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CONTRACULTURA MUSICAL BRASILEIRA: 

MOVIMENTOS E PARTICULARIDADES 

 

 

RESUMO  

O intuito desta dissertação é o de trazer à memória os movimentos contraculturais 

brasileiros que vigoraram nos anos 1960 e 1970. É evidente que em um país de 

dimensões continentais como o Brasil se tenha diversas manifestações culturais 

locais que se difiram e se interseccionam. A principal associação que a academia e 

a mídia fazem de nossa contracultura é com o movimento tropicalista, que trouxe 

características externas somando-se às locais, num hibridismo artístico que levou à 

sua canonização. Entretanto para além da Tropicália tivemos outros movimentos, 

que embora não tenham sido enaltecidos ao mesmo nível, possuem expressivo 

valor histórico e cultural. Como exemplo podemos citar o Udigrudi em Recife, o 

baiano Raul Seixas, a grã ordem Kavernista centralizada no Rio de janeiro, o Rock 

and Roll e o Rock Progressivo/Psicodélico especialmente nos grandes centros 

urbanos, os cantores denominados “Malditos”, entre outros. 

 

Palavras-Chave: Contracultura, anos 60, anos 70, Rock Brasileiro, Tropicália. 
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COUNTERCULTURE BRAZILIAN MUSICAL: 

MOVEMENTS AND PARTICULARITIES 

 

ABSTRACT 

The aim of this work is to remember the Brazilian countercultural movements that 

stand during the 1960s and 1970s. It is clear that in a country of continental 

dimensions such as Brazil there are several local cultural demonstrations that differ 

and intersect on one another. The main association made by the academy and the 

media about our counterculture is with the Tropicália movement, which brought 

external features adding to the local, in an hybrid art that led to its canonization. But 

there were other movements, although not exalted at the same level, have significant 

historical and cultural value. As an example there is Udigrudi in Recife, Raul Seixas 

from Bahia, Grã Órdem Kavernista centralized in Rio de Janeiro, the Rock and Roll 

and the Progressive Rock / Psychedelic especially in large urban centers, the so-

called singers “Malditos” (damned), among others. 

 

Keywords: Counterculture, 60’s, 70’s, Brazilian Rock, Tropicália. 
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INTRODUÇÃO 

 

 É com amor e apreço à arte e cultura brasileira, que trazemos à academia 

esta dissertação, com a pretensão de mensurar uma parte de nossa memória muitas 

vezes esquecida tanto no meio midiático quanto acadêmico: A nossa contracultura 

musical. 

 Talvez a princípio o leitor considere equivocada a afirmação de que nossa 

contracultura esteja desprestigiada, afinal encontramos bastante material a seu 

respeito. Numa leitura mais atenta, quando adentramos neste material, percebemos 

que de fato temos uma parte de nossa contracultura valorizada, justamente aquela 

que foi canonizada e que até hoje ocupa lugar na mídia, na academia, no cotidiano e 

nas vozes da população, o movimento tropicalista. Entretanto, este trabalho 

pretende demonstrar que a Tropicália foi apenas uma parte de nossa contracultura, 

que certamente possui grande valor à nossa história, sendo que ao mesmo tempo 

ou nos anos que se seguiram houve diversos outros movimentos, grupos ou artistas 

que também fizeram parte de nossa contracultura, estes sim muitas vezes 

esquecidos. 

Sobre o processo de cânone, Travassos (2013) demonstra que o juízo 

estético é um ato de consentimento, ou seja, ao longo de um determinado período, 

uma obra e seu escritor tem maior aceitação, independente das mudanças ocorridas 

na sociedade. Já esta é seduzida por um discurso dominante que lhe faz assimilar 

as decisões dos que ditam as regras, hierarquizando a arte. Este discurso é 

produzido por especialistas, pela mídia, pela academia, e acaba sendo difundido 

pela sociedade. Assim, através do processo de canonização nossa contracultura se 

tornou quase um sinônimo de movimento tropicalista. 

 Basta inserir a palavra contracultura nas bases de dados de pesquisas 

acadêmicas, que verificamos comumente publicações associadas à Tropicália em 

termos musicais no Brasil. Nos sites de busca da internet não é diferente, ainda que 

em publicações sem o rigor acadêmico, muitas vezes encontramos o termo 

contracultura no Brasil ligado ao tropicalismo. Em discussões mais densas, 

normalmente aparecem nomes como Raul Seixas, Novos Baianos ou Secos e 

Molhados. Isto não quer dizer que a internet não possui vasto material relacionado à 

nossa contracultura. Não é difícil encontrar sites ou blog’s que tratam de movimentos 

ou artistas que não tiveram grandes espaços nas mídias, muitas vezes com 
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informações até bem completas. Estes sites acabam por ser uma grande fonte de 

pesquisa, até mesmo acadêmica, pela falta de material oficial já publicado, e serviu 

também de referência para o desenvolvimento deste trabalho. O que faltava era 

fazer esta associação conceitual a fim de demonstrar que todo este material faz 

parte de nossa contracultura musical, e possui tanto valor quanto os mais 

canonizados como a Tropicália. 

 Assim, esta pesquisa parte da seguinte indagação: Quais foram os 

movimentos e artistas do qual ainda não foram explorados no meio acadêmico e que 

possam ser relevantes à nossa história e memória cultural? O que fez com que 

determinados movimentos ou artistas fossem canonizados enquanto outros 

permaneceram menos difundidos? Como e em que os diferentes movimentos 

interagiam, convergiam e divergiam? 

Faremos uma revisão sobre os movimentos musicais brasileiros nas décadas 

de 1960 e 1970, aprofundando-se nos menos canonizados que, inovaram, 

contestaram ou escandalizaram o meio musical brasileiro, fossem nas melodias, nas 

letras ou no comportamento. Dessa forma pretende-se identificar os movimentos 

contraculturais ao longo do Brasil e investigá-los, fazendo um mapeamento destes e 

seus possíveis entrelaçamentos, sem qualquer hierarquização entre eles. 

Para isso dividimos o estudo em duas fases. Na primeira fase da pesquisa 

procuramos fazer um levantamento bibliográfico no sentido de aprofundar o conceito 

de contracultura. Nesse momento verificamos as características sociais e políticas 

que levaram à ascensão da contracultura nos Estados Unidos, sua relação política e 

artística na sociedade nas décadas de 1960, os teóricos e artistas que influenciaram 

a juventude e como se deu esse processo até sua decadência na década de 1970. 

Daremos um enfoque especial para a música, fator intrínseco à contracultura com o 

Rock and Roll estadunidense e britânico da época, e os consequentes festivais. A 

obra A Contracultura de Theodore Roszak é fundamental para esta pesquisa por ser 

a primeira a contextualizar e procurar entender os fatores que levaram a proliferação 

da contracultura na sociedade estadunidense, destacando dentre eles a tecnocracia.  

