes mo que se en -
con tra no dia-a-dia de quem as fre quen ta, ou a co in ci dên cia de es ti los de mú si ca
que se ouve no car ro e na dis co te ca ou nas fes tas. Mas mes mo aqui a ati tu de re me te
ain da para a no ção de ris co cul ti va do. So bre tu do por que se man tém a pre mis sa re -
la ti va à ex pec ta ti va de ul tra pas sar os pe ri gos.

Esta pos tu ra pode ter a ver com di ver sos fac to res, no me a da men te com o fac to 
de os re la tos de pro ble mas as so ci a dos às dro gas sin té ti cas che ga rem es sen ci al men -
te atra vés dos mass me dia, logo, o efe i to de pro xi mi da de psi co ló gi ca não se faz sen -
tir, são ape nas no tí ci as. Ou tro dos fac to res pode ter a ver com os re la tos mais pró xi -
mos que se ou vem não es ta rem re la ci o na dos, de for ma di rec ta e ine quí vo ca, com os 
con su mos — veja-se o exem plo do ál co ol, cuja as so ci a ção com o ecs tasy co me çou
por ser pro i bi da e hoje é prá ti ca cor ren te.

De fac to, as con se quên ci as são di fí ce is de de ter mi nar por que não se rão li ne a -
res ou di rec tas, an tes vão ser in flu en ci a das por ou tros fac to res in di vi du a is (psi co ló -
gi cos, ge né ti cos e so ci a is) de quem con so me. Isto in tro duz gran des va ri a ções e di fi -
cul da des acres ci das na de ter mi na ção dos fac to res de ris co as so ci a dos a uma subs -
tân cia. Di fi cul da de acres ci da ain da pe las in cer te zas quan to à com po si ção quí mi ca
de cada “pas ti lha” (ain da que apa ren te men te igua is — na for ma, sím bo lo e cor).

Re la ti va men te a es tas ques tões al guns en tre vis ta dos con si de ram o vo lu me de 
in for ma ção su fi ci en te. No en tan to, re i vin di cam me nor re pres são e ma i or acom pa -
nha men to, de sig na da men te cri an do con di ções para que as “pas ti lhas” pu des sem
ser ana li sa das e a sua com po si ção de ter mi na da. Ge ral men te esta prá ti ca só se ve ri -
fi ca após rus gas e apre en sões, e se al gu mas re ve lam ser “ape nas” as pi ri nas, ou tras
há que na sua com po si ção in clu em es tric ni na. Mas, se es tas ques tões se agu di zam
nes te tipo de subs tân ci as, de las não são ex clu si vas e co lo cam-se tam bém para dro -
gas como a co ca í na, he ro í na ou ha xi xe, onde tam bém há pro du tos de cor te (pó de
tal co ou Aspe gic, por exem plo).

Con si de rar o su je i to como agen te sig ni fi ca, em ter mos de aná li se, dar aten ção
à sig ni fi ca ção que os pró pri os atri bu em às suas prá ti cas e, mais es pe ci fi ca men te, às
di nâ mi cas im pli ca das nos es ti los de vida as so ci a dos aos con su mos — di nâ mi cas de 
ac ção, in te rac ção e mo ti va ci o na is.

Os com por ta men tos en con tram-se aber tos às di ver sas pos si bi li da des e são
su je i tos à re fle xi vi da de pro du zi da pe los in di ví du os. Nes te sen ti do, os mo dos de
con du ta al ter na ti vos, nos qua is se ins cre vem as sub cul tu ras do uso de dro gas,
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en con tram-se em ten são com os sis te mas de nor mas do mi nan tes. Por isso são co no -
ta dos ne ga ti va men te face à nor ma li da de per ce bi da. Esta car ga ne ga ti va é iden ti fi -
ca da, mas não ace i te pe los en tre vis ta dos, como atrás se re fe riu.

A per cep ção di fe ren ci a da em fun ção da po si ção ocu pa da face a uma or dem e
sis te ma de va lo res fa mi li ares re sul ta do sig ni fi ca do par ti cu lar que ad qui rem as
prá ti cas para quem as pro ta go ni za. Esse sig ni fi ca do, por ve zes, re sul ta da in te rac -
ção en tre os pró pri os in di ví du os e o acto en quan to sím bo lo — re fe rên cia ao lon go
das en tre vis tas ao “ide al” e ao “bem-es tar” re la ci o na do com o ecs tasy.

