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RESUMO 

 

O presente trabalho presta-se a traçar, a estabelecer uma relação entre o pensamento de 

Francis Schaeffer ao movimento da contracultura;  o movimento contracultural da década 60 

principalmente relativo aos anos de 67-69 com os beatniks, o Flower Power, Timothy Leary e 

seus desdobramentos mais marcantes; e, por fim, as expressões contraculturalistas no uso das 

drogas, no álbum dos The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e no Teatro do 

Absurdo. Tendo a Arte como a expressão do espírito das épocas do desenvolvimento do 

pensamento humano que tratamos aqui, manifestadas no cotidiano de cada época. Procuramos 

fechar nosso estudo demonstrando alguns aspectos que tornam possível a convergência de 

todos esses elementos na produção da cultura do homem do século XXI, traçando, ao longo 

do caminho, as consequências desta forma de pensar e atuar no mundo. 

 

 

Palavras-chave: Schaeffer; Contracultura ; Anos 60;  Sgt. Peppers;  Teatro do Absurdo. 
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ABSTRACT 

 

 

The current paper has the goal to trace the relationship between Francis Schaeffer's  

thinking in relation to the counter-culture;  the counter-culture movement from the 60's, 

especially related to the years of 67-69 with the 'beatniks', Flower Power, Timothy Leary and 

its more remarkable unfoldings;  and, finally, the counter-cultural expressions in drug usage in 

The Beatles record, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, and in the Teatro do Absurdo 

(The Absurd Theater).  We have the art as the expression of the spirit of that time in the 

development of the human thinking, which we treat here manifested in the daily life of each 

time.  So we intend to close this paperwork showing some aspects that make possible the  

convergence of all these elements  in the XXI century, tracing along the way the 

consequences of this way of thinking and dealing with the world. 

 

Keywords: Schaeffer; Counterculture;  60s; Sgt. Peppers;  Absurd Drama 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Há quase doze anos havia um frenesi que começou já no início da década de 90 do 

século passado. O ano 2000 aproximava-se com toda expectativa que os milênios, ou melhor, 

a transição de um milênio a outro provoca. 

À parte de todo exagero místico que tais épocas evocam, cada virada de milênio 

assinala o exercício intelectual de como a sociedade como um todo será, abrangendo os 

campos filosófico, sociológico, tecnológico, artístico, político, religioso e qualquer outro pelo 

qual alguém deseje expressar um palpite ou dedicar-se a um estudo mais profundo. 

Assim, no auge de todas as previsões sobre o novo milênio, entramos no século XXI e 

percebemos que as coisas continuaram seu caminho, sem grandes alterações a partir do ano da 

virada. 

Os seres humanos têm a tendência de ansiar por acontecimentos fantásticos e 

mudanças dramáticas na história sem, no entanto, considerar que esta não é a regra e que as 

mudanças de impacto, raras exceções, são muito mais sutis e profundas do que imaginamos. 

Antes do prefácio do livro As Consequências da Modernidade, de Anthony Giddens,  

publicado pela University Press em 1990, há quatro citações que gostaria de colocar aqui 

como exemplo do que estou escrevendo. 

São elas: 

E se este presente fosse a última noite do mundo? 

John Donne, Preces sob Ocasiões Inesperadas. 

 

O tempo imaginário é indistinguível das direções no espaço. Se se pode ir para o 

norte, pode-se virar e tomar o rumo sul; da mesma forma, se se pode  ir para a 

frente no tempo imaginário, deve-se poder virar e ir para trás. Isto significa que 

não pode haver diferença importante entre as direções para a frente e para trás do 

tempo imaginário. Por outro lado, quando se olha para o tempo "real", há uma 

diferença muito grande entre as direções  para a frente e para trás, como todos 

sabemos. De onde vem esta diferença entre o passado e o futuro? Por que 

lembramos o passado e não o futuro? 

Stephen W. Hawking, Uma Breve História do Tempo 

 

Em março de 1986, um artigo de nove páginas sobre as instalações nucleares de 

Chernobyl apareceu numa edição em língua inglesa de Vida Soviética, sob o 
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título de “Segurança Total”. Apenas um mês depois, na semana de 26-27 de 

abril, o pior acidente nuclear do mundo – até então – ocorreu na usina. 

James Bellini, Holocausto High Tech 

 

Quando descobrimos que há diversas culturas ao invés de apenas uma e 

consequentemente na hora em que reconhecemos o fim de um tipo de monopólio 

cultural, seja ele ilusório ou real, somos ameaçados com a destruição de nossa 

própria descoberta, subitamente torna-se possível que só existam outros, que nós 

próprios somos um 'outro' entre outros. Tendo desaparecido todos os significados 

e todas as metas, torna-se possível vagar pelas civilizações como através de 

vestígios e ruínas. Toda a espécie humana se torna um museu imaginário: aonde 

vamos este fim de semana -— visitar as ruínas de Angkor ou dar uma volta no 

Tivoli de Copenhagen? Paul Ricoeur, "Civilizações e Culturas Nacionais", em 

seu História e Verdade 

 

 

O livro de Ricoeur é de 1955, Hawking e Bellini situam-se na década de 80 do século 

XX, por fim Donne figura no ano de 1624. Podemos considerar, então, termos fragmentos do 

pensamento humano dos últimos 387 anos. O que importa aqui é demonstrar que nesses 

trechos encontram-se uma parte da realidade do modo pelo qual as mudanças acontecem ao 

longo do tempo e de como elas nos afetam ou afetaram para estarmos onde estamos. 

Cada um desses autores aponta um caminho para o futuro, talvez já realizado, talvez 

não. Talvez a realizar. Cada um dos autores citados tem uma formação diferente, olharam 

para seu tempo e o futuro a partir do seu tempo por visões de mundo diferentes e, contudo, 

sinalizam uma mesma condição – a desestabilização das concepções modernas. 

 E é sobre essa atitude humana que pretendemos relacionar o pensamento de Francis 

August Schaeffer aos anos 1967-69, momento este em que aflora notadamente a 

Contracultura principalmente nos Estados Unidos (EUA), analisando algumas de suas 

expressões artísticas – teatro do absurdo e a música com os The Beatles, a cultura das drogas 

com o LSD e o misticismo que ressurge com bastante força dentro do movimento cultural, 

contudo não necessariamente em suas expressões esotéricas. 

J.I Packer (2002, p.12) aponta três razões sobre a importância de Schaeffer que são a 

percepção que ele tinha da natureza integral da realidade criada, da vida humana, do 

pensamento das pessoas e da verdade revelada por Deus, segundo seu pensamento teísta; a 

primazia da razão em cada constituição individual e o potencial das ideias na mente humana e 
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por fim, ele percebia que a mente ocidental vagava no mar de relativismo e irracionalismo, 

pois o seu pressuposto era a exclusão da verdade no pensamento sofisticado e popular. 

Nosso anseio é de que o presente trabalho possa oferecer subsídios para uma leitura 

em novo viés a respeito dos temas trabalhados enriquecendo assim a academia, e neste 

sentido, entramos em sintonia com a linha de pesquisa Culturas e Artes na 

Contemporaneidade cujo cenário referencial está nas sociedades contemporâneas e se 

compromete a investigar as artes em suas expressões eruditas, populares e folclóricas em 

diálogo com as mais diversas expressões.  

Diante disso, nos aproveitaremos dos exemplos encontrados em nosso principal 

teórico – Schaeffer - de como a cultura se manifestou através das artes no período que cobre 

nosso estudo. Assim, aproveitaremos o que estudamos nas disciplinas referentes ao programa 

que lidam diretamente com a arte. Vamos enfocar tanto as artes cênicas, quanto a música 

cujas características são bastante marcantes no período estudado. 

O presente trabalho é fruto de um levantamento bibliográfico e estrutura-se em quatro 

capítulos, sendo o primeiro – Schaeffer, L'Abri e a América até os anos 60 – no qual é feito 

um levantamento histórico da formação, atuação e produção intelectual de Schaeffer 

principalmente relacionada à seus trabalhos no Instituto L’Abri, fundado por ele e sua esposa, 

e de como se dá sua abordagem aos temas que propusemos neste estudo. Em seguida, segue 

aquilo que consideramos ser as sementes da contracultura no processo de formação dos 

Estados Unidos da América (EUA), país no qual ela se desenvolveu, floresceu e morreu com 

uma intensidade muitíssimo peculiar desde o “Verão do Amor (1967) ao Inverno da Desilusão 

(1969).”
1
 

Ao longo da história dos EUA, são notadas tentativas de grupos sociais ampliarem sua 

participação social e econômica ou mesmo de confronto com um status quo do qual 

discordam frente às limitações e imposições culturais em momentos diferentes. São negros, 

índios (mais timidamente), mulheres, imigrantes, homossexuais, operários, agricultores que, 

diante de oportunidades histórico-circunstanciais, souberam aproveitá-las e assim estabelecer 

rupturas naquele status quo. Houve momentos de avanço e de retrocesso, vitórias e derrotas 

que, no entanto, jamais desanimaram seus militantes. 

No segundo capítulo discorremos sobre a contracultura, seu surgimento, nos anos 50, 

com os Beats e o seu tédio frente a uma sociedade ensimesmada e hipócrita para a qual a 

liberdade pessoal, utilidade e cultura genuína eram nocivos à exploração econômica que se 

                                                           
1
 Nome do curso elaborado para disciplina ministrada pelo professor Martin César Feijó durante o decorrer do 

mestrado. 
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fazia e a qual era subordinada sob a égide do máximo proveito e total serviço acima do 

indivíduo. 

Os anos 50 podem ser considerados também como um processo de maturação do que 

iria florescer nos anos 60. É a década que traz consigo um segundo pós-guerra mundial, que 

tem as testemunhas vivas dos atos de atrocidade e de extrema crueldade por parte do ser 

humano e carregaram consigo o desespero, a desilusão e a ansiedade disso e também da 

guerra fria, com a possibilidade de um fim de história atômico. São também, aquelas 

testemunhas, aqueles que se afundaram em um mar de prosperidade e conforto, como nenhum 

momento da história até então tinha testemunhado, defendido pela política do American Way 

of Life. 

É a geração que viu todo o sentido proposto pela modernidade – bem estar 

proporcionado pelo domínio da natureza por meio da ciência – de se perder na Rosa de 

Hiroshima
2
 e negando a si qualquer referencial que fosse postulado por meio da razão 

partindo para uma racionalidade humanista. Neste período, intensificaram-se os 

questionamentos quanto ao sentido da vida e a realização dessa vida na realidade terrena. 

Disso saíram alternativas como o feminismo, a luta pelos direitos civis, ações contra a guerra, 

contra o capitalismo, contra a razão (ciência) e o movimento hippie de contracultura que teve 

em si todas essas vertentes. 

Ao longo do trabalho poderemos verificar como isso se deu e como algumas dessas 

alternativas e suas consequências em suas expressões culturais relacionam-se com o 

pensamento de Schaeffer, pois, nos anos 60, se deu toda a catalisação do que vinha sendo 

fomentado no decorrer da história e que culminou em manifestações que expressavam as 

inquietações do período e onde percebemos que o conflito de gerações teve seu nascimento. 

No terceiro e mais curto capítulo do presente estudo, discorreremos sobre a derrocada 

da modernidade e de como isso se tornou as bases proposicionais do que viria a acontecer nos 

anos 60. Isso não significa necessariamente que houve um movimento organizado e ordenado 

que compôs tal base e que a colocou em prática, não. O conjunto de circunstâncias históricas, 

seus desdobramentos, a percepção intelectual daqueles que estavam mais sensíveis aos 

acontecimentos é que deu forma, sentido e realização desta “consciência coletiva” que 

permeou a contracultura. 

                                                           
2
 Título da música de Vinícius de Morais e Gerson Conrad de 1973 interpretada por Ney Matogrosso que traz 

referência ao cogumelo gerado na explosão da bomba atômica nas duas cidades japonesas de Hiroshima e 
Nagazaki durante a 2ª Guerra Mundial. 
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Apesar de menor, este capítulo nos mostra como Schaeffer percebeu esse 

desdobramento e formulou seu pensamento a respeito. A irracionalidade que Schaeffer 

advoga ter sido admitida em todos os campos do conhecimento até aquele momento e o 

desespero do homem buscar um referencial é a principal causa de uma esperança mística por 

parte de todos que negaram as pressuposições modernas e suas esperanças. 

Schaeffer não defende o modernismo racionalista-humanista como ele mesmo 

denomina, pois o problema desse tipo de modernismo era a emancipação do homem daquilo 

que lhe seja um referencial dogmático, absoluto – no caso de Schaeffer, o Deus do teísmo 

cristão. Para esse autor – que vê no cristianismo bíblico a única possibilidade de realização do 

homem – o homem ao longo do desenvolvimento do seu pensamento, trocou os valores e 

princípios absolutos do teísmo por nada e quis gerir sua existência a partir de si mesmo, sem 

contudo conseguir viver consistentemente com seus novos pressupostos, adotando então o que 

ele, em sua obra, nomeia como “salto” ou como um misticismo, pois esse mesmo homem não 

consegue não ter uma esperança e é aqui que ele se perde, pois coloca a esperança para seu 

desespero em coisas que não pode racionamente explicar. 

Um exemplo disso é o que vamos tratar em nosso quarto e último capítulo – 

Misticismo, LSD, Sgt. Peppers e o Teatro do Absurdo – pois é aqui que poderemos perceber 

culturalmente, por meio das expressões artísticas do período, a realidade daquilo que 

Schaeffer propõe. 

A experiência mística a que Schaeffer se refere é tudo o que se propõe sem que esteja 

relacionada diretamente à máquina, à racionalidade utilitarista do cotidiano e que é ativada 

por qualquer coisa, desde um otimismo puríssimo e ingênuo, um teologismo vazio, um tipo 

qualquer de existencialismo, ao uso de drogas como uma ideologia como foi no início a 

utilização do LSD, que é tomada por Schaeffer (2002, p.46), a partir de Aldous Huxley e 

depois com Timothy Leary, de modo mais religioso, exemplificado por ele como abaixo. 

 

O NÃO-RACIONAL 

E NÃO-LÓGICO 

Uma experiência de primeira ordem pelo uso 

de drogas. 

O RACIONAL 

E LÓGICO 

Não se encontra propósito ou significado. 

 

Depois, com o Sgt. Peppers dos The Beatles (1967) pretendemos exemplificar que a 

maneira de concepção desse álbum traz em si uma leitura relevante daquele momento – “ [...] 

a sinfonia hippie definitiva.” (FENERICK; MARQUIONI, 2008, p.3), pois é um álbum que 

nos permite de início e visualmente perceber as tendências artísticas da época como, por 
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exemplo a arte conceitual. Nele também percebemos as características filosóficas do 

momento com a composição do grupo, dos convidados dos Beatles ao show que seria aquela 

produção. 

É preciso que lembremos que os jovens hippies eram, sobretudo, provenientes da 

classe média e que viviam uma vida cujo propósito e respostas não ofereceram uma referência 

plausível à altura de seu momento histórico, conforme veremos em Schaeffer e na 

Contracultura e que é explicitado nas músicas do disco como no caso da canção She´s leaving 

home – “Ela está saindo de casa, nós demos tudo o que o dinheiro pode comprar”.  

Então, por que ela saiu? Por que a geração dos anos 50 e 60 saiu de sua comodidade a 

fim de aventurar-se em estilos de vida alternativos ou a fim de realizar-se na busca de uma 

vida com maior significado? Ao longo do trabalho pretendemos responder a essas questões e 

também avaliar se o que Schaeffer propõe na bibliografia escolhida é relevante para 

pensarmos o movimento contracultural não só em termos de desenvolvimentos históricos e 

culturais, mas também considerando seu aspecto transcendental dentro do escopo de sua 

teologia cristã reformada que para o autor é de extrema importância na compreensão das 

causas dos fatos referentes à contracultura e suas consequências, que serão aqui apresentados 

e analisados. 

Apesar de a linguagem das traduções realizadas das obras de Schaeffer para o 

português brasileiro não serem difíceis, não se pode iludir-se com a pretensa facilidade de 

compreendê-lo. É necessário que entendamos o momento em que foram escritas e para quem 

foram escritas e para isso utilizaremos o que Edith, esposa do autor, fala a seu respeito e 

indiretamente a respeito de sua obra: 

 

Em vez de estudar livros e mais livros em uma torre de marfim isolada da vida e 

desenvolver teorias alienadas do pensamento e das lutas do ser humano [Francis 

Schaeffer conversou durante muitos anos] com homens e mulheres bem em meio às 

lutas daquelas pessoas. Ele estabeleceu diálogo com existencialistas, positivistas 

lógicos, hindus, budistas, protestantes e católicos liberais, judeus reformados e ateus, 

muçulmanos, membros de seitas do ocultismo e pessoas de uma ampla variedade de 

religiões e filosofias, bem como ateus de uma grande variedade de tipos. Ele 

conversou com os mais brilhantes professores, com beatniks, hippies, dependentes 

de drogas, homossexuais e pessoas com distúrbios psicológicos. Conversou com 

africanos, indianos, chineses, coreanos, japoneses, sul-americanos, pessoas das ilhas 

de todos os mares, da Austrália e Nova Zelândia e de todos os países europeus bem 

como dos Estados Unidos e do Canadá. Conversou com advogados, cientistas, 

artistas, escritores, engenheiros, pesquisadores de vários campos do saber, filósofos, 

homens de negócios, jornalistas e atores, pessoas famosas e camponeses. [...] As 

respostas foram encontradas, não em decorrência de alguma pesquisa acadêmica 

(embora ele costumasse ler livros e mais livros para se manter atualizado), mas a 

partir desses diálogos vivos. Ele respondia questões verdadeiras com respostas 

cuidadosamente elaboradas e que eram, de fato, as respostas verdadeiras. Ele fica 

entusiasmado toda vez que se dirige a mim, frequentemente dizendo: “Esta é a 
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resposta certa, Edith! Ela se encaixa. É verdade mesmo, e porque é verdade, ela se 

encaixa com a realidade. (SCHAEFFER, 2002, p.8) 

 

 

A partir disso, precisamos lê-lo com muito cuidado, e talvez precisemos ler mais de 

quem e sobre o que ele fala a fim de compreendê-lo com maior profundidade, pois ele tem 

sido muitíssimo lido pelo público católico apostólico reformado mais conhecido pela 

nominação de “evangélicos”, termo esse hoje muito geral para definir seus.  Lê-lo com 

significado é conhecer as obras que ele também leu para produzir seus trabalhos. Obviamente 

isso é um trabalho grandioso, mas impossível e desnecessário para os objetivos de elaboração 

deste estudo, contudo nosso esforço foi abrir-nos a temas que podem ser normalmente 

tratados com desprezo por pessoas com uma espiritualidade distorcida, seja de qualquer 

corrente cristã. 

Nosso autor, Schaeffer, não é um autor preconceituoso e entendemos que sua 

contribuição é relevante para também compreendermos nosso atual estágio histórico, uma vez 

que já estamos distanciados 40 anos do período que nos propomos estudar que é o tempo 

compreendido nos anos 50 e 60 com os desdobramentos dos anos 67 a 69 com o movimento 

contracultural. 

A questão de Schaeffer é que o homem abandonou todos seus referenciais e tudo o que 

escolheu para colocar no lugar deles vem de si mesmo ou alude a algo tão transcendente 

quanto o Deus cristão do autor, sem, contudo, ser algo coerente e consistente com a realidade. 

Ele não odeia o homem, ele odeia o pecado que faz com que o homem se perca e contamine 

toda sua natureza e produção cultural. Para ele o pecado do homem foi negar Deus 

completamente e disso vieram as consequências de uma sociedade que negou os absolutos 

divinos, negou seus próprios absolutos com a modernidade e, naquele tempo, negava a si 

mesma a coerência da vida em saltos místicos, pois não tinha com o quê lutar contra o quê 

considerasse ser injustiças que não fosse a partir de si mesmo. Esse foi o problema. O homem 

demonstrou que a partir de si as coisas não funcionam bem, pois não atende ao que seriam os 

universais ficando somente nos particulares e os particulares não atendem adequadamente a 

humanidade. Tudo isso é expresso na filosofia, artes em geral e teologia. Eis a razão de 

podermos ligá-lo a um movimento que aparentemente não diz respeito a um homem da 

natureza de Schaeffer. 
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2. SCHAEFFER, L’ABRI E A AMÉRICA ATÉ OS ANOS 60 

 

 

Francis August Schaeffer nasceu em 30 de janeiro de 1912 em Germantown, 

Pennsylvania. Foi teólogo cristão evangélico, filósofo e pastor presbiteriano. Conhecido não 

só por seus escritos, mas também pela fundação, com sua esposa, Edith Seville, da 

Comunidade L'Abri
3
 em 1955, cujo principal objetivo era tornar seu lar, um lugar onde as 

pessoas poderiam encontrar respostas satisfatórias para suas questões e uma demonstração 

prática do amor e cuidado cristãos. 

A partir de uma abordagem pressuposicional dentro da apolégica cristã, ele se opunha 

a uma teologia moderna, secularizada, materialista que invadia a cultura cristã daquele 

momento através das mudanças que se operavam na sociedade e, por conseguinte, na cultura 

de modo geral e é nesse ponto que estamos interessados no pensamento de Schaeffer. 

Schaeffer teve uma sólida formação teológica e filosófica pelo Westminster 

Theological Seminary (Glenside, Pennsylvania, Estados Unidos), sob orientação de nomes 

representativos como Cornelius Van Til e J. Gresham Machen, pelo Faith Theological 

Seminary (Baltimore, Maryland, Estados Unidos)  e pelo Highland College (Freeport, Illinois, 

Estados Unidos), no qual recebeu o título de Doutor em Divindade. Além de receber várias 

outras homenagens como Doutor em Letras pelo Gordon College (Wenham, Massachusetts, 

Estados Unidos) e Doutor em Lei pelo Simon Greenleaf School of Law (Anaheim, California, 

Estados Unidos). 