Numa segunda fase focamos o conceito na sociedade brasileira nas décadas 

de 1960 e 1970, buscando e mapeando os movimentos contraculturais sejam eles 

autodeclarados ou não. Para isso fizemos um comparativo entre a nossa sociedade 

e a estadunidense, demonstrando suas diferenças, e como estas alteraram a 
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contracultura de nosso país, especialmente no que se refere aos principais anos de 

sua vigência. Verificamos que enquanto nos Estados Unidos a contracultura 

permeou a década de 1960, no Brasil esta começa a aparecer apenas em 1966 com 

constante avanço até 1975. E é dentre este período que destacamos os artistas e 

grupos que estiveram presentes e seus traços da contracultura. 

Na fase do levantamento, análise e revisão da literatura consultamos e lemos 

livros, trabalhos acadêmicos e artigos especializados. A internet foi uma importante 

fonte de buscas por meio de suas bases de dados como o Scielo, Banco de Teses 

da Capes e outras sites de indexação de trabalhos reconhecidos no meio 

acadêmico. Foram também considerados como fonte de informações igualmente 

importantes blog’s sobre artistas onde podemos encontrar valiosos dados sobre o 

tema, assim como registros e documentos audiovisuais. 

Ao longo do trabalho incluímos fotos de notícias da época, dos artistas e dos 

discos a fim de ilustrar o seu caráter contracultural. Preferimos expor as imagens 

dentro do texto, e não em anexo, por exemplificar diretamente ao que o texto 

remete. 
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CAPÍTULO 1 

CONTRACULTURA NO OCIDENTE 

 

 Ao longo do Século XIX, foram realizados muitos estudos sobre a diversidade 

de culturas, especialmente na Europa, que pelo movimento de ampliação mundial 

expandia o debate sobre os outros povos e suas respectivas culturas. Muitos desses 

estudos, com caráter eurocêntrico, apresentavam uma hierarquização das culturas, 

dentro de um projeto de evolução linear pelo qual a humanidade passaria por etapas 

sucessivas de evolução social sendo que a primitiva se opunha à Europa Ocidental.  

 Peter Burke (2008) nos mostra que o termo cultura passou a tomar nova 

denotação na segunda metade do século XX, onde a cultura estaria presente em 

todos os povos sem esse caráter hierárquico. Assim o termo cultura passou a ser 

enfatizado na década de 1960 a partir de publicações de Thomas S. Eliot, Eric J. 

Hobsbawn, Edward Thompson, Raymond Willians. Estes estudos contrapunham o 

foco de cultura como elitizada ou hierarquizada, e passavam a valorizar a cultura 

através de novos vieses, como as práticas sociais e os domínios das ideias (Hall, 

2011). Neste mesmo período escolas como os Annales, que se encontrava na 

terceira geração e a Universidade de Birmingham passam a enfatizar o estudo da 

cultura através desta nova linha. 

 Para Canclini (2011): 

Na sociedade e na cultura mudou o que se entendia por modernidade. 
Abandonamos o evolucionismo que esperava a solução dos problemas 
sociais pela simples secularização das práticas: é necessário passar, dizia-
se nos anos 60 e 70, dos comportamentos prescritivos aos eletivos, da 
inércia de costumes rurais ou herdados a condutas próprias de sociedades 
urbanas, em que os objetivos e a organização coletiva seriam fixados de 
acordo com a racionalidade científica e tecnológica. (CANCLINI, 2011, p.28) 
 

 Percebemos então que se o termo cultura há muito tempo foi associado às 

elites detentoras da arte e do saber e posteriormente deu-se a ênfase a todos os 

povos e às classes populares como parte ativa e constante desta, este ainda é alvo 

de debates. Paralelamente o termo é empregado no dia a dia de diversas formas, 

como exemplifica Santos:  

Por vezes se fala de cultura para se referir unicamente às manifestações 
artísticas, como o teatro, a música, a pintura, a escultura. Outras vezes, ao 
se falar na cultura da nossa época ela é quase identificada como os meios 
de comunicação de massa, tais como o rádio, o cinema e a televisão. Ou 
então cultura diz respeito às festas e cerimônias tradicionais, às lendas e 



15 
 

crenças de um povo, ou a seu modo de se vestir, a sua comida, ao seu 
idioma. A lista pode ser ampliada. (SANTOS, 1983, p.20) 
 

 Outro item que passa a aparecer com notória relevância ao se tratar de 

cultura é a globalização. Stuart Hall a defende como “processos, atuantes numa 

escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando 

comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o 

mundo, em realidade e experiência, mais interconectado” (Hall apud McGrew, 2011, 

p.67). Seguindo o pensamento do autor, todas as nações modernas seriam híbridos 

culturais, o que será relevante quando verificarmos como a contracultura chegou ao 

Brasil. 

 Para nosso estudo não cabe uma maior profundidade em todas as discussões 

acerca do termo cultura, mas sim saber em qual sentido de cultura a contracultura 

se baseava a fim de contestá-la. Goffman e Joy (2004) nos mostram que a 

contracultura é um fenômeno tão velho quanto à civilização e a própria cultura. Ele 

está presente nos mitos, como de Abraão e Prometeu, e vai perpassar por toda a 

história sempre que alguém ou algum grupo passa a questionar a moral vigente, 

seja ela religiosa, econômica, científica, estética ou artística. Dessa forma, podemos 

levar em conta que a contracultura entende todos estes itens como enquadrados 

dentro do conceito de cultura.  

 Martin Feijó (2009) aponta que “a utopia da contracultura não pode ser 

compreendida sem a cultura, da qual a mesma faz parte, mesmo que a negando” 

(FEIJÓ, 2009, p.5). Luiz Carlos Maciel, importante autor brasileiro sobre a 

contracultura em seu artigo para a Revista Careta O que é a contracultura (1981) faz 

considerações sobre o conceito de cultura que ele usa para posteriormente se 

aprofundar na contracultura: 

Cultura é um produto histórico, isto é, contingente, mais acidental do que 
necessário, uma criação arbitrária da liberdade – cujo modelo supremo é a 
arte... Não há cultura, a rigor – como manifestação de uma inexistente 
‘natureza’ humana, por exemplo, mas culturas, no plural, criadas por 
diferentes homens em diferentes épocas, lugares e condições, tanto 
objetivas quanto subjetivas. Elas expressam não a realidade em si, mas 
diferentes maneiras de ver esta realidade e de interpretá-la. São diferentes 
leituras de mundo e por nenhum critério pretensamente objetivo podemos 
afirmar que uma seja mais válida – ou mais ‘objetiva’, ‘verdadeira’, 
‘científica’ etc. – do que outra. (Maciel, 1981) 
 

 Autores como Pereira (1986), Joffman e Joy (2007) e Maciel (1981) nos 

colocam que ao tratar do conceito de contracultura, verificamos duas formas de 
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interpretação para o termo. A primeira é que através destas diferentes maneiras de 

interpretação da realidade, do qual Maciel manifesta e que independente da cultura, 

cuja moral vigente se difere de uma pra outra, sempre há pessoas ou grupos que 

não estão de acordo com os valores que os rodeiam. Estes atores que contrariam a 

sua moral vigente podem ser chamados de contraculturais.  

