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RESUMO 
 

Introdução: Embora o ecstasy (MDMA) seja uma droga consumida 

freqüentemente no contexto da cena eletrônica, nem todas as pessoas que tem 

oportunidade de usá-la neste contexto o fazem. Este estudo teve por objetivo 

compreender os motivos atribuídos ao não uso da droga ou parada do seu uso, 

no sentido de fornecer subsídios para ações de Prevenção ou de Redução de 

Danos (RD). 

Métodos: A amostra foi composta a partir da técnica de bola de neve. Por meio 

de entrevista semi-estruturada e individual, participaram do estudo 53 pessoas 

divididas em três grupos: Não Usuários (NU, n=23), Usuários Experimentais 

(EXP, n=12) e Ex-usuários (EX-US, n=18). A transcrição literal foi submetida à 

análise de conteúdo com auxílio do software NVivo8. 

Resultados: Não usuários (NU) e usuários experimentais (EXP) atribuíram 

motivos mais relacionados aos receios dos efeitos, bem como aos princípios 

morais, familiares e religiosos. Os ex-usuários (EX-US) alegaram justificativas 

relacionadas a complicações de saúde, e ao concomitante afastamento do 

contexto de uso, mas a maioria afirmou não descartar a possibilidade de uso 

futuro. Os aspectos de saúde, os valores e o contexto estiveram presentes nos 

três grupos. 

Considerações finais: Os efeitos negativos e/ou conseqüências adversas 

parecem ter norteado a decisão dos diferentes grupos, e deveriam ser 

utilizados para ações preventivas universais. Para aqueles que já usaram a 

droga, tanto o contexto social como o ambiental parecem ter sido os fatores 

mais importantes para a tomada de decisão, evidenciando a importância do 

contexto para as ações de prevenção seletiva e de redução de danos.   

 

 

Palavras-chave: MDMA, Usuários de Drogas, Pesquisa Qualitativa, Adulto 

Jovem, Transtorno Relacionado ao Uso de Substância.  
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ABSTRACT 

 
Introduction: Although ecstasy (MDMA) is a drug mostly consumed in the 

eletronic scene context, not all individuals who faces an opportunity to use 

ecstasy do it. This study aimed at understanding the reasons ascribed to not 

using or stop using ecstasy in order to contribute to preventive actions or 

damage reduction activities.  

Methods: Snowball sampling was applied. By means of individual semi-

structured interview, 53 participants were allocated in three groups: non-users 

(NU, n = 23), experimental users (EXP, n = 12) and ex-users (EX-US, n = 18). 

Literal transcriptions were submitted to content analyses using NVivo8.  

Results: Non-users (NU) and experimental users (EXP) attributed reasons 

mostly related to fear of effects and moral, family or religious principles. Ex-

users (EX-U) claimed reasons related to health complications and being apart 

from the context of use, but they did not discard the possibility of future use. 

Aspects related to health, values and context were present at all groups.  

Final considerations: Negative effects and/or adverse consequences seem to 

lead the decisions among the different groups, and such information should be 

used by universal preventive actions. For those who have already used ecstasy, 

both social and environmental context seem to be the most important factors for 

decision making, evidencing the importance of context for selective prevention 

and damage reduction actions.   

 
 
Key-words: MDMA, Drug Users, Qualitative Research, Young Adult, Use of 

Substance Related Disorder. 



 

 

 

 

 

 

 

1.INTRODUÇÃO 
 

 

 



2 

 

1.1 Histórico e epidemiologia 

 

A MDMA (3,4 metilenodioximetanfetamina) é uma substância sintética, 

cuja primeira tentativa de patente foi feita pelo Laboratório Merck em 1914. Um 

metabólito análogo à MDMA, o MDA, em 1958, foi patenteado e testado como 

supressor de apetite, porém não foi comercializado por causa dos efeitos 

psicoativos (Holland, 2001). Em 1960 foi publicado o primeiro artigo científico 

que descreveu a síntese da MDMA (Almeida, 2000; Freudenmann et al. 2006).  

Em 1969, na Universidade de Michigan, foram realizados experimentos 

com animais, desde camundongos até cachorros e macacos. Em Edgewood 

Arsenal, local em que diversos psicotrópicos foram estudados, a MDMA 

recebeu o codinome EA 1475, o qual se referia à abreviação de Edgewood 

Arsenal (Hardman et al 1973). 

Shulgin & Nichols (1978) sugeriram que a droga poderia ser utilizada como 

auxiliar psicoterapêutico. No primeiro estudo com humanos, estes autores 

descreveram que os efeitos subjetivos, como as alterações de consciência com 

conotação sexual e emocional, eram facilmente controláveis, podendo auxiliar 

os psicoterapeutas e os pacientes na diminuição do tempo da psicoterapia, 

tendo em vista que a MDMA favorecia a evocação de insights. Em 1984, a 

MDMA não só era utilizada como auxiliar terapêutico, mas também como droga 

recreativa pelos jovens norte-americanos.  

Em 1987, na Califórnia (EUA), um estudo com 369 universitários com 

idade entre os 18 e os 25 anos verificou a prevalência de uso do ecstasy em 

39% da amostra (Peroutka, 1987). Em uma pesquisa, realizada em 1988 nos 

EUA, constatou-se que 15,5% dos estudantes da Universidade de Tulane 

haviam usado ecstasy pelo menos uma vez na vida. Na Europa, em meados da 

década de 80, o consumo foi introduzido para fins espirituais que visavam à 

transcendência, em que os indivíduos utilizavam a droga para alterar a 

consciência e terem experiências místicas. No entanto, foi a partir de um 

festival musical que aconteceu em Ibiza, na Espanha, entre os anos de 1987 e 

1988, onde muitos participantes experimentaram a MDMA como droga 

recreativa, que as festas conhecidas como raves surgiram e começaram a 

ganhar notoriedade na Europa (Almeida, 2000). A primeira apreensão 
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significativa de ecstasy, com cerca de 32.000 comprimidos, ocorreu no Reino 

Unido em 1993 (Holland, 2001). 

Em 2004, em um estudo realizado com a população geral no Reino Unido, 

verificou-se que de 5% a 15% dos sujeitos já haviam consumido uma vez na 

vida a MDMA, porém, quando um estudo semelhante foi realizado com a 

população que freqüentava os clubes e as festas rave, o consumo ficou entre 

os 80% e os 96% (Parrot, 2004).  

Nos EUA, Martins et al.,(2005) realizaram uma análise dos dados do 

Levantamento Nacional Domiciliar sobre uso de Drogas (NHSDA) e 

compararam a prevalência de uso na vida do ecstasy em universitários entre os 

anos de 1991 e 2001, no ano de 1991 a prevalência foi de 2% de uso na vida, 

enquanto que no ano de 2001 esse valor aumentou para 13%. Nesse mesmo 

estudo compararam-se usuários de maconha que não usaram ecstasy e 

usuários de ecstasy em relação ao consumo em padrão binge, o resultado 

encontrado foi a maior propensão de usuários de ecstasy realizarem consumo 

nesse padrão do que os usuários de maconha. 

 No Brasil, as primeiras remessas significativas de ecstasy chegaram em 

1994, vindas principalmente da Europa. Em São Paulo, o consumo começou 

nas raves e, posteriormente, em clubes noturnos, percurso inverso ao 

observado na Europa (Almeida, 2000).  

Em 2010, um estudo realizado com 12.711 universitários do Brasil verificou 

que 7,5% referiu já ter consumido uma vez na vida, sendo 3,1% nos últimos 12 

meses e 1,9% nos últimos 30 dias. Um dado interessante é que a prevalência 

em relação ao ecstasy foi semelhante à observada para a cocaína (Andrade et 

al, 2010). 

   

1.2 Características químicas, farmacocinética e efeitos 

 

A MDMA é um derivado anfetamínico com estrutura do tipo feniletilamina, 

que apresenta algumas propriedades farmacológicas semelhantes aos 

estimulantes do Sistema Nervoso Central (SNC). Segundo Xavier et al (2008), 

muitos dos comprimidos de ecstasy contêm uma enorme variedade de 

componentes, incluindo a 3,4-metilenodioxietilanfetamina (MDEA) e a 3,4-

metilenodioxianfetamina (MDA), mas o principal constituinte é a 3,4-
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metilenodioximetanfetamina (MDMA). As diferenças entre as estruturas 

químicas podem ser vistas na Figura 1.  