A Comunidade L'Abri, na e a partir da qual Schaeffer compôs muitos de seus escritos 

revela a natureza aberta de Schaeffer para o pensamento do próximo. Isso porque L’Abri era 

uma comunidade para qual se dirigiam milhares de jovens americanos, provenientes das 

melhores universidades e lares americanos. Hobsbawm (1994, p.296) afirma que todo 

radicalismo dos jovens recebidos por Schaeffer compunham “[...] grupos não afetados pela 

insatisfação econômica [...]. Guinness (1994, p.X) os descreve assim: “Muitos outros, dos 

mesmos lares e escolas, eram Beats, radicais, hippies e dropouts. Muitos deles eram 

intensamente idealistas, muitos céticos e desiludidos, outros em vários estágios de busca em 

direção a um monte de filosofias e experiências que iam do Zen Budismo ao ambientalismo, 

drogas e bruxaria.”
4
 

                                                           
3
 L’Abri - palavra francesa para abrigo, refúgio proteção. 

4
 Dropouts - 1 estudante que abandona os estudos. 2 pessoa que abandona a sociedade convencional. Fonte: 

Michaelis Dicionário Inglês e Português. 
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A Comunidade L’Abri já experimentava as inquietações sociais da época. Diante 

disso, priorizava quatro ênfases essenciais a fim de oferecer uma alternativa àqueles inquietos 

indivíduos que debatiam em L’Abri o que estava acontecendo em seu tempo. A primeira é 

que o cristianismo é objetivamente verdadeiro e que a Bíblia é a palavra escrita de Deus para 

a humanidade. Isso significa que o cristianismo bíblico pode ser racionalmente defendido e 

que questões honestas são bem-vindas. A segunda, porque o cristianismo é verdadeiro ele fala 

para toda a vida e não somente para a esfera religiosa da existência e muito do material 

produzido pelo L'Abri tinha e tem sido objetivado a fim de ajudar a desenvolver uma 

perspectiva cristã sobre artes, política, ciências sociais etc. A terceira ênfase está na área do 

relacionamento do ser humano com Deus. A verdadeira espiritualidade é vista nas vidas para 

as quais a graça liberta o homem para ser humano sem que este tenha de estar em um alto 

plano espiritual ou em uma vida cinzenta, negativa. Por fim, a quarta ênfase é que a queda
5
 é 

tomada seriamente. Até a volta de Cristo, nós e o mundo seremos afetados pelo 

desfiguramento do pecado em nossa natureza. Embora o lugar da mente, do pensamento seja 

enfatizado, a Comunidade L'Abri não é um lugar somente para intelectuais. Contudo, são 

justamente contra os valores judaico-cristãos, no ocidente, que a contracultura levantará boa 

parte de suas bandeiras. Quanto a isso, mais à frente será exposto. 

De fato, a casa de Schaeffer foi um lugar de afluência de pessoas de todos os tipos 

para discutirem todo tipo de temas para os quais as respostas propostas pela sociedade, 

cultura, não estavam claras ou satisfatórias. 

J.I. Packer (apud  SCHAEFFER, 2002) no prefácio da primeira edição brasileira do 

livro O Deus que intervém ressalta algumas características de Schaeffer que necessitam ser 

conhecidas para que possa ser melhor compreendida sua metodologia e abordagem. Para ele o 

estilo da comunicação de Schaeffer assemelhava-se ao acadêmico que meticulosamente 

aborda ou busca uma abordagem completa e imparcial do objeto de sua análise. Outra 

característica dele era sua consciência de uma urgente e evangelizadora postura para que as 

pessoas pudessem compreender a verdade
6
 a fim de não terem suas vidas destruídas pelo 

relativismo, irracionalismo, fragmentação e niilismo da cultura na qual estavam vivendo. 

A importância de Schaeffer ser trazido para a academia do século XXI, não se deve 

somente à sua maneira de encarar o seu tempo e de agir nele a fim de resgatar, a partir de seu 

ponto de vista, a integralidade do homem e da realidade, nem do valor que conferia à razão na 

                                                           
5
 Queda - conceito cristão que explica a desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden, acarretando a eles 

consequências malditas ao longo de sua vida na Terra. 
6
 Aqui, no caso, é a verdade é de cunho absoluto, como um sistema de valores que serve aos homens, à 

humanidade, em todo o tempo, em qualquer raça, em qualquer cultura. 
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constituição individual e no potencial das ideias da mente humana, muito menos porque 

considerava a mente ocidental perdida no relativismo e irracionalismo, como vamos apontar 

ao longo de nosso trabalho, mas porque é na universidade que encontramos o lugar do 

contraditório, da disputa, do pensamento diverso presente em todos os campos do 

conhecimento e para os quais as perguntas de cada ser humano, de cada âmbito da sociedade 

são dirigidas e respondidas, nem sempre a contento, nem sempre de maneira integral. 

Schaeffer teve publicados vinte e dois livros. Entretanto, da sua produção, escolhemos 

os que mais são conhecidos no Brasil e que se adequam ao propósito. São eles: “O Deus Que 

Intervém” e “Morte da Razão”, ambos de 1968. O primeiro trata de como o pensamento 

moderno abandonou a ideia de verdade e como isso se refletiu na cultura diante de todas as 

concessões que esse abandono causou. O segundo trabalha com os conceitos de natureza e 

graça e pretende mostrar como a cultura moderna nasceu e desenvolveu-se a partir de raízes 

corrompidas provenientes do final da Idade Média. Com o homem e Deus mortos, a 

existência fica sem significado, exigindo uma via de escape que “passa por um mundo 

fantástico de experiências, drogas, absurdos, pornografia, uma ‘experiência final’ elusiva e de 

loucura” (SCHAEFFER, 1993, contracapa). “O Deus Que Se Revela”, de 1972, é o último da 

trilogia do autor e questiona a epistemologia do pensamento moderno sobre a possibilidade de 

vir a saber e de como sabemos que sabemos, pois entende que se a epistemologia não estiver 

correta, o resto está comprometido. “A Igreja do Final do Século”, de 1970, pode apresentar 

estranheza em um trabalho desta natureza, mas o livro ganha significado em nosso trabalho, 

porque visa apresentar aos teístas cristãos, os desafios que a cultura pós-cristã apresenta ainda 

que essa cultura não tenha assumido integralmente a morte de Deus e porque os seus dois 

primeiros capítulos auxiliam na compreensão do período estudado. “Como Viveremos”, de 

1976, nos apresenta algumas análises de momentos históricos importantes que formaram os 

dias atuais, propondo ao seu final, uma alternativa ao novo milênio; todos eles publicados nas 

décadas cujo movimento da Contracultura dos anos 60 floresceu, morreu e legou sua 

influência. Contudo, as edições são, respectivamente, de 2002, 1993, 2002, 1995 e 2002. 

Todavia, é importante que compreendamos quais fatores ao longo da história dos Estados 

Unidos prepararam o terreno para que a Contracultura se tornasse um movimento tão amplo 

na década de 60 e influenciasse bastante o mundo nos anos seguintes. 
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2.1 AS SEMENTES DA CONTRACULTURA NA FORMAÇÃO DOS ESTADOS  

 UNIDOS. 

 

 

Para podermos traçar um panorama que nos ofereça elementos para compreendermos 

a natureza da cultura americana e as implicações dos anos 60, vamos nos utilizar de duas 

bases estruturadas pelos historiadores Leandro Karnal em História dos Estados Unidos – das 

origens aos século XXI e George B. Tindall & David E. Shi em America – Brief Second 

Edition e abordar, nesta contextualização histórica, fatos a partir dos anos 1900 que são mais 

afins ao período contracultural, direta ou indiretamente. É interessante termos em vista que há 

temas ou assuntos recorrentes que vão se moldando, se transformando e ganhando força para 

florirem justamente à época do Flower Power. 

Já nos fins do século XIX nos Estados Unidos (EUA), eram presentes movimentos 

contestadores de feministas, planejadores urbanos, religiosos, sindicalistas e socialistas ante às 

agruras do grande desenvolvimento urbano que estabeleceu metrópoles como Nova York, 

Chicago e Filadélfia. Neste momento, a doutrina do darwinismo social era a justificativa da 

elite e de seus defensores intelectuais para o sucesso dos grandes empresários e corporações 

que mantinham uma política segregacionista em relação aos indígenas, latino-americanos, 

negros e outros imigrantes. O clamor levantado pelos diversos movimentos tornou o período 

de 1900-1920 um período de progressismo político, pois, diante das gritantes necessidades 

dos segregados, compreendeu-se que o Estado deveria defender os interesses de todos os seus 

cidadãos. Tindall & Shi (1989) consideram que depois de 1920, metade da população 

americana já vivia em áreas urbanas, então é consistente o pensamento de que as tensões só 

aumentavam devido à afluência dos migrantes. Assim, o Estado, para evitar o caos social, 

deveria impor-se no controle da situação. 

Este período também testemunhou um grande avanço tecnológico e a superação das 

empresas familiares pelas grandes corporações que dispunham de mão de obra barata e 

ostensiva, matéria prima, mercado de consumo e inovação tecnológica. De acordo com 

Tindall & Shi (1989, p.493, tradução nossa) “[...] todas essas inovações alteraram as vidas das 

pessoas mais que desenvolvimentos políticos e intelectuais [...]”, mesmo que o Estado se 

tornasse um pouco mais atento às questões sociais, a política do período era favorável para 

tornar os EUA a nação mais industrializada da virada para o século XX.  

O movimento migratório para os EUA em fins do século XIX e início do século XX e 

o sonho de "fazer a América" trouxe consigo tudo de bom e de ruim do que pode se esperar de 
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uma afluência demográfica como essa. Ao mesmo tempo em que se tentava uma integração 

por parte dos imigrantes, haviam combates a determinados aspectos culturais da cultura 

dominante que eram diferentes dos seus. Um exemplo disso, poderia ser as habitações com 

alta densidade populacional, sem regulamentações, que geravam problemas de saúde e 

também morais, e a maneira de lidar com isso contrastava entre migrantes de nacionalidades 

diferentes. 

 Fato importante é que jovens mulheres, já nesta época, ansiavam por educação, 

emprego, lazer e práticas sexuais mais livres, proporcionadas pelas oportunidades que a 

América criava diante de sua necessidade interna de crescimento. Isso, por sua vez causava 

inúmeros conflitos intrafamiliares. Tindall & Shi (1989) relatam que apesar de todos os 

problemas da cidade grande, as luzes elétricas, as ruas para carros, telefones, jornais, revistas, 

e centenas de outras atrações, exerciam um magnetismo sobre aqueles que imigravam, 

principalmente sobre os jovens camponeses que chegavam à cidade. Contudo, era só o 

começo. 

Devido a vários fatores, como por exemplo o racismo, a precarização da vida por 

conta de políticas sulistas, mercado de trabalho, milhares de negros e camponeses migraram 

para o norte e mais tarde nordeste. Jovens negros, da geração pós-guerra civil, ansiavam por 

desempenhar papéis mais significativos e menos subservientes. Em algumas cidades, em 10 

anos, o número de negros multiplicou-se exponencialmente. Detroit teve um acréscimo de 

oito vezes mais pessoas negras nesse período de tempo, conforme Karnal (2007) relata. 

Essa intensa mobilidade demográfica, trouxe consigo uma intensa transformação 

cultural expressada pelo estabelecimento de igrejas, clubes, bares, casas de show frequentadas 

por negros. Toda essa experiência de migrar e viver uma vida urbana refletiu-se na produção 

dos artistas, músicos, poetas e romancistas que contribuíram, junto com outros cidadãos, na 

criação de espaços sociais e culturais autônomos e bastante peculiares. O Jazz e o Blues são 

frutos deste momento e influenciariam a cultura branca, inclusive compondo o patrimônio 

cultural dos EUA no futuro.  

Nesse ínterim, W.E.B Dubois foi um sociólogo e historiador negro que advogou maior 

abertura de oportunidades aos negros do norte. Ele e progressistas brancos fundaram a 

NAACP - Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Mais tarde, diante de sua 

atuação discreta, favorecerá o surgimento de movimentos mais radicais, como os Panteras 

Negras. Concomitante a essa luta, muitos trabalhadores se organizaram em sindicatos e 

batalharam a fim de obterem melhores condições de trabalho, influenciados pelo movimento 

socialista que arregimentava e organizava mineiros, estivadores, operários - homens e 
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mulheres, brancos e negros. Devido à sua excelente capacidade de mobilização, muitas greves 

ocorreram no período a fim de que não somente os salários melhorassem, mas também o 

respeito e a dignidade daqueles que executavam o trabalho. 

Em um outro viés, artistas de Nova York denunciavam a exploração capitalista deste 

período por meio da literatura, como o romance The Jungle (1906) de Upon Sinclair que 

destacava, em um microcosmo de matadouro, as relações que eram testemunhadas em sua 

época. No Greenwich Village, New York, foi cultivado um ambiente político radical, cujos 

protagonistas formavam uma comunidade gay com grande liberdade sexual e com um estilo 

de vida bastante boêmio. Deste lugar surgem artistas e intelectuais como a feminista Margaret 

Sanger e a anarquista Emma Goldman. 

O movimento feminista desta época defendia os direitos naturais das mulheres indo 

além, considerando como suplementar o seu papel de mães, esposa, irmã e filha ao papel de 

cidadã da nação. Ainda tímido, esse movimento foi considerado um feminismo materno, cujo 

enfoque era o cuidado e capacidade feminina para o trato não só da família mas também dos 

assuntos pertinentes à nação, o que as habilitaria para uma atividade política mais intensa, 

ainda que neste momento, as questões trabalhistas e sexuais ficassem em segundo plano. A 

Associação Nacional de Sufrágio para Mulheres arregimentou dois milhões de membros em 

1917, e em 1920, o direito de voto das mulheres tornou-se lei federal. Esta ação ganhou 

terreno para a luta contra a discriminação de gênero e manteve ainda em segundo plano o 

problema das desigualdades de classe, além de carregar também ideias discriminatórias de 

raça predominantes na época. 

Diante das mais variadas lutas, protagonizadas pelos cidadãos, a consciência de 

mudança e de necessidade de regulação do aparato público em prol das pessoas comuns 

ganhou força. O movimento do "Evangelho Social" relacionava a fé à participação política e 

social com forte apelo moral, além de inúmeros intelectuais como John Dewey, por exemplo, 

proporem intervenções estatais a fim de combaterem as desigualdades sociais.  

A primeira guerra mundial proporciona mudanças significativas na mentalidade e na 

atitude da população, por si só, além de ter sido um momento privilegiado das elites para 

desfazerem, em certa medida, os movimentos reformistas progressistas até aqui citados. 

Repressão e autoritarismo foram a base para que se mantivesse a democracia e liberdade que 

o presidente dos EUA, Thomas Woodrow Wilson defendia, com a entrada dos EUA na 

guerra, mas isso era só um argumento, pois conforme citam Thindall & Shi (1989), um 

assessor de Wilson, Creel, utilizando-se da mídia como instrumento de difusão desta 

manipulação, afirmou a um editor que uma vez que o povo estivesse em guerra, eles 
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esqueceriam que tivesse existido algo como tolerância. O foco desse pensamento era uma 

ingerência sobre os direitos civis. Sem exagero, o discurso era carregado de noções da 

superioridade da raça anglo-saxônica,  inferioridade dos latino-americanos e da necessidade 

de expansão do mercado americano. Theodore Roosevelt, depois, impunha a cultura norte-

americana aos países subjulgados através de intervenções militares ou da ação de agências de 

inteligência nos golpes aos países que ameaçavam a ideologia americana, obviamente tudo em 

nome da liberdade e democracia. 

O movimento social durante a guerra beneficiou as mulheres que trabalharam nas 

fábricas, oferecendo-lhes uma maior porção de liberdade e a continuidade do sufrágio 

feminino neste tempo de conflito. Também se iniciou, no período, uma "caça aos vermelhos" 

através do Ato de Espionagem de 1918, cuja força foi ampliada com a participação da mídia, 

autoridades universitárias e o clero de vários segmentos religiosos. 

Esses vinte anos terminam com avanços e retrocessos nas conquistas sociais e 

liberdades que reformas e repressão dos tempos de guerra propiciaram. Em decorrência do 

estado presente os anos seguintes trouxeram o conservadorismo de modo implacável sobre a 

sociedade e consequentemente sobre a cultura, sem, no entanto, fazer morrer toda ânsia que, 

sob a superfície de uma sociedade aparentemente tranquila e feliz, existia. 

Nos vinte anos até a década de 40, todo despontamento industrial e comercial do 

período reprime as conquistas sociais anteriores e fornece aos cidadãos novos padrões de 

consumo, lazer e cultura de massa que os anos críticos da primeira guerra negaram. Ser 

cidadão era ter o direito da capacidade de consumir que representava o novo jeito americano 

de viver ou american way of life, slogan representativo do período. O auge desse estilo de 

vida se realizará completamente somente após a Segunda Guerra Mundial. A ideia 

disseminada era a liberdade associada ao consumo, justamente em oposição à liberdade 

associada às mudanças nas relações de trabalho. A preocupação pública sai do campo político 

para o plano do comércio, do consumo, do lazer. 

Nesta década, escritores como F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e Gertrude Stein 

criticaram a futilidade da sociedade de consumo, o Estado repressivo, o abuso coorporativo, 

as restrições às liberdades individuais e aos direitos sociais no país. A modernização do 

período trouxe consigo também o posicionamento e crítica de outros setores sociais como os 

religiosos contrários e os americanos rurais. Movimentos antialcoólicos e em prol da tradição 

fomentaram um mercado negro de bebidas e o extremo racismo da direita branca com a Ku 

Klux Klan ressurgia. Contudo, em 1929, o país entra em falência por conta da especulação no 

mercado de ações e o Estado tenta retomar as propostas reformistas da era anterior em uma 
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tentativa de minimizar a crise que demonstrou a incapacidade do governo de lidar com as 

dificuldades geradas pela falência econômica e que produziu uma desilusão com relação ao 

sistema, o que trouxe consigo a renovação de movimentos de protesto e questionamento 

social. 

No período da Grande Depressão houve mudanças significativas no âmbito familiar, 

em relação às mulheres e aos negros. As famílias se reinventaram a fim de poderem 

sobreviver. Fabricavam suas próprias roupas, comiam em casa, plantavam hortas, dividiam 

espaços de moradias com parentes e até mesmo com outras famílias. As mulheres sofreram 

por conta de estereótipos sexuais ligados ao seu papel social e perderam seus postos de 

trabalho para os homens, apesar disso, nos anos 30, muitas delas trabalhavam fora a fim de 

contribuir com a economia doméstica como vendedoras, professoras e secretárias, pois esses 

cargos foram menos abalados pela Depressão. Os negros por sua vez tiveram pioras em seus 

quadros sociais no sul, a migração aumentou para o norte e com ela o desemprego, pois os 

brancos começaram a assumir as posições de faxineiros e porteiros, além de outras, que antes 

eram destinadas aos negros. As mulheres negras perderam seus empregos quando a classe 

média foi afetada pela crise, não dispondo mais de condições para manutenção de 

funcionárias domésticas. 

Diante de inúmeros desafios mal acertados, o caminho para a presidência favorece 

Franklin Delano Roosevelt que depois de eleito, reconheceu a necessidade de uma 

intervenção estatal massiva para evitar conflitos sociais graves e salvar o sistema econômico. 

Nascia o New Deal
7
. Ainda que modesta, esta intervenção trouxe aos americanos um “senso 

de confiança e progresso” (KARNAL, 2007, p.210). Isso porque ele trouxe à cena a 

participação de imigrantes, sindicalistas, negros e dos americanos rurais. O problema de 

instabilidade social se mantinha em certa medida, porque o sistema de seguridade que incluía 

aposentadoria, seguro desemprego e o teto salarial mínimo, não era universal, apesar de 

esforços dos sindicatos, socialistas, feministas e organizações negras em estendê-los aos 

empregados domésticos e rurais. Além do que o New Deal não rompeu com as normas raciais. 

Dentre as respostas a essa postura conservadora do governo, fortalece-se o movimento 

comunista e outros movimentos radicais com agendas semelhantes, tanto que a década de 30 é 

considerada como a “Década Vermelha”. Época de muitos protestos, cada vez mais 

organizados pelos sindicatos de diversas naturezas e outras organizações cujas bandeiras eram 

                                                           
7
 New Deal – projeto do governo americano em 1932 para reerguer a economia afetada pela crise. Consistia na 

intervenção governamental em setores da economia. Mais informações acesse http://www.u-s-
history.com/pages/h1851.html  

http://www.u-s-history.com/pages/h1851.html
http://www.u-s-history.com/pages/h1851.html
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contra a discriminação racial e sexual, além de maior espaço para expressão do pensamento 

operário. De acordo com Karnal (2007), todo espírito desse período podia ser reconhecido nas 

produções da indústria cultural, especialmente o cinema. Filmes que retratavam o submundo 

gangster, a vida na Depressão, a corrupção política e sua miséria econômica.  

 

As ‘comédias’ dos irmãos Marx e as estreladas por Mae West ridicularizaram 

instituições tradicionais e convenções sociais e sexuais da classe média. [...] As vinhas 

da ira, de John Ford (1939), abertamente se engajaram na crítica social bem como as 

‘sátiras’ de Charlie Chaplin, como Tempos modernos (1936). (KARNAL, 2007, 

p.212-213). 

 

 

Por outro lado, há por parte do governo Roosevelt um projeto para reconstituição da 

ideologia da liberdade e do sonho americano, aproveitando-se do ambiente cultural a fim de 

definir o verdadeiro americanismo. “[...] a diversidade étnica e cultural foi elogiada como 

tradição essencial ao espírito do país; e o ‘jeito americano de viver’ passou a significar 

sindicalismo e ‘cidadania social’ e não a ‘desenfreada busca pela fortuna’.” (KARNAL, 2007, 

p.212). Essa forma de ver aqueles que não são brancos, empresários, bem educados, irá 

mostrar suas garras quando a Segunda Guerra viesse à tona. Todos os poucos ganhos sociais 

deste período, serão eclipsados ou até mesmo extirpados das preocupações governamentais. 

Os benefícios que advirão da guerra, reforçarão as diferenças no período pós-guerra, como 

veremos a seguir. 

Os anos 40 e 50 são fundamentais para compreensão das revoltas dos anos 60. Na 

primeira década vamos ter algo extremamente ruim do ponto de vista humano, a Segunda 

Guerra Mundial, e na segunda década, vamos ter algo extremamente ruim do ponto de vista 

social – a acomodação humana fruto da prosperidade ocasionada pela guerra. 

 

 

A guerra pôs fim à Depressão e ao desemprego, dobrando o PIB do país em quatro 

anos. Transformou a vida de muitos trabalhadores, mulheres, imigrantes e negros. O 

pleno emprego e as mudanças sociais dos anos da guerra criaram espaços sociais e 

políticos nos quais minorias e mulheres puderam avançar suas lutas pela igualdade e 

cidadania. (KARNAL, 2007, p.218) 

 

 

Devido aos muitos interesses americanos, eles só entraram na guerra mais à frente. 