 Já a segunda forma de conceituação do termo é datada da década de 1960 e 

se refere à geração baby boom, nascida no pós II guerra mundial, onde um vasto 

grupo que com o advento da tecnologia passa a questionar os valores sociais e 

morais, especialmente nos países de maior desenvolvimento, e pleiteiam novos 

modos de vida do qual aprofundaremos adiante. 

 Para ilustrar as duas formas de entendimento da conceituação de 

contracultura, veremos como Maciel (1981) as descreve: 

Pode-se entender contracultura, a palavra, de duas maneiras: 
a) Como um fenômeno histórico concreto e particular, cuja origem pode ser 

localizada nos anos 60 e; 
b) Como uma postura, ou até mesmo uma posição, em face da cultura 

convencional, de crítica radical. 
No primeiro sentido, a contracultura não é, só foi; no segundo, foi, é e 
certamente será. (Maciel, 1981) 

Destacada as duas formas de se conceituar a contracultura, enfatizamos a 

partir daqui que no desenvolvimento deste trabalho, usaremos apenas o conceito 

datado da década de 1960, de parte de uma determinada geração que atinge sua 

adolescência entre o final da década de 1950 e os anos 1960, e que por um 

complexo emaranhado de fatores irão se rebelar contra o sistema ao ponto do termo 

contracultura atualmente ser muito mais utilizado como sinônimo desta geração, do 

que no sentido mais generalista que engloba qualquer sociedade. 

É este o caminho que percorre Theodore Roszak no livro The Making of a 

Counter Culture em 1969, publicado no Brasil em 1972 como A Contracultura. Esta 

obra será fundamental para a determinação do remetimento do termo contracultura 

à juventude questionadora da década de 1960, juntamente com a mídia 

estadunidense da época. O autor nos traz fatores do qual ele considera essencial 

para o surgimento do movimento contracultural1.  

                                                           
1
 É importante ressaltar que Roszak escreveu o livro enquanto o movimento estava em vigor, 

em muitos momentos através de um ponto de vista pessoal. 
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Apesar de Roszak (1972) ser referenciado como principal criador do termo 

como datado e especificado de um determinado público, em dois momentos no seu 

livro ele utiliza a contracultura fora deste contexto. Remetendo aos primitivos cristãos 

do Império Romano que se rebelaram sobre a cultura oficial o autor coloca: “de onde 

vinha esse desprezo? De pessoas inteiramente insignificantes, a escória do mundo, 

cuja própria contracultura era, nessa fase inicial, alguns poucos símbolos grosseiros 

e um anseio desesperado” (ROSZAK, 1972, p.55). Posteriormente ao falar sobre a 

diferença dos grupos politizados de esquerda e o movimento hippie, ele chega a 

citar a contracultura no plural, remetendo aos dois grupos: “Percebemos então a 

unidade geral a que se sobrepõem os diversos grupos contraculturais se 

considerarmos a boêmia beat e hippie... e o estilo de vida total que se derivam da 

crítica social da Nova Esquerda” (ROSZAK, 1972, p.75). 

Excetuando-se estas passagens, Roszak irá utilizar o termo contracultura em 

todo o livro remetendo aos jovens, em grande parte de classe média, que irão atuar 

contra a imposição do Estado e da moral, em favor da liberdade individual. O 

caminho destes jovens percorre um movimento distinto dos movimentos políticos de 

esquerda, ainda que eles tenham um inimigo em comum: A tecnocracia. Este é um 

termo fundamental na obra do autor, que será a forma de organização do qual o 

movimento contracultural irá se rebelar. Como tecnocracia, Roszak refere-se  

àquela forma social na qual uma sociedade industrial atinge o ápice de sua 
integração organizacional... chegamos assim à era da engenharia social, na 
qual o talento empresarial amplia sua esfera de ação para orquestrar todo o 
contexto humano que cerca o complexo industrial. (ROSZAK, 1972, p.19) 
 

Para o funcionamento desta tecnocracia estadunidense, Roszak cita a 

necessidade de peritos especialistas dos quais ditam o bom funcionamento da 

máquina cujo processo fica invisível à sociedade. “Na tecnocracia, a invenção e o 

embelezamento de traiçoeiras paródias de liberdade, alegria e realização tornam-se 

uma forma indispensável de controle social” (ROSZAK, 1972, p.28). 

Assim, esta geração norte americana denominada baby boomers, nascida no 

pós II guerra mundial, viu os Estados Unidos desenvolver-se de forma dinâmica, 

com alta tecnologia e o estabelecimento de sua moeda (dólar) consolidar-se como 

referência ao mundo. Com uma população de mais de 50% com menos de 25 anos 

de idade, e assim alva da máquina publicitária que passa a visar o consumo 

desenfreado, Roszak afirma que esta geração foi adulada. A este fato associa-se a 
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expansão das universidades, que acabaram por criar vagas para quase toda a 

classe média, postergando assim, segundo o autor, as responsabilidades da vida 

adulta. Desta forma, ainda que posteriormente o autor reconheça a dimensão e a 

importância que a rebeldia destes jovens teve na sociedade, ele frequentemente os 

denomina contracultura como “crianças peraltas” cujos pais deram um superego 

anêmico.  

Com esta concentração de jovens nas universidades, e a percepção de que 

uma insatisfação coletiva pairava no ar, que advinha em função da ordem 

tecnocrática, consciente ou não, estes começaram a achar que aquele 

funcionamento social acarretava em “perda da individualidade, alienação em função 

de um consumo crescente e desnecessário, incapacidade de tomar determinações 

pessoais e absoluta desvinculação dos centros de poder com a massa da 

população” (Sem autor, Revista MM, 1974). O lema Amenican Way of Life (estilo 

americano de vida), que abrangia um orgulho coletivo da política econômica e do 

modo de vida estadunidense passa a se tornar um vilão para esses jovens. 