Com efe i to, o fac to de esta subs tân cia ser en ca ra da como fa ci li ta do ra da co -
mu ni ca ção faz com que as su ma um pa pel de ter mi nan te na in te rac ção que se de -
sen vol ve na que les es pa ços. E esta “mais-va lia” co mu ni ca ci o nal e re la ci o nal é vis ta
como um va lor a per pe tu ar para além dos con su mos, da du ra ção dos efe i tos. Aliás,
no es pa ço de di ca do a per gun tas e res pos tas do site ecs tasy. org é pre ci sa men te essa a
in di ca ção dada:

… apren de com a ex pe riên cia: re flec te como te sen ti as com o E e o que está di fe ren te,
de po is ten ta re ter a mes ma pers pec ti va sem a dro ga.9

Xi ber ras (1997) iden ti fi ca duas ori en ta ções tí pi cas que re sul tam dos efe i tos das
subs tân ci as e tam bém tra du zem uma de ter mi na da per ten ça: a “uto pia da cri a ti vi -
da de” ou a pro cu ra de “pa ra í sos ar ti fi ci a is”; o “pe sa de lo da mor te” ou a con fron ta -
ção com “in fer nos ar ti fi ci a is”. Os con su mos de “pas ti lhas” pa re cem apon tar mais
no sen ti do da pri me i ra das ori en ta ções de fi ni das pela au to ra. O fac to de esta dro ga
não apre sen tar sín dro mes de abs ti nên cia com pa rá ve is com ou tras (das qua is a he -
ro í na é o exem plo ex tre mo), acen tua o ca rác ter vo lun tá rio dos con su mos as sen te na 
re fe ri da bus ca de um es ta do mais ele va do de bem-es tar — con si go pró prio e com os 
ou tros. Por isso o ide al apro xi ma-se mais dos pa ra í sos ar ti fi ci a is do que dos
in fer nos.

A cons tru ção re fle xi va da iden ti da de pes so al pode iden ti fi car-se no dis cur so
dos in di ví du os ao ques ti o na rem e até re de fi ni rem as suas prá ti cas e con su mos. Isto
re pre sen ta al te ra ções nas suas dis po si ções para agir face às “pas ti lhas”, de fi ni das
em fun ção de uma di ver si da de de pos si bi li da des e in cer te zas — con fi an ça e ris co.

Para Gid dens, so mos a pri me i ra ge ra ção a vi ver numa so ci e da de cos mo po li ta 
glo bal. As me ga fes tas a que se tem vin do a fa zer re fe rên cia po dem ser en ten di das
como ex pres são da re la ção de fe nó me nos glo ba is com con tex tos es pe cí fi cos, onde
os in di ví du os cons troem as suas iden ti da des pes so a is. Para ilus trar im por ta re al -
çar o fac to, re fe ri do com fre quên cia nas en tre vis tas, de al gu mas das pri me i ras “pas -
ti lhas” ex pe ri men ta das se rem tra zi das por “pes so as vi a ja das”.

Pre ten dia-se aqui apre en der o pro jec to dos ac to res, ma ni fes to na qui lo que
lhes dá sen ti do — as suas cren ças e os seus ob jec ti vos. Impor ta pois des ta car, como
exem plo, o fac to de al guns en tre vis ta dos op ta rem a cer ta al tu ra por uma di mi nu i -
ção do con su mo de vi do a um au men to do em pe nho e do grau de exi gên cia na sua
ac ti vi da de pro fis si o nal. Ou o medo, tam bém re fe ri do; medo de mor rer, medo das
re ac ções que as dro gas pro vo cam.

Impor ta re fe rir ain da, como exem plo da re fle xi vi da de exer ci da so bre a ac ção,
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as me tas de tipo não ma te ri al que al gu mas das en tre vis tas tão bem re ve lam. So bre -
tu do ao re fe ri rem que me lho ram as ca pa ci da des co mu ni ca ci o na is, re la ci o na is e
auto-es ti ma. Ou quan do re fe rem a cons tan te bus ca da sen sa ção ini ci al men te sen ti -
da, ex pli can do a di fi cul da de em re pe tir tal sen sa ção com as al te ra ções das “pas ti -
lhas” e es que cen do que nos efe i tos psi co tró pi cos as al te ra ções dos con su mi do res
tam bém in ter fe rem na que le que é o efe i to fi nal.