 

 

 

A estrutura química da MDMA também se assemelha à da mescalina, o que 

lhe confere efeitos que implicam alterações na percepção sensorial (visual, tátil 

e auditiva). De acordo com a Classificação de Chaloult, a MDMA está incluída 

na classe das drogas perturbadoras do SNC. No entanto, alguns autores 

sugerem a sua classificação em um novo grupo de psicotrópicos, os quais 

seriam denominados de “entactógenos” (Kovar, 1998).  

A MDMA é uma feniletilamina que se distribui amplamente pelos mais 

diversos tecidos, atravessa a barreira hematoencefálica e atinge o cérebro. A 

meia-vida plasmática é de 7,6 horas, sendo necessárias de 6 a 8 meias-vidas 

para se obter a depuração completa da substância no organismo. O 

metabolismo da droga é principalmente hepático. Aproximadamente 65% da 

substância é eliminada intacta pelos rins em 72h, mas a excreção dependerá 

do pH urinário (Cami et al., 1997; Verebey et al., 1988). 

Figura 1. Estrutura química do MDMA (ecstasy), MDEA, MDA 
e neurotransmissores. 
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Os efeitos predominantes da MDMA, relatados pelos usuários, são a 

alteração da percepção sensorial, a euforia, o aumento da energia física, a 

sensação de bem estar e uma melhora nas relações interpessoais (Siegel 

1986; Downing, 1986; Vollenweider et al., 1998). O uso do ecstasy também 

aumenta a auto-estima, a empatia, a sensação de proximidade e a intimidade 

com as pessoas ao redor, além de um sentimento de euforia e o aumento das 

energias emocional e física (Greer & Tolbert, 1986). 

As principais vias de atuação da MDMA são as vias serotonérgicas, as 

noradrenérgicas e as dopaminérgicas. A substância estimula e libera estes 

neurotransmissores, também atuando como um agonista serotoninérgico. 

Assim, os efeitos mais comuns em doses agudas, e que desaparecem em 24 

horas, são taquicardia, hipertensão, diminuição do apetite, tremor, bruxismo, 

náusea, insônia, sudorese e cefaléia. Em doses elevadas os efeitos podem 

incluir vômitos, ataxia, aumento na acuidade das cores, alucinação visual, 

aumento da sensibilidade ao frio, dormência e formigamento nas extremidades 

e hepatite tóxica.  

Jacinto et al (2008), em estudo com 120 indivíduos usuários de ecstasy 

entre 2003 e 2006, verificaram quais eram as estratégias utilizadas para 

maximizar os efeitos do ecstasy. As principais maneiras citadas foram tomar a 

droga com o estômago vazio e misturar outras drogas como a maconha, o 

álcool e outros alucinógenos. Já a principal estratégia utilizada para diminuir os 

sintomas adversos após, o consumo da droga, foi a ingestão de comprimidos 

de 5-HTP, um derivado de aminoácidos, que é o precursor da serotonina.  

As reações de overdose podem ser caracterizadas pela arritmia cardíaca, a 

taquicardia, a palpitação, a hipertermia, o aumento do tônus muscular, a 

insuficiência renal aguda, a hepatoxicidade e a morte.  Após doses agudas, 

efeitos como a fadiga, as dores musculares, a depressão, o torpor, a náusea e 

tonturas, podem persistir por até duas semanas. No entanto, após repetidas 

doses, os efeitos que podem surgir são os ataques de ansiedade e de pânico, 

a raiva, a insônia persistente, as psicoses e a perda de peso (Hayner & 

Mckinney, 1986; Ferigolo et al, 1998). 

Os efeitos adversos mais evidentes da MDMA são a taquicardia e a 

hipertermia. Outras complicações agudas são insônia, flashback, transtorno de 

pânico e psicoses. Já entre as subagudas são a depressão, as náuseas, a 
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ansiedade e a irritabilidade. Contudo, algumas complicações crônicas 

decorrente do uso freqüente são, a longo prazo, o desencadeamento do 

transtorno de pânico, psicoses, depressão e distúrbios da memória, bem como 

a neurodegeneração das vias serotonérgicas e perdas cognitivas (Hartmann et 

al., 1999; Curran et al, 2003). 

Falck et al.,(2006) realizaram um estudo com 402 sujeitos usuários de 

ecstasy em Ohio. Os voluntários tinham idades entre 18 e 30 anos e tiveram a 

sintomatologia de depressão avaliada a partir da Escala Beck de Depressão 

(BDI), apenas 4,7% dos voluntários se enquadraram na categoria de depressão 

grave, enquanto o restante apresentou sintomatologia de depressão leve ou 

nenhuma. 

Os usuários do ecstasy tem um perfil peculiar em relação à procura de 

serviços médicos, comumente buscam solução para os problemas agudos 

decorrentes do uso da droga longe dos serviços médicos. Segundo Elifson et al 

(2010), em estudo realizado entre 2002 e 2007 com 283 usuários de ecstasy 

nos EUA, a procrastinação, o custo elevado dos serviços de saúde, o medo de 

descobrir o problema, o medo do tratamento, os atendentes inconvenientes e o 

constrangimento pelo problema vivenciado, foram os aspectos mais 

mencionados relacionados a não procura de cuidados médicos. 

 

1.3 Contextos de uso  

 

No início de 1988, o estilo musical eletrônico se popularizou em Ibiza a 

partir de festas que tocavam esse ritmo e costumavam ter duração de 12 ou 

mais horas. Em seguida, em Londres, alguns empreendedores recriaram uma 

atmosfera semelhante, onde as pessoas quiseram experimentar a droga e 

dançar a noite inteira.  

No decorrer dos anos 90, a maneira de festejar rave tornou-se uma prática 

entre os jovens de várias nacionalidades, tendo se espalhado por centenas de 

localidades, países ricos e pobres, de diferentes climas, culturas e história 

(Saunders, 1997). 

Bellis et al., (2010) realizaram, no aeroporto do Reino Unido, um estudo 

com indivíduos com idades entre os 16 e os 35 anos vindos de Ibiza, o qual foi 

realizado com 839 sujeitos em 1999, e em 2002 com 861 sujeitos. Não houve 
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diferença estatisticamente significativa em relação ao consumo de drogas 

ilícitas nos dois anos e nos dois países, no entanto, em relação ao uso no 

padrão binge (5 ou mais comprimidos) houve diferença, uma vez que no Reino 

Unido 6,7% dos usuários dessa amostra do ano de 2002 fez binge, enquanto 

que em Ibiza o percentual foi de 36,9%. 

Os principais contextos para o uso da MDMA estão associados aos festivais 

de música eletrônica e às festas rave.  Estas são caracterizadas como sendo 

eventos multiculturais onde se escuta música eletrônica, em que a decoração é 

bastante colorida com muitas luzes, se dança a noite toda, têm uma duração 

entre 12 e 24hs, em que algumas são chamadas de festival e chegam a durar 

até 8 dias. Geralmente ocorrem em locais abertos como sítios, fazendas ou 

praias. Na década de 80, estes eventos se tornaram populares no Reino Unido, 

e eram realizados sem autorização, ou seja, em galpões abandonados e 

escondidos. As autoridades passaram a procurar os locais onde seriam 

realizadas as festas, mas os endereços eram divulgados apenas para pessoas 

conhecidas e nas vésperas da sua realização (Palomino, 1999; Abreu (2005).  

No Brasil estes eventos tiveram início em meados da década de 90, 

principalmente nos estados de Goiás e Distrito Federal, tendo, posteriormente, 

os estados da região sudeste do país começado a realizar festas. Inicialmente, 

estas ocorriam de dois em dois meses. No entanto, entre os anos de 2003 e 

2005, as festas passaram a ocorrer todos os finais de semana, sucedendo que 

diversas aconteciam simultaneamente, principalmente em cidades do interior 

próximas à capital paulista (Palomino, 1999; Baptista et al., 2002; Almeida, 

2005).   