E este descontentamento que passou a predominar os jovens de classe 

média, fez com que esta geração passasse a contestar o modelo de vida de seus 

pais, criando um conflito de gerações, que embora até então não fosse incomum 

entre as gerações passadas, desta vez apareceu com um vigor muito mais evidente, 

a começar pela estética. Com a crítica ao consumismo e a ordem vigente, muitos 

destes jovens passaram a usar roupas desleixadas aos olhos da geração adulta, a 

deixar os cabelos crescerem, e a usar adornos até então incomuns.  

Outra demanda levantada por esses jovens é a da liberdade individual, e isto 

vale em grande parte para a liberdade sexual. Assim, o emaranhado de 

reivindicações da juventude abrangeu quase todos os campos da moral vigente, 

envolvendo fortemente questões de gênero no que tange à liberdade feminina. 

Segundo Roszak (1972), o que a contracultura oferece é “um extraordinário 

abandono da arraigada tradição de intelectualidade secular, cética, que constituiu 

durante trezentos anos o principal instrumento de trabalho científico e técnico no 

Ocidente”. (ROSZAK, 1972, p.147) 

Assim, Pereira (1986) nos mostra que a contracultura não veio de classes 

baixas, das periferias, ou de luta de classes, mas sim foi em grande parte um conflito 
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geracional dentro de uma mesma classe, a classe média norte americana. Desta 

forma “ao invés de encontrar seu inimigo de classe no operariado das fábricas... a 

burguesia o encontrava na figura de seus filhos cabeludos” (PEREIRA, 1986, p.75). 

É neste contexto que se dá a famosa frase: Não confie em ninguém com mais de 

trinta anos. “Para esses jovens, os que tinham mais de 30 anos, como seus pais e 

professores, eram de uma geração educada pela disciplina, baseada nos princípios 

de autoridade, hierarquia e ordem, que redundou, por exemplo, no nazismo” 

(CARMO, 2010, p.09). 

Além deste conflito geracional instaurado neste período, outra questão 

relevante para estes jovens é a oposição indivíduo/sociedade. Salen (1991), ao 

tratar sobre o individualismo libertário no imaginário social dos anos 1960, nos 

chama a atenção para o plano simbólico que ela denomina individualismo 

psicologizante-libertário. Para este ideal de libertação e liberdade vir à tona, a autora 

cita tendências de pensamento que antecederam o movimento, como as teses 

reichianas, a ascensão do feminismo entre outros ideais vanguardistas que “embora 

anunciados antes, só nos anos 60 encontram terreno fértil para frutificação... 

extravasando pequenos círculos intelectualizados, elas atingem o grande público e 

muitas vezes chegam literalmente às ruas” (SALEN, 1991, p.63).  

De fato a liberdade acaba sendo uma palavra chave para a contracultura. Ao 

mesmo tempo em que os jovens evocam uma igualdade social em termos de 

direitos, eles clamam pelo direito individual dos sujeitos serem diferentes. E Salen 

nos demonstra que não há nenhum paradoxo entre os valores de igualdade e 

distinção pois “o primeiro (é) referente ao formal ou ‘externo’, o segundo ao subjetivo 

ou ‘interno’” (SALEN, 1991, p.71).  

Goffman e Joy (2007) sustentam que os grupos contraculturais devam possuir 

uma essência não autoritária afirmada pelo poder individual de decisão contra dos 

ditames sociais impostos, enfatizando a liberdade individual. “As contraculturas são 

movimentos de vanguarda transgressivos. O apego contracultural à mudança e à 

experimentação inevitavelmente leva à ampliação dos limites da estética e das 

visões aceitas” (GOFFMAN e JOY, 2007, p.54). 
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Com os meios de comunicação em massa cada vez mais abrangentes, o 

questionamento às autoridades e às formas de poder vigentes acabam ganhando 

cada vez mais força. Assim, Salen coloca que: 

Com efeito, contesta-se o poder do Estado sobre os cidadãos, o dos pais 
sobre os filhos, o das escolas sobre as crianças... a vertente contestadora 
dos anos 60 conflui para a proposta de implantação de sistemas ou estilos 
de vida alternativos. Os movimentos de contracultura questionam o 
militarismo, o consumismo, o valor do trabalho e, sobretudo, a própria 
repressão inerente à sociedade industrial moderna. (SALEN, 1991, p.65) 
 

Desta forma, na segunda metade da década de 1960 a contracultura tinha 

abarcado uma imensidão de jovens com ideias e ideais, que utópicos ou não, já não 

podiam mais ser desconsiderados nem pelas gerações adultas, nem pelo Estado e 

nem pela academia. E com a explosão de cantores e bandas que pareciam transferir 

para letras e melodias o sentimento desta juventude, a exemplo da Beatlemania, o 

movimento que tinha características próprias das nações mais desenvolvidas 

acabaram adentrando e influenciando os quatro cantos do mundo, com sucesso 

quase generalizado em todas grandes cidades do ocidente. E ainda mais, a nova 

geração de crianças pós baby boomers que estava crescendo parecia reverenciar 

este movimento. 

A contracultura estava visível na prática do dia a dia em diferentes locais. Nas 

ruas, nos shows e festivais. O fenômeno já não podia mais ser ignorado nem pela 

população, nem pelo estado, e nem pelas universidades. Desta forma as 

universidades não só foram locais de aglomeração e troca de ideias dos jovens mas 

passaram a tomar como objeto de estudo o fenômeno da contracultura, visível na 

passagem de Robert Darnton em O beijo de Lamourrete (1990): 

Nos anos 60, o Movimento dos Estudos Americanos tinha libertado a 
história intelectual americana de suas amarras na história social, e guiara-a 
na busca de um espírito nacional desencarnado. Nesse ponto, as 
universidades dos professores explodiram sob eles. O conflito racial, as 
‘contraculturas’, o radicalismo dos estudantes, a guerra no sudeste asiático, 
o colapso da presidência destruíram a visão da história americana como um 
consenso espiritual. (DARNTON, 1990, p.106) 
 

Embora a contracultura tenha tido nos jovens seu principal público, havia um 

arcabouço teórico por trás, que é relevante para a ascensão do movimento. Estes 

teóricos eram normalmente pessoas mais velhas, o que dava um respaldo à 

juventude que os aclamavam, nas palavras de Roszak, como seus gurus. Assim, 

veremos a partir de agora alguns destes teóricos que tiveram fundamental 
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importância na constituição do movimento contracultural, em grande parte também 

citados por Roszak, no livro A Contracultura.  