Por tudo isto, a cons ti tu i ção da iden ti da de pes so al e da ac ti vi da de quoti -
diana, ex pres sa nas es co lhas de es ti los de vida, deve en tão ser en ten di da no qua -
dro das no vas for mas de frag men ta ção, dis per são, aber tu ra da vida so ci al e da
plu ra li za ção dos con tex tos de ac ção. Gil ber to Ve lho con si de ra tra tar-se de pro -
jec tos in di vi du a is ela bo ra dos den tro de um cam po de pos si bi li da des (his tó ri -
cas, cul tu ra is e bi o grá fi cas) ex pres sos nos vá ri os mun dos ou es fe ras so ci a is em
que par ti ci pam “… com ma i or ou me nor grau de ade são, de sem pe nhan do pa -
péis e vi ven do si tu a ções so ci a is es pe cí fi cas” (1999: 22). Ao des lo ca rem-se per -
ma nen te men te en tre am bi en tes e ex pe riên ci as va ri a das e por ve zes con tra di tó -
ri as, re ce bem es tí mu los di fe ren ci a dos don de re sul tam fe nó me nos de me ta mor -
fo se so ci al que se tra du zem numa ma i or ca pa ci da de (a que Gil ber to Ve lho cha -
ma “plas ti ci da de sim bó li ca”) de se apo i a rem em do mí ni os di fe ren tes para a
cons tru ção e cons ciên cia da sua iden ti da de, de for ma com ple xa e mul ti fa ce ta da
(Ve lho, 1994).

O con tex to dos no vos con su mos e o sig ni fi ca do que os in di ví du os lhes atri -
buem tra duz uma fa i xa es pe cí fi ca de com por ta men tos ur ba ni za dos. Tra ta-se de
es pa ços de la zer de ter mi na dos, com vi si bi li da de pú bli ca, onde têm lu gar as ac ti -
vi da des as so ci a das às no vas dro gas: co mér cio, con su mo, di ver são — dis co te cas,
fes tas.

Nes te sen ti do, o con tex to é o ce ná rio de ac ção a que os in di ví du os re cor rem
para ori en tar a sua in te rac ção com os ou tros. O que pres su põe a exis tên cia de re -
gras de ocu pa ção e mo vi men to nes se es pa ço. Este as pec to é par ti cu lar men te no tó -
rio no que se re fe re à aqui si ção de “pas ti lhas”. Estas tran sac ções são efec tu a das nos
pró pri os es pa ços de la zer, atra vés de re des de co nhe ci men tos — con tra ri a men te a
ou tras subs tân ci as, em que se re cor re a ou tros có di gos e lo ca is es pe cí fi cos (ba ir ros,
por exem plo).

O es pa ço fixa as ca rac te rís ti cas do gru po, o que pode ex pli car as di fe ren tes
for mas de ves tir numa fes ta tran se, por exem plo (Halb wachs, 1950; Sil va no, 2001).
Ou tro exem plo que ilus tra esta ide ia tem a ver com os ba res que são fre quen ta dos
ape nas por de ter mi na do gru po que se dis tin gue por um con jun to de ca rac te rís ti cas 
que vão des de a for ma de ves tir à mú si ca que ou vem ou às prá ti cas de la zer e
con su mos.

Ele men to es sen ci al des tes ce ná ri os de la zer é a mú si ca, que atra vés das ac ções 
psi co tró pi cas das subs tân ci as in ge ri das pode am pli ar ou re du zir os efe i tos ao ní vel
da ex pres são, mo tri ci da de, sen ti dos, afec ti vi da de. Esta du pla re la ção da mú si ca
com as pro pri e da des psi co tró pi cas das subs tân ci as e com a pró pria no ção de la zer
as so ci a do a es tes am bi en tes foi tra du zi da por um dos en tre vis ta dos: “A mú si ca
puxa mes mo pela moca”.

Pa re ce-nos, no en tan to, que quer ao ní vel dos con su mos, quer ao ní vel dos
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con tex tos se está a ve ri fi car uma ge ne ra li za ção. Ou seja, a es pe ci fi ci da de de de ter mi -
na dos con tex tos de di ca dos a de ter mi na dos con su mos ten de a es ba ter-se e a ati tu de
dos con su mi do res faz com que ex tra va sem para ou tros con tex tos. So bre tu do por que 
os in di ví du os atra ves sam cons tan te men te as fron te i ras, de sem pe nhan do di fe ren tes
pa péis so ci a is, de acor do com con tex tos e si tu a ções.

Conclusão

A vida so ci al en con tra-se di vi di da en tre o es pa ço e o tem po for ma is de di ca dos ao
tra ba lho, ao es tu do, à fa mí lia, e o es pa ço e tem po de di ca dos aos ami gos, ao gru po a
que se per ten ce e à pro cu ra de ac ti vi da des re cre a ti vas. Para mu i tos jo vens, a di ver -
são e o la zer são o tem po de co nhe ce rem o seu pró prio gru po de ami gos e para apre -
ci a rem ac ti vi da des as so ci a das com a mú si ca e a dan ça. Estes ce ná ri os en qua dram
am bi en tes de ris co den tro dos qua is os in di ví du os po dem pôr em ca u sa re cur sos e
as suas vi das, atra vés de ac ti vi da des pe ri go sas.