Durante o período de seu preparo para inserirem-se no conflito, os americanos e outros países 

aliados fecharam suas portas à imigração daqueles que eram oprimidos pelos nazistas – 
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judeus, sindicalistas, socialistas, deficientes físicos, ciganos, lésbicas e gays. Isso porque, 

segundo Karnal (2007), alguns membros da elite americana compartilhavam de aspectos da 

ideologia nazista, como, por exemplo, o aviador Charles Lindbergh e o embaixador Joseph 

Kennedy, que viria a ser pai de John Kennedy, presidente progressista americano morto em 

1963. 

A guerra foi justificada em nome principalmente de “[...] quatro liberdades: expressão, 

religião, segurança econômica e democracia.” (KARNAL, 2007, p.223). Entretanto, a postura 

das elites durante e no pós-guerra foi a de organizar-se de modo a manter o conservadorismo 

da velha ordem no auxílio a governos, em repressão às iniciativas mais radicais, como por 

exemplo, a supressão de sindicatos e repressão aos comunistas. Mantendo o oferecimento de 

um padrão elevado de vida com bons salários a fim de controlar de modo conservador a 

economia. Havia, no entanto, por todo este período, “[...] vozes alternativas deplorando a 

conformidade social e cultural, a falta de direitos civis e os limites da afluência econômica.” 

(KARNAL, 2007, p.218). Qualquer um que se levantasse contrário àquilo que ficou 

denominado Ato Smith, como fizeram os sindicalistas, pacifistas, dissidentes religiosos, 

desertores do serviço militar, sofreram perseguições. É interessante notar que recorrentemente 

a mídia – imprensa, rádio, cinema – é utilizada pelo governo americano a fim de aculturar a 

seu modo a compreensão do que ocorre com seu país. 

Um exemplo disso é o famoso cartaz – “I want you for the U.S. Army : enlist now.”
8
 

 

 

Figura 1 - Flagg, James Montgomery, 1877-1960, United States. Army. Recruiting Publicity Bureau. United States. 

Adjutant-General's Office. 1941 

 

                                                           
8
 Eu quero você para o exército americano. Aliste-se agora. Propaganda de recrutamento dos EUA. 
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Segundo Karnal (2007), o lucro das corporações saltou de US$ 6,4 bilhões em 1940 

para US$ 10,8 bilhões em 1944 e as grandes empresas tornaram-se as controladoras da 

economia de guerra, aliando a mídia e a política. Diante disso, muitas das conquistas no 

direito econômico e social dos anos 30 foram contestadas. A dinâmica envolvia um programa 

de gastos públicos, previdência e consumo de massa que mantivesse as prerrogativas 

coorporativas sobre a economia. A prosperidade deste período alcançou patamares nunca 

antes vistos. Diante da necessidade de mão de obra, mulheres, negros e imigrantes usufruíram 

de melhorias sem necessariamente terem desafiados os problemas de gênero e raça. Para 

algumas feministas, a participação das mulheres na guerra foi um ganho simbólico. A 

migração negra continuou e o momento atraiu também mexicanos. Essa experiência “[...] 

ampliou o desejo de mulheres, imigrantes e negros por mais igualdade e liberdade.” 

(KARNAL, 2007, p.224) Isso estabeleceu precedentes às lutas dessas classes nas décadas 

posteriores. 

A política no pós-guerra rompia com o New Deal de Roosevelt, finalmente. As 

reformas sociais não foram levadas adiante e a guerra fria estabeleceu um controle e repressão 

demasiados em todas as esferas da sociedade. Tanto o Fundo Monetário Internacional, como o 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, hoje, Banco Mundial, tratou 

principalmente dos interesses americanos. Para Karnal (2007) os gastos em torno de 20% do 

PIB americano durante a guerra, fez com que o mais alto padrão de vida do mundo fosse 

realizado. Muito comum também foi a influência americana nos países latino-americanos, seja 

por meio de invasão, golpe ou apoio técnico e político a regimes militares, apoiada por vários 

segmentos sociais como clubes, comunidades artísticas, mídias, sindicatos trabalharam em 

prol dessa visão governamental. Inclusive no caso de japoneses americanos, bem 

estabelecidos que foram reprimidos no período, perdendo totalmente seus direitos, bens e 

dignidade. 

Os anos 50 testemunharam o auge do sonho americano. Entre 1945 e 1960 o PIB dos 

EUA deu um salto de 250%. Era um estado de bons salários, bem estar e alto consumo de 

bens. Contudo, 

 

 

[...] nem todo mundo compartilhou da prosperidade. Em 1960, um quinto das famílias 

americanas vivia abaixo do nível oficial de pobreza estabelecido pelo governo e 

muitas outras sobreviveram apenas com a mínima segurança e conforto. A 

distribuição de renda não mudara muito: a população 20% mais rica continuou 

controlando 45% de toda renda, enquanto a 20%  mais pobre controlava somente 5%. 

Indígenas, relegados às reservas no interior dos Estados Unidos, eram as pessoas mais 
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pobres no país. Idosos e trabalhadores rurais de todas as etnias e as populações afro-

americana e latino-americana estavam desproporcionalmente entre os indigentes. 

Devido à discriminação e à falta de dinheiro, esses grupos raramente desfrutavam a 

‘maravilhosa vida suburbana’, concentrando-se nos centros das cidades, onde 

empregos, comércios e serviços públicos tornavam-se cada vez menos acessíveis. Os 

anos 50 são comumente vistos como uma das décadas mais reacionárias para as 

mulheres, que foram ideologicamente confinadas aos papéis de mãe e esposa na 

família nuclear e a uma atuação limitada na sociedade e na cultura. Certamente, 

muitos elementos da reação doméstica da Guerra Fria, que combateu sexualidades 

alternativas, certas expressões culturais e as análises como as do livro da feminista 

Betty Friedan, A mística feminina, reforçam esta imagem. (KARNAL, 2007, p.231) 

 

 

Nas décadas seguintes, o estereótipo da mulher americana era baseado na crença de 

que o pai trabalha e a mulher cuida da casa, dos filhos e das necessidades emocionais da 

família, como descrito pela revista Life, abaixo.  

 

 

[…] the ideal woman as being “a thirty-two year old pretty and popular suburban 

housewife, mother of four, who had married at the age of sixteen, an excellent wife, 

mother, hostess, volunteer, and home manager who makes her own clothes, hosts 

dozens of dinner parties each year, sings in the church choir, works with the school 

PTA and Campfire girls and is devoted to her husband.
9
   

 

 

E como mostra a foto abaixo. 

 

 

 

Figura 2 – J.R. Eyerman, Life Magazine, 1953 in: Thindall & Shi (1989, p.823). 

                                                           
9
 A Revista Life descreveu a mulher ideal como sendo uma bonita e popular dona de casa de 32 anos, mãe de quatro crianças, casada aos 

dezesseis, uma excelente esposa, mãe, anfitriã, voluntária, cuidadora da casa que faz suas próprias roupas, recebe anualmente várias 
pessoas para festas, canta no coral da igreja, pertence à Associação de Pais e Mestres e acampamentos de garotas e é devotada ao seu 
marido. Tradução Livre – Luís Henrique Fanti. What was US society like in the 1950s and 1960s? Disponível em www.ngfl-
cymru.org.uk%2Fvtc%2Fngfl%2Fhistory%2Fusa_1929_1990%2Flesson%25206%2520US%2520Society%2520in%2520the%252050s%2520an
d%252060s%2FUS%2520society%252050s60s.pptetei=CJlCUJ_wGcfr0gG12oHwCwetusg=AFQjCNGreJ0aIrmn_ZOPck6YrxlFDJ8jHQ. 
Acessado em 01.09.2012. 
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Entretanto, essa não era de fato a realidade para um terço das “donas de casa”, pois 

essas eram economicamente ativas nos anos 60, o que complicava a noção do homem como 

provedor do lar e da ideologia sexual dominante, além de implicar no uso de contraceptivos, 

práticas abortivas e diferentes atitudes com relação ao sexo que influenciavam e requeriam 

novas abordagens médicas e legais. As lésbicas aproveitaram-se do momento a fim de criarem 

para si espaços sociais e culturais nas grandes cidades. 

Isso porque, segundo Hobsbawn (1994, p.305), 

 

 

Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, elas constituíram entre 15% e 20% de 

todos os estudantes na maioria dos países desenvolvidos [...]. A entrada em massa de 

mulheres casadas – ou seja, em grande parte mães – no mercado de trabalho e a 

sensacional expansão da educação superior formaram o pano de fundo, pelo menos 

nos países ocidentais típicos, para o impressionante reflorescimento dos movimentos 

feministas a partir da década de 1960. 

 

 

Paralelamente, o início da luta pelos direitos civis por Martin Luther King também 

aconteceu neste período. Para Charles Payne, “Os homens lideraram, mas as mulheres 

organizaram.” (KARNAL, 2007, p.232), referindo-se aqui aos boicotes, protestos e muitas 

outras ações em prol dos direitos civis.  

Outro ponto que devemos ter em mente em fins dos anos 50 e início dos anos 60 é que 

a indústria cultural já tinha ganho força com o advento da televisão. Praticamente em sua 

totalidade, essa indústria reforçou todas as noções conservadoras em favor do capitalismo, 

consumo e conformidade social a partir de uma visão de mundo branca. Exemplos disso são 

os programas Papai sabe tudo, Eu amo Lucy e As aventuras de Ozzie e Harriet os quais 

“glorificaram o modelo de família nuclear americana e o ‘jeito americano de viver’”. 

(KARNAL, 2007, p.233). 

Eis uma demonstração clara disso,  
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Figura 3 - TV in the 50s. Family watching television. Evert F. Baumgardner, ca. 1958. National Archives and Records 

Administration. 

Por fim, Karnal (2007) ainda aponta o que seria o ponto de transição para os anos 60, 

o estado paradoxal da subserviência como as mulheres e trabalhadores eram tratados e do 

cultivo do ideal de liberdade e igualdade difundido pelo jeito americano de viver. 

 

 

Na ficção, a alienação juvenil e os constrangimentos proporcionados pelas 

desigualdades sociais são evidentes nas obras dos escritores da “geração  Beat”, como 

o romancista Jack Kerouac e poeta Alan Ginsberg, e dos cineastas do “filme noir”, 

Fritz Lang e Nicholas Ray – o último também dirigiu James Dean no clássico retrato 

dos jovens alienados, Rebelde sem Causa (1955). Intelectuais e escritores, como C. 

Wright Mills, Paul Goodman, Margaret Mead e Arthur Miller, também produziram 

obras populares que criticaram a conformidade cultural, as atitudes discriminatórias e 

as barreiras à cidadania plena nos Estados Unidos. A música popular foi mais uma 

área cultural de manifestação de descontentamento. Não é surpresa que afro-

americanos, os mais marginalizados da sociedade americana, tenham fornecido o 

principal componente, os blues , da nova linguagem musical, o rock and roll. Novos 

canais de rádio espalharam-se pelo país, descobrindo novas e lucrativas audiências 

entre jovens brancos e afro-americanos para essa música rebelde, que remetia a 

desejos sexuais e provocações às normas da classe média branca. Roqueiros brancos, 

como Elvis Presley, Buddy Holly e Bill Haley, bem como músicos negros, como 

Chuck Berry, Little Richard e B. B. King, passaram a ser os ícones da “geração do 

baby boom”, o grande magote de jovens nascidos durante e logo depois da Segunda 

Guerra Mundial. A atração de muitos brancos pela música de raiz afro-americana 

propiciou um rompimento parcial com construções contemporâneas de diferença 

racial, influenciando as lutas políticas para inclusão social dos anos 1960 e 1970. 

(KARNAL, 2007, p.234). 

 

 

Portanto, é perceptível ao longo desta contextualização histórica que são recorrentes 

no desenvolvimento da formação dos EUA elementos contraculturais que ansiaram romper 

com situações de opressão social que se manifestaram na liberdade que é concretizada no 

desejo feminino à sua emancipação contra uma cultura dominantemente masculinizada, na 

luta negra contra a escravidão e a favor da dignidade humana na pessoa de cor frente aos seus 
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iguais brancos, na busca pela dignidade humana nas condições de sua relação com o trabalho, 

com o lazer, que transbordam por direitos de ser e fazer, na afirmação de cidadania dos 

imigrantes que fizeram e ainda fazem a América e na busca por reconhecimento de propostas 

alternativas de vida quanto ao gênero e a expressão de sua sexualidade, por fim, na 

necessidade de significado de cada ser humano na sociedade independentemente de sua visão 

de mundo em contraste com o sistema dominante de cada período. 

O desenvolvimento da cultura americana se dá dentro de um contexto de modernidade, 

de revolução industrial. É o desenvolvimento de uma cultura que massifica tudo o que pode 

ser transformado em bem de consumo e que amplifica as possibilidades pessoais, ao mesmo 

tempo que as limita dentro das regras do jogo industrial, comercial e cultural. O homem é 

tratado como uma peça, uma importante peça que faz a máquina girar, produzir um estilo de 

vida que escraviza esse mesmo homem. Toda concessão do período foi feita com a intenção 

de que esta máquina jamais parasse de funcionar. Por exemplo, a mão de obra feminina dos 

períodos de guerra, a tolerância com os migrantes e imigrantes na manutenção de funções 

cujos homens superiores já não mais realizavam. 

Ao mesmo tempo em que toda essa condução possibilitava novas relações, ela também 

trazia novos desejos, novas formas de significação que foram buscados por aqueles que, de 

alguma forma, sentiam-se marginalizados. Normalmente eram as mulheres, negros, migrantes 

e imigrantes e trabalhadores operários. Além disso, a percepção de que toda esta modernidade 

não estava dando uma solução para os problemas humanos, talvez os estivesse piorando, fez 

com que a geração jovem buscasse e oferecesse uma proposta alternativa de vida para a 

sociedade que não trazia sentido algum à sua existência.  

É importante compreendermos que ao longo dos primeiros 60 anos do Século XX foi 

havendo uma catalisação dos mais variados anseios desses grupos sociais cuja velocidade se 

ampliou após as duas grandes guerras, mesmo com os avanços e retrocessos apresentados 

anteriormente, e o auge disso foi a explosão da contracultura nos anos 60, como veremos a 

seguir. 
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3. A CONTRACULTURA 

 

Lembremos do dia 06 de agosto de 1945 quando explode a bomba atômica sobre 

Hiroshima. Ali, temos um marco da modernidade para a humanidade. Havia um grupo de 

pessoas, a América, que tinha um aparato militar de potência e alcance extraordinários, tanto 

física quanto psiquicamente. A tecnologia da bomba representa o auge de uma sociedade, no 

caso, a americana, que iria dominar o cenário mundial nos anos seguintes. Entretanto e ao 

mesmo tempo, parte desta sociedade torna-se em certo sentido, niilista
10

 frente a uma possível 

aniquilação em massa e de modo muito rápido. 

Em paralelo e inter-relacionado a esses desenvolvimentos, havia um movimento que 

se desenvolvia mais quietamente, eram os hipsters
11

. 

 

 

O hipsterismo floresceu na própria ansiedade nuclear que os caretas estavam 

tentando esquecer. A possibilidade de um apocalipse instantâneo criava uma 

desculpa perfeita para fugir das responsabilidades e recompensas atrasadas da vida 

adulta comum. Por que construir cuidadosamente uma carreira, uma família e uma 

reputação quando não havia futuro? O hipster estava livre para viver o momento. 

(GOFFMAN & JOY, 2007, p.256-7) 

 

 

A década de 50 do Século XX foi um momento de uma energia incrível. O retorno dos 

soldados americanos para retomarem suas vidas e iniciarem novas famílias em novas casas e 

com novos trabalhos propiciou o surgimento de corporações, pois ao mesmo tempo, havia 

uma corrida à compra de bens de consumo como lavadoras de pratos, televisores, carros, e 

acesso à educação etc. Era a geração babyboom em progresso. 

Esse progresso era visto criticamente por algumas pessoas mais sensíveis à realidade 

social da época. Para Gair (2007, p.21) muitos dos críticos focaram suas preocupações sobre 

os problemas associados a uma cultura de consumo, com forte característica de abundância 

material, ao invés de tratar sobre questões de raça e pobreza, pois seus objetos de estudo 

concentravam-se na classe média suburbana. Dois desses críticos se destacam por 

anteciparem de certo modo afirmações de muitos artistas contraculturais. São eles Paul 

                                                           
10

 Niilismo: a) forma extrema de ceticismo que nega toda existência; b) doutrina que assegura que todos os 
valores são sem base e que nada pode ser conhecido ou comunicado; c) crença de que a destruição de toda 
instituição política ou social é necessária para um futuro melhor. Fonte: The Free Dictionary – tradução nossa.  
11

 Hipsters - a youth subculture (mostly from the middle class) originating in San Francisco in the 1960s; 

advocated universal love and peace and communes and long hair and soft drugs; favored acid rock and 

progressive rock music. © 2003-2008 Princeton University, Farlex Inc. 
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Goodman e Betty Friedan. O primeiro, apesar de sua percepção do descontentamento da 

juventude, foi indiferente quanto às suas alternativas, incluindo-se aqui os Beats. A segunda, 

Friedan, tem como seu quase exclusivo objeto a mulher, dona de casa, da classe média 

americana, cuja “[...] rotina de cozinhar, limpar, fazer o café e levar os filhos para escola, de 

carro, representa tudo o que a contracultura procurou rejeitar.” (GAIR, 2007, p.22, tradução 

nossa). Obviamente no que se referia ao papel da mulher. 

Goodman (apud Gair, 2007) traz interessantes considerações sobre o descrédito no 

sentido de ser para aquele momento. Ele aponta que a delinquência juvenil e o tédio Beat 

eram produtos de uma América corporativa cínica diante das necessidades individuais que 

transcendiam o aspecto econômico e que não oferecia nenhuma direção que fizesse sentido 

para os jovens da nação.  

 

 

[...] isso tirava a oportunidade de ser útil, frustrava a criatividade e criava a estupidez, 

além de corromper as artes, algemava a ciência, deprimia as tendências animais, 

desencorajava convicções religiosas de justificação e vocação e obscurecia o senso de 

que existe uma criação. Não tinha honra, nem comunidade. (GOODMAN APUD 

GAIR, 2007, p.22-23, tradução nossa) 

 

 

Liberdade pessoal, utilidade, cultura genuína eram valores considerados perniciosos 

em uma economia que coloca o proveito ao máximo e total serviço acima da verdadeira 

realização pessoal. Os Beats também procuravam a realização em seu trabalho - escrever ou 

pintar. Contudo, ao contrário da cultura dominante de aquisição de bens, eles tinham uma 

visão de mundo de caráter transcendentalista, anti-materialista. No caso dos Beats há uma 

busca da relação entre trabalho e significado. O produto de seu trabalho era para a realização 

do ser como ente criativo e não para o consumo. 

Por sua vez, Friedan, propõe em a Mística Feminina (1963) o “problema que não tem 

nome”, cujo núcleo era “Isto é tudo?”, a respeito do papel da mulher em relação à abundância 

material e à sociedade à qual pertencia. Para a autora, “não existia diferença aparente  entre a 

liberdade individual e a habilidade de consumir” (GAIR, 2007, p.24, tradução nossa), afinal 

de contas, elas eram livres para escolher roupas, automóveis, supermercados e o que fosse 

importante para a manutenção de seu status como dona de casa, esposa, mãe. Apesar disso, a 

cultura da mídia tornava as garotas, cada vez mais novas, em objeto sexual, na via contrária 

da idealização feminina da época. 
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Considerando, toda esta liberdade, o movimento feminista vai ganhando força, porque 

há quietamente um descontentamento interior das mulheres que percebem que a liberdade que 

lhes é dada não as completa como seres humanos, permanece o “sentimento de vazio” que o 

ato de redecorar a casa não preenche. 

 

A resposta de Friedan é similar à análise da alienação de Goodman sentida pelos 

homens americanos: as mulheres, ela discute, compartilham o senso de que suas 

rotinas domésticas [...] não satisfazem as profundas necessidades humanas, [...] 

(GAIR, 2007, p.24, tradução nossa) 

 

Todavia, elas tiveram certa dificuldade de articular suas insatisfações. É difícil 

abandonar um certo padrão de vida, com alto conforto, disponibilidade de bens e acesso 

culturais. Diane di Prima apresentou esta dificuldade em sua autobiografia Recollections of 

My Life as a Woman (2001) e John Celton Holmes com sua novela beat, Go (1952). Ambos 

ilustram o fato diante deste tipo de descontentamento, o que demonstra que isso não era novo 

na década de 60. Uma nota interessante sobre isso é que os Beats, apesar de denunciarem por 

suas obras tal descontentamento, não tinham de fato rejeitado os valores patriarcais. Nem 

podiam, tendo em vista que ainda eram herdeiros de uma cultura fortemente patriarcal, e que é 

percebida em seus textos, na expressão do macho hetero em orgias e bebedices em um viver 

sem rumo e sem sentido. Em um outro viés, a sexualização de garotas de dez anos por meio 

de sutiãs com enchimento, despertou a curiosidade a respeito do sexo que não seria satisfeita 

necessariamente no casamento ou noivado. Estas garotas tornar-se-iam as jovens do fim dos 

anos 60 no ‘Verão do Amor’, e muitas delas estariam envolvidas com a liberação sexual 

daquele período.  

Todos esses desenvolvimentos dão forma ao período da Geração Beat. Isso porque a 

America mal havia se restabelecido da 2ª Guerra quando repentinamente desenvolveu-se o 

conflito coreano.  A União Soviética havia se tornado o maior inimigo na Guerra Fria, o 

macartismo
12

 desejava conhecer os comunistas infiltrados nos Estados Unidos e em seu 

                                                           
12

 O macartismo - a caça organizada aos comunistas e simpatizantes, desencadeada pelo Comitê de Atividades 
Antiamericanas (House Un-American Activities committee) no show-business -, devastava a classe artística. 
Miller angustiava-se pelo amigo, um notório homem de esquerda que, até então, levava "uma vida de ar de 
secreta conspiração contra a sociedade, contra o capitalismo". Evidentemente não esperava ouvir o que 
escutou. Kazan, frio, racional, confessou-lhe que decidira-se colaborar com o senador Joseph McCarthy. Afinal, 
disse ele, não tinha mais nenhuma simpatia pelo comunismo. Além disso, o chefão do estúdio da 20th Century 
Fox garantira-lhe  Joseph McCarthy, líder da campanha anticomunista  que se o comitê não lhe limpasse a 
ficha, as portas do mundo do cinema estariam fechadas para ele. E Kazan, doravante, só via um destino para 
ele: fazer filmes. Argumentou ainda que as pessoas que ele denunciara, seus ex-companheiros do The Group 
Theater, uma dúzia mais ou menos de membros do PC americano, todos sabiam quem eram (Lewis Leverett, 
J.Edward Bromber, Phoebe Brand, Morris Carnovksy, Tony Kraber, Paula Miller, Clifford Odets, e outros). 
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governo. Então, os americanos ficaram ansiosos e começaram a questionar se a América era o 

melhor país do mundo, se a vida ali estava melhor do que havia sido e então a literatura 

refletiu este conflito de auto satisfação em relação à década de 50, como já vimos, e com a 

dúvida sobre a conformidade e verdade dos valores americanos. Parte dos escritores que 

produziram essa literatura eram chamados de Beats ou Beatniks
13

, contudo, antes do uso 

destes termos por John Celton Holmes, eles eram uma outra coisa. 