Neste ponto é importante destacar o mérito de Roszak por ser o primeiro a 

demonstrar a influência destes autores e sua associação ao fenômeno da 

contracultura, ainda em meio ao turbilhão dos acontecimentos. Vale ressaltar ainda 

que o livro de Roszak teve apenas uma edição no Brasil pela Editora Vozes em 

1972, muitas vezes difícil de encontrar. Este foi um desafio para a elaboração desta 

dissertação, dada à inexistência deste livro em grande parte das bibliotecas 

acadêmicas, onde o acesso direto ao livro só foi possível a partir da metade deste 

estudo, após muita procura. 

 

1.1 – Teóricos que influenciaram a contracultura 

Como mencionado, a explosão da contracultura teve influência de teóricos que 

ou por serem mais velhos, ou por terem um status reconhecido, muitos deles 

vinculados às universidades, acabaram por servir como referência ao movimento, e 

dando respaldo às ideias e às práticas de vida que passaram a enfrentar o status 

quo vigente. Não temos aqui a intenção de aprofundar em cada um destes, nem de 

afirmar que os mencionados foram os únicos. Os teóricos do qual descrevemos, que 

passam por diferentes disciplinas, são os comumente encontrados na bibliografia 

sobre contracultura. Assim, mencionaremos aqui alguns autores, suas principais 

ideias e a relação e influência destes com a contracultura, a fim de demonstrar que o 

movimento não nasceu do zero, mas que teve um embasamento teórico de fundo. 

Herbert Marcuse (1898 – 1979), sociólogo e filósofo alemão naturalizado 

estadunidense tornou-se um dos mentores da contracultura, buscando tanto em 

Marx como em Freud teorias que demonstravam uma falsa consciência social que 

precisava ser desvendada e enfrentada para o caminho da liberdade. Marcuse 

criticava tanto o aparato repressivo advindo da ascensão do capitalismo, agradando 

os jovens da nova esquerda, ao mesmo tempo em que seus discursos iam além da 

crítica ao capitalismo, atingiam também a tecnocracia, agradando os jovens da 

contracultura (GOFFMAN e JOY, 2007). Desta forma, a alienação social tem como 

ênfase não só o sociológico, mas fundamentalmente o psíquico como cita Roszak 
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sobre a obra de Marcuse: “a revolução que nos libertará da alienação deverá ter um 

caráter basicamente terapêutico, e não apenas institucional” (ROSZAK, 1972, 

p.106).  

 A obra Eros e Civilização de 1955 foi de grande influência para a 

contracultura. Nela, o autor coloca que a saída possível para o enfrentamento deste 

aparato repressivo advindo da tecnocracia está no que Marcuse denomina como 

Grande Recusa. Esta seria uma recusa absoluta do estilo de vida que o capitalismo 

e a tecnocracia impunham. Segundo Marcuse é “o processo contra a repressão 

desnecessária, a luta pela forma suprema de liberdade – ‘viver sem angústia’” 

(MARCUSE, 1975, p.139). Por parte do movimento contracultural, esta recusa se 

dará na contestação do status quo vigente onde “rompia-se com praticamente todos 

os hábitos da cultura dominante, realizando-se uma espécie de ‘crítica selvagem’ a 

esta mesma cultura e sociedade ocidentais” (PEREIRA, 1986, p.74). Como exemplo, 

esta juventude questionava o predomínio da racionalidade científica, substituindo 

pelas formas sensoriais de percepção. 

 Norman Brown (1913 – 2002), filósofo e intelectual interdisciplinar nas áreas 

humanas Brown é colocado por Roszak no mesmo capítulo de sua obra A 

Contracultura devido à similaridade das ideias. Ambos buscam influências em Marx 

e em Freud, e como Marcuse, a psicanálise está muito presente em sua produção. 

Como destaque temos a obra Vida Contra Morte de 1959, onde Roszak chama a 

atenção para duas diferenças sobre a obra de Marcuse. A primeira se dá pela causa 

da repressão e alienação humana. Para Brown a repressão e a dessexualização do 

corpo se dá pela consciência e pela rejeição da morte, condição inerente ao ser 

humano, enquanto para Marcuse o Princípio do Prazer é rejeitado pelo Princípio de 

Realidade em grande parte pela escassez e sua desigual distribuição que gera 

classes dominantes, sendo assim uma condição histórica e não biológica.  

A segunda diferença se dá pela solução a esta repressão. Para Marcuse a 

saída se dá pela mudança social, referindo-se a extinção dos regimes impositivos 

através do conceito da Grande Recusa. Já para Brown, esta saída é ainda mais 

complicada, dada a repressão ser inerente ao ser humano. Assim este dilema 

ontológico se dará enquanto a vida for lançada contra a morte, onde estes instintos 

só poderão se reconciliar numa existência que não seja reprimida, afirmando o 
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instinto de morte num corpo que deseja morrer. Como cita Maciel recuperando esta 

ideia de Brown: 

A compreensão não-dualista da morte não admite as intromissões 
arbitrárias da imaginação. A realidade eficiente e instantânea, aqui e agora, 
não é construção mental, imaginação. A morte, em consequência, deixa de 
ser algo projetado num futuro indefinido e passa a ser uma experiência 
presente, aqui e agora. Morro a cada instante, inteiramente, e renasço a 
cada instante. A minha morte, que enchia o existencialista de angústias, 
agora convive comigo a cada momento: é uma companheira... A mente em 
seu sentido dualista, cronológico e angustiante, deixa de existir. (MACIEL, 
2001, p.246) 
 

Sustentando que a cultura é uma materialização enferma de metáforas 

corporais geradas por repressão, a recuperação dos vestígios da desintegrada 

unidade psíquica para construir um princípio de realidade deve se basear na 

unidade orgânica que existia antes da repressão. Assim, Brown entra no campo da 

imaginação visionária dando uma guinada para o oculto. Este será o principal ponto 

de divergência entre Marcuse e Brown (ROSZAK, 1972). Todavia estas diferenças 

estão muito mais no campo da filosofia, da academia, ou ainda de forma mais 

amena para os jovens da nova esquerda, do que para os jovens da contracultura. 

Para estes, ambos autores servem de referência ao contestar o status quo 

vigorante.  

Wilhelm Reich (1987 – 1957), médico e psicanalista estadunidense foi 

discípulo de Freud, até que em determinado momento passou a divergir de seu 

mentor. Reich, tal como Marcuse e Brown fazia elos entre o Marxismo e a 

psicanálise de Freud, entretanto por divergências teóricas em 1933 ele é expulso 

tanto do Partido Comunista Alemão, como da Associação Psicanalítica Internacional. 

Como demonstra Châtelet e Kouchner (1983), a divergência com Freud se inicia 

quando Reich “considera que a neurose são produtos da repressão imposta pela 

moral social às pulsões sexuais. Disso Reich deduz que uma revolução social pode 

pôr fim a estas doenças devidas a uma sociedade patógena” (Châtelet e Kouchner, 

1983, p.593). 