Os ris cos vo lun ta ri a men te cor ri dos di fe rem da que les que de ri vam dos cons -
tran gi men tos da vida so ci al ou de ou tros es ti los de vida adop ta dos. Po rém, esta di -
fe ren ci a ção é pou co ní ti da, já que a adop ção ac ti va de cer tos ti pos de ris co — como
o con su mo de subs tân ci as psi co tró pi cas — pode pas sar pela va lo ri za ção des ses ris -
cos em si mes mos, de mons tran do uma cer ta co ra gem. Assim, no ris co cul ti va do, a
co ra gem é de mons tra da como uma qua li da de que é pos ta à pro va, por que de li be -
ra da men te con fron ta da com o pe ri go. Da qui re sul ta uma bus ca de emo ções for tes,
de sen sa ções de po der e, so bre tu do, de con tras te com a ro ti na.

A pro gres si va re la ção dos jo vens com as dro gas le ga is e ile ga is — ál co ol, “pas -
ti lhas”, etc. — ar ras ta con si go, em si mul tâ neo, um pro ces so de “nor ma li za ção”
des se uso, par ti cu lar men te em cer tos am bi en tes. Nes te sen ti do, os jo vens con su mi -
do res não se vêem a si pró pri os como ten do um pro ble ma de dro gas. É, pois, mu i to
im por tan te trans for mar a ima gem que tra di ci o nal men te se as so cia ao con su mi dor
de dro gas como um ele men to de am bi en tes mar gi na is ou (auto)ex clu í do dos am -
bientes for ma is.

Por um lado, cor rer cer tos ris cos na bus ca de um dado es ti lo de vida é ace i te.
Por ou tro, os pe ri gos que apre sen tam são vis tos como de ma si a do re mo tos do meio
en vol ven te da pes soa para se rem con tem pla dos se ri a men te como uma pos si bi li da -
de real. Então, a emo ção que se pode ob ter ao cul ti var o ris co de pen de da ex po si ção
de li be ra da à in cer te za, per mi tin do às prá ti cas as so ci a das aos no vos con su mos em
am bi en tes de la zer de mar car-se das ro ti nas da vida co mum.

Si tu a ções des tas tor nam pos sí vel aos en tre vis ta dos a de mons tra ção de co ra -
gem, fle xi bi li da de, ha bi li da de e ini ci a ti va, es tan do cons ci en tes dos ris cos im pli ca -
dos no que fa zem, mas usan do-os para cri a rem algo que fal ta às cir cuns tân ci as da
sua ro ti na. Tal como re fe re Gil ber to Ve lho, tra ta-se de di ver sas di men sões, pla nos,
mun dos so ci a is que, atra vés da ac ção dos in di ví du os que os atra ves sam, se to cam,
cru zam, re la ci o nam, mas que não se con fun dem; an tes aju dam a cons tru ir a sua
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iden ti da de, com ple xa mas fle xí vel. Ou, tal como Gid dens de fen de, o ris co cul ti va -
do con ver ge com al gu mas das ori en ta ções mais bá si cas da mo der ni da de: a ca pa ci -
da de de per tur bar a fi xi dez das co i sas, de abrir no vos ca mi nhos.

Notas

1 Indi ca dor des ta mas si fi ca ção é a exis tên cia na Inter net de di ver sos si tes re la ci o na -
dos com in for ma ções ge né ri cas acer ca de vá ri as dro gas ou so bre uma subs tân cia
em par ti cu lar — ex.: http://ecs tasy.org

2 http://ecs tasy.org/qan da/wha ti se.htlm
3 A pes qui sa in ti tu la da “No vas dro gas: ris co cul ti va do” foi re a li za da no âm bi to de

um pro to co lo en tre o CIES (Cen tro de Inves ti ga ção e Estu dos de So ci o lo gia), o
IPDT (Insti tu to Por tu guês da Dro ga e da To xi co de pen dên cia) e a ESEL (Esco la Su -
pe ri or de Edu ca ção de Le i ria). 

4 Hen ri ques (1999). 
5 Urba ni da de como “for ma de vida ten den ci al men te pre do mi nan te e em cons tru ção

per ma nen te no mun do oci den tal” (Fer nan des, 1998: 23). 
6 Tra du ção li vre. 
7 Tal como de fi ni da por Fer nan des, 1998. 
8 Na ex pres são de Pais (1999). 
9 http://ecs tasy.org/qan da — tra du ção li vre. 
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