Muitos freqüentadores de festas passaram a organizar eventos. Em um 

curto espaço de tempo, diversos grupos se formaram e se tornaram 

concorrentes na produção de festas (p.e. as festas tinham nomes próprios 

como, entre outros, Exxxperience, Tribe, Respect, Magnetrance, Caballa) A 

quantidade de pessoas presentes variava, pois algumas eram divulgadas 

apenas para pessoas mais próximas dos organizadores e tinham um público 

entre as 200 e as 400 pessoas, enquanto outras realizavam maior divulgação e 

tinham um público de 3.000 a 5.000 pessoas. Segundo os organizadores, 

houve festas que atingiram o total de 13.000 pessoas presentes, tendo sido 
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consideradas megaraves comerciais (Palomino, 1999; Baptista et al., 2002; 

Almeida, 2005).  

A cena eletrônica não se restringiu às festas em ambientes abertos. Os 

contextos de uso também passaram a ocorrer em clubes noturnos. Nestes 

espaços, os palcos são montados para abrigar várias atividades como música 

e dança, chill out (descanso e relaxamento) e espaços de convivência, todos 

visando criar um ambiente de efervescência e comunidade com fragmentos de 

estética indígena, oriental, indiana e cósmica (Magnani, 2005). Na internet 

existem sites específicos desta subcultura (http://www.cenaeletronica.com.br/, 

http://www.baladaplanet.com.br/, http://www.eletromusica.com.br/ e 

http://www.baladacerta.com.br/), os quais tratam de assuntos desde a 

divulgação de festas à divulgação dos conceitos associados à cena eletrônica. 

O conceito mais valorizado nesta subcultura é o P.L.U.R. (Peace, Love, 

Unity, Respect), em que as duas primeiras palavras derivam do conceito que 

norteou o Festival Woodstock realizado em 1969 (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, entre as décadas de 80 e 90, os conceitos de unidade e de 

respeito surgiram na cena eletrônica, tendo em vista que as festas e a filosofia 

Figura 2 – Definição do conceito PLUR 
Fonte: Site Students of the World  

http://www.cenaeletronica.com.br/
http://www.baladaplanet.com.br/
http://www.eletromusica.com.br/
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de vida dos adeptos a este movimento são pautadas em filosofias derivadas do 

hinduísmo, do budismo e do bramanismo (Reinelt & Robazzi, 2005).  

Segundo Reinelt & Robazzi (2005) o respeito ao indivíduo, independente da 

sua raça, credo ou idade, permeia o ambiente das festas. O quanto os 

indivíduos estão ligados entre si, no sentido de estarem partilhando o mesmo 

ambiente, as mesmas músicas e as mesmas sensações também é atribuído ao 

sentido de unidade. Inclusive o conjunto destes fatores está associado a uma 

atmosfera emocional denominada vibe, pois se todos vibram juntos e se a festa 

está agradável é natural que este termo seja mencionado.  

A paz coletiva e o respeito com a natureza são valorizados, embora nem 

todos que freqüentam as festas coloquem estas ideias em prática. No entanto, 

a maioria das festas leva em conta a reciclagem do lixo, a alimentação natural 

e/ou vegetariana, portanto a cena eletrônica valoriza a diversidade, a 

transcendência e a liberdade de escolha dos indivíduos (Reinelt & Robazzi, 

2005). 

 Segundo Abreu (2005), a procura por espaços que não participam das 

atividades cotidianas da vida metropolitana colabora para construir um modo 

temporário de experienciar sensações diferentes. A prática da festa se torna 

um “intervalo” na vida, com cenários e práticas que se contrapõem aos 

ambientes da vida urbana. A cena eletrônica também passou a traduzir um 

universo de ideologias, de comportamentos e de práticas. 

Tendo em vista que em movimentos culturais anteriores houve a eleição de 

uma droga de escolha, acredita-se que no movimento dance a droga escolhida 

foi o ecstasy.  Na década de 90, na Europa, a sigla P.L.E. (Peace, Love, 

Ecstasy) foi utilizada para descrever a filosofia do movimento raver. No entanto 

a sigla logo foi descartada, pois o ecstasy não é a única usada pelos 

participantes de raves, outras drogas como o GHB, a Cetamina® e os nitritos 

(poppers) também são conhecidas como club drugs, além do álcool, do tabaco, 

da maconha e da cocaína. Refira-se, no entanto, que nem todas as pessoas 

que participam desses eventos fazem uso de drogas psicotrópicas (Forsyth, 

1996; http://www.4ravers.fm/). 

Alguns estudos demonstraram que, com o passar dos anos, novos usuários 

surgiram e a droga passou a ser consumida em diferentes contextos. O ecstasy 

também passou a ser usado fora da cena eletrônica e em camadas menos 

http://www.4ravers.fm/
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privilegiadas da sociedade. O preço da droga ter diminuído e se tornado mais 

acessível pode ser um dos aspectos que explica esse consumo em diferentes 

contextos, como também por ser uma droga relativamente fácil de ser 

escondida e por “estar na moda” (Baptista et al. 2002; Almeida, 2005).  

Em estudo realizado em 2002, foram verificadas algumas crenças em 

relação ao ecstasy. A droga foi gradativamente sendo considerada menos 

danosa, e os problemas a longo prazo foram considerados poucos. No entanto, 

o ecstasy é uma droga associada a comportamentos de risco, como o dirigir 

sob efeito da droga e o ter relações sexuais sem preservativo, além de estar 

associada ao prazer, no sentido em que o seu uso é relacionado ao 

hedonismo, e o seu consumo ocorre em situações de festa e de dança 

(Baptista et al., 2002). 

 

1.4 Prevenção  

 

 A prevenção do uso indevido de drogas pode ser dividida em universal, 

seletiva e indicada. A universal visa impedir ou retardar o início do uso. Os 

programas com este objetivo são importantes, no entanto limitados, pois não 

abrangem os riscos entre aqueles que optam por usar a droga (Noto & Moreira, 

2006). Os programas de prevenção do uso do ecstasy devem levar em conta 

as razões biopsicossociais associadas ao consumo, e investigar a função da 

droga na vida do indivíduo (Almeida et al, 2009). Portanto, um programa que 

vise influenciar os aspectos associados ao contexto social, as normas grupais e 

a moda, pode ser útil para a prevenção do uso do ecstasy. 

 A prevenção seletiva é direcionada às pessoas que já utilizaram ou 

utilizam determinada droga. O objetivo é diminuir o seu abuso ou prevenir a 

dependência, visando à parada do consumo ou à diminuição da freqüência e 

da quantidade do consumo (Noto & Moreira, 2006). Tendo em vista que os 

usuários de ecstasy têm uma visão de que esta droga é relativamente segura, 

e que o fato do seu uso ser intermitente não justifica alguma intervenção, os 

programas não são aceitos facilmente (Almeida, 2005; Almeida et al, 2009). 

 A prevenção indicada visa minimizar a extensão dos prejuízos causados, 

tanto os relacionados ao uso agudo como ao crônico de alguma droga (Noto & 

Moreira, 2006). Este tipo de intervenção inclui o tratamento psicoterápico, 
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farmacológico, a prevenção de recaída e a reinserção social. Mesmo que a 

maioria dos usuários do ecstasy ainda não tenha padrões de uso 

problemáticos, uma parcela de indivíduos desenvolve problemas associados ao 

seu consumo. Portanto, investigar indivíduos que estejam dispostos a se 

submeter a alguma intervenção breve que vise diminuir os riscos do consumo 

de ecstasy nos contextos de uso, parece ser uma medida importante (Almeida, 

2005). 

Alguns estudos apontam a importância da rede social na prevenção ao uso 

do ecstasy. Em estudo qualitativo sobre a participação de amigos na iniciação 

e na continuação do consumo do ecstasy, realizado em Amsterdã, foram 

entrevistados 106 usuários, recrutados pelo processo da bola-de-neve em 

casas noturnas e fóruns da internet. Observou-se que a iniciação do uso 

ocorreu principalmente pela influência dos amigos, enquanto que a continuação 

do uso ocorreu principalmente pela seleção de amigos que também faziam uso 

da droga. O estudo verificou que, no auge do uso, ou seja, na época em que o 

uso era mais freqüente, os usuários buscavam contato com pessoas que 

também faziam uso e, embora em menor proporção, também mantinham 

contato com não usuários. O estudo salientou a importância dos amigos na 

prevenção, ou seja, os amigos não usuários podem colaborar na prevenção da 

iniciação do uso, e agir na prevenção secundária como inibidores de atos 

perigosos ou reforçadores das estratégias para a redução de riscos (Vervaeke 

et al, 2008). 