 Apesar de a grande maioria dos hipsters não estar nem aí com a vida, um pequeno 

grupo toma forma a partir de 1943 com Jack Kerouac e Allen Ginsberg. Depois eles se unem 

a Bill Burroughs que os influencia tal como um mentor, um mestre. Nesse desenrolar, 

Kerouac, Ginsberg, Burroughs recebem em seu grupo Gregory Corso. Eles tiveram uma 

postura um pouco menos radical que seus amigos hipsters, e agiam mais como observadores, 

coletores de toda aquela realidade especifica. Andavam muitíssimo próximos e vivenciaram, 

por isso, os acontecimentos daquelas vidas deslocadas do sistema e também sofreram por 

isso. 

A natureza do hipster era “[...] viver apenas para o momento e para si mesmos – não 

tinha amigos, apenas conhecidos” (GOFFMAN & JOY, 2007, p.260). Entretanto, os quatro 

não pensavam assim e estabeleceram uma lealdade em busca da realização mútua. Excluindo 

Corso, os demais tiveram grande interesse por filosofias orientais, mágicas, xamânicas, em 

função de uma expansão da consciência a partir de alucinógenos. Se a razão não consegue 

responder às questões da vida, a emoção ou a intuição talvez possam. 

Em 2007 o termo beat vem à cena em um artigo do New York Times – This is the Beat 

Generation. John Celton Holmes afirmava que ser beat implicava em um desnudamento 

mental e até mesmo da alma. Ao mesmo tempo que definiam seus estilos, sua literatura era 

incorporada aos meios de massa. Howl and other poems
14

 (1956)  e The Town and the City 
15

 

(1950) serviram para Ginsberg e Kerouac obterem uma maior expansão de seu pensamento na 

sociedade. 

Howl and other poems é considerado por Gair (2007) como o estopim para que a 

Geração Beat assumisse alguma significância como uma alternativa aos ortodoxos brancos 

americanos. “Ginsberg oferece uma hiperbólica acusação da ‘respeitável’ cultura americana, 

iluminando muitas das insatisfações que Goodman e Friedan apontaram.” (GAIR, 2007, p.27, 

tradução nossa). Também constitui um ataque à condescendente sociedade patriarcal que 

                                                           
13

 beatniks - a United States youth subculture of the 1950s; rejected possessions or regular work or traditional 

dress; for communal living and psychodelic drugs and anarchism; favored modern forms of jazz (e.g., bebop) 
14

 Uivo e outros poemas. 
15

 Cidade pequena, cidade grande. 
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sacrificava suas crianças para satisfazer sua obsessão por lucro. Além de condenar essa 

cultura que, focada na prosperidade, ficava cega à beleza e condenava a emoção. 

On The Road, de Kerouac é resultado de uma experiência de escrita com passagens 

longas, sem cortes, espontâneas, elaboradas por dias seguidos à base de anfetaminas e 

maconha, canalizando sua consciência alterada para o papel. Esta obra tornou-se o referencial 

maior da geração beat. Isso, porque o livro relatava uma história sem fim, sem objetivo. Seu 

personagem viajava pelos EUA e México, “praticamente duro, fumando maconha, ouvindo 

jazz, vagabundeando com putas e sempre filosofando sobre a liberdade e o desejo de uma 

América mais amorosa.” (GOFFMAN & JOY, 2007, p.263) 

Apesar de estilos diferentes, os três principais beats, Kerouac, Ginsberg e Burroughs – 

revelavam pensamentos íntimos ou aspectos da realidade que até então não eram tratados 

pelos escritores convencionais, adotavam o fluxo da consciência para escrita de seus livros, 

negando toda autocensura e também eram contra qualquer tipo de autoridade. 

Deste modo tornaram-se os beatniks, ao fim da década de 1950, por nomeação, pelo 

colunista Herb Caen do San Francisco Examiner que cunhou o termo, e isso os converteu em 

uma espécie de estereótipo, uma representação que definia um estilo, substituindo assim o 

conteúdo. Tal estereótipo não era bem visto na cultura americana, pois a figura que a 

representava naquele momento era a do burocrata, alinhado, bem vestido, comum aos demais. 

Diante disso, essa forma indireta de repressão ampliava sua visibilidade e a tornava atraente 

particularmente para os jovens. 

Esse grupo se diversifica com Diane di Prima, que foi a primeira mulher a integrá-lo, 

Anne Waldman e Leroy James, o afro-americano.  Tornam-se altamente antiautoritários. A 

influência dos beats entrou anos 60 a dentro influenciando artistas, escritores, cineastas, 

dramaturgos, jornalistas. 

Para Davidson (apud Gair, 2007) as mudanças operadas na construção poética que 

emergiu nos anos 50 por influência beat leva a um retorno aos speech rhythms
16

, ao desaranjo 

da sintaxe convencional, a linearização baseada na respiração. É neste momento que também 

se desenvolve os Action Painters 
17

cuja produção é um evento e cuja forma aproxima-se da 

abordagem Beat para poesia e prosa. O espírito destas mudanças normalmente não foi 

assimilado rapidamente, mas lentamente e mais consistentemente do que se pensa. Ao 

                                                           
16

 O arranjo das palavras é feito alternando-se a força dos elementos para criação de determinados ritmos. 
17

 Também conhecida como Abstração Gestual, é o ato de pintar sem uma aplicação cuidadosa da tinta sobre a 
tela. Normalmente, por vários artifícios diferentes, a tinta é lançada, espirrada, respingada, misturada na tela 
em uma tendência ao acaso. Este estilo é associado ao Expressionismo Abstrato e tem entre seus 
representantes Pollock. 
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descontentamento que pairava na sociedade como já vimos anteriormente, aliaram-se fatos 

que puseram em marcha mais acelerada o processo que culminaria na alta expressão 

contracultural dos anos 60, como veremos a seguir. 

Duas coisas contribuíram para que todo o  ativismo dos anos 60 e suas mais diversas 

causas e expressões se manifestassem, de acordo com Gair (2007). São elas a luta pelos 

direitos civis no sul dos EUA e o desenvolvimento da cultura teenage
18

 que se desenvolvia 

cada vez mais ao som da trilha sonora do rock and roll. Um marco que representa a primeira 

influência foi o boicote aos ônibus de Montgomery em 1955.  É compreendido pelos 

historiadores que as consequências deste fato transcendeu a questão de raça para uma 

“combinação de razões políticas e tecnológicas” (GAIR, 2007, p.31, tradução nossa). Isso é 

fácil de compreender devido ao advento da televisão que amplificou aquilo que em outros 

tempos teria sido contido ou reprimido dentro de um contexto mais local. Então, os excessos 

cometidos pelos policiais que chegavam às casas de milhares de pessoas, impulsionou a 

pressão política que, contra o comunismo na época, apregoava a liberdade e democracia. Ao 

mesmo tempo, houve um deslocamento de jovens brancos para o sul, a fim de participarem da 

luta, e que, consequentemente, aprenderam estratégias de protesto que seriam postas em 

práticas anos mais tarde. Assim, os EUA tiveram que intervir a fim de provar as virtudes do 

capitalismo e da democracia sobre o comunismo. 

No desenvolvimento cultural desta época, aliando a música e todas as outras formas de 

artes e também a mídia, há uma disseminação desta contracultura que atinge principalmente 

os jovens, pela música, o Rock and Roll que integrou a cultura afro-americana ao mainstream. 

Não sem algum grau de luta e superação. Um caso citado por Gair (2007) aponta que um 

show do canal de televisão CBS de Alan Freed foi cancelado depois que Frankie Lymon foi 

filmado dançando com uma mulher jovem branca. Aqui, já estamos em 1957 e é neste mesmo 

ano que uma comissão de Houston para o crime e a delinquência juvenil bane muitas músicas 

de artistas negros consideradas obcenas, o que só aumentou o senso de rebeldia entre os 

teenagers.  

                                                           
18

 Para melhor compreensão deste conceito, veja - A criação da Juventude - Jon Savage. Há muito se chegou à 
conclusão de que a adolescência, tal como a conhecemos hoje, é uma invenção pós-Segunda Guerra Mundial. 
Mas a cultura jovem é bem mais antiga. As primeiras tentativas significativas de pensar e definir a juventude 
datam do século XIX. Cada um dos temas hoje associados ao adolescente moderno teve ao menos um 
precedente marcante entre 1875 e 1945, e não apenas nos EUA. É sobre essa “pré-história” da adolescência, 
até a sua consolidação e explosão como força de consumo, que trata o livro A criação da juventude – Como o 
conceito de teenage revolucionou o século XX, do pesquisador britânico Jon Savage. Respeitado pensador da 
cultura pop, autor de England's Dreaming, livro sobre o movimento punk e a banda Sex Pistols, Savage constrói 
uma obra de referência sobre a consolidação da Teen Age como grupo social. O título é um extenso e 
minucioso estudo dos fatores políticos, econômicos, sociais e culturais que moldaram a juventude e a 
colocaram no centro das atenções da mídia e do capitalismo. 
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Merece consideração o fato de que a geração Beat difere desta nova geração 

justamente quanto à questão material da sociedade. Se os beats renunciaram ao consumo em 

seu trabalho, estilo de vida, a geração rock and roll o celebrava, bastando para constatar isso 

os elogios aos carros velozes utilizados nos encontros amorosos.  

A música começa a ser um símbolo da prosperidade nacional e ao mesmo tempo um 

outdoor para as idiossincrasias de seus autores e da própria cultura americana do período. 

É importante constatar aqui que a indústria fonográfica iniciou neste período um 

desenvolvimento exorbitante. “Foi a descoberta desse mercado jovem em meados da década 

de 1950 que revolucionou o comércio da música popular [...]. Pode-se medir o poder do 

dinheiro jovem pelas vendas de discos nos EUA, que subiram de 277 milhões de dólares em 

1955, quando o rock apareceu, para 600 milhões em 1959, e 2 bilhões em 1973”, como relata 

Hobsbawn (1994, p.321). Essa agitação cultural não se limita a um gosto por música somente, 

ela implica uma alteração na visão de mundo que permeia a cultura como um todo em 

magazines de moda, de música, de produções artísticas que encorpam as novas postulações ou 

pressupostos sociais. 

Isso se consolida e se reflete nas artes em geral não de uma maneira negativa, mas 

positiva no sentido de ser alegre, vivaz, atraente e de manter a cabeça longe das questões 

cruciais, e um exemplo disso é o que acontece na música e na literatura e que traz um 

componente novo à primeira, a sensualidade. É importante considerarmos que esse 

desenvolvimento é refletido na classe média branca e é fruto de transformações ocorridas 

desde o século 19, com os spirituals cantados pelos escravos americanos cujas raízes 

remontam a seus costumes africanos que continham uma dança altamente rítmica, sensual,  

cujo desenrolar se dava ao som de percussões e que não foram totalmente eliminados nem 

pela escravização, nem pela conversão ao cristianismo. Contudo, após a revolução de 1776, 

afirmam Goffman & Joy (2002), os escravos africanos tinham autorização para reunirem-se 

em uma “roda de batuque”. Ali eles dançavam, cantavam às centenas e ao redor deles brancos 

e a polícia assistiam aquilo como a um espetáculo com direito a ambulantes vendendo a todos 

os seus produtos. Mesmo após o término da escravidão, em sua negligenciada situação, 

começaram a surgir novas modalidades rítmicas em meio às inúmeras comunidades 

espalhadas pelo interior do sul dos Estados Unidos como o Blues e na sequência, o boogie-

woogie. O primeiro, exclusivamente masculino, além de exprimir dor e melancolia, 

expressava potência sexual e desejo, vindo em torno de 1910 ocupar um lugar na sociedade 

branca, ao mesmo tempo que informava a esta que o sexo e ritmo estavam ligados de alguma 

maneira. O segundo, em Nova Orleans, gerava uma variedade de sons. Depois o jazz, que 
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incluiu a música clássica e a música popular brancas, tendeu à maior variedade de notas e 

desenvolvimentos. Expressava e celebrava o ritmo da vida urbana, inquieto e inovador. O 

swing caiu no gosto do público por ser dançante, ágil, rápido como o automóvel. Entretanto, 

alguns daqueles que tocavam o swing, como Dizzy Gillespie e Charlie Parker, resolveram 

permanecer e repensar o jazz, que desenvolveu a partir disso, o bebop, no qual era permitida a 

improvisação, o que significava que o indivíduo podia expressar-se, colocar na música seus 

pensamentos, sua experiência. Gair (2007) registra que além do bebop transformar o jazz, 

Parker imortalizou-se como um protótipo do artista autodestrutivo condenado que mais tarde 

seria manifesto por músicos como Hendrix, Joplin e Morrison e depois com o rock and roll. 

Comportamentalmente toda essa evolução da música se traduz em uma forma de ver o mundo 

- sensualidade, tristeza, improviso, criação, ousadia, êxtase. Neste caminho havia aqueles que 

se divertiam com o entretenimento e aqueles que pensavam, envolviam-se na natureza de 

todas essas mudanças, percebendo que algo estava em curso. 

Karnal (2007, p.252) em sua análise deste momento, considera que o rock and roll 

“[...] refletia e expressava os impulsos pela liberação pessoal e da comunidade, que 

permeavam a contracultura, bem como a frustração e rebeldia juvenil.” Essa característica 

ganhou músicos não tão engajados politicamente, mas que se predispuseram a ir contra as 

conformidades sociais, cruzar os limites raciais e sociais, regionais e até mesmo sexuais. 

Os movimentos contraculturais reinvindicam uma maior liberdade para os indivíduos, 

seja de pensamento, expressão ou comportamento, ao mesmo tempo em que cresce a 

consciência da responsabilidade coletiva pelo fim da guerra, da pobreza e da injustiça.  

Essas exigências de liberdade estendiam-se também à mente e ao corpo. Essa 

liberdade segundo Richard Miller (GOFFMAN & JOY, 2007, p.272) “significa ausência de 

controle emocional, cultural e mesmo biológico. [...] Essa ideia [...] é Autonomia.”. Vê-se aqui 

claramente o espírito antiautoritário. Essa bandeira ultrapassou em muito o ponto de ruptura, 

de tal forma que as pessoas entregavam-se profundamente àquilo ou a quem lhes 

possibilitasse tal experiência. Continuando a citação,  “[...] comunidades e comunas nasceram 

e morreram [...] sistemas de crenças das pessoas foram expandidos [...] Extremistas políticos 

contraculturalistas levaram ao suicídio seus movimentos (e até mesmo, em alguns casos, eles 

mesmos) (IDEM, p.272)”. 

Sem dúvida, a Nova Esquerda teve muita influência nesses desenvolvimentos, pois era 

composta de muitos movimentos sociais que atuavam “[...] por valorização da juventude, 

ideias antielitistas e ênfase no combate à hipocrisia e à alienação da sociedade americana em 

detrimento da preocupação com a luta de classes e miséria econômica.” (KARNAL, 2007, 
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p.249), e esta sua atuação era focada entre estudantes e grupos marginalizados, sendo uma 

continuidade, em alguns aspectos, da velha esquerda em termos dos personagens, seus ideais, 

táticas e estratégicas. Dentre esses movimentos atuantes, um dos grupos, o SDS – Students for 

Democratic Society – (Estudantes para uma Sociedade Democrática), fundado em 1962, era 

composto por alunos do ensino superior, inspirados em movimentos negros, com enfoque 

solidário na luta pelos direitos civis, pelo desenvolvimento das comunidades carentes e, 

especialmente, contra a Guerra do Vietnã. Talvez sua mais interessante característica consistia 

em serem seus membros produtos da geração baby boom. Sua manifestação mais conhecida 

foi a mobilização na Universidade da Califórnia em Berkeley a favor do desenvolvimento de 

atividades políticas no campus. 

Ações como essa de grupos semelhantes ao SDS, inspiraram outros grupos 

minoritários a organizarem-se em prol de seus próprios interesses. As mulheres e os 

homossexuais aproveitaram-se bem do momento. As primeiras chegaram até a formar, como 

já vimos anteriormente, a Organização Nacional de Mulheres (1966), cuja sigla em inglês é 

NOW, que batalhou pela igualdade sexual e criticou o machismo presente nos movimentos 

diversos dos colegas ativistas homens, onde a liderança feminina ainda era inexistente. Mais 

tarde, elas também começaram a questionar as instituições tradicionais do casamento, da 

família e das relações heterossexuais. Naturalmente por esses fatos elas começaram a ter 

maior destaque nas áreas sociais, culturais e política da sociedade. Os segundos focaram suas 

lutas em relação aos valores sexuais dominantes, criando então o movimento para a liberação 

gay. Todo o questionamento que tais movimentos levantaram eram diretamente ligado à 

natureza da classe média americana e seus valores. 

Nesse ínterim há uma mudança política que se refletiu diretamente no 

desenvolvimento desta contracultura. John Fitzgerald Kennedy (JFK) que havia assumido o 

lugar de Dwight David Eisenhower alterou a forma de se enxergar as coisas com o seguinte 

pronunciamento: “Se não podemos dar um fim a nossas diferenças, pelo menos podemos 

ajudar a fazer do mundo um lugar seguro para a diversidade. Pois, em última instância nossa 

semelhança básica é que todos habitamos este pequeno planeta.” (GOFFMAN & JOY, 2001, 

p.274). Isso gerou uma sensação de possibilidades, de mudança, de busca de alternativas fora 

do status quo de então. 
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Depois, Timothy Leary vai desenvolver toda uma identidade pessoal baseada no uso 

de alucinógenos como pcilocibina e LSD,
19

 criada a partir de uma viagem de férias pelo 

México após experimentar cogumelos pcilocibinos. Schaeffer retrata como as drogas foram 

tratadas a partir desse evento com Leary. 

 

As drogas já estavam por aqui há muito tempo, mas, seguindo as ideias de 

Aldous Huxley, muitos estudantes passaram agora ao uso de drogas como uma 

ideologia, e outras pessoas até como religião.  O psicólogo Timothy Leary 

(1920-1996), Gary Snyder (1930-), o escritor e filósofo Alan Watts (1915-1973), 

e o poeta Allen Ginsberg (1926-1997), todos eles tiveram grande influência na 

transformação das drogas em uma ideologia. Timothy Leary, por exemplo, disse 

que as drogas eram sacramentos de uma nova religião. (SCHAEFFER, 2003, 

p.147) 

 

 

Da experiência no México, Leary (apud GOFFMAN & JOY, 2001) relata que foi a 

maior experiência religiosa de sua vida, na qual ele descobriu a beleza, a revelação, a 

sensualidade, Deus e o diabo, dentro do corpo e fora da mente. A partir de então, ele volta a 

Harvard na qual conduz experimentos com drogas sintéticas. Tanto que Ginsberg ofereceu-se 

como voluntário quando soube que estavam fazendo testes utilizando drogas em humanos. A 

experiência com ele foi tão poderosa que despertou em Leary uma motivação sem igual para 

uma campanha que promovesse para outros essa experiência. A partir de contato com 

inúmeros artistas, escritores, músicos, ele conduziu várias experiências, entretanto elas não 

redundaram no atingimento da expectativa. 

Em Harvard, ele continuava com suas experimentações, mas a CIA (Central de 

Inteligência Americana) também tinha seus interesses na utilização das drogas como 

estratégia da agência. O confronto acabou por colocar Leary e Alpert fora da universidade. O 

que lhe deu um inimigo para intensificar sua cruzada, pois a ideia era a de que quanto mais 

gente ligada menor problemas teríamos, quem sabe, nenhum, e mais à frente, em um futuro 

não muito distante se concretizaria “[...] Todo mundo hippie estava convicto de que era esta, 

de fato, a ideologia mais correta.” (SCHAEFFER, 2003, p.147) 

Devido às agruras que sofreu em Harvard e à publicidade recebida, Leary influenciou 

artistas de vários segmentos para o uso dessas e outras substâncias alucinógenas. Ele também 

foi um antiautoritário ferrenho, principalmente após sua “expulsão” de Harvard. 

                                                           
19

 O LSD, acrônimo de dietilamida ácido lisérgico, produz grandes alterações no cérebro, atuando diretamente 
sobre o sistema nervoso e provocando fenômenos psíquicos, como alucinações, delírios e ilusões. É uma 
substância sintética, produzida em laboratório, que adquiriu popularidade na década de 60, quando não era 
vista como algo prejudicial à saúde. Fonte: http://www.brasilescola.com/drogas/lsd.htm acessado em 10 de 
setembro de 2012. 

http://www.brasilescola.com/drogas/lsd.htm
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Neste mesmo período, a luta pelos direitos civis, já recolocada na agenda por JFK, e 

contra a guerra, aflora e acirra ainda mais o ser favorável a isso, e nos campi, há uma 

repressão ao direito (leia-se liberdade em todos os sentidos) de expressão que é combatido 

ferrenhamente pelos jovens universitários que adotavam vieses beatiniks. 

 

 
Os novos-esquerdistas eram claros em seu desprezo por velhos padrões sexuais e 

regras escolares. Essa postura rebelde-com-causa os transformou na coisa mais 

sensual dos campi. [...] jovem, libertina e defensora das liberdades civis ganhou 

fôlego e sua liderança de um movimento de protesto pelo desarmamento nuclear 

se ligou a uma crescente noção de conflito de gerações. Muitos estudantes 

universitários culpavam a geração de seus pais por legar a eles um planeta em 

situação aparentemente terminal. (GOFFMAN & JOY, 2007, p.282-283) 

 

 

“Em Berkeley o Movimento para a Liberdade de Expressão surgiu simultaneamente 

com o movimento hippie das drogas.” (SCHAEFFER, 2003, p.147). Não era ainda 

determinado politicamente e transformou-se em mais uma manifestação de palavrões do que 

uma expressão política. Depois caminhou para um movimento de esquerda guiado pelos 

ensinamentos de Herbert Marcuse (1898-1979), neo-marxista da Escola de Frankfurt, junto 

com Theodor Adorno (1903-1969), Max Horkheimer (1895-1973) e Jügen Habermas (1929-). 

