
(título) Contracultura 

(subtítulo 01) SIGNIFICADO 

"O termo contracultura foi cunhado pela imprensa norte-americana dos anos 1960. Referia-se a 

manifestações culturais marginais, contestadoras, que floresciam nos EUA e em outros países, 

especialmente na Europa, representando formas não tradicionais de oposição. 

(subtítulo 02) CONTRAPOSIÇÃO 

Desse movimento múltiplo de contraposição que respondia à acelerada industrialização, 

crescimento econômico e racionalização científica no pós-guerra, surgiram importantes 

manifestações artísticas, como o rock, os movimentos hippie e punk, bem como a 

internacionalização do movimento estudantil, que culminou em manifestações concomitantes em 

diversos países em maio de 1968. O movimento contracultural da década de 60 representou uma 

revolução comportamental nas sociedades ocidentais. 

(subtítulo 03) CONTEXTO HISTÓRICO 

(dentro do subtítulo 03) Era de Ouro: O padrão de vida que antes era restrito aos ricos passou a 

contemplar também as classes médias. Houve um incremento de pessoas no mercado de consumo 

de bens e serviços, mais direitos e um número cada vez maior de mulheres no mercado de trabalho. 

O tempo de estudo dos jovens aumentou e também o período em que eram sustentados pelos pais, 

podendo dedicar-se, inclusive, a uma formação superior." 

(dentro do subtítulo 03) Salto econômico: tão grande não se daria sem efeitos colaterais. No pacote 

desse ciclo de prosperidade, surgiram também problemas ecológicos, resultantes da maneira como 

a exploração em escala se desenrolava, e uma agudização das desigualdades por causa da 

concentração de renda." 

(dentro do subtítulo 03) Mulheres e jovens como forças sociais: Mulheres ingressavam no mercado 

de trabalho, passavam a complementar a renda da família ou mesmo alcançavam a independência 

financeira. Os divórcios aumentaram e foi desenvolvida a pílula anticoncepcional, a qual permitiu 

que a gravidez pudesse ser planejada e o número de filhos por mulher diminuísse." 

(dentro do subtítulo 03) Universidades: organizaram-se politicamente em movimentos estudantis e 

queriam mudar o mundo, além de experimentarem uma liberdade sexual maior que as gerações 

anteriores. Essa conjunção de mudanças em escala global, somada ao reconhecimento dos jovens 

e das mulheres como grupos com força social e política. 

(dentro do subtítulo 03) Conflito geracional: entre essa juventude e os seus pais, posto que ela via 

o capitalismo com maus olhos e queria fazer diferente de seus antecessores. A partir de 

universidades e integradas ao uso das tecnologias, compartilhavam ideias com seus pares em 

outros lugares do mundo, ansiavam por criar novos valores e ideais, bem como uma nova cultura 

que impedisse a sociedade de sucumbir novamente a uma aventura totalitária. 

(dentro do subtítulo 03) A rebeldia: era exposta a partir do corpo, forma de se vestir, falar, comportar-

se e, mesmo que não tenha gerado grandes mudanças na macropolítica, ocasionou mudanças 

comportamentais em escala global. Trouxe também grandes contribuições artísticas para o mundo. 

Na música, destacaram-se o rock e músicos ligados ao movimento, como Jimi Hendrix, Janis Joplin 

e Beatles. 

(subtítulo 04) PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA CONTRACULTURA 

• Valorização da natureza;  

• Luta pela paz (contra as guerras, conflitos e qualquer tipo de repressão); 

• Vegetarianismo: busca de uma alimentação natural; 

• Respeito às minorias raciais e culturais; 



• Experiência com drogas psicodélicas, 

• Liberdade nos relacionamentos sexuais e amorosos; 

• Crítica aos meios de comunicação de massa como, por exemplo, a televisão; 

• Comportamentos e ações libertárias (contra os padrões sociais tradicionais); 

• Discordância com os princípios do capitalismo e economia de mercado. 
 

(subtítulo 05 – em forma de pizza ou colunas) 

A pesquisa realizada pelo Banco Mundial, entrevistou mais de 31 mil jovens com idade entre 18 e 
35 anos de mais de 186 países para entender quais as maiores preocupações para o nosso 
tempo. 

1. Mudanças climáticas/destruição dos recursos naturais (20%) 

2. Conflitos de grande escala/Guerras (20%) 

3. Pobreza (15%) 

4. Transparência governamental/Corrupção (10%) 

5. Educação (10%) 

6. Falta de liberdade política/instabilidade política (10%) 

7. Assistência social/saúde (5%) 

8. Desigualdade de gênero/falta de inclusão (5%) 

9. Privacidade eletrônica/crimes virtuais via redes sociais (5%) 

 

 
 

 

   

   

   