 

1.5 Redução de Danos (RD)  

 

Em relação à Redução de Danos, vários artigos ressaltaram a sua 

importância como forma de intervenção junto aos usuários do ecstasy. O 

objetivo central da Redução de Danos é minimizar os efeitos danosos 

decorrentes do uso de drogas. O trabalho pode ser realizado nas ruas, em 

hospitais, prisões e/ou quaisquer locais onde existam usuários de drogas 

(Marlatt, 1999). 

A origem dessa abordagem ocorreu na Inglaterra em 1926, em que os 

médicos poderiam prescrever, como tratamento médico, a metadona para 
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dependentes de drogas derivadas de opiáceos, como por exemplo a heroína . 

Contudo, apenas na década de 80 surgiu o primeiro programa de RD na 

Holanda, o qual era destinado aos usuários de drogas injetáveis, e que visava 

diminuir a contaminação por hepatite entre estes (Marlatt, 1999). 

 Com a disseminação da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), 

essa estratégia ganhou força, no entanto, é uma abordagem que pressupõe a 

escolha do indivíduo querer usar drogas. São exemplos de programas de RD a 

distribuição de cachimbos para o uso do crack, a troca de seringas, os serviços 

de aconselhamento aos usuários de drogas e a prescrição de medicamentos 

com potencial para causar a dependência, para a manutenção desta (Marlatt, 

1999). 

No Brasil, em 1989, na cidade de Santos, iniciou-se a utilização da RD para 

prevenir a infecção por HIV e por doenças sexualmente transmissíveis (DST´s) 

Porém a iniciativa foi criticada e apenas em 1993 é que foi implantado o 

primeiro projeto com redutores de danos que visavam à prevenção do 

HIV/AIDS. O projeto contou com recursos do Programa Nacional de DST/AIDS 

do Ministério da Saúde. Em 1995, em Salvador – BA, foi implantado o projeto 

que tinha o objetivo de trocar seringas para os usuários de drogas injetáveis. A 

primeira lei estadual a legalizar esta troca foi sancionada em São Paulo, em 

1998 (Marques & Doneda, 1999; Ministério, 2001). 

Até hoje as políticas de RD, no Brasil, visam à prevenção de doenças 

infecto-contagiosas relacionadas aos usuários de drogas, principalmente aos 

usuários do crack. Contudo, programas voltados para os usuários das drogas 

sintéticas ainda são escassos. Tem-se conhecimento de iniciativas não oficiais 

que têm sido realizadas em festivais de música eletrônica, porém é necessário 

que este tipo de estratégia seja disseminada em diversos contextos diferentes 

de uso (DST/Aids, 2003; Almeida, 2005). 

Segundo Holland (2001), desde 1993, no Reino Unido, que existem 

programas de RD voltados para os usuários de ecstasy, os quais se 

caracterizam pela existência de grupos que tem stands em festas para testar a 

pureza dos comprimidos, e que divulgam informações para que os 

consumidores evitem a hipertermia e outras complicações derivadas do uso 

agudo da droga. 
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1.6 Influência familiar e religiosa 

 

Existem diversos estudos sobre os fatores de risco e a proteção ao uso 

indevido de drogas mais prevalentes, como o álcool, o tabaco, a maconha e a 

cocaína. No Brasil, De Micheli e Formigoni (2002) investigaram 213 

adolescentes dependentes e não dependentes de drogas, tendo observado 

que as razões religiosas, o medo de morrer de overdose e a ausência de 

vontade de experimentar, foram as principais razões atribuídas à não 

experimentação de outras drogas que não fossem o álcool e o tabaco. Os 

fatores protetores identificados foram o envolvimento familiar positivo, o 

monitoramento parental, o bom aproveitamento escolar os vínculos marcantes 

com instituições como escola ou alguma organização religiosa.  

 Usando a metodologia qualitativa de pesquisa, Sanchez (2005) realizou 

um estudo com 60 jovens pertencentes a uma população de risco, verificando 

quais eram os fatores importantes como forma de prevenção ao uso de drogas. 

Entre os fatores protetores observou-se  que a família representava 78,1%, a 

religiosidade 75%, a informação 59,4%, as perspectivas de futuro 50%, a 

personalidade 34,4%, o medo 25%, o amor próprio 15,6% e as amizades não 

usuárias 6,3%. Estes resultados sugeriram que o não uso de drogas parecia 

ser influenciado por fatores intrínsecos, como a espiritualidade, sendo esta, 

possivelmente, a responsável pela motivação na realização dos objetivos de 

vida. 

 Apesar dos avanços no conhecimento sobre muitas drogas, faltam 

estudos específicos sobre os fatores de proteção utilizados pelas pessoas que 

optam por não usar ecstasy, mesmo quando expostas a situações de risco.  

 

1.7 Transitoriedade do uso do ecstasy/MDMA 

 

Alguns estudos, realizados em diferentes países, analisaram os motivos 

que levaram os usuários do ecstasy a cessar ou a diminuir o seu consumo. Os 

resultados variaram. De acordo com Peters et al (2008), a interrupção esteve 

relacionada a eventos externos ao indivíduo, como mudanças do seu ciclo de 

vida. Topp et al (1999) sugeriram que os motivos para a redução do uso do 
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ecstasy estavam relacionados a dificuldades financeiras, aos efeitos físicos 

negativos, a problemas psicológicos e de relacionamento, e à sensação de 

estar dependente da droga. Na Austrália, Gourley (2004), em entrevista semi-

estruturada com 12 usuários e observações em eventos de dança e shows ao 

longo de três anos, concluiu que os entrevistados atribuíram a diminuição do 

uso à diminuição de idas às festas rave, a eventos sociais e à saída da cena 

eletrônica.  

Na Alemanha, Soellner (2005) realizou entrevistas semi-estruradas com 

usuários e ex-usuários do ecstasy em três momentos distintos. No primeiro 

observou que 75%, da amostra de 3021 indivíduos, afirmaram ter cessado o 

consumo por receio de comprometer o seu desempenho ocupacional e 25% 

por receio da dependência. No segundo momento 62% relataram ter medo de 

causar danos à saúde e 38% por receio da dependência. No terceiro momento 

do estudo, 44% dos entrevistados afirmaram que pararam de usar sem ter 

motivos especiais para isso. 

 Levy et al (2005) realizaram quatro grupos focais com trinta 

universitários, a maioria poliusuários, os quais relataram obter conhecimento 

sobre o ecstasy na internet, saber sobre o seu mecanismo de ação e a 

composição dos comprimidos. Em relação aos motivos para iniciar o uso, os 

mencionados foram o melhorar o humor, a pressão social, a curiosidade, a 

necessidade de sair da rotina e a automedicação. Como principais motivos 

para cessar o uso, os referidos foram as experiências negativas (bad trip), a 

preocupação com a saúde, os problemas financeiros, a dependência e a 

tolerância, a perda de interesse, a observação negativa de outras pessoas que 

usam (não conseguem conversar, “fritam o cérebro”) e o medo das 

conseqüências legais. 

Curran et al (2003), em uma amostra inglesa com 47 ex-usuários de 

ecstasy, pesquisaram os motivos que os levaram a abandonar o consumo da 

droga. O resultado, obtido em entrevista por telefone, sugeriu a existência de 

dois grupos. Para um deles, os principais problemas relatados foram relativos à 

saúde mental (depressão, ansiedade e paranóia). Para o outro, as questões 

foram circunstanciais, ou seja, os entrevistados pararam de freqüentar clubes 

noturnos e/ou a qualidade do ecstasy foi considerada “ruim”. Devido às 

limitações da pesquisa, os autores sugeriram a necessidade de estudos mais 
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detalhados com ex-usuários, a fim de aprofundar o conhecimento e a 

compreensão dos fatores associados ao abandono do uso, levando-se em 

conta as diferentes faixas etárias e os diferentes contextos de uso. 