Essa reviravolta cultural continua ao longo da década de 60, mas com contornos 

diferenciados, caminhando para algo mais leve e alegre. 

Vale lembrar que nesse desenrolar todo, a música continuou seu desenvolvimento e  o 

Rock and Roll teve papel bastante importante nesta nova fase, sendo o terceiro pé do slogan 

sexo, drogas e rock´n roll, que formou-se no fim dos anos 60. Surgem os Beatles e na sua 

pisada os Rolling Stones, mostrando que havia outras formas desse tipo de manifestação. Bob 

Dylan foi apresentado a Paul McCartney e é pela música que as inquietações daquele tempo 

transparecem. 

Após Dylan, outras bandas e artistas despontam e apontam a mesma desilusão, 

desesperança, crítica e acidez.  O Who, 1966, pergunta: “Por que você não desaparece?” e 

complementa, “espero morrer antes de envelhecer” (GOFFMAN & JOY, 2007, 288). Noutro 

sentido, os Rolling Stones mencionam em 19th Nervous Breakdown o LSD e Dylan, retorna 

com Blonde on Blonde em uma anunciação psicodélica. Na casa do rock de Janes Joplin e 

Chet Helms nomeada de Family Dog, houve um despertar de uma dança livre, carregada de 

sexualidade que ampliou a experiência psicodélica. 
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Outro exemplo de como se davam as manifestações culturais, são os happenings, 

festas, encontros de muitos novaiorquinos de vanguarda. Inclusive aqueles ligados a Andy 

Warhol, cujos participantes ausentavam-se de Nova Iorque em direção a Millbrook ao 

encontro de Leary para uma fuga planetária. Essas festas tornaram-se mais amplas e havia 

muita gente, principalmente jovens e adolescentes, vivendo esta nova realidade. Isso começou 

a preocupar as autoridades, contra as quais, por sua atitude policialesca, Art Kleps desferiu 

contra o senado americano um ponto de vista diferente, ligando à liberdade de escolha de uma 

vida deste tipo, inclusive pretendendo defendê-la com uso da violência. 

Toda essa curtição era influenciada muito por religiões orientais, devido à estimulação 

de estados de consciência alterados proporcionados pelos alucinógenos. 

A mídia, por sua vez, contribuiu para a difusão dos ideais que pensava combater, 

arregimentando para o movimento, nas salas de estar das famílias da classe média americana, 

os adolescentes e jovens que achavam aquilo tudo mais divertido do que passar alguns anos 

em uma universidade. 

Diante de todo o mundo falando em hippies, um jornalista toma a fala de um digger 

reclamando de que Haight seria tomada no verão seguinte por muita gente, em função de toda 

essa publicidade. O alerta tornou-se em mais publicidade ainda, e foi aí que os jovens 

decidiram tornar aquilo uma realidade. 

“O verão do amor” (1967) converteu em turbulência a comunidade íntima que 

partilhava LSD e foi ao mesmo tempo uma busca para a eternidade da vida como vinha sendo 

vivida por grande parte destas pessoas. Ali, a vida podia ser tocada sem perturbação, com 

liberdade, em uma condição que solucionaria seus problemas. Apesar de não ter sido nada 

disso, devido às consequências do tipo de vida que levavam, com overdoses, alienação, 

dependência, algumas das noções postuladas se espalharam. “Paz e amor”, autoajuda, 

pacifismo, rebeldia contra guerra, tudo isso, tomou conta das mentes de adolescentes e jovens 

de toda a América. 

O otimismo dos anos 60 foram decaindo até 68. A guerra do Vietnã mostrou-se 

invencível, devido à forte reação vietnamita. JFK e Martin Luther King foram assassinados e 

eram os esquerdistas mais conhecidos. Houve muitas repressões policiais violentas às 

manifestações de estudantes ou mesmo de políticos de oposição. O mesmo acontecia em 

Paris, China, Tchecoslováquia. Foi um ano quente! O ano de 1969 foi marcado pelo auge e 

pelo declínio da contracultura, do movimento hippie e do flower power.  

Houve duas manifestações pacíficas de esperança no verão de 1969. Mais de 400 mil 

jovens marcharam para o festival de música Woodstock, em Bethel, no Estado de Nova York, 
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um encontro de três dias que pareciam representar o melhor da geração paz e amor. Esse 

festival foi o auge da cultura das drogas do movimento hippie, cujo filme retrata isso. 

Entretanto, ainda que os organizadores alegassem ser o começo de uma nova era, na verdade, 

ela encaminhava-se para o fim. Fim que foi anunciado com a morte de Jimmy Hendrix em 

1970 de overdose, com o seu próprio vômito. O outro foi o festival de Altamont Speedway 

Free promovido pelos Rolling Stones, um show de rock realizado em dezembro daquele ano. 

Pretendia ser um Woodstock do Oeste, mas devido à violência, algumas bandas não chegaram 

a tocar, e o resultado daquilo tudo foi que “Os tempos da inocência acabaram”, conforme a 

própria revista deles anunciava. Cerca de 300.000 pessoas assistiram ao concerto, e os 

cineastas Albert e David Maysles fizeram as filmagens do evento e incorporaram-no em um 

filme documentário - Gimme Shelter (1970). O evento é conhecido por ter sido marcado pela 

violência, que incluiu um homicídio e três mortes acidentais: duas causadas por um acidente 

de carro e outra  por um afogamento em um canal de irrigação. Só então começou uma 

mudança com o uso das drogas, infelizmente para pior, da ideologia, seu uso foi para a fuga 

da realidade. 

Schaeffer (2003, p.147) afirma que “Os jovens queriam mais da vida do que paz 

pessoal e prosperidade. Eles estavam certos nesta sua forma de analisar o problema, mas 

enganados quanto às suas alternativas de solução.” 

A percepção desta juventude era bastante singela. Eles compreenderam que a geração 

de seus pais estava vivendo sob a dominação de dois aspectos – paz pessoal e prosperidade – 

e que esse estilo de vida não trazia nenhum tipo de significado. O primeiro, paz pessoal, era o 

desejo de viver sem ser incomodado por qualquer problema alheio que fosse. Local, regional 

ou global, não importava, a meta era viver sem ser incomodado, com um estilo de vida 

pessoal sem perturbações externas. O segundo, prosperidade, era um crescente e 

extraordinário padrão de vida material, medido por sua abundância, ou seja, ter e ter mais e ter 

mais ainda. 

 Do lado do status dominante, esse discurso era altamente reforçado por uma mídia 

carregada de publicidade que reforçava uma existência sem sentido com base na abundância 

material. Schaeffer (2003, p. 143-144) exemplifica isso de modo bastante eficaz. Ele diz que a 

resposta para a pergunta ‘estudar para quê?’ relacionava esse esforço ao ‘ganhar mais’, e 

quanto se ainda questionava ‘o porquê de se ganhar mais’, a resposta era ‘para que possa 

pagar uma faculdade para seus filhos’. Assim, “De acordo com este tipo de resposta, 

declarada ou implícita, não existe sentido na vida do homem, e a educação não faz sentido”. 

(IDEM, p.146). 
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Portanto, não é de admirar que essa ideia viesse a se tornar realidade nos 

desenvolvimentos dos anos 60 como uma solução que fosse realmente alternativa à maneira 

de ver e viver no mundo daquele momento. Até o final da década, entretanto, não havia um 

consenso. O legado contracultural permanece um misto que trouxe poder e polarização, 

ressentimentos e libertação, mas que certamente se tornou uma parte permanente da vida 

política e cultural. Mintz (2007) afirma que, em parte, o declínio do movimento contracultural 

se deve aos excessos com sexo, drogas e rock’n roll que não ajudaram a enfrentar em nada os 

problemas que os Estados Unidos enfrentavam. 

Nos próximos capítulos abordaremos alguns aspectos que podem explicar a 

compreensão da contracultura por esse viés. 
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4. DA MODERNIDADE AO MISTICISMO 

 

Schaeffer (2003, p.151) afirma que os homens têm pressupostos e vivem de forma 

mais consistente com eles do que se dão conta. Portanto, é preciso compreender os 

pressupostos que formam a base proposicional do pensamento dos anos 60. 

Voltando um pouco no tempo, Descartes embasa todo o edifício moderno que seria 

construído com o Cogito ergo sum apropriado de Agostinho. Newton, século XVIII, dá a 

caracterização científica da natureza do universo como mecânica, regular, regida por leis que 

poderiam ser apropriadas pelo homem. Desse modo, com o conhecimento dessas leis e da 

regularidade desta “máquina” e sua dominação pelo homem, a vida humana poderia ser 

melhorada. 

Pensando desta forma, o homem concebe a realidade como algo preciso, objetivo, bom 

e possível de ser conhecido e, consequentemente, vê-se diante da possibilidade de ser 

autônomo no sentido mais pleno do termo. Ele teria em mãos o poder para conduzir sua 

existência do modo como o desejasse, superando todos os seus desafios por meio da 

racionalidade. Devido a isso, o século XX passou debaixo de uma grande busca pelo 

conhecimento, pela especialização do conhecimento em função de que essa nossa prática 

racional nos rendesse uma vida melhor. 

A modernidade dessacralizou e desmistificou o conhecimento e a organização social 

provenientes da Idade Média, a fim de pretensamente libertar os seres humanos de suas 

cadeias intelectuais a partir, principalmente, do projeto iluminista. Esse projeto pretendia, 

tendo a razão como ponto de partida, dar aos homens uma esperança em si mesmos, como 

atesta Harvey (2002, p.23): “Abundavam doutrinas de igualdade, liberdade, fé na inteligência 

humana (uma vez permitidos os benefícios da educação) e razão universal.” Grenz (2008, 

p.16-17) reafirma isso quando diz que o iluminismo tenha intensificado a liberdade humana, 

suspeitando de toda crença que pareça reduzir a autonomia ou que provinha de alguma 

autoridade externa e não da razão e experiência. Em sua leitura, que se utiliza de uma 

comparação entre a versão primeira e segunda do seriado Enterprise
20

, sendo todos nós 

humanos, é imprescindível que vençamos nossas diferenças para o cumprimento de nosso 

objetivo que é buscar o conhecimento preciso e objetivo de todo o universo, cujo espaço é a 

“fronteira final”. 

                                                           
20

 Seriado de TV produzido e exibido entre 1966-1969. O enredo se passava com um grupo de oficiais que 
viajavam pelo espaço a fim de proteger a Federação de Planetas e explorar o Universo. Nesta série a 
especialização técnica e a razão eram os fatores principais na resolução dos conflitos. 
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A expectativa era a de que as ciências e também as artes promovessem o controle das 

forças naturais, a compreensão do mundo e do eu, redundando em progresso moral, justiça e 

até mesmo na felicidade humana. 

O pensamento de Condorcet (apud Harvey, 2002, p.23) de que “Uma boa lei deve ser 

boa para todos exatamente da mesma maneira como uma proposição verdadeira é verdadeira 

para todos”, demonstra a pretensão do pensamento moderno. Conhecendo o universo e 

compreendendo seus mecanismos, podemos interferir na realidade de modo que atinjamos  

todos. Entretanto, a compreensão do estilo moderno de ser já anunciava muitas mudanças à 

medida que o conhecimento científico foi se desenvolvendo e sendo colocado em prática. Isso 

não passou despercebido pelas mentes mais sensíveis e em um estágio mais avançado muitos 

sinalizaram os efeitos dessas mudanças. 

Então, no decorrer da segunda metade do Século XX, a bomba atômica sobre 

Hiroshima arrasou essa cidade mesmo antes de se ter amadurecido a percepção em relação ao 

holocausto de Hitler com todos os seus requintes científicos e teóricos, uma vez que eram 

feitas inúmeras experiências em prisioneiros dos campos de concentração. Goffman & Joy 

(2007, p.250) trazem, a respeito da bomba atômica, uma interessante constatação – “E a 

novidade atômica também tinha um subtexto – uma mensagem que talvez fosse mais sentida 

no nível do corpo e do sistema nervoso que naquele do intelecto: velocidade. E velocidade 

produz aniquilação.” Tudo começou a ser transitório, efêmero, fragmentado, passando essa 

ideia a ser o fio condutor da vida moderna, carregando consigo uma desesperança, porque o 

sentido de aniquilação provinha justamente de quem defendia, supostamente, a democracia, a 

liberdade, de quem se fundamentava no capitalismo e no otimismo tecnológico cujas 

invenções como telefone, avião e televisão faziam fundir o tempo e a distância e 

consequentemente as possibilidades humanas comentadas por Goffman & Joy (2007, p.251). 

Harvey (2002, p.23) considera que o século XX deitou por terra todo otimismo do 

projeto iluminista e que tendia a se tornar num sistema de opressão universal em nome de 

uma pretensa libertação humana. Afinal de contas, lembra ele, os campos de concentração, 

esquadrões da morte, militarismo, duas guerras mundiais e a ameaça de aniquilação nuclear 

eram lembranças vívidas que não inspiravam muita confiança. 

Essa nova era é um momento carregado de mudanças na forma como vemos, 

pensamos e produzimos em todas as áreas humanas. Vale lembrar que são mudanças em 

andamento. 

Entretanto, esse desenrolar da modernidade afetou o estilo de vida de modo que 
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[...] nos desvencilharam de todos os tipos tradicionais de ordem social, de uma 

maneira que não têm precedentes. Tanto em sua extencionalidade quanto em sua 

intencionalidade (sic), as transformações envolvidas na modernidade são mais 

profundas que a maioria dos tipos de mudança característicos dos períodos 

precedentes. Sobre o plano extensional, elas serviram para estabelecer formas de 

interconexão social que cobrem o globo; em termos intencionais (sic), elas 

vieram a alterar alguma das mais íntimas e pessoais características de nossa 

existência cotidiana. (GIDDENS, 1991, p.14) 

 

 

Hobsbawn (1994, p.284) concorda com Giddens e afirma que tudo o que se estava 

precisando nas décadas de 1950 e 1960 para ver a transformação social, era um par de olhos, 

referindo-se às possibilidades de viagem que os jovens ocidentais tinham à mão para realizar. 

As pessoas foram compreendendo e vivenciando, a partir do desenvolvimento da história, que 

o discurso de que o conhecimento era bom não era convincente. Deu-se então o 

questionamento a respeito dos valores até então vigentes. Aqueles que cresceram no decorrer 

do século XX não se mantiveram tão crédulos de que a humanidade seria capaz de resolver 

seus grandes problemas, e constataram que as esperanças no futuro não se equipararam às 

conquistas da vida de seus pais. Acreditam em cooperação e não conquista. Preferem o 

holismo à suposição de que a verdade é exata, racional, ou seja, o intelecto é destituído do 

pódium, não é mais o fator decisivo para a verdade. Tendem a um conhecimento além da 

razão, que abraça as emoções e a intuição. A objetividade do conhecimento é posta em dúvida 

e ampliada para a subjetividade do que é passível de relacionamento e pessoal, tornando a 

realidade relativa, indeterminada e participável (GRENZ, 2001, p.25). 

O pensamento subsequente a este é a rejeição da imparcialidade ou pretensa 

neutralidade científica, condicionando assim o cientista à sua natureza humana e cultural, 

conduzindo essa pessoa para uma verdade com embasamento comunitário, sendo a mesma 

relativa e inerente a esta comunidade da qual participa. 

Então, neste momento, temos um ponto de ruptura que a nosso ver, é possível 

reconhecer naquilo que compôs a trama que culminou na contracultura dos anos 60. É 

necessário que tenhamos em mente que Schaeffer focou seu discurso em uma plateia bastante 

diversa mas com alguns pontos de crucial importância  em comum, que são a sua origem 

ocidental e tudo o que isso carrega em si em termos de cultura e, com isso, a forte constituição 

religiosa ocidental caracterizada pelo pensamento grego e judaico-cristão. Assim, em tese, as 

lutas ou bandeiras levantadas no período contracultural, vão de encontro a todos os valores, 

principalmente, aqueles de natureza religiosa do pensamento judaico-cristão. 
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Isso faz com que temas como liberdade total e irrestrita em todos os níveis da 

existência humana, seja pelo sexo, pelas drogas, pelo protesto, pela negação do status 

dominante, que aqui pode ser representado pelo racionalismo ainda vigente no período, estava 

na mesa. A religião ou a religiosidade partia e deixava para trás o Deus cristão, sua 

dominação e exclusivismo, para dar abertura a uma religião ou uma religiosidade de dentro 

para fora, do homem para o homem, em um holismo esotérico panteísta, sem um referencial 

claro, sem absolutos. Estes dois aspectos são frutos da rejeição a toda e qualquer autoridade 

que limite a realização do homem. Com isso posto, poderemos verificar como Schaeffer 

considerava esses temas. 

Ao tratar das Raízes da Revolução Estudantil no primeiro capítulo do livro A igreja do 

Final do Século XX (ULTIMATO, 1995) ele retoma um pouco do desenvolvimento histórico 

do pensamento moderno. Bem resumidamente, ele entendia que na origem, a ciência, 

compreendia a criação em dependência a um Deus criador e que, portanto, os primeiros 

cientistas, assumiam alguns pressupostos que propiciaram o surgimento da ciência moderna, 

como por exemplo, a importância da natureza
21

 em revelar não somente Deus, mas também as 

leis operantes em favor dos homens, a distinção entre o objeto e observador, no caso, a 

natureza e o cientista, e a existência de uma base objetiva para o conhecimento, diferenciando 

realidade e fantasia. Depois, ele compreende que o pensamento grego tratou o dilema do 

universal e do particular. Contudo, não puderam resolver tal dilema, tendo em vista que seus 

deuses não eram infinitamente grandes o suficiente a fim de prover um referencial universal 

que cobrisse toda a realidade. Ainda, Schaeffer considera importante a reflexão de Leonardo 

da Vinci que “[...] tentou achar um ponto de referência infinito, partindo do ponto de vista do 

racionalismo ou humanismo
22

 [...]” (SHAEFFER, 1995, p.14). Sua conclusão sobre da Vinci 

é a de que ele não conseguiu seu intento, pois, partindo da matemática, ele só poderia 

encontrar o particular e o mecânico. Assim, conclui que “O fato é que o homem, começando 

apenas com o particular, nunca poderá deduzir o universal. E isso é tanto verdade na 

metafísica como na moral.” (idem, p.15). 

Assim, chegamos ao ponto que nos interessa para o propósito do uso do pensamento 

de Schaeffer em nosso trabalho. Ainda na temática estudantil dos anos 60, ele traz Rousseau 

como autor de grande importância para compreendermos os eventos da época. Para ele, 

Rousseau compreendeu que o homem racionalista havia reduzido a realidade a uma máquina 

                                                           
21

 Aqui, deve-se incluir no termo a pessoa humana. 
22

 Schaeffer explica que usa os termos aqui como sinônimos, mas os diferencia mais à frente no 
desenvolvimento do texto dele. 
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autônoma. O determinismo da máquina e o homem que aspira à liberdade autônoma não 

poderiam caber no mesmo espaço, portanto, ele considera que a experiência da liberdade 

estudantil era ir contra justamente aquilo que impedia o desenvolvimento completo do homem 

– a máquina autônoma e tudo aquilo que a representasse. E aqui ele cita que “[...] não somente 

as Escrituras estavam sendo atiradas fora, como também todas as restrições.” (ibidem, p.16). 

Isso levou os artistas que adotaram este padrão de vida para uma postura boêmia, a qual deu a 

eles o título de heróis. Para exemplificar melhor tal fato, ele cita o exemplo de Gauguin, que, 

para encontrar seu ideal, foi para longe da cultura e da sociedade, indo para o Taiti. Contudo, 

deixou sua família em necessidades, sem importar-se com ela. Lá, deixou o legado de um 

único filho, que pintava quadros para sobreviver assinando-os ‘Gauguin’. Schaffer conclui 

que essa abordagem não foi das melhores e seus resultados comprovam isso. O quadro O 

quê? De Onde? Para Onde? de Gauguin representa isso, pois na liberdade autônoma, o 

egoísmo permanece. A velha do quadro está morrendo, quem está cuidando dela? Ninguém. 

Contudo, esse é um dos aspectos que subjazem na contracultura.  

 

 

Outro ponto é o trato que na ciência é dado à questão da uniformidade das causas 

naturais. Agora, os termos são postos dentro de um conceito de sistema fechado, ou seja, tudo 

agora está dentro da máquina e pode ser tratado como tal. Mais uma vez Deus ou o que quer 

que seja que o represente está fora, e para Schaeffer isso traz sérias consequências, pois “[...] 

Figura 4 - Paul Gauguin - De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos?, 1897 Mus. de Belas-Artes – Boston – 
Técnica: Óleo sobre tela, Dimensões: 139.1 × 374.6 cm. 
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não há lugar para o homem, para a expressão do homem, não há lugar para a beleza, para a 

moral ou para o amor. [...] mas a pressuposição da uniformidade das coisas naturais em um 

sistema fechado não explica [...] a existência e forma do universo e (2) a dignidade humana.” 

(SCHAEFFER, 1995, p.18). Apesar disso, nenhum homem àquela época vivia em 

consistência com essa ideia. Até mesmo Darwin em sua autobibliografia disse: “Com a minha 

mente não posso crer que estas coisas venham ao acaso”. (idem, p.20). Há ainda, na opinião 

de Schaeffer, outro ponto que reforça a desesperança do homem, sua alienação cósmica. 

Sendo tudo o resultado do impessoal, somado ao tempo e ao acaso, o homem tem nas suas 

aspirações uma alienação da realidade. “Deseja que o amor seja mais do que um simples ato 

sexual com uma mulher, que os impulsos morais sejam mais do que algo meramente 

sociológico, que seu significado seja mais do que uma engrenagem de uma enorme máquina.” 