Reich passa a enfatizar o fator de repressão sexual como desencadeador de 

psicopatologias, como verificamos em obras como em A Revolução Sexual de 1935 

e em A função do orgasmo de 1942: a “espécie de moral que negamos (abstinência 

sexual para crianças e adolescentes, fidelidade eterna absoluta, matrimônio forçado, 

etc.) é ela própria doentia e gera o caos que ela pretende dominar. Contra esta se 
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dirige nossa luta sem trégua” (REICH, 1968, p.60). Reich no mesmo livro, já se 

discordava da entidade do casamento, da monogamia e do machismo social, 

assuntos abraçados pela contracultura da década de 1960: 

Nenhum homem decente ficará orgulhoso com o amor de uma mulher que 
ele compra com alimentação ou influência de poder. Nenhum homem 
correto tomará um amor que não for dado voluntariamente. A moral forçada 
do dever conjugal e da autoridade familiar é uma moral de covardes 
tementes da vida e de impotentes incapazes de conseguir pela força natural 
do amor aquilo que pretendem conseguir por intermédio da polícia e do 
direito conjugal. (REICH, 1968, p.61) 
 

Embora Reich não seja citado por Roszak em seu livro capital A 

Contracultura, sua obra sobre a liberdade sexual está muito presente no ideal 

contracultural de Paz e Amor e de Sexo, Drogas e Rock and Roll. Já no artigo 

Contracultura: A outra face da sociedade moderna, publicado no fascículo de Cultura 

Moderna da Revista MM em 1974, o autor destaca a importância de Reich para o 

movimento:  

Wilhelm Reich foi um dos primeiros, da década de 30, em insistir sobre a 
necessidade de uma absoluta liberdade sexual: abolição da relação por 
casal substituindo-a pela relação múltipla; ruptura com tabus sobre adultério 
e virgindade; liberação das travas que, através do sexo a sociedade impõe, 
obstruindo o desenvolvimento da mulher; e reconhecimento humanitário da 
homossexualidade e bissexualidade em lugar de puni-las legalmente. (Sem 
Autor, Revista MM, 1974) 
 

 Alan Watts (1915 – 1973), filósofo britânico, radicado nos Estados unidos 

desde a juventude, foi também professor e conferencista universitário. Watts foi um 

dos pioneiros a trazer para o ocidente os princípios Zen, Budistas e Taoístas. Após 

deixar seu cargo de pastor da Igreja Anglicana pelo interesse crescente sobre as 

religiões orientais, foi para a Ásia estudar e ao retornar, ainda com menos de trinta 

anos, escreveu o livro O Espírito Zen, pioneiro de uma série de livros que e ele 

trataria sobre a cultura e religião orientais.  

Com estes trabalhos Watts passa a ser considerado um guru para a 

contracultura jovem da Califórnia (MACIEL, 1978). “Ninguém levou mais a 

contracultura jovem dos anos 60 para o zen do que Alan Watts (GOFFMAN e JOY, 

2007, p.122). Como cita Roszak, “o Zen harmoniza-se extraordinariamente com 

várias características adolescentes. Sua apreciação de um sábio silêncio, que tanto 

contrasta com a palavrosa doutrinação do cristianismo” (ROSZAK, 1972, p.140). 

Roszak faz críticas quanto a compreensão mais profunda dos jovens por parte da 

cultura Zen, porém ele coloca que esta reverência acaba por ser saudável. 
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Paralelamente ao Watts, outro mentor da cultura oriental foi Allen Ginsberg, que não 

a toa é colocado por Roszak no mesmo capítulo. 

 Allen Ginsberg (1926 – 1997), poeta americano de grande prestígio, sendo 

um dos principais dos poetas da Geração Beat, que na década de 1950 

representava uma discrepância com a moral repressiva vigente. Ginsberg também 

foi pioneiro ao tratar de temáticas Zen, misticismo, transcendentalismo: “passou por 

uma grande variedade de mutações, de herói beat a guru psicodelista e então a líder 

yippie, antes de chegar a uma mistura de budismo e pacifista” (GOFMANN E JOY, 

2007, p.267). Serviu de inspiração para um inúmero grupo de escritores que 

adotaram a estética beat, e teve em sua obra de 1957 originalmente intitulada Howl 

and other poems (em português Uivo), “é frequentemente destacada como o 

momento em que uma cultura de hipsters e beats já existente finalmente 

desabrochou (GOFMANN E JOY, 2007, p.252).  

Já na obra de Roszak, se percebe uma tendência de caráter pessoal sobre a 

obra de Ginsberg. Roszak deixa claro sua predileção pelas primeiras obras de 

Ginsberg sobre àquelas que foram aclamadas pela Geração Beat, e que o tornaria 

uma espécie de catequizador errante para os jovens. Roszak chega a citar a 

importância do poema How to Make a March/Spetacle de 1966 sobre os jovens e diz 

ser malfeito para merecer citação. Ainda destaca a parte estética de Ginsberg que 

teria grande influência para torná-lo modelo da vida contracultural, pelos cabelos, 

barba, roupas e ausência de formalidade. (ROSZAK, 1972) 

Sua homossexualidade assumida também foi uma referência à livre 

manifestação sexual e à liberdade individual tanto aclamada pelos jovens 

contraculturais dos anos 1960. Outro tabu quebrado por esta geração foi o de uso de 

drogas como um desencadeador criativo, do qual Ginsberg também foi timoneiro da 

geração. Como exemplo, ele se propôs a participar de pesquisas de Timotry Leary, 

que tinham o objetivo de verificar o potencial psicoterapêutico de substâncias 

psicoativas, como o LSD.  

Timothy Leary (1920 – 1996), psicólogo e professor de Harvard, foi nas 

palavras de Roszak o “promotor, apologista e sacerdote do culto psicodélico” 

(ROSZAK, 1972, p.169). Após experimentar cogumelos psilocibinos no México e ter 

uma sensação transcendental, resolveu aplicar pesquisas em Harvard com base em 
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seu potencial psicoterapêutico. Após rumores negativos de suas experiências e 

intervenção até da CIA (que também realizava experimentos com LSD para outros 

fins), a administração de Harvard resolveu encerrar esta pesquisa. Mas a droga que 

mais passava a ter ascensão entre os precursores da contracultura que estava por 

vir era o LSD, também incluído nas pesquisas de Leary. Estas também lhe renderam 

complicações com a universidade, por supostos testes realizados com alunos (que 

lhe consentiram) e por ter supostamente realizado experiências em um presídio de 

maneira informal, após a proposta formal ser negada pela universidade. (GOFFMAN 

e JOY, 2007). 