No Brasil, entre 2001 e 2006, um estudo longitudinal com 21 usuários de 

ecstasy verificou que a redução do padrão de uso estava relacionada às 

mudanças na vida dos usuários. Estas foram atribuídas à intensificação das 

responsabilidades do mundo adulto, ou seja, as alterações no estilo de vida 

colaboraram para que os indivíduos diminuíssem ou cessassem o uso do 

ecstasy. Também foram observadas mudanças em relação à percepção de 

risco e à disponibilidade da droga (Battisti, 2009).  

Esse estudo indica a necessidade de estudos mais específicos e 

aprofundados sobre a gama dos fatores relacionados à redução do consumo 

de ecstasy na população brasileira. 

 

 

1.8 Justificativa 

 

A prevenção seletiva inclui ações voltadas para as populações com um ou 

mais fatores associados ao risco para o uso indevido de substâncias. Em 

relação ao uso do ecstasy, a participação em festas rave pode ser considerada 

um fator associado ao risco, o que faz deste ambiente um alvo interessante 

para intervenções seletivas. No entanto, ainda são raros os estudos que 

buscam explorar subsídios para tais programas preventivos. 

Nas últimas décadas, o estudo de intervenções que visaram diminuir os 

problemas de saúde relacionados ao uso abusivo de drogas foi um desafio, 

pois para que haja uma intervenção de prevenção é necessário que se 

desenvolvam abordagens preventivas adequadas ao contexto e às 

diversidades sócio-culturais observadas na população.  

Tendo em vista os artigos internacionais citados na introdução deste 

projeto, verificou-se que em vários países, predominantemente os europeus, os 

estudos em relação à cessação de consumo de ecstasy estão relativamente 

avançados. Embora as diferenças culturais devam ser ponderadas, ainda são 

raros os estudos sobre a MDMA nos países Latino - Americanos. Assim, torna-
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se necessário compreender as crenças, os valores e os motivos atribuídos para 

a opção de não usar o ecstasy, seja pelas pessoas que, apesar de 

freqüentarem raves, optam por não usar e pelas que abandonaram o uso do 

ecstasy. Sabe-se que as mudanças no ciclo de vida colaboram para o 

distanciamento das drogas, mas, no caso do ecstasy, acredita-se que seja 

necessário realizar um estudo qualitativo, visando obter um maior 

conhecimento sobre os fatores associados à proteção e às crenças que levam 

ao não uso. Estas informações, sobre os antecedentes e os correlatos do 

consumo de ecstasy, são de grande valia para a concepção dos programas de 

prevenção nos seus diferentes níveis (universal, seletiva e indicada), bem 

como para a orientação de outros tipos de intervenção, como Tratamento e a 

Redução de Danos.  
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2.1 Objetivo geral 

 

 Estudar e compreender, com base em pesquisa qualitativa, os fatores 

associados à opção de não usar ecstasy entre os ex-usuários e entre as pessoas 

que, mesmo tendo tido oportunidade, optaram por não usar, na cidade de São 

Paulo e imediações. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Estudar a percepção de risco do uso do ecstasy/MDMA entre as 

pessoas que optam por não usar e as que fizeram uso e pararam; 

 

 Compreender os motivos atribuídos ao não uso do ecstasy/MDMA 

entre pessoas que tiveram oportunidade de usar em contextos de 

risco; 

 

 Compreender os motivos atribuídos pelos ex-usuários para o 

abandono do uso do ecstasy/MDMA; 

 

 Estudar a percepção dos ex-usuários em relação ao surgimento de 

complicações médicas, psicológicas e sociais; mudanças de contextos 

sociais e ciclo vital.  

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA 
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3.1 Metodologia Qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa visa o entendimento em profundidade de 

fenômenos, pela observação, descrição e análise da cultura e do 

comportamento, a partir da visão que o investigado tem do fenômeno. Alguns 

pesquisadores argumentam a importância da compreensão da influência das 

estruturas sociais nos comportamentos individuais, portanto a ciência baseada 

na pesquisa de comportamentos e no entendimento dos significados se torna 

fundamental (Who, 1994; Leshner, 1998). 

Segundo Taylor & Bogdan (1998) a metodologia qualitativa refere-se à 

pesquisa que produz resultados descritivos, fornecidos de forma escrita ou 

falada pela amostra e pelo comportamento observado dentro deste grupo pelo 

pesquisador. Ela permite, essencialmente, a investigação de comportamentos, 

sentimentos, crenças e opiniões, a partir da observação da população 

estudada como um todo. O foco principal é a vivência e a aquisição de 

conhecimentos da amostra sobre o fenômeno estudado. 

 

3.2 Amostra  

 

Em geral, em estudos qualitativos são utilizadas Amostras Intencionais, 

em que fazem parte da amostra os casos ricos em informações sobre o tema. 

No presente estudo, a amostra intencional utilizada foi a Amostragem com 

Critérios, em que foram selecionados indivíduos ricos em informações e que 

ainda estivessem dentro de alguns critérios previamente definidos (descritos 

adiante), de importância para o entendimento do assunto (Taylor & Bogdan, 

1998; Patton, 2002). 

Em amostras qualitativas é fundamental que o investigador pesquise, 

dentro de seu universo, a maior diversidade possível de perfis, de forma a 

abranger as diferentes perspectivas do problema, saturando adequadamente 

as informações obtidas. A amostragem da metodologia qualitativa deve 

adequar-se à proposta do estudo, aos recursos financeiros disponíveis e às 

limitações das questões a serem respondidas (Patton, 2002).  

Neste estudo, as entrevistas com informantes-chave (Key Informants), que 

são pessoas com conhecimento aprofundado da população em estudo (Who, 
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1994), foram o primeiro passo para a obtenção da amostra. Estes indivíduos 

facilitaram a aproximação da investigadora com a população em estudo, e 

forneceram subsídios para a elaboração do roteiro de entrevista aplicado aos 

voluntários investigados (Taylor & Bogdan, 1998; Patton, 2002). 

A localização dos entrevistados seguiu a técnica de “bola de neve”, na qual 

os primeiros voluntários, após o estabelecimento de um vínculo com a 

investigadora, indicaram outros que concordaram em conversar com a 

pesquisadora. Desta maneira, estabeleceu-se um tipo de amostragem por 

cadeias de referência. Para garantir maior diversidade foram buscadas cadeias 

em diferentes contextos (entre outros universitário, artístico, clínico,) com, no 

máximo, 3 entrevistados por cadeia. (Goodman, 1961; Biernacki & Waldorf, 

1981; Diaz et al., 1986; Patton, 2002). 

Diante da complexidade, a pesquisa qualitativa utiliza-se de uma amostra 

relativamente pequena, mas com um estudo muito detalhado de cada um dos 

casos (Who, 1994; Nappo, 1996). O tamanho da amostra foi estabelecido a 

partir do propósito da pesquisa e das questões a serem investigadas, devendo 

ser o suficiente para garantir a inclusão dos vários perfis dos entrevistados. 

Este fato pôde ser detectado quando as perguntas do estudo foram 

respondidas a partir dos relatos dos entrevistados e chegou-se à redundância 

(não surgiram novas informações relevantes aos objetivos propostos no 

estudo), momento este denominado “ponto de saturação teórica”. (Diaz et al., 

1986; Morse, 1994; Who, 1994; Taylor & Bogdan, 1998; Patton, 2002). Assim, 

foi difícil antecipar o número exato de entrevistas. No entanto, estimou-se uma 

amostra com cerca de 30 entrevistados em cada grupo. Houve dificuldade na 

obtenção da amostra estimada, pois muitas das pessoas contatadas haviam 

feito uso de ecstasy nos últimos seis meses e as que não tinham usado a 

droga não tinham tido oportunidade de usá-la. Diante dessa realidade 

inesperada o número de investigados variou entre os grupos. Contudo, o ponto 

de saturação teórica se deu com menos entrevistados do que o esperado, 

portanto, a amostra mesmo que reduzida em 60% do estimado respondeu os 

objetivos do estudo. 