(SCHAEFFER, 1995, p.22). Depois Schaeffer irá trabalhar com o conceito do homem 

místico, o homem que fugiu de sua racionalidade para entrar no racionalismo, mesmo que isso 

implicasse em viver de uma maneira dicotômica com seus pressupostos, pois seu exacerbado 

otimismo nega sua razão. Não há nada para além do sistema. Não há significado, nem 

absoluto, nem verdade, porque tais coisas não existem e não há princípios fundamentais. Para 

esclarecer este seu ponto de vista, ele se utiliza de uma ilustração que foi real. John Gardner 

em palestra a um grupo de líderes estudantis sobre a restituição dos valores à cultura é 

questionado por um dos líderes da seguinte maneira: “Senhor, sobre que fundamentos o 

senhor constrói os seus padrões?” e a resposta foi “Eu não sei”
23

. (GARDNER apud 

SCHAEFFER, 1995, p.26), e na página seguinte, citando os Beatles, com a música do álbum 

Sgt. Pepper’s, She’s Leaving Home, que anuncia: “Ela está indo embora de casa – demos-lhe 

tudo o que o dinheiro pode comprar”, ele arremata seu pensamento dizendo que os pais não 

têm justificativas plausíveis para as perguntas de seus filhos, pois suas respostas não se 

fundamentam em nada que não seja a consequência de ação e reação dentro da máquina, sem 

sentido, sem significado que atenda às ânsias do homem. Depois, Schaeffer (1995) aponta 

Huxley que considera o pai do culto moderno ao uso das drogas. A sugestão de Huxley era de 

que se “a razão não nos leva a lugar algum, poder-se-ia dar drogas a pessoas sadias e assim 

ajudá-las a ter um tipo de experiência que se esperaria fosse otimista”. (SCHAEFFER, 1995, 

p.28). Vimos então, até aqui, como Schaeffer definiu a mudança de pressupostos na cultura 

que em resumo é a mudança da abordagem científica de um paradigma aberto para um 

                                                           
23

 Este pequeno diálogo relatado por Schaeffer está relacionado a uma palestra dada por Gardner em 
Washington a um grupo de líderes estudantis. 
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fechado, da concepção de homem criado para homem máquina, da liberdade dentro da ordem 

à liberdade autônoma, do ser criado ao ser alienado, da razão ao misticismo e às drogas. 
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5. MISTICISMO, LSD, SGT. PEPPER’S E O TEATRO DO ABSURDO 

 

 

A experiência mística pode ser compreendida como qualquer proposta que não esteja 

relacionada com a máquina, com a razão ou com a racionalidade empregada no dia-a-dia, nas 

relações, quaisquer que sejam. Seja otimismo, psicologismo, teologismo, existencialismo de 

qualquer tipo ou até mesmo a busca por uma experiência última e o uso de drogas psicoativas.  

“Huxley é o pai do culto moderno ao uso das drogas” (Schaeffer, 1995, p.28). 

Esta afirmação de Schaeffer introduz para nós, duas coisas que são relevantes dentro 

da contracultura: a utilização das drogas, seja de forma ideológica, seja como fuga da 

realidade, seja na justificação para uma afirmação política ou pessoal, e a implicação disso na 

produção artística do período, como, por exemplo, no álbum Sgt. Peppers Lonely Hearts Club 

Band da banda inglesa The Beatles, lançado em 01 de junho de 1967. 

Entendemos que seja necessário neste ponto um parênteses. A afirmação de 

Schaeffer sobre Huxley talvez soe como uma afirmação moralista nesse assunto. Nenhum dos 

dois foram levianos em suas proposições, são intelectuais com uma produção respeitável e 

que devem ser levados em consideração por qualquer estudioso dos temas sobre os quais 

dissertam. Com relação ao tema das drogas, o assunto não era novo naquele tempo e é um 

tema que há muito esteve ligado a manifestações religiosas de vários povos, contudo no 

período dos anos 50 e 60 com as publicações de Huxley – As Portas de Percepção (1954) e 

Céu e Inferno (1956) - e os acontecimentos com Thimoty Leary deram um impulso na 

amplificação do assunto na sociedade. Ainda que Huxley tivesse controlado suas experiências 

dentro de uma certa racionalidade e de trazer em seus dois ensaios elementos técnicos, e fazer 

alertas, ele acaba por incitar a utilização da mescalina, do LSD como uma possibilidade de 

ampliação dos potenciais humanos para compreensão da realidade, sem nunca negar um certo 

tipo de transcendência nos efeitos de sua utilização relacionando-os à muitas experiências 

religiosas sem, necessariamente, o uso de qualquer tipo de indutor químico, natural ou não. 

Infelizmente não há condições de tratarmos o tema adequadamente no espaço deste estudo. 

Entretanto, Manuel da Costa Pinto, prefaciador do livro que contém os dois ensaios de 

Huxley, ajuda a compreendermos a consideração de Schaeffer sobre o autor. “Huxley fez do 

excesso de sabedoria e de curiosidade um caminho para o palácio do êxtase: é a razão que, 

percebendo sua insuficiência perante a pluralidade do mundo, busca uma abertura para novas 

formas de percepção que sejam uma alternativa ao solipsismo (essa perversão do idealismo) e 

ao behaviorismo (perversão do empirismo).” (PINTO in HUXLEY, 1954, s/p). Desconfiado 
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da Razão e manifestando isso em seus trabalhos, ele encontra o ambiente favorável para que 

fosse compreendido como um guru, um certo tipo de mestre, e talvez por isso suas ideias 

foram consideradas realmente como uma possibilidade. Fechamos aqui nossos parênteses. 

O entendimento de Schaeffer (1995) sobre Aldous Huxley era, como exposto 

anteriormente, de que ele não havia sugerido o uso de drogas como fuga, mas que elas 

poderiam ajudar as pessoas sadias a terem um tipo de experiência que se esperava otimista  

tendo em vista que a razão não levava ninguém a lugar nenhum e, para ele, o entendimento de 

Huxley oferecia o subsídio necessário para a compreensão do movimento estudantil e desta 

cultura. A ideia aqui era de que ao se ingerir a droga, haveria a possibilidade de que a vida (ou 

a realidade) pudesse tomar algum sentido ou que esse sentido viesse a ser encontrado. 

Leary, para Schaeffer (2002), ao associar o uso do LSD ao que se descreve no Livro 

Tibetano dos Mortos, mostrava que o desejo e a forma da experiência psicodélica é quase a 

mesma do Oriente ao Ocidente, uma ação irracional a fim de dar sentido à vida, e é 

importante colocar este fato, porque devemos considerar a importância de Huxley na 

formação dos pressupostos de Leary. Feijó (2012, p.17) menciona que “Huxley considerava 

[o uso de drogas] acima de tudo uma experiência científica sobre as possibilidades de 

expansão da mente, mesmo que tenha discutido aspectos místicos ou mesmo uma função 

teológica na utilização de alucinógenos”, e, no parágrafo seguinte, ele afirma (citando o 

próprio Huxley), que não era seu interesse converter-se misticamente ou romper com o 

mundo ordinário, nem que estivesse em desacordo com os limitadores psicológicos e de 

percepção da realidade. 

Mesmo que Huxley tivesse um olhar mais científico do que místico, o contexto 

daquele momento, não se prendeu a isso e, certamente, sua posição tendeu mais a uma 

experiência de cunho quase religioso com enfoques pessoais, políticos, sociais. 

Para Goffman & Joy (2007), as drogas são o grande monstro no armário e sua 

discussão não é importante no estudo contracultural dos tempos, pelo menos até o século XX. 

Desde os beats as drogas compuseram o estímulo do processo criativo, os contextos mórbidos 

e melancólicos de muitas histórias. Paradoxalmente, a busca pela liberdade da contracultura é 

prejudicada pela escravidão do vício, podendo elas ser consideradas um  [...] “anátema da 

contracultura.” [...] O uso de entorpecentes tem longo histórico para “[...] obtenção de visões 

espirituais e religiosas e poderes curativos xamânicos, permitindo que indivíduos e grupos 

tenham acesso ao reino numinoso sem a intermediação de nenhuma autoridade religiosa.” 

(GOFFMAN & JOY, 2007, p.61). Vários escritores adotaram as anfetaminas enquanto 

escreviam e falavam e deliravam em seus encontros noturnos. Burrougs e Ginsberg, beatiniks 
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exploravam “[...] possibilidades mágicas, xamânicas e expansoras de consciência dos 

alucinógenos [...]” (GOFFMAN & JOY, 2007, p.261).  

Mais tarde, já nos anos 60, a contracultura jovem transforma o ideal iluminista de 

liberdade em uma busca por uma liberdade que Richard Miller considerou como “ausência de 

controle emocional, cultural e mesmo biológico. [...] Essa ideia [...] é Autonomia.” (grifo do 

autor) (GOFFMAN & JOY, 2007, p.272).  Essa liberdade era uma total libertação que servia 

não só ao indivíduo, mas a todos. Tanto que Hoffman entendeu que deveria utilizar-se da 

mídia a fim de ampliar o alcance dos ideais de então, e, para isso, era necessária a criação de 

fatos com selvageria, sensualidade, humorísticos de grande vulto, atraindo assim a mídia. Em 

1968, o Festival da Vida propunha-se ser uma alternativa ao festival da morte que os 

democratas administravam com o Vietnã. Era a convenção nacional do partido Democrata. Só 

que neste caso, eram os yippies
24

 atuando. Nesta ação, eles espalharam boatos de que iriam 

contaminar os reservatórios de água de Chicago com LSD, que tinham em mãos um spray 

que, sendo semelhante ao LSD, levava as pessoas a cometerem atos sexuais onde quer que 

estivessem,  além de outras insinuações sexuais explícitas em lugares públicos. 

Um outro grupo, os weatherpeople, usavam dos expedientes das drogas e do sexo a 

fim de que sua identidade grupal fosse mantida, contrariando o ideal da contracultura de 

liberdade e expansão pessoal. Esse grupo utilizava as drogas e o sexo em um sentido de 

afirmação contra os ideais da burguesia. Em algumas circunstâncias era como se fosse 

somente uma pressão de colegas, e em um nível mais baixo, tornava-se um “[...] erotismo 

desumanizante, a pressão dos colegas podia se transformar em algo que roçava os limites do 

estupro psicológico – ou até mesmo físico.” (GOFFMAN & JOY, 2007, p.326). Era uma 

espécie de esquerda contracultural que visava esse tipo de reeducação psicodélica para uma 

mudança social. 

Por fim, temos os happenings de Family Dog, casa de Janis Joplin, cuja natureza 

continha show de luzes, dança livre, drogas psicodélicas. Contudo, era necessário pagar por 

isso, e ao mesmo tempo, “[...] em dado momento uma pessoa se sentia como um espírito 

abençoado rompendo todos os laços horríveis com a adversidade terrena, e no momento 

seguinte estava sendo conduzida feito gado para a realidade lá fora.” (GOFFMAN & JOY, 

2007, p.329). 

                                                           
24

 The Yippies (Youth International Party) – foi um grupo fundado em  1967 por Abbie Hoffman e Jerry Rubin. 
Radicais da esquerda do movimento contracultural, violentos. Para saber mais - 
http://www.trincoll.edu/classes/hist300/yippies.htm.  

http://www.trincoll.edu/classes/hist300/yippies.htm
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Esses breves insights, que Goffman & Joy nos apresentam, sobre fatos que tinham 

como protagonistas as diversas drogas, nos coloca que  “Não é difícil entender o sucesso que 

o LSD obteve entre os jovens da geração baby-boom, que buscavam uma total transformação 

na vida social e psíquica, como também não é difícil prever o quanto de risco se corria por 

uma ‘viagem’ sem garantia de retorno.” (FEIJÓ, 2012. p.23). 

Assim, somos obrigados a concordar com Schaeffer (2002, p.46), conforme já 

apresentado anteriormente no início deste trabalho e que é pertinente retomar aqui, a 

explicação sobre a busca e experiência daquela geração pode ser posta da seguinte maneira: 

 

O NÃO-RACIONAL 

E NÃO-LÓGICO 

Uma experiência de primeira ordem pelo uso 

de drogas. 

O RACIONAL 

E LÓGICO 

Não se encontra propósito ou significado. 

 

O que isso significa? Ao longo da obra de Schaeffer é muito comum encontramos o 

autor apresentando as mudanças ocorridas na maneira de encarar a realidade na forma de um 

esquema que, separado por uma linha chamada por ele de linha do desespero, tem em seu 

andar de cima tudo o que o homem coloca de maneira transcendente, podendo ser Deus ou, 

em seu lugar, qualquer outra coisa que ofereça um referencial racional ou irracional. Na linha 

de baixo, ele coloca como a realidade é compreendida e encarada. No esquema acima, temos 

um andar de baixo cuja realidade racional e lógica não oferece propósito e significado. Assim, 

no período da utilização das drogas como uma necessidade metafísica, do ponto de vista de 

Schaeffer (2002), elas surgem como uma possível alternativa à ausência do Deus teísta dele 

como elemento integrador ou significador desta realidade. Em Como viveremos? (2003), 

Schaeffer afirma que as drogas entram em cena porque era necessário buscar um sentido de 

modo irracional
25

, como no seu uso ideológico que já mencionamos e cujos expoentes vão 

além de Huxley, como por exemplo, Timothy Leary, Gary Snyder, Alan Watts e Allen 

Ginsberg que influenciaram profundamente essa concepção da utilização das drogas. 

 

 

Timothy Leary, por exemplo, disse que as drogas eram sacramentos de uma nova 

religião. [...] O sonho utópico do mundo ‘ligado’ era de que, se um número 

                                                           
25

 É importante manter em mente que o irracionalismo a que Schaeffer se refere não é um ato impensado, mas 
é uma necessidade alternativa às concepções modernas que não trouxeram as respostas ansiadas pela 
humanidade. Assim, uma vez que Deus tenha morrido e que o “andar de cima” não mais oferece uma resposta,  
o homem necessita colocar ali qualquer coisa que considere oferecer esta resposta, mesmo que isso seja algo  
irracional à luz da realidade prática e concreta da vida ordinária. 
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suficiente de  pessoas entrasse na onda das drogas, todos os problemas do mundo 

civilizado estariam resolvidos. [...] Desde 1964 e por mais alguns anos, todo o 

mundo hippie estava convicto de que era esta, de fato, a ideologia mais correta. 

(SCHAEFFER, 2003, p.147) 

 

 

Em seu artigo Abandonai toda a esperança ó vós que entrais, Amed (2012, p.63) 

analisa o que considera ser três obras distópicas, dentre elas, Admirável Mundo Novo de  

Aldous Huxley, cujo comentário é como segue. 

 

 

Excetuando o selvagem – um único personagem para o qual poderíamos obter 

identidade, ele pertence ao nosso mundo, ele se apaixona e se envolve, etc. – 

todos os outros nos parecem estranhos. Mas possuem todos os meios supostos, 

mesmo que artificialmente, para se esquivarem do que venha a se aproximar do 

sofrimento. Da alteração do estado de consciência – a tão almejada liberação das 

drogas – à vivência ‘livre’ do sexo. Chama-nos a atenção a maneira através da 

qual o autor pensa o ato sexual como destituído da ideia de geração e das tensões 

que poderiam ser provocadas. [...] Homens e mulheres foram desincumbidos da 

necessidade de geração e o sexo é somente uma prática que reúne imensos 

atrativos da ordem da sensibilização. 

 

 

Para a mente livre, o sexo também é livre e é desincumbir-se também do 

estabelecimento de qualquer vínculo que presuma controle, prestação de contas, 

comprometimento de qualquer ordem. Tais considerações podem indicar a perda de 

significado nas relações e, consequentemente, a coisificação do homem. A comunidade passa 

a ser, por meio do compartilhamento, a busca da satisfação do ego, da rebeldia. Ela existe 

para propiciar a liberdade, a autorrealização, o nirvana do que quer que seja, mas para isso é 

necessário servir-se do outro, da liberdade dele. O outro torna-se o objeto da minha 

realização, pois a realização de minha liberdade em qualquer um de seus aspectos só é 

concretizada ao privar o outro da liberdade dele. 

Há um momento do filme Easy Rider (1969), no qual os viajantes chegam a uma 

comunidade e lá têm um tempo de convivência e de viagens propiciadas pelas drogas. 

Contudo, em certo momento, um dos viajantes vai até o “conselho” da comunidade que está 

em uma reunião e é barrado. Ora, vê-se claramente aí que o mundo de paz e amor, de que 

todos são um, etc., não se aplica à realidade, percebe-se que mesmo nas “comunas” alguma 

ordem e hierarquia era necessária. A liberdade total só pode ocorrer sob determinadas 

circunstâncias definidas por alguém. E a pergunta é: quem determina tal liberdade? O Estado, 

a Religião, o Grupo Social, o Guru? 
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Russel Kirk em seu livro, The enemies of the permanent things (1988, p.22), citando 

Bernard Shaw, escreveu: “Shaw reconheceu que sem religião, a sociedade humana torna-se 

intolerável; porque se normas não são observadas, os homens comportam-se como bestas das 

quais eles ascenderam”. Um pouco mais à frente, Kirk (1988) trata do tema da ansiedade que 

em um primeiro momento é uma aflição produzida pelo prolongamento de algum tipo de 

apreensão frente a um possível e inevitável desastre. Considerando, então a moderna 

psicologia, ele expressa que a ansiedade é uma “apreensão sem causa real: um medo 

subjetivo, invocado por alguém que sofre de enfermidade mental.” (KIRK, 1988 p.24), por 

fim, ele coloca que a ansiedade é produzida por uma desordem nos âmbitos privado da 

existência e da social existência. 

Isto se relaciona inteiramente com os contextos que temos estudado. Se nos anos 50 a 

boa vida do sonho americano trouxe possibilidades materiais, deixou, contudo, uma lacuna 

para possibilidades pessoais de realização. Qual a razão de ser e existir? Trabalhar, ganhar 

dinheiro, fazer uma faculdade? Esse é o sentido do homem? Na década seguinte, como essas 

perguntas não foram respondidas ou suas respostas não trouxeram nada consistente, vemos as 

inquietações serem colocadas para fora na busca do sentido para toda a existência. Entretanto, 

religião não necessariamente é algo positivo, bem como não o é todos os aspectos culturais, 

sociais e econômicos de uma sociedade. Nossa concepção neste sentido é de que as respostas 

que a sociedade elabora para sua realidade devem ser oriundas de princípios que servem ao 

homem de qualquer tempo, de qualquer etnia, em qualquer cultura, em todas as áreas da vida. 

Caso isso não seja verdadeiro, não podemos lutar contra as mazelas de qualquer sociedade, 

mas lutamos porque compreendemos que isso é verdadeiro. Um exemplo que foge um pouco 

ao nosso escopo, mas que serve de ilustração é a luta da somali Waris Dirie
26

 contra a 

mutilação genital feminina. É válido lutar por isso? Por quê? Contudo, vemos o infanticídio
27

 

produzido por tribos indígenas brasileiras não ser condenado à maneira da mutilação feminina 

em nome da preservação da cultura. Isso é coerente? 

Do mesmo modo, a religiosidade que Timothy Leary conferiu à sua campanha em 

favor das drogas, não diminuiu a ansiedade daqueles que tentaram uma sociedade melhor, 

menos conformista do que aquela dos anos 50, da mesma forma que a contracultura como um 

todo. Os jovens dos anos 60 “[...] começaram a desafiar os falsos valores da paz pessoal e da 

                                                           
26

 Neste link http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/07/e-impossivel-descrever-dor-diz-modelo-sobre-
circuncisao-feminina.html há uma boa reportagem sobre o assunto. 
27

 Artigo jurídico que discorre sobre o tema pode ser acessado em 
http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=3894 e a luta contra isso no Brasil pela ONG Hakani por ser 
acessada em http://www.hakani.org/pt/oque_e_infanticidio.asp . 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/07/e-impossivel-descrever-dor-diz-modelo-sobre-circuncisao-feminina.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/07/e-impossivel-descrever-dor-diz-modelo-sobre-circuncisao-feminina.html
http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=3894
http://www.hakani.org/pt/oque_e_infanticidio.asp
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prosperidade, e devemos admirá-los por isso. O humanismo, que faz o homem partir de si 

mesmo, depois de ter destruído a antiga base de valores, não foi capaz de encontrar uma 

forma de gerar qualquer novo valor com algum nível de certeza.” (SCHAEFFER, 2003, 

p.149).  

O uso do LSD e outras drogas são somente um aspecto de um conjunto maior e mais 

complexo das relações que permearam a contracultura. Fanti & Feijó (2012, p.18) escrevem a 

respeito disso: 

 

Pudemos perceber como essa mudança de paradigma fez parte de todos os 

acontecimentos dos anos 60 de maneira subjacente e que muitas vezes foram 

explicitadas ousadamente nas formas de ser, expressar, conduzir a vida e vivê-la 

intensamente. A contracultura foi o auge de uma mudança profunda dos 

paradigmas modernos no sentido de seu florescimento. Apesar dela ter morrido, 

pois o próprio Timoty Leary lamentou – nós fomos tão longe que nos perdemos, 

à maneira do herói do filme Easy Rider, testemunho relatado por Tindall e Shi 

(1989), em seu sentido estrito, seu legado ainda continua. As ondas daquele 

tempo ainda continuam tocando-nos nestes dias. Talvez tenhamos nesse desejo 

de que “Em uma sociedade livre, o Estado não pode impedir as pessoas de 

alcançarem qualquer estado mental, desde que essas pessoas não se metam com 

as outras.” (GOFFMAN & JOY apud FANTI e FEIJÓ, 2012, p.18).  

 

 

Se por um lado, os hippies e toda a geração contracultural do período não podiam 

conviver com a sociedade, eles a abandonaram, não fizeram nada contra ou a favor. A questão 

era obter uma liberdade absoluta e qualquer restrição à liberdade era considerada um ato 

autoritário e talvez por isso tenham se perdido, como afirma Leary acima. Gair (2007) 

concorda com esse sentimento de desorientação e afirma que a contracultura tinha se movido 

da ideologia anti-moderna proposta pelos beats, e reforça seu argumento com o pensamento 

de Hunter S. Thompson (apud Gair,  2007, p.135, tradução nossa) que considerou que o “LSD 

era um símbolo da inabilidade da contracultura escapar das normas do consumismo 

capitalista”, e, consequentemente, de tudo que isso trazia consigo indiretamente. 

O desejo por mudança que a luta por direitos civis e o movimento anti-guerra 

expressam em busca de uma real transformação do mundo, com o LSD significa somente uma 

possibilidade de transcender este mesmo mundo. Marcuse, em One-Dimensional Man (1964), 

coloca isso de um modo muito interessante. 