Após inúmeros atritos com a universidade Leary foi expulso de Harvard. 

Atritos estes que se estenderam à justiça por uso de entorpecentes, do qual chegou 

a ser preso. Posteriormente conseguiu anulação de uma das sentenças alegando 

violação de liberdade religiosa. Neste momento Leary se declarava um swami, título 

hindu que provém do sântrico. (ROSZAK, 1972). Novamente verificamos a presença 

de uma religiosidade voltada ao oriente. Mesmo tendo enfrentado problemas com a 

justiça, Leary continua propagando suas ideias e o uso de LSD, através de ritual 

religioso, do qual Roszak deposita desconfiança o tempo todo. Fato é que para os 

jovens que cada vez mais aderiam a contracultura, e com ela aderiam ao uso de 

substancias psicoativas, ilegais ao viés da justiça, era conveniente considerar que o 

uso de LSD seja via ciência, seja via religiosidade, fosse respaldado de forma 

positiva. Neste sentido, Leary se torna um real guru destes jovens. 

Aldous Huxley (1894 – 1963), escritor de romances e ensaios, nascido na 

Inglaterra, viveu na Itália em períodos de repressão por Mussolini, e a partir de 1934 

mudou-se para os Estados Unidos onde viveu até sua morte. Em 1932 publicou o 

romance futurista Admirável Mundo Novo, após longo período vivendo no regime 

fascista italiano. O romance traz uma crítica ao autoritarismo do Estado como 

repressor de liberdades individuais, numa sociedade de castas onde tudo é 

programado.  

Mais tarde, Huxley foi um dos grandes defensores do uso de LSD e outras 

substâncias que traziam alterações mentais, como a mescalina. Para Huxley, 

especialmente em uma sociedade repressora, o cérebro filtra a realidade como uma 

forma de proteção. O uso destas substâncias de forma responsável poderia 

promover a passagem de percepções que naturalmente seriam filtradas. E foi assim 



27 
 

que ele resolveu escrever o ensaio As Portas da Percepção em sob efeito de 

mescalina. Como cita Roszak, para Huxley “os alucinógenos deveriam funcionar 

como uma lupa que permitisse o estudo das camadas nebulosas da consciência” 

(ROSZAK, 1972, p.164).  

Com estas obras e conceitos, Huxley acaba por influenciar de forma 

demasiada a contracultura dos anos 1960. Um exemplo foi a influência do livro As 

Portas da Percepção (The Doors of Perception) para o nome da banda The Doors, 

ícone da contracultura. Seu rosto também aparece na capa do disco dos Beatles 

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. A crítica que Roszak faz à pratica 

contracultural sobre as ideias de Huxley, é que nas mãos dos jovens o LSD acabou 

se tornando superficial, não promovendo nada além de uma viagem mental, um 

anseio vazio, sem de fato ser utilizado para atingir níveis de percepção de forma 

produtiva. (ROSZAK, 1972) 

Ken Kesey (1935 – 2001), escritor de romances e novelas estadunidense foi 

uma espécie de elo entre a Geração Beat da década de 1950 e o movimento hippie 

da década de 1960. Uma de suas grandes obras foi o romance Um Estranho no 

Ninho de 1962. Kesey participou de experimentos com LSD realizados pela CIA, 

ainda da década de 1950, e já nos anos 1960 foi o criador do “teste do ácido”. 

Segundo Roszak esta prática consistia em distribuir LSD de forma indiscriminada em 

locais onde se ouvia rock, entretanto não passando de momentos de diversão, 

atingindo apenas o estético e o lúdico (ROSZAK, 1972). Vale colocar que na visão 

de Roszak as experiências psicodélicas tem importância como possibilidades de 

estudo da mente, porém nunca como ócio. 

Paul Goodman (1911 – 1972), psicoterapeuta, escritor novelista e ativista 

político. Goodman, diferente dos personagens citados anteriormente, era adepto da 

Gestalt, linha da psicologia que diverge da psicanálise freudiana, onde “as 

percepções não são impressões fragmentárias estampadas pelo mundo ‘objetivo’ na 

cera passiva dos sentidos, e sim totalidades criadas por uma estranha e bela 

colaboração entre o objeto e o sujeito da percepção (ROSZAK, 1972, p.191). 

Roszak demonstra que a Gestalt de Goodman intersecciona a psicologia ao 

misticismo. A contestação do princípio de realidade da classe média americana 

precedeu e influenciou a contracultura, onde a tecnocracia seria a causa de 
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repressão da espontaneidade, autorregulação e impulsividade, comportamentos que 

encontramos nas crianças e que passam a ser rejeitados na vida adulta.  

Suas experiências com a psicologia o levou ao sucesso das histórias e 

personagens em suas novelas. Goodman agradou a juventude de forma geral, tanto 

àqueles ligados a esquerda política, como os contraculturais. Em seu ativismo 

política, teórico da democracia participante com uma inclinação ao anarquismo. Da 

mesma forma as ideias de reestruturação da sociedade para uma propensão à vida 

comunitária influenciou o estilo de vida da boemia beat e hip. 

Andy Warhol (1928 – 1987), personagem de grande importância para a pop-

art, foi também artista plástico, cineasta e empresário estadunidense. Na música, 

Warhol empresariou o primeiro disco do Velvet Undergroud que tinha Lou Reed 

como letrista e cantor assumidamente fã de Ginsberg colocou no disco temas 

polêmicos como drogas, prostituição e sadomasoquismo, o que fez com que o disco 

fosse banido de muitas lojas. Da parte de Warhol entrou para a história sua arte para 

a capa do disco que traz uma banana.  

Warhol através de sua arte pop influenciou a música e um novo 

comportamento quando a contracultura do primeiro mundo parecia entrar em 

decadência. Um novo estilo de rock foi criado denominado Glam/Glitter Rock e 

rapidamente difundido através de artistas como Lou Reed, David Bowie e Iggy Pop, 

figuras de estéticas andrógenas que davam voz também a liberdade da cultura gay, 

como demonstra Goffman e Joy: 

O glam rock era parcialmente baseado no estilo de rock pré-hippie da 
subcultura Mod dândi inglesa de meados dos anos 1960, e músicos como 
David Bowie e Marc Bolan abandonaram as longas jams musicais populares 
entre os músicos hippies em benefício da música pop efervescente e bem-
construída... O crescimento da cultura gay foi outra influência... saídos do 
armário e ostentando isso devolviam uma sensação de audácia, novidade, 
sensualidade e alegria a uma contracultura que tinha se tornado amarga e 
ranzinza durante seu período revolucionário (GOFFMAN e JOY, 2007, 
p.341) 
 

Warhol influenciou uma nova possibilidade musical e estética para o rock que 

inicia a década de 1970 com muita força, após a dissolução dos Beatles e num 

momento em que muitos autores colocam como o fim do sonho contracultural dos 

jovens hippies de mudar o mundo. 
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Estes autores aqui citados tiveram influência direta na contracultura da 

década de 1960 que explodiu no primeiro mundo, em especial nos Estados Unidos e 

respingou por todas grandes cidades por todo o planeta, inclusive nos países em 

desenvolvimento (chamados na época de terceiro mundo) e até nos comunistas 

(chamados na época de segundo mundo). Eles ratificavam os ideais e os modos de 

vida dos jovens que contrariavam seus pais e a tecnocracia desenvolvida pós 

segunda guerra mundial. Fizeram com que o sonho de mudar o mundo não 

parecesse utópico, e levaram a prática a contracultura através de atitudes que 

veremos a partir de agora. 