Foi composta uma amostra intencional, por critérios, de sujeitos com 

idade superior a 18 anos, de nacionalidade brasileira e sem comprometimento 
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cognitivo ou psiquiátrico evidente que pudesse comprometer a qualidade da 

entrevista. Os critérios específicos para composição de cada grupo foram:  

a) não usuário (NU): ter tido oportunidade de experimentar ecstasy pelo 

menos uma vez na vida e nunca ter consumido a droga;  

b) usuário experimental (EXP): ter consumido ecstasy até quatro vezes na 

vida e estar há pelo menos 12 meses sem utilizar a droga;  

c) ex-usuário (EX-US): ter consumido ecstasy mais de cinco vezes na vida e 

estar há pelo menos 12 meses sem consumir a droga.  

Considerou-se oportunidade de uso estar em algum contexto, alguém 

oferecer a droga e o participante não aceitar consumi-la. O uso experimental foi 

denominado desta maneira por não se poder caracterizar o voluntário como 

indivíduo que fez uso contínuo da droga, portanto, estabeleceu-se o consumo 

até quatro vezes na vida. Caracterizaram-se como EX-US os participantes que 

fizeram uso do ecstasy mais de cinco vezes na vida, tendo em vista que estes 

indivíduos teriam experiências para contribuírem para o estudo. 

 

3.3 Informantes-chave 

 

Foram realizadas seis entrevistas com informantes-chave que facilitaram 

a aproximação da investigadora com a população em estudo, e também 

forneceram subsídios que ajudaram na elaboração do questionário que serve 

de base para as entrevistas com os representantes da amostra (Patton, 2002; 

Taylor & Bogdan, 1998; Who, 1994). 

 As entrevistas com os informantes-chave foram totalmente livres 

(informal conversational interview – Patton, 2002; Creswell, 1998). As questões 

foram formuladas a partir do contexto formado durante a conversa e foram 

perguntadas no curso natural da entrevista, portanto não existiram questões e 

tópicos pré-determinados, assim como não houve uma ordem de assuntos.  

Esta estratégia colocou a investigadora diante de tópicos relevantes 

ligados ao tema, os quais passaram a fazer parte do questionário utilizado nas 

entrevistas com os componentes da amostra. O roteiro, na sua forma final, foi 

elaborado ao longo dos primeiros quatro meses de estudo, após o 

levantamento bibliográfico nacional e internacional detalhado e após a análise 

das informações obtidas em estudo “piloto” realizado com duas entrevistas. 
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3.4 Estudos observacionais 

 

 Os estudos observacionais visaram familiarizar a pesquisadora com os 

locais onde ocorre o fenômeno estudado por meio de visitas e de observação 

do ambiente em questão (Rizzini et al, 1999). 

A pesquisadora buscou levantar diversos aspectos, entre os quais as 

características socioculturais, o padrão de uso da droga pesquisada, o local de 

uso e o “ritual” utilizado para o consumo. Esse processo se deu pela 

observação e pela escuta cuidadosa da prática em questão e da elaboração de 

perguntas pertinentes aos participantes desse “ritual” (Walters, 1980).  

Os detalhes do estudo observacional são mostrados nos resultados 

desta pesquisa.  

 

3.5 Entrevistas semi-estruturadas  

 

 A entrevista semi-estruturada é considerada o melhor meio para se obter 

informações sobre as experiências, tendo em vista que um dos fundamentos 

da pesquisa qualitativa é ela ter uma abordagem que procura descrever e 

analisar uma cultura sob o ponto de vista dos investigados (WHO, 1994).  

 Baseada em roteiro para coleta de dados semi-estruturado (Patton, 

2002), realizaram-se entrevistas em profundidade, na cidade de São Paulo e 

imediações durante os anos de 2009 e 2010. 

Para garantir a neutralidade e a segurança das entrevistas, os encontros 

com os entrevistados aconteceram em local neutro e seguro, e a maior parte 

da coleta de dados foi realizada nas dependências do Departamento de 

Psicobiologia da UNIFESP. O áudio das entrevistas foi gravado, conforme 

prediz a técnica qualitativa (Creswell, 2009), com a concordância prévia do 

entrevistado, após leitura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(ANEXO II e III).  

A entrevista teve como referencial um roteiro semi-estruturado que foi 

elaborado ao longo dos primeiros quatro meses de estudo, depois de um 

levantamento bibliográfico detalhado, entrevistas com informantes-chave e 

após a análise das informações obtidas em estudo “piloto”. 
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Todas as entrevistas foram realizadas pela pós-graduanda Maria Angélica 

de Castro Comis. Durante o estudo piloto, também foi feito acompanhamento 

(orientanda/orientadora) com vista ao seu treinamento como entrevistadora, 

com escuta minuciosa da entrevista e discussão sobre o direcionamento da 

mesma (escuta reflexiva, formas de perguntar, relação entrevistada-

entrevistadora, entre outros aspectos). 

As entrevistas tiveram uma duração de 45 a 60 minutos. Cada uma foi 

identificada por um código alfanumérico correspondente à seguinte ordem: 

sigla do grupo (NU, EXP e EX-US); primeira letra do nome do entrevistado; 

gênero e idade. O áudio transcrito literalmente foi comparado na sua íntegra 

com o original pela pesquisadora principal. As entrevistas continham perguntas 

relacionadas à classe social, ao histórico de uso do ecstasy, às mudanças 

sociais, à prática de RD, à parada de uso e aos motivos de não uso da droga.  

 

3.6 Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada 

O roteiro de entrevista foi originalmente elaborado por meio das 

informações obtidas dos informantes-chave (IC´s), bem como a partir de 

informações da literatura científica sobre o tema. O roteiro foi aprimorado após 

o estudo-piloto (ANEXO IV e ANEXO V), visto que muitas vezes as perguntas 

não abrangiam os tópicos de interesse em cada subitem do roteiro. As 

entrevistas piloto foram realizadas pela pesquisadora em local neutro, e com 

consentimento livre-esclarecido assinado pelos voluntários.  

Foram selecionados os itens (abaixo listados) que visavam avaliar a 

percepção do entrevistado sobre cada um dos temas e a sua vivência em todos 

os aspectos abordados: 

O roteiro de perguntas para ex-usuários e usuários experimentais 

possui 13 itens principais: 

1) Dados sócio-demográficos 

2) Uso e não uso 

3) Família 

4) Escola 

5) Trabalho/Ocupação 

6) Hobbies/Hábitos/Preferências 
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7) Religião 

8) História de Uso 

9) História de Uso de Outras Drogas 

10) Complicações Médicas 

11) Uso futuro 

12) Comportamento de Risco 

13) Crenças/Aspirações 

 

O roteiro de perguntas para não usuários possui 13 itens 

principais: 

1) Dados sócio-demográficos 

2) Oportunidade de Uso 

3) Família 

4) Escola 

5) Trabalho/Ocupação 

6) Hobbies/Hábitos/Preferências 

7) Mudanças sociais  

8)Religião 

9) História de uso de drogas 

10) História de oportunidades de uso 

11) Complicações médicas 

12) Comportamento de risco 

13) Crenças/Aspirações 

 

3.7 Aspectos éticos  

 

Os investigados da pesquisa, em um primeiro momento, concordaram 

em participar do estudo a partir da leitura do termo de consentimento livre e 

esclarecido.  

Este documento baseia-se na autonomia individual e no direito de os 

sujeitos serem informados a respeito da natureza e das conseqüências dos 

experimentos dos quais participaram (Christians, 2006).  
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Após anuência do voluntário para o início do contato, o mesmo recebeu 

o primeiro convite por meio de ligação telefônica e/ou email. Após ter aceitado 

o termo de consentimento livre e esclarecido, no qual o entrevistado foi 

informado sobre os objetivos do projeto e como ocorreria a sua inserção, a 

investigadora realizou, em locais neutros e com garantia de anonimato, todas 

as entrevistas individualmente. Os procedimentos foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (CEP 

1740/08) (ANEXO I). 

Foi garantido o anonimato das entrevistas a partir da identificação do 

material pelo código alfanumérico. Todos os dados pessoais foram arquivados 

de forma protegida e, quando expostos de alguma forma (trechos 

principalmente), o anonimato foi totalmente mantido.  