 

 

Parece que a persistência destes universais intraduzíveis [Beleza, Justiça, 

Felicidade] como pontos nodais do pensamento refletem a consciência infeliz de 

um mundo dividido no qual ‘o que é’ frustra, e mesmo nega, ‘o que pode ser’. A 
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diferença irredutível entre o universal e seus particulares parece estar enraizada 

na diferença inconquistável entre potencialidade e realidade – entre duas 

dimensões de um mundo experimentado. O universal compreende em uma ideia 

as possibilidades que são realizadas, e ao mesmo tempo aprisionadas na 

realidade. (MARCUSE apud GAIR, 2007, p.135, tradução nossa) 

 

 

Gair (2007) ainda conclui que esse livro de Marcuse tornou-se mais um sumário 

daquilo que era a sociedade Americana do que alguma proposta de mudança para ela. A busca 

da juventude pela verdade através das drogas, não significava que eles pretendiam derrotar a 

prevalecente ordem social. Isso somente reforça o que já vimos com Schaeffer anteriormente 

e com certeza, nos possibilita, conhecendo o desfecho do movimento contracultural, entender 

melhor as razões da falência desse movimento no inverno da desilusão. 

 

 

5.1 The Beatles 

 

Antes que o inverno chegasse, contudo, muitas coisas iriam acontecer, e, dentre elas, o 

surgimento de uma das bandas de maior influência da música pop mundial até hoje, The 

Beatles. Não que seja ela exclusiva, mas traz uma contribuição importante para os 

desenvolvimentos da contracultura,  inclusive com relação ao uso e propaganda do LSD. 

A transição dos anos 50 para os 60 se dá de inúmeras maneiras, mas a que nos chama 

a atenção é a projeção oferecida pela mídia e ao mesmo tempo incorporada por ela de 

inúmeras realizações dos protagonistas culturais da época. As tendências sombrias dos 

beatniks começaram a dar lugar a um estilo mais alegre e ao mesmo tempo absurdo de 

protesto antiautoritário. Goffman & Joy (2007) traçam um pequeno esboço desse 

desenvolvimento e nele encontramos Stanley Kubrik com Dr. Fantástico ou: como eu 

aprendi a parar de me preocupar e amar a bomba, o expressionismo abstrato de Roy 

Lichtenstein e Jasper Johns, a OP art com Bridget Riley, Grupo Fluxus com seus happenings 

dadaístas e Bod Dylan com Master of War. De outro modo, manifestou-se também esse 

antiautoritarismo absurdo e alegre com sitcoms de TV, inclusive todos eles presentes nas 

programações brasileiras das décadas de 70 e 80, como por exemplo, Jeannie é um gênio e 

Guerra, sombra e água fresca. 

Nessa mesma linha de pensamento, necessitamos compreender o que aconteceu com o 

Rock and Roll nesse período. Toda a música desenvolvida por Elvis Presley, Eddie Cochran, 

Jerry Lee Lewis, Little Ricard, Fats Domino e Chuck Berry ao fim da década de 50 tinha sido 
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apropriada e transmutada por empresas que pretendiam lucrar com seus ídolos adolescentes, 

impondo-os ao público. 

Entretanto, o rock Inglês neste período, ainda estava circunscrito e em 

desenvolvimento dentro de seu próprio país. Isso foi decisivo para que as bandas inglesas 

pudessem firmar estilo e música, atingir maturidade, ganhando assim, seu próprio público na 

Inglaterra. Então, em 1964, o rock and roll dos Beatles – enérgico e frívolo – invade os EUA, 

apoiados por uma mídia tão histérica quanto as fãs do grupo. Em seguida a eles, vieram os 

Rolling Stones. “Embora todos esses jovens rapazes [...] fossem um pouco influenciados por 

memes hipster e pela educação de escolas de arte [...], todos partilhassem a incipiente 

sensação de insatisfação jovem que permeava sua cultura, eles não estavam ali para ‘subverter 

o paradigma dominante’ ou qualquer coisa assim.” (GOFFMAN & JOY, 2007, p.286). 

Alleng Ginsberg, em 1965, quando em visita à Dylan e Baez durante uma turnê pela 

Inglaterra, conheceu os Beatles e tornou-se amigo de Paul McCartney.  “[...] Ginsberg sentiu 

que estava surgindo algo poderoso e hip. Ele proclamou: ‘Liverpool é neste momento o centro 

da consciência do universo humano’”. (GOFFMAN & JOY, 2007, p.287). 

Este momento foi um momento de muita produção, música engajada com McGuire 

com Eve of Destruction, Rolling Stones com Have you seen you mother, baby, standing in the 

shadows?, Dylan com Blond on Blond, e por fim, The Beatles com o disco Revolver. 

Entretanto, era só o começo. Se por um lado tivemos a disparidade dos Beats com as donas de 

casa incitadas por Friedan com a Mística Feminina (1963), anunciando o quieto desespero dos 

anos 50, na década seguinte, temos isso substituído pelo happening global realizado pelos 

Beatles em uma transmissão ao vivo em 1967 com a música All you need is Love, e o clamor 

das ruas de Chicago no levante de 1968. 

Essa breve contextualização musical e histórica é importante para a compreensão da 

relação dos Beatles com a contracultura e o uso de drogas, principalmente através de um de 

seus mais importantes discos – Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Um álbum realmente 

artístico. 
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Figura 5 - Capa do Disco - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 

 

Este álbum foi lançado em 1º de junho de 1967 e com ele elogios e críticas naturais a 

uma obra artisticamente precursora como ele foi. Conforme relatam Fenerick & Marquioni 

(2008, p.2) o “[...] The Times o considerou ‘um barômetro do nosso tempo’; e o crítico teatral 

Kenneth Tynan disse ter sido aquele ‘[...] um momento decisivo na história da civilização 

ocidental’”.  Por outro lado, havia também uma direita conservadora que recriminava a 

suposta apologia das drogas contidas no álbum. Não foi incomum a censura ou sua tentativa 

às músicas do grupo, pois eram condenadas por trazer à existência a promiscuidade, drogas, 

consciência de classe aos jovens e um clima propício às revoluções sociais. Para George 

Martin (apud Fenerick & Marquioni, 2008, p.3) [...] Sgt. Pepper foi ‘a sinfonia hippie 

definitiva’”, realizada na, hoje famosa Abbey Road Street, Londres. 
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Isso tudo aconteceu porque, como Paludo (2009) entende, a produção deste álbum 

mudou completamente a concepção de qualquer álbum desde então. Se antes os discos eram 

simplesmente um registro fiel daquilo que era tocado, com Sgt. Pepper’s não foi assim. 

Estando cansados de turnês, os Beatles começaram a desejar outro tipo de elaboração. Então 

eles resolveram inovar enfocando a cultura pop, o rock e a indústria fonográfica e como diz 

Paludo (2009, p.83), “Em resumo, liberdade criativa, sexo, drogas e rock´n´roll.”. 

Esta experiência estava sendo vivenciada dentro do espírito daquela época que agiu 

em reciprocidade com a natureza dos desejos dos Fab Four
28

. Ao mesmo tempo em que 

alteram alguns cursos de produção, eles também o fizeram por terem tido os seus próprios 

cursos alterados por diversas circunstâncias que veremos pouco mais à frente e esta 

combinação trouxe ainda mais mudanças.  

É possível perceber somente pela capa, que o álbum Sgt. Peppers tem uma conotação 

diferente daqueles de sua época, é uma obra de assemblage
29

, uma colagem muitíssimo 

diversificada. Fenerick & Marquioni (2008) consideram que foi um ato de esfumaçamento 

dos limites entre a cultura erudita e de massa, entre a cultura Ocidental e Oriental, entre o pop 

e a música de vanguarda. Um mosaico pop que não é massivo, não é popular em seu sentido 

de amplitude e acesso. Foi um álbum que combinou as possibilidades da tecnologia com os 

processos artísticos e criativos dos seus produtores – The Beatles e George Martin. 

O Sgt. Peppers trouxe consigo uma mudança de relação do autor com a obra dentro de 

uma possibilidade percebida pelo grupo e seu produtor de transformar o rock em algo além de 

mero produto consumível, a começar por ser composto de canções inéditas e de qualidade. 

Isso é relevante porque, naquele momento, o uso de singles
30

 para venda e divulgação de uma 

banda fomentava o mercado fonográfico. 

Chamar aquele álbum de “álbum conceitual” não é um equívoco. Conforme explicam 

Fenerick e Marquioni (2008) o ponto sobre o conceito de “arte conceitual” em que há maior 

concordância entre os teóricos é, de acordo com Paul Wood (apud Fenerick e Marquioni, 

2008, p.6), que “[...] a ‘obra’ está na ideia. Ela não tem de ser fisicamente realizada para obter 

o status de uma ‘obra de arte’.”. 

É um álbum em que sua completude e coerência não se dá pelas temáticas das canções 

inter-relacionando-se, mas na ideia de dissolução de uma coisa em outra, dos Beatles em um 

ilusório Sgt.Peppers. Isso questiona a noção de obra de alguém, de um autor, de um 
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 Temo que refere-se aos quatro fantásticos dos The Beatles. 
29

 Obras artísticas realizadas com colagens, sobreposições de todo tipo de material. 
30

 Disco de 8” com uma só música. 
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compositor, de um valor moderno de autoria, de criação, de tal modo que a banda rebelou-se 

em certa medida contra os padrões da indústria fonográfica no gerenciamento da produção e 

divulgação desse seu show!. 

Paul McCartney foi o mentor da ideia de dissociação, segundo Miles (apud Fenerick e 

Marquioni, 2008, p.7-8) relata em biografia do próprio cantor. “E de repente, no avião, eu tive 

esta ideia: ‘Vamos deixar de ser nós mesmos. Vamos desenvolver outros alter-egos para não 

ter que projetar as personas que conhecemos. Seria uma coisa muito mais livre. Realmente 

interessante seria assumir a imagem dessa outra banda’.”. Isso iria possibilitar a eles uma 

experimentação sem culpa, sem amarras, mais crítica, mais madura. 

O desenvolvimento da ideia de McCartney iria tornar o álbum um show, um 

happening do alter ego do grupo, que surge na embalagem do disco, juntamente com os 

próprios Beatles em figuras de cera emprestadas do museu Madame Tussaud. Esse alter ego 

era composto por suas próprias figuras vestidas psicodelicamente de maneira militar, sendo 

assim os membros da Banda dos Corações Solitários do Sgt. Pepper. 

Uma banda composta e realizada por meio de colagens, não só da capa como já vimos, 

mas também na própria composição musical, ao acaso muitas vezes, utilizando o próprio 

estúdio como um grande instrumento, possível por causa da tecnologia disponível naquele 

momento, pois era para ser um álbum de estúdio, uma criação única, feita no “atelier” 

tecnológico da EMI  Records
31

. 

Esta alteração na forma também levou a uma alteração de estilo que se refletia também 

nas canções com letras mais introspectivas e reflexivas, com experimentações tônicas 

destoantes do pop-rock que formariam um turbilhão de sons e atmosferas sonoras. Fenerick & 

Marquioni (2008) descrevem que o show montado pelo Sgt. Pepper era um show de 

variedades com uma sonoridade da década de 20 até imagens surreais cuja inspiração vinha 

de Alice no país das maravilhas de Lewis Carol, dos sonhos do filho de Lennon, da atmosfera 

circense, da sublime música nortista da Índia, do cotidiano banal da sociedade suburbana 

londrina, na representação do jovem drop-out, cítaras, galinhas, cachorros e de uma alta 

frequência audível somente em animais caninos. Era uma forma de inclusão alternativa e pop. 

Um exemplo desta maneira casual de editar foi na edição de Being for the Benefit of 

Mr. Kite, cuja atmosfera de circo é composta a partir de pedaços de fita magnética gravados 

com sons de um órgão a vapor, cortados e espalhados pelo chão. A primeira nota da reprise de 
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 Gravadora musical. Para conhecer mais acesse http://www.emimusic.com/about/history/ . 

http://www.emimusic.com/about/history/
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Good Morning, Good Morning é a distorção de um canto de galo que a emenda à penúltima 

música do álbum. 

O grau de experimentalismo deste álbum é uma caricatura dos estados psicodélicos de 

muitos daquela geração – imagens, sons, brilhos, rompimentos, êxtases, calmaria, tudo 

coaduna para um disco de caráter quase místico e de profunda intencionalidade reacionária 

como a presença da Orquestra Sinfônica de Londres que foi transmutada em uma orquestra 

surreal,  

 

 

[...] trajando casacas e narizes de palhaços, empunhando violinos com patas de 

macaco amarradas no arco e usando óculos coloridos; incensos espalhados pelo 

estúdio, um balão preso ao fagote inflava e murchava na cadência da música, 

vários convidados e amigos do grupo (incluindo Mick Jagger dos Rolling 

Stones), tudo compunha o happening contracultural preparado pelos Beatles para 

a ocasião. E em meio a tudo isso, foi dada a indicação aos músicos da orquestra 

para não tocarem de forma coesa e como uma orquestra, mas sim individual e 

seguindo seus próprios instintos. (MARTIN apud FENERICK & MARQUIONI, 

2008, p.14). 

 

 

Da mesma forma, sua capa que é intencionalmente uma pop art elaborada por Peter 

Blake e Jann Haworth, sua esposa, e fotografada por Michael Cooper, para ser uma extensão 

ou a abertura do disco a partir do aspecto visual cuja profusão de signos e culturas presentes 

encaminhavam o admirador para uma viagem por meio de cada uma das canções. É uma 

colagem que expressa uma desconexão coerente por meio dos uniformes militares vitorianos e 

coloridos dos alter-egos, da cultura de massa, da alta cultura, da música pop e erudita de 

vanguarda, da geração Beat, da revolução social, da racionalidade ocidental, espiritualidade 

oriental, do ocultismo e da psicanálise, conforme Fenerick e Marquioni (2008) relatam em 

maiores detalhes em seu artigo sobre o disco. Essa lista foi elaborada inicialmente pelos 

quatro rapazes, mas ela foi se compondo e decompondo com outros agentes neste processo e 

dentro dos interesses também da gravadora, mesmo que mais limitados. 

Além disso, a decoração floral do disco que remete diretamente ao movimento flower 

power e seu caráter de paz, traz em si a desconfiança de uma “brincadeira” de que algumas 

das plantas verdinhas à frente do grupo era cannabis
32

, e “na verdade” segundo Martin ( apud 

Fenerick e Marquioni, 2008, p.18) era Peperomia
33

. Ao mesmo tempo, a decoração floral traz 
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 Nome científico da planta da qual se origina a maconha. 
33

 Nome científico de uma planta destinada a decoração de interiores e jardins. 
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a marca Beatles como um aspecto diferente e comercial dessa contracultura. Por fim, a TV na 

decoração carrega para a arte  de frente desse disco a multiplicidade imagética, o espetáculo. 

Para Schaeffer, contudo, qual foi o impacto de uma obra como essa? Na verdade, ele 

considera que antes mesmo de Sgt. Pepper’s os Beatles já manifestavam suas experiências 

com drogas e psicodelia com Revolver, Strawberry Fields Forever e Penny Lane. As duas 

últimas foram as preliminares de Sgt. Pepper´s lançadas precipitadamente em 66 como um 

compacto natalino. 

A questão de Schaeffer é que há uma deliberada intencionalidade na formação de um 

meio artístico que proclama uma mensagem de desespero, o problema dele é que ele não se 

aprofunda na sua crítica ao artista ou à sua obra com exemplos que esclareçam seus leitores e 

também comprovem seus pontos de vista ainda mais consistentemente. Até podemos 

reconhecer, a partir daquilo que expôs em suas obras a qual(is) tema(s) suas críticas são 

endereçadas, mas, infelizmente, ele não facilita isso. Com relação ao Sgt. Peppers,ele pontua:  

 

 

[...] a música psicodélica com declarações explícitas quanto ao uso de drogas, 

como se sabe, ficou internacionalmente divulgada como solução religiosa. Este 

tipo de religiosidade apresentava o mesmo panteísmo ambíguo que predomina 

em grande parte do novo misticismo de hoje. [...] Nesse disco, as palavras, a 

sintaxe, a música, a unidade da forma, bem como as canções individuais foram 

dispostas de forma a criar uma unidade de infiltração. (SCHAEFFER, 2002, 

p.71-72). 

 

 

 

Não podemos tomar Schaeffer como um crítico do aspecto artístico do álbum em si, 

mas sim como um crítico daquilo que o álbum expressa. Como vimos anteriormente, ele não 

está errado em entender Sgt. Pepper´s como uma unidade com um propósito. De fato, ele 

discorda da mensagem, da solução trazida por esta manifestação cultural. 

Ao contrário do que Fenerick e Marquioni (2008) sugerem ser uma “suposta” apologia 

ao uso das drogas, é claro por todo contexto de várias músicas a indicação de que a solução 

vinha de uma “pequena ajuda de meus amigos”, pois, a preocupação de estar só e de 

necessitar de qualquer um para amar, reflete o desespero a que Schaeffer se refere em suas 
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obras. A sociedade moderna acabou, as certezas se foram, então, o que fazer quando “Te 

preocupa estar só?” ou se “Você precisa de alguém?”
34

.  

Claramente, a música Lucy In The Sky With Diamonds é uma referência poderosa e 

mais conhecida ao uso do LSD. Como Paludo (2010, p.132) relata: 

 

A letra de Lucy In The Sky With Diamonds era diferente de qualquer 

outra coisa já ouvida em música popular, mesmo em Strawberry Fields 

Forever. Etérea, alucinante, cheia de imagens, as mais fortes e coloridas. 

Combinada com aquela música do outro mundo, as palavras surrealistas 

nos levaram direto para um universo de fantasia alucinógena – sem ter 

que tomar nenhum estimulante. (MARTIN, 1995, p. 132 apud PALUDO 

2010, p.132). 

 

Segundo relato de Paul McCartney, 

 

Fui uma tarde à casa de John em Weybridge, como sempre, e a primeira 

coisa que ele me mostrou foi um desenho que seu filho Julian fizera na 

escola. Era uma garota flutuando no ar com duas estrelas desenhadas a 

seu lado. Lá no alto do papel, num garrancho a lápis de garoto de colégio, 

estavam as palavras Lucy In The Sky With Diamonds (Lucy no céu com 

diamantes). John explicou que Julian tinha uma colega na escola chamada 

Lucy, e que aquele era o retrato dela. Ele achava aquilo um ótimo título 

para uma canção e eu concordei. Como todos sabem, foi comentado de 

um modo geral que a música empregava propositalmente as iniciais LSD 

no título, mas isso foi algo que só descobrimos depois, e certamente não 

foi cogitado. Mas a letra era intencionalmente psicodélica. (MARTIN, 

1995, p. 132 apud PALUDO 2010, p.132-133). 

 

 

 

O relato de McCartney tem um distanciamento de quase 30 anos. Será que ele 

realmente confirmaria um uso proposital das iniciais do LSD em uma de suas músicas? Qual 

seria o impacto disso hoje? Apesar de talvez nunca sabermos a verdadeira intencionalidade 

deles, é fato que a música representa uma visão psicodélica, portanto, na ausência de LSD tal 

possibilidade aconteceria por um êxtase místico-religioso através de qualquer outro meio, 

religioso ou não. Querendo ou não, tanto o LSD quanto as religiões orientais estavam no auge 

naquele momento histórico. O que não muda nada enquanto uma solução vazia, sem sentido, 

um salto de fé diante de uma realidade nua e crua da vida daquele período. 

                                                           
34 Os três excertos entre aspas são versos da música With A Little Help From My Friends dos The 

Beatles, em uma tradução livre. 
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Em outro sentido, há constatações que são relevantes e com as quais Schaeffer 

concorda, como por exemplo: “Quando seus filhos clamam: ‘Sua cultura é artificial’, eles 

silenciam”. (SCHAEFFER, 1995, p.27) e em seguida cita um trecho de She´s leaving home, o 

qual ampliamos um pouco aqui. “Dando um passo pra fora, ela está livre./ Ela (nós demos a 

ela o principal de nossas vidas)/ Está saindo (sacrificamos o principal de nossas vidas)/De 

casa (nós demos a ela tudo o que o dinheiro poderia comprar)”
35

. 

Esse último trecho entre parênteses é a resposta que foi dada àquela geração por seus 

progenitores, porque eles mesmos perderam todos os seus referenciais, e ele demonstra isso 

com a seguinte história:  

 

“[...] John Gardner, diretor da ‘Urban Coalition’, falou em Washington a um 

grupo de líderes de estudantes. Seu tema foi a restituição dos valores em nossa 

cultura. Quando ele terminou, havia um silêncio total. Finalmente, um aluno de 

Harvard se levantou e num momento de completo brilhantismo perguntou: - 

Senhor, sobre que fundamentos o senhor constrói os seus padrões? Eu nunca 

senti tanta pena de alguém em minha vida. Gardner simplesmente abaixou a 

cabeça e disse:  Eu não sei. (SCHAEFFER, 1995, p.27) 

 

 

A afluência econômica dos anos 50 e 60 não dava sentido, não trazia as respostas 

cruciais à vida que Schaeffer tanto defende que seu cristianismo pode dar. Todo o esfoço dos 

pais da garota que saía de casa era para dar-lhe uma vida sem sentido, sem propósito, dentro 

de padrões cujos significados poderiam ser bastante questionados. Os pais retratados na 

música não compreendiam o significado de serem pais, do amor paterno, da relação com, no 

caso, a filha. Por isso ela sai e se compreendermos o Sgt. Pepper´s como uma unidade maior, 

essa garota precisava de alguém para amar e naturalmente alguém que a amasse. Sua 

“viagem” nada mais é que uma busca de significado que a experiência, por mais mística e 

psicodélica que seja, segundo Schaeffer, não pode oferecer, basta lembrarmo-nos dos 

happenings em Family Dog citado anteriormente. 

Outro ponto que Schaeffer traz e que talvez possa explicitar com mais clareza as 

causas da busca pelo misticismo de maneira indireta, ele menciona em seu livro O Deus que 

se Revela, de 1972. Nele, no capítulo 1, ao tratar sobre A Necessidade Metafísica, ele 

apresenta que uma das questões que envolvem os desdobramentos culturais do período dos 

anos 60 é a inexistência de uma explicação lógica ou racional para a realidade que se 

apresenta (SCHAEFFER, 2002, p.43). 

                                                           
35

 Trecho extraído de http://www.vagalume.com.br/the-beatles/shes-leaving-home-
traducao.html#ixzz28r7CEym2 . Acessado em 09/10/2012. 

http://www.vagalume.com.br/the-beatles/shes-leaving-home-traducao.html#ixzz28r7CEym2
http://www.vagalume.com.br/the-beatles/shes-leaving-home-traducao.html#ixzz28r7CEym2
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Como ele mesmo aponta, este tipo de opinião tornou-se muito mais comum, mais 

defendida, mais frequente que no passado. A inexistência de uma explicação lógica ou 

racional é consequência de uma compreensão de mundo no qual “[...] tudo é caótico, 

irracional e absurdo. Este ponto de vista é expresso com grande finesse no mundo do 

pensamento existencial e no Teatro do Absurdo.” (IBIDEM, p.43) 

 

5.2 TEATRO DO ABSURDO 

 

Ainda que o Teatro do Absurdo não seja um componente de manifestação 

contracultural dentro do movimento hippie, ele nasce e se desenvolve ao longo dos anos 50 e 

60 do século XX expressando de modo ainda mais forte os valores de sua época, e caminha ao 

lado dos desenvolvimentos históricos nos quais a contracultura desenvolveu-se. 