 

1.2 – A contracultura na prática 

Na década de 1950 o mundo vivia um momento pós-Segunda Guerra Mundial, 

iniciando-se a disputa por hegemonia e desenvolvimento intitulada Guerra Fria. 

Como salienta Muggiati (1985), a Segunda Guerra acabou, mas o medo continuou. 

Em 1949 os Estados Unidos souberam que a União Soviética tinham desenvolvido a 

bomba atômica e em seguida o país mais populoso do mundo, a China, tornou-se 

comunista. No começo da década de 1950 os Estados Unidos estavam envolvidos 

na Guerra da Coréia onde morreram 33.629 estadunidenses.  

Ao mesmo tempo a tecnocracia americana dava a ideia de que ali a 

tecnologia e a prosperidade estavam em alta, onde as famílias teriam possibilidades 

de ter filhos e dar-lhes uma boa vida. Assim surgiu a geração baby boom. 

a retomada dos casamentos e dos nascimentos e o ideal da classe média 
de ter muitos filhos era estimulado pela certeza de que estas crianças 
desfrutariam eternamente de alimentação farta, casas confortáveis, boas 
escolas, gasolina barata e energia ilimitada. Os bebês deste boom seriam 
os adolescentes dos anos 60, cidadãos da nação Woodstock. (MUGGIATI, 
1985, p.9/10) 
 

Ao longo da década de 1960, muitos acontecimentos foram importantes para 

a explosão da contracultura que data da segunda metade da década. Entretanto as 

primeiras ideias e formulações teóricas, como já vimos antecedem esta década. A 

partir de agora veremos como estas formulações teóricas saíram do papel e deram 

lugar à prática de milhares de jovens anônimos, em busca de uma essência 

libertadora sobre a repressão da tecnocracia. 
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Esta essência começará a aparecer de forma evidente nos movimentos como 

os Beatniks, ainda na década de 1950 e refletirá posteriormente com os Hippies e 

seu no slogan Flower Power.  Segundo Pereira (1986), nos Estados Unidos iniciava-

se uma sociedade afluente e tecnocrática, com um grande volume de população 

jovem com uma educação liberal, e com um crescente número de universidades. O 

autor afirma que:  

Diante de tal sistema, altamente repressivo e massificante, uma das 
características essenciais de toda a contestação da juventude vai ser a 
ênfase na afirmação da individualidade, dado que, ao lado de outras marcas 
não menos importantes, vai afastar esta população jovem das formas mais 
tradicionais e disponíveis de luta política, aquela política “quadrada” e 
“careta” praticada, muitas vezes, por seus próprios pais. (PEREIRA, 1986, 
p.78) 
 

É neste contexto que vão surgir nos Estados unidos movimentos literários 

como a Geração Beat (Beat Generation) e posteriormente na música com o Rock 

and Roll. Como nos salienta Feijó e Santi (2012) sobre os Beatniks, estes se 

converteram: 

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 representava aquele 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... A influência dos beats entrou anos 60 a 
dentro influenciando artistas, escritores, cineastas, dramaturgos, jornalistas. 
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. (FEIJÓ e SANTI, 2012. p.09) 
 

 
 

FIGURA 1  
Cartaz com referência aos Beatnik’s evocando a liberdade. 

Fonte – Google 
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Carmo nos mostra que “ao rejeitar os valores burgueses, os beatniks 

valorizavam a espontaneidade, a natureza e a expansão da percepção, que 

alcançariam por meio das drogas, do jazz e das religiões orientais” (CARMO, 2010, 

p.28). O autor salienta ainda que “os escritores da chamada Beat Generation 

buscavam refletir sobre a multidão solitária, absorvida pela ânsia de segurança, pela 

submissão generalizada, pelo conformismo e pela necessidade de identificação com 

a imagem que a sociedade exige de cada um” (CARMO, 2010, p.29).  

Paralelamente à literatura, na música uma revolução começava a aparecer, 

ainda na primeira metade da década de 1950 e explodiria na segunda metade: O 

Rock and Roll. Apesar do estilo ser uma fusão de outros como Rhythm & Blues e o 

Country and Western, logo ele adquire características muito próprias que iam além 

da inovação musical, formando uma nova estética ganhando forte notoriedade, 

especialmente pelos jovens. Em 1954 tínhamos as primeiras gravações profissionais 

de Elvis Presley e de Bill Haley e seus cometas. Quase que concomitante 

apareceram outros nomes como: Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Chuck Berry, Little 

Richard, entre outros. 

As letras retratavam problemas cotidianos aos jovens: “como é chato ser 

adolescente, os adultos não sacam nada, as relações humanas são cheias de grilos, 

espinha na cara é um atraso na vida, bom é dirigir um carrão a toda velocidade, mas 

a melhor coisa que existe no mundo é mesmo o rock’ n’ roll” (MUGGIATI, 1985, 

p.18). É certo que o rock da década de 1950 revolucionou o cenário musical 

mundial, não só pelas rádios, mas também em trilhas de filmes com o 

comportamento rebelde de Marlon Brando e James Dean, que alcançavam muitos 

países além dos Estados Unidos. As temáticas deste novo estilo ainda não 

possuíam um engajamento político, mas já dava aos jovens uma sensação de 

liberdade. 

Eis que chega a década de 1960, e a hegemonia dos Estados Unidos se 

consolidava de vez. Sua cultura era exportada mundo a fora através do cinema, da 

música e das empresas multinacionais. Em plena Guerra Fria o desenvolvimento 

armamentista (incluindo o nuclear), a conquista espacial e as intervenções militares 

em guerras como do Vietnã, objetivavam demonstrar ao mundo seu poderio 

(GUIMARÃES, 2012).  
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Neste momento a tecnocracia estadunidense que já era vista com 

descontentamento pelos