 

3.8 Análise dos resultados 

 

Cada entrevista, assim que concluída, foi identificada por um código 

alfanumérico correspondente à seguinte ordem: sigla do grupo; primeira letra 

do nome do entrevistado; gênero e idade. Enviava-se o áudio identificado por 

este código para uma equipe treinada para realizar a transcrição literal, sendo 

que o material, assim que transcrito, era, pela pesquisadora principal, 

comparado na sua íntegra com o original.  

Com o material transcrito e revisado foi possível desenvolver as técnicas 

de análise de conteúdo com referencial teórico baseado nas definições de 

Bardin (2004). A análise de conteúdo é definida por esta autora como “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens.”  

O conjunto de técnicas que permeia a análise qualitativa consiste na 

explicitação e sistematização do conteúdo dos relatos, cuja finalidade são as 

deduções lógicas e justificadas (Bardin, 2004).  
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Para a análise dos resultados é fundamental que o processo seja formal 

e rigoroso como deve ocorrer também nas análises quantitativas, desta 

maneira é possível garantir a validade dos resultados (McKeganey, 1995).   

A análise teve três etapas: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados.  

 

3.8.1 Pré-análise  

 

A principal característica da etapa de pré-análise é o contato com o 

material coletado. Neste momento é possível que, após as leituras flutuantes e 

a leitura exaustiva do material transcrito, o pesquisador seja confrontado com 

os relatos ouvidos. Esta etapa garante que o pesquisador conheça todos os 

elementos do material, e possa deixar emergir as hipóteses baseadas tanto 

nos relatos quanto nas observações realizadas (Bardin, 2004).  

Ao iniciar esta etapa da análise dos dados a pesquisadora pôde 

reconhecer nos relatos dos entrevistados diversas falas que escutou durante os 

eventos dos quais participou como observadora. Foi possível traçar um 

paralelo entre as impressões obtidas nas observações com os relatos dos 

voluntários. Após a leitura exaustiva dos dados foi fundamental seguir para a 

próxima etapa para garantir a exploração do material. 

 

3.8.2 Exploração do material  

 

A etapa da exploração do material consiste na preparação do material, 

pela edição das entrevistas em grandes temas, pelos recortes de acordo com 

cada eixo temático agrupados em relatórios (Bardin, 2004). Para a preparação 

do material optou-se pelo auxílio do programa computadorizado, que já está 

documentado há anos na literatura, a qual salienta a importância dos softwares 

para a formalização e para o auxílio da análise dos resultados qualitativos 

(McKeganey, 1995; Patton 2002). Estes softwares não analisam os resultados 

de fato, apenas facilitam algumas etapas como o armazenamento do material 

transcrito, a organização e a codificação, porém a análise propriamente dita é 

feita pelo pesquisador (Patton, 2002, p442).  

O software utilizado foi o NVivo, versão 8, atualmente a ferramenta mais 

mencionada para análise de dados qualitativos nos artigos indexados na base 
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de dados PubMed. A escolha para o uso deste programa, considerado líder 

neste campo, se baseou na sua popularidade entre os pesquisadores da área 

qualitativa, e na literatura referente a estas técnicas.  

A preparação do material com ajuda do software foi, em primeiro lugar, a 

criação de 13 Nodes - pastas que agrupam passagens das entrevistas 

referentes a um mesmo conceito ou tema. Assim, uma pasta interliga exemplos 

de pensamentos e definições similares, na forma de discursos provenientes 

das entrevistas. Tal processo de desmembramento das entrevistas e inserção 

nas diferentes pastas é denominado pelo programa como Coding, o que 

corresponde à codificação na definição de alguns autores (Strauss e Corbin, 

2008). Em qualquer uma das definições pode-se considerar que a codificação 

é, dentro de relatórios específicos, o processo de identificação e de 

agrupamento dos trechos das entrevistas que exemplificam uma mesma ideia 

teórica ou descritiva (Gibbs, 2007). Abaixo o exemplo das pastas dos relatórios 

gerados, assim como do conteúdo de um dos relatórios (Figura 3).  

 

Figura 3 – Exemplo das pastas do programa NVivo8. 

 
3.8.3 Tratamento dos resultados: inferências e interpretações  

 

Nesta etapa, os resultados brutos (as pastas temáticas) foram 

analisados de forma a fornecerem significados. Este processo foi realizado pela 
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categorização, método que permite a classificação dos elementos de 

significação, cuja técnica consiste em classificar os diferentes elementos 

segundo critérios que dêem sentido (Bardin 2004).  

De forma mais clara, Patton (2002) definiu “categoria” como o significado 

principal observado no material explorado pela análise do seu conteúdo 

(p.453). Semelhante a esta definição, Strauss e Corbin (2008) definem 

“categoria” como um conceito que representa um fenômeno, e como o nome 

escolhido para uma “categoria” aquele que parece ser o descritor mais lógico 

para o que se está observando.  

A etapa de codificação foi realizada por três pesquisadoras, a 

pesquisadora principal, a orientadora e outra pesquisadora que possui larga 

experiência em pesquisa qualitativa, sendo este trabalho denominado 

triangulação de dados. Esta etapa é de extrema relevância, pois agrega solidez 

e coerência à análise (Patton, 2002).  
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4. RESULTADOS 
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4.1 Fases preliminares: informantes-chave e estudos observacionais 

 

Os seis informantes-chave entrevistados eram pessoas que reuniam 

conhecimento privilegiado sobre o contexto da música eletrônica e/ou consumo 

de ecstasy.  

Foram entrevistadas seis pessoas que atuam em diferentes profissões: 

 Área da Saúde – um psiquiatra e um psicólogo pesquisador (o 

psiquiatra trabalha com dependentes químicos e o psicólogo realizou duas 

pesquisas sobre drogas sintéticas); 

 Produtores de festas e Dj´s – três produtores de festas (um trabalhava 

com alimentação vegetariana, participou de pelo menos três grandes festivais 

de música eletrônica no Brasil, atua em festas semanalmente e é praticante da 

religião Hare Krishna); (uma mulher de 28 anos que conhecia diversos 

organizadores de festas e trabalhava fazendo almofadas coloridas, escolhia 

objetos decorativos para chill-out e indicou duas das festas que fizeram parte 

dos eventos visitados no estudo observacional); (Dj renomado que me contou 

que antes de ser Dj foi odontologista, mas preferiu deixar o consultório, a 

contribuição desse informante foi falar sobre a visão dele sobre o consumo de 

drogas e quais os conceitos valorizados na cena eletrônica, hoje em dia ele 

viaja o mundo participando de festivais); 

Escritor - o último informante-chave entrevistado foi o autor de um livro 

sobre a cena eletrônica. Ele freqüentou algumas festas como observador 

participante e entrevistou as pessoas que fazem parte desta cena. 

As entrevistas focaram na descrição da cena eletrônica, nas diferentes 

nuances existentes nesta cultura, do uso de drogas associado a este contexto, 

as crenças e as aspirações de usuários de ecstasy, os comportamentos de 

risco, as estratégias usadas para evitar complicações médicas e as principais 

complicações decorrentes do uso.  

Esse grupo de entrevistados colaborou com o estudo e, principalmente, 

contribuíram com informações sobre a mudança de público das festas, no 

sentido de que muitas pessoas vão conhecer a festa e já fazem associação do 

local com o uso de alguma droga ilícita e esse julgamento preocupa os 

organizadores, pois os conceitos de paz, amor, unidade e respeito podem ser 

deixados de lado, os comportamentos de risco podem ser aumentados e a 
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cena eletrônica ser associada apenas como local de uso de drogas; outra 

informação relevante foi que os informantes-chave relataram que o ecstasy 

vem sendo usado em outros tipos de festas além das raves. Outro aspecto 

interessante foi o relato de que na experiência clínica dos profissionais da 

saúde mental a dependência de ecstasy ainda é algo pouco mencionado ou 

observado nos consultórios e clínicas de internação, porém, existem indivíduos 

que deixam de fazer uso de ecstasy e migram para o consumo de cocaína. 

Ao todo foram realizados nove estudos observacionais em festas rave, 

em clubes noturnos e espaços alternativos em São Paulo e imediações. Foram 

feitos registros fotográficos de algumas das festas rave. Os registros foram 

feitos com autorização dos organizadores do evento e podem ser vistos nas 

Figuras 4, 5, 6 e 7. 