As principais colocações de Schaeffer com relação ao Teatro do Absurdo, além da 

citada dois parágrafos atrás, são: a) [...] ninguém, de fato, pode sustentar, com coerência, que 

tudo seja caótico e irracional, que não haja respostas fundamentais. Pode-se até afirmar 

teoricamente que tudo seja caótico, mas não se pode sustentar esta afirmação na prática, e b) 

“[...] se você lê e ouve cuidadosamente o que tem a dizer o Teatro do Absurdo, nota que ele 

está sempre tentando comunicar a sua opinião de que não é possível comunicar-se.” 

(SCHAEFFER, 2002, p.43). 

Uma maneira de verificarmos se o pensamento de Schaeffer está condizente com a 

realidade do que ele pôde analisar em sua época é contrastarmos com o de outro pensador que 

trata do mesmo tema. Encontramos, com relação ao Teatro do Absurdo, Martin Esslin
36

. Na 

década de 1960 ele foi produtor do departamento de Radio Drama da BBC
37

 depois de um 

processo de progressão dentro da corporação. Ele compôs, a partir do seu trabalho, o livro 

Absurd Drama lançado pela Penguin Books em 1965
38

, cuja introdução faz um breve resumo 

e apresentação do que venha a ser o Teatro do Absurdo e a qual nos subsidia as explicações 

que traremos em seguida. 

Ao iniciar sua explanação ele traz uma afirmação que consideramos muito relevante, a 

de que os escritores das peças teatrais se “preocuparam em expressar nem mais e nem menos 

                                                           
36 Para saber mais sobre o Teatro do Absurdo e Martin Esslin, acesse: http://www.samuel-
beckett.net/AbsurdEsslin.html.  
37

 British Broadcasting Corporation. 
38

 A introdução do livro está disponível em língua inglesa em http://www.samuel-
beckett.net/AbsurdEsslin.html acessado em 15 de setembro de 2012 de onde foram tiradas todas as citações, 
que são traduções minhas. 

http://www.samuel-beckett.net/AbsurdEsslin.html
http://www.samuel-beckett.net/AbsurdEsslin.html
http://www.samuel-beckett.net/AbsurdEsslin.html
http://www.samuel-beckett.net/AbsurdEsslin.html
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do que sua própria visão do mundo.” (1965, s/p) Esta visão de mundo apontava, por meio das 

peças, uma mudança significativa no modelo tradicional de elaboração e apresentação dos 

textos teatrais. Esslin (1965) explica que se uma peça tradicional, bem escrita, apresenta 

personagens que são modelos e motivados de maneira convincente, as peças do teatro do 

absurdo frequentemente não contém nenhum tipo de ser humano reconhecível e apresenta 

ações desmotivadas. Se uma peça bem escrita da forma tradicional espera entreter por um 

diálogo gracioso e logicamente construído, estas outras têm um diálogo que degenerou em 

uma conversa tola e sem sentido. Se no modelo comum temos começo, meio e fim, nestas 

outras temos frequentemente o início em um ponto arbitrário e parecem finalizar também 

arbitrariamente. Além disso, tais peças trazem em si uma diferença no objetivo, o uso de 

meios artísticos diferentes. 

Isso acontece, segundo Esslin, porque há fatores comuns que pertencem ao tempo de 

nascimento do clima espiritual daquela era (ao qual nenhum artista sensível pode escapar) e 

também talvez de um comum background de influências artísticas, uma similaridade de 

raízes, uma tradição compartilhada. 

De fato, é uma mudança de paradigma que envolve a concepção e subverte o status 

quo do circuito teatral de seu tempo pelos dramaturgos, dentre eles, Ionesco, Beckett, Genet e 

Adamov, aos quais Esslin dá maior atenção na sua introdução. Consideramos então que, em 

certo sentido, a essência do espírito contracultural de algum modo estava presente nessas 

almas mais sensíveis e que apresentaram uma proposta que como Esslin diz, partiu para uma 

 

 [..] comunicação de imagens, não de ideias. Desenvolvido por associação aos 

sonhos. A imagem poética é o foco de interesse. Enquanto uma peça 

convencionalmente tradicional preocupa-se em contar uma história ou elucidar 

um problema intelectual, estabelecendo assim uma comunicação discursiva, o 

Teatro do Absurdo intenciona primariamente transportar uma imagem poética ou 

um modelo complexo de imagens poéticas acima até de toda forma poética.” 

(ESSLIN, 1965, s/p, tradução nossa) 

 

 

E a preocupação deles era justamente mostrar sua percepção de um mundo irracional, 

caótico e sem sentido, como Schaeffer também manifestara ser a expressão do Teatro do 

Absurdo. Contudo, em sua outra crítica, Esslin coloca que não seria possível vivenciar na 

prática da vida cotidiana a teorização de um drama. O autor  (ESSLIN, 1965, s/p, tradução 

nossa), em sua introdução, aponta que tais dramaturgos não “teriam fé na existência de um 

universo racional e bem ordenado”, pois suas peças “expressam um senso de choque e de 

ausência, a perda de qualquer sistema de crenças ou valores claro e bem definido.” Ora, isso é 
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justamente uma oposição clara aos valores das peças bem escritas que trazem uma escala de 

valores, sistemas éticos bem definidos, o começo, meio e fim, e as visões de mundo 

embasadas na religião, política ou o que quer que seja. 

Outro ponto interessante que Esslin apresenta para sua discussão é o conjunto de 

razões que levaram os escritores a mudarem o sentido de suas produções teatrais e 

entendemos aqui que, neste ponto, ele se aproxima de Schaeffer. Tal conjunto é: 

 

 

(a) O declínio da fé religiosa que tinha começado com o Iluminismo e levado 

Nietzsche falar da ‘morte de Deus’ em 1880;  

(b) O Colapso da fé liberal no inevitável progresso social  em consequência da 

Primeira Guerra Mundial; 

(c) O desencanto com as esperanças da revolução social radical como predita por 

Marx depois que Stalin tinha tornado a União Soviética em uma tirania 

totalitária; 

(d) O relapso com relação ao barbarismo, ao assassinato em massa e genocídio 

em curso sob a dominação de Hitler sobre a Europa durante a Secunda Guerra 

Mundial; 

(e) No resultado daquela guerra, a propagação do vazio espiritual na 

aparentemente prosperidade e afluência das sociedades da Europa Ocidental e 

Estados Unidos. (ESSLIN, 1965, s/p, tradução nossa). 

 

 

Vimos no início do segundo capítulo a desesperança na sociedade americana em 

função de sua capacidade de infringir a si mesma e ao mundo o advento de uma catástrofe 

nuclear. O conjunto de fatos que levaram o homem à desesperança, ressaltando que temos só 

alguns deles citados acima, em termos gerais tornaram mais veloz o surgimento deste 

sentimento do mundo nos anos 1960 que teve seu epicentro 

 

 

 

[...] nas universidades, institutos de arte e nas margens culturais da vida na 

cidade grande, o movimento se espraiou para as ruas e culminou numa vasta 

onda de rebelião que chegou ao auge em Chicago, Paris, Praga, Cidade do 

México, Madri, Tóquio e Berlim na turbulência global de 1968. Foi quase como 

se as pretensões universais de modernidade tivessem, quando combinadas com o 

capitalismo liberal e o imperialismo, tido um sucesso tão grande que 

fornecessem um fundamento material e político para um movimento de 

resistência cosmopolita, transnacional e, portanto, global à hegemonia da alta 

cultura modernista. (HARVEY, 2002,  p.44)  
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Como afirma Esslin, “Todas certezas de esperança, todas explicações do sentido 

último têm repentinamente sido desmascaradas como ilusões sem sentido, conversa tola, um 

assobio no escuro” (ESSLIN, 1965, s/p, tradução nossa). Já Shaeffer (1993, p.66), ligando 

Sartre ao Teatro do Absurdo, diz que  

 

 

A ênfase no absurdo traz à lembrança a estrutura do pensamento de Sartre. O 

homem é uma piada trágica num contexto de total absurdo cósmico. Está repleto 

de aspirações que racionalmente não encontram satisfação e cumprimento no 

universo em que vive. Todavia, esta perspectiva como expressa no Teatro do 

Absurdo vai além de Sartre. Diz Sartre que o universo é absurdo, mas faz uso de 

termos e de sintaxe em seu emprego normativo. O Teatro do Absurdo, 

entretanto, usa deliberadamente sintaxe anormal e depreciação de termos para, 

destarte, com vigor tanto maior, bradar que tudo é absurdo. 

 

 

O uso desta sintaxe anormal é justamente o questionamento da linguagem, porque se 

não há razão, sentido, significado, alguma racionalidade, todas as conversações adquirem 

esses mesmos aspectos, sendo situacionais, não destinadas a uma real comunicação, uma vez 

que no momento seguinte podem já realizar outro sentido ou significado completamente 

distinto do momento anterior. Esslin põe isso da seguinte maneira: “Todas certezas de 

esperança, todas as explicações do sentido último têm repentinamente sido desmascaradas 

como ilusões sem sentido, conversa tola, um assobio no escuro.” (ESSLIN, 1965, s/p, 

tradução nossa). Assim, ele continua e exemplifica com a conversação desenvolvida em uma 

festa, na qual, à primeira vista as pessoas estão trocando informações, falando sobre tempo, 

livros, saúde, no entanto, sem ter realmente a intenção de tratar desses assuntos, tornando 

assim a conversa um preenchimento do vazio. 

Para Schaeffer (1993) lendo Esslin, o primeiro passo do Teatro do Absurdo é acordar 

o burguês, despertá-lo, sacudi-lo. O segundo é dizer para ele, olhando em seus olhos, que 

nada existe, mas no terceiro e último passo, para Schaeffer (1993, p.67) é algo místico, é uma 

tentativa de uma “comunicação de cima” que em sua consideração não comunica conteúdo. 

Então, a que se propõem as manifestações absurdas nos palcos, nos happenings, ou em 

qualquer lugar que seja? Se os dois primeiros passos convergem para uma visão pessimista, 

conforme afirma Schaeffer (IDEM), o terceiro não traz nenhuma solução ou talvez a solução, 

contrariando Schaeffer, seja como diz Esslin o realismo do Teatro do Absurdo em retratar o 

absurdo desta realidade. Talvez, por Adamov e seu processo de criação que trazia para o palco 

sua “incapacidade de lidar com a realidade do mundo ele começou a projetar suas opressões e 
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ansiedades no palco” podemos entender melhor quando Schaeffer está dizendo que há um 

misticismo, algo que deve transcender para que a realidade não seja dominadora de vez e que 

haja alguma esperança, seja ela qual for. Seria isso uma tentativa de comunicação? 

Provavelmente sim, mas imperfeita e ineficaz. 

Nosso entendimento desta questão faz com que, neste ponto, concordemos com 

Schaeffer em que o homem que negou completamente qualquer tipo de absoluto, de 

referencial transcendente, no caso dele, Deus,  não consegue gerar algum valor que o retire 

desta desesperança. Ele pode apontar, ele pode revelar, ele pode circunscrever seu 

posicionamento e sua crítica do e para o mundo, contudo, não consegue viver na prática sua 

visão, e é por isso que Adamov, segundo Esslin, “adquiriu a habilidade de encarar e controlar 

o mundo objetivo do qual ele tinha se afastado em sua neurose.” (ESSLIN, 1965, s/p, tradução 

nossa), ou seja, ele não pode lidar com sua própria teoria, viver por ela. 

Acreditamos que Schaeffer poderia ter explorado mais o Teatro do Absurdo e 

aprofundado mais suas relações com a cultura a partir de seu ponto de vista teísta. Se ele e 

Esslin têm pontos de contato, isso é um ganho para os estudiosos do assunto, mas receio que 

as abordagens dos livros de Schaeffer não deem maior subsídios, pelo menos nos livros 

escolhidos para este trabalho, a fim de podermos realizar uma leitura com mais acuracidade.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diferentemente da grande maioria dos cristãos de sua época, Francis August 

Schaeffer, teísta, foi um homem que não se dedicou à sua fé buscando alcançar um estágio 

superior de existência, nem negando-se à realidade em algum recanto afastado e isolado do 

resto da humanidade. Pelo contrário, foi um homem que buscou e conheceu o seu tempo 

como poucos, pois a sua fé o compelia a agir, a mover-se para o outro, para o seu próximo. 

Sua open house constante propiciou a origem de um dos Institutos mais respeitados em 

estudos culturais de base teísta no meio católico apostólico reformado. 

Ele ansiava ajudar as pessoas encontrar as respostas para suas perguntas mais sinceras 

e profundas, e com e a partir disso, pôde produzir praticamente toda a sua obra intelectual. Ele 

considerava a mente dos povos ocidentais estavam mergulhadas e perdidas em um relativismo 

e irracionalismo, uma vez que todos os absolutos estavam em cheque ou até mesmo já 

negados no seu tempo, especialmente nos anos de 1960, quando os trabalhos dele escolhidos 

para nosso estudo foram publicados. 

Nesses trabalhos o autor demonstra como chegamos ao ponto de não termos mais 

absolutos ou de elegermos absolutos que não dão conta da universalidade da realidade em que 

vivemos. Deus, não só ele morreu, como o homem também morreu, pois a máquina pos Deus 

para fora e transformou o homem em uma engrenagem, em uma peça. Assim, o homem 

perdeu seu significado e/ou passou a significar algo com o que ele mesmo não concordava. 

Entretanto, como ligar Schaeffer a um assunto como a contracultura dos anos 1960, 

tema escolhido para nossas pesquisas? Teriam eles algum ponto de contato? Seria possível ler 

os eventos do período contracultural a partir das lentes de Schaeffer? A resposta para as duas 

últimas perguntas é sim, e pudemos ligá-lo simplesmente porque em suas obras ele faz 

menção de fatos culturais do período para exemplificar seu ponto de vista nos temas que 

discute, ainda que sejam temas de maior interesse àqueles que são teístas, mas que não 

deveriam ser rechaçados pelos que não o são. 

A contribuição de Schaeffer se torna relevante porque encontra eco também pela boca 

de alguns contraculturalistas e de outros intelectuais que não são necessariamente afeitos à 

visão de mundo desse autor. Como Timoty Leary que “[...] lamentou – nós fomos tão longe 

que nos perdemos.” Goffman & Joy (2007:292) e também Esslin (1965, s/p, tradução nossa) 

que aponta “O declínio da fé religiosa que tinha começado com o Iluminismo e levado 

Nietzsche falar da ‘morte de Deus’ em 1880; [...] e no resultado daquela guerra, a propagação 
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do vazio espiritual na aparente prosperidade e afluência das sociedades da Europa Ocidental e 

Estados Unidos.)”. 

A conclusão de Schaeffer sobre o movimento contracultural em todas as suas 

expressões pode ser compreendida pelo que segue: “Os jovens queriam mais da vida do que 

paz pessoal e prosperidade. Eles estavam certos nesta sua forma de analisar o problema, mas 

enganados quanto às suas alternativas de solução.” (SCHAEFFER, 2003, p.147). Eles, os 

jovens, “desistiram da esperança, e simplesmente aceitaram os mesmos valores de seus pais.” 

(IDEM, p.149). Um claro sinal disso é a exploração comercial das bandas de rock and roll, do 

esoterismo, da moda pela qual os atores da contracultura passaram engolfados pela estrutura 

capitalista que os cercava, afinal de contas, muitos deles saíram de suas confortáveis casas 

cheias de aprazíveis aparatos tecnológicos que lhes davam um conforto bastante grande. 

A geração hippie não pôde conviver com a sociedade, eles a abandonaram, não 

fizeram nada contra ou a favor de modo a realmente quebrar com o sistema dominante. 

Lutaram por uma liberdade absoluta com um sentido e propósitos questionáveis pela ausência 

de referenciais consistentes com a realidade e talvez por isso tenham se perdido, como afirma 

Leary acima. Hunter S. Thompson (apud Gair, 2007, p.135, tradução nossa) considerou que o 

“LSD era um símbolo da inabilidade da contracultura escapar das normas do consumismo 

capitalista”, e, consequentemente, de tudo que isso trazia consigo indiretamente. O escapismo 

desde os beats aos hippies não contribuiu para uma sociedade melhor como tanto desejavam.  

Mintz, citado no início de nosso trabalho, talvez não tenha compreendido amplamente as 

causas da decadência da contracultura, focando somente no aspecto comportamental com 

relação a sexo, drogas e rock and roll. Isso pode ter contribuído, afinal esse estilo de vida não 

alimenta muito a alma por muito tempo, contudo, mais do que isso, são poucos aqueles que 

realmente conseguem viver de uma maneira mais frugal, sem a ânsia de uma mesa farta e um 

teto só seu e aconchegante. 

As lutas das minorias tem seu reflexo até nossos dias e vimos grande progresso na 

aquisição de direitos, principalmente com relação aos negros, mulheres e homossexuais, 

embora seja possível discutir os reais ganhos para cada um desses grupos e isso ficará para 

outros trabalhos. 

Com relação à obra de Schaeffer, nossos estudos somente confirmaram o que já foi 

dito logo no início do trabalho. É uma obra que não é possível ser compreendida 

significativamente sem que aquele que a estuda busque um aprofundamento nos mesmos 

temas. Neste sentido, as obras escolhidas de Schaeffer deixam a desejar, por exemplo, quando 

trata dos aspectos filosóficos. Ele discorre de tal modo que os referenciais que utiliza tanto 
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positiva quanto negativamente em sua crítica, não dão segurança a um estudioso menos 

preparado. 

No caso do Teatro do Absurdo, Esslin foi quem nos esclareceu muito sobre o que 

Schaeffer disse, pois em um primeiro momento, não era palpável a relação do Teatro do 

Absurdo com a irracionalidade, ou a falta de comunicação que aquele tipo de encenação 

pretendia comunicar. Em relação aos Beatles a identificação dos pontos de contato ficou mais 

fácil, porque ali ele já explicitou mais e ao longo dos textos escolhidos as referências musicais 

são mais frequentes e possibilitam assim maior clareza e facilita a interpretação de novos 

objetos. 

Contudo, alinhar consistentemente os fatos culturais ao pensamento de Schaeffer para 

um trabalho de natureza como é o de obtenção ao título de mestre, é uma arte de garimpeiro. 

Talvez fosse muito proveitoso se os editores de sua obra alinhassem a trilogia de Schaeffer em 

um só trabalho ou quem sabe desenhasem uma compilação mais enciclopédica de sua obra a 

fim de contribuir mais na divulgação de seu pensamento de modo mais palpável. 

Sem dúvida, a elaboração deste trabalho possibilitou-nos um amadurecimento muito 

grande em como se deve tratar a cultura à luz de referenciais teístas, linha com a qual 

mantemos profundas ligações em nossa vida pessoal. O ensinamento de Schaeffer para nós é 

de sermos coerentes e consistentes com nossas crenças sem sermos avessos às crenças alheias. 

A questão aqui não é tolerância no sentido de aceitar tudo como hoje essa palavra tem trazido 

em sua significação, sem consciência ou somente por uma questão de ser politicamente 

correto. 

É possível lidarmos com visões de mundo diferentes sem sermos desrespeitosos, 

bélicos para com aqueles que pensam diferente de nós, contudo, devemos procurar embasar-

nos bem sobre os temas que pretendemos discutir para que o exercício dialético seja algo 

produtivo para ambos os lados que o realizam. Infelizmente isso não é um pensamento 

corrente hoje, devido à superficialidade com que tudo tem sido tratado, por um lado, e por 

outro, até mesmo na academia encontramos professores que, agarrados às suas paixões e ao 

ego, não permitem visões divergentes. Felizmente com a orientação do professor Martin Feijó 

pudemos exercer nossa intelectualidade sem restrições, sem condicionamentos desta ou 

daquela linha. Conseguimos produzir um trabalho que esperamos, contribua para melhor 

conhecimento do pensamento de Schaeffer e da contracultura em todo o seu contexto. 

A fim de encerrarmos, gostaríamos de deixar o registro de um material que nos chegou 

às mãos após o trabalho ter sido todo escrito e que esclarece um pouco mais o pensamento 

que Schaeffer tinha com relação ao tema de nosso estudo. Esse material é o livro No little 
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people – Sixteen Sermons for the Twentieth Century, publicado pela InterVarsity Press de 

Illinois em 1974. O V sermão traz um breve resumo daquilo que pretendemos mostrar sobre 

Schaeffer em nosso trabalho. 

 

 

Existe um espírito dominante que tem existido desde que o homem revoltou-se 

contra Deus. Nós podemos chamá-lo com o nome técnico de humanismo ou 

racionalismo, ou simplesmente o espírito do mundo. É o espírito da anti-lei, e 

anti-lei de um tipo muito especial, anti-lei em revolução contra Deus. É 

caracterizado pelo homem colocar a si mesmo no centro de tudo, fazendo de si 

mesmo o critério de valor. Esta é a razão porque chamamos este espírito de 

revolução contra Deus de humanismo. É o homem com “H” maiúsculo. É o 

homem dizendo, “Eu somente aceitarei conhecimento que eu mesmo possa gerar 

de mim mesmo”. Este é o porquê de relacionarmos este espírito de revolução 

contra Deus à palavra racionalismo. [...] Qual a forma deste espírito hoje? 

Poderíamos responder em termos da filosofia, dizendo que o homem tem 

desistido da esperança de absolutos e universais e colocado sua confiança em 

sínteses. Ou diríamos  que os homens hoje vivem suas vidas em uma dicotomia,  

uma divisão do mundo do pensamento. Eles separam razão de valores, sentido e 

propósito. (SCHAEFFER, 1974, p. 77-78, tradução nossa) 

 

 

 

Portanto, todo nosso conhecimento, ainda que limitado, não deve ser um 

conhecimento baseado em referenciais inconsistentes. Devemos lutar por exercer uma 

intelectualidade que possibilite um sentido, um propósito para aqueles que a desfrutam. Nossa 

expectativa é que o presente estudo possa causar uma inquietação aos estudantes dos temas 

aqui apresentados, analisados, ponderados, a fim de que sua busca pela verdade seja um 

processo que os leve a um porto o mais seguro possível dentro de nossas limitações humanas. 
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