Os nove eventos visitados foram: 

Goa Gil – festa na qual o mesmo Dj tocou sem parar durante 24hs, o 

detalhe é que ele é um senhor com mais de 50 anos, é um dos precursores da 

cena eletrônica e participou dos movimentos contra-culturais iniciados em Goa, 

na Índia, a festa teve aproximadamente 1200 pessoas – Itú – SP – 15 de 

novembro de 2008; 

The Edge – um clube noturno em São Paulo, localizado no bairro da 

Barra Funda – a iluminação do clube é uma das mais famosas, os lasers são 

muito elaborados e o clube já foi mencionado em revistas como tendo esse 

aspecto como diferencial, foi possível ver algumas pessoas consumindo 

ecstasy, a fila do banheiro que era misto estava grande, pois as pessoas se 

aglomeravam em torno das torneiras para beber água - Janeiro de 2009; 

Mahatma Festival – o festival teve duração de três dias, a pesquisadora 

ficou acampada, foi uma festa relativamente pequena, sem posto médico, 

mesmo sem esse recurso não foi observado ninguém passando mal, diversas 

pessoas levaram malabares, artesanatos e fizeram apresentações que não 

estavam na programação, nesta festa também foi observado o consumo de 

algumas substâncias como Cetamina® aspirada, LSD e ecstasy, foi 

interessante o quanto as pessoas interagiam mesmo sem se conhecerem o 

ambiente era semelhante a uma comunidade, quando havia algum lixo no chão 

as pessoas recolhiam mesmo que não tivessem sido elas que jogaram – 10,11 

e 12 de abril de 2009; 
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Museum – um clube noturno em São Paulo, localizado no bairro do 

Brooklin – a faixa etária dos freqüentadores é entre 18 e 21 anos, o custo da 

entrada é alto em relação a outros clubes noturnos, sendo em torno de 

R$80,00 para mulheres e R$120,00 para homens, neste clube a capacidade é 

para 140 pessoas, o ar-condicionado é mantido com a temperatura baixa e o 

pé-direito é alto, nesse dia foi possível observar e escutar a conversa de três 

rapazes, um deles estava em evidência, pois estava cercado de pessoas o 

tempo todo, a conversa transcorreu da seguinte maneira: 

 

Sujeito 1: Você tem de qual? 

Sujeito 2: De qual você prefere? 

Sujeito 1: Você tem Mitsubishi? 

Sujeito 2: Tenho. 

Sujeito 3: Nós queremos duas.  

Após a conversa continuei observando os rapazes que meia hora depois 

estavam dançando muito – Maio de 2009. 

 

Xyryry – uma festa rave que tocou estilo dark trance, no telão tinha 

imagens psicodélicas que eram intercaladas com imagens de acidentes, o 

público parecia dançar mais rápido e com feição que expressava raiva, a 

observação do ambiente despertou sentimento de medo, bem diferente de 

outras festas nas quais as pessoas parecem mais descontraídas, nessa festa 

todos os participantes ganharam canecas para evitar o uso de copos 

descartáveis – Itú – SP – 04 de julho de 2009; 

Supernattural - open air – festa organizada pelo Dj Rica Amaral – 

Mirante de Santana do Parnaíba – SP – nesta festa tocou apenas o estilo chill-

out de música eletrônica, os Dj´s variaram, mas o auge da festa foi quando o 

Rica Amaral tocou, ele tocou músicas que tinham mistura de sons de tribos 

indígenas e diálogos em francês, as pessoas que estavam na pista pareciam 

estar em transe, não foi observado o consumo de ecstasy, no entanto um rapaz 

fez uso de poppers e ofereceu para muitas pessoas presentes, esta festa foi 

pequena com em torno de 300 pessoas - 03 de outubro de 2009; 

Exxxperience – 13ª edição – uma festa rave com 25.000 pessoas 

presentes durante as 24hs de duração da festa, o público com idades variadas, 
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mas com predominância entre 18 e 24 anos, foi a maior festa que a 

pesquisadora observou, havia até Bunge Jump e a pista principal era em 

formato de castelo medieval, a estrutura de alimentação contava com stands 

de franquias de alimentos, uma grande quantidade de viaturas dentro do 

espaço da festa, porém observou-se pelo menos sete pessoas ingerindo 

comprimidos, apesar da revista na entrada ter sido rigorosa – novembro de 

2009; 

Voodoostock – uma festa realizada em São Paulo onde tocou diversos 

estilos musicais, os freqüentadores aparentavam ter idade acima de 24 anos, 

essa foi a primeira festa em São Paulo com tenda de RD, assim, apenas duas 

pessoas precisaram ser atendidas e um dos atendimentos foi em virtude do 

consumo de álcool e cocaína e o outro ocorreu com uma garota que estava 

dormindo exposta ao sol, o evento teve duração de 12 horas, e teve uma tenda 

de suspensão corporal humana a qual os indivíduos foram suspensos por 

ganchos presos em sua pele, observou-se que esses indivíduos utilizam este 

momento em contato com a dor como uma forma de transcendência – 7 de 

agosto de 2010. 

 O estudo observacional possibilitou verificar as diferenças entre as 

festas e foi possível observar como o comportamento dos indivíduos varia de 

festa para festa, em eventos com menos pessoas é comum as pessoas 

conversarem mais, enquanto que festas com muitas pessoas pôde-se observar 

maior distância entre os participantes. Outro aspecto observado foi a presença 

de indivíduos mais jovens em festas maiores e mais divulgadas do que em 

festas menores. Inclusive, a observação possibilitou o entendimento de 

algumas gírias usadas pelos freqüentadores o que favoreceu o entendimento 

de alguns relatos dos entrevistados. 
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Essa foi a 13ª edição da festa Exxxperience que teve a primeira edição 

realizada no ano de 1996. No ano de 2006, a décima edição da festa teve a 

participação de 30.000 pessoas na cidade de Itú (SP). No ano de 2009, a festa 

foi realizada na mesma cidade e teve 25.000 pessoas presentes. Houve 40 

atrações musicais, quatro pistas de dança, bunge jump, diversas viaturas 

policiais permaneceram dentro do evento e a revista para a entrada no local 

solicitou, inclusive, que as pessoas tirassem seus sapatos para verificarem se 

havia drogas. No evento havia banheiros químicos e postos médicos em 

diferentes locais. Os ingressos foram vendidos em diferentes lotes, o valor do 

ingresso variou conforme a data do evento se aproximava, os participantes 

puderam escolher se gostariam de ficar na área vip ou comum, sendo a área 

vip era mais perto da pista principal.  

 

Figura 4 – Exxxperience – Chill-Out – Novembro, 2009 
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O Mahatma Festival foi realizado na cidade de Bariri (SP), entre os dias 

10,11 e 12 de Abril de 2009. Na festa havia duas pistas de dança e foi 

realizada em um complexo que tinha chalés, vestiários, piscina e local para 

acampar. Algumas pessoas expuseram seus trabalhos de artesanato e 

também utilizaram a piscina. Neste evento não havia posto médico e na 

entrada as pessoas eram questionadas se estavam com alguma bebida 

alcoólica, mas não houve revista. A pesquisadora ficou acampada durante os 

três dias em local próximo do chill-out. O evento teve a presença de 

aproximadamente 600 pessoas durante o fim de semana todo. Na pista 

chamada chill-out teve um show de uma banda chamada Pedra Branca com 

performances de dançarinas. 

 

Figura 5 – Mahatma Festival – Pista principal – Abril, 2009 
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Esse evento foi realizado no dia 7 de agosto de 2010 em um sítio a 20 

minutos do município de São Paulo, a duração da festa foi de 12 horas. A 

organização do evento contou com a colaboração de diversos profissionais que 

trabalharam em troca de ingressos, na festa teve uma pista de dança e 

alimentação vegetariana, houve show de três bandas diferentes, tinha stands 

com massagistas, artesãos, apresentação de filmes em telão e a primeira 

tenda de redução de danos em ambiente de festa em São Paulo. 

 

 

 

 

Figura 6 – Voodoostock – Agosto, 2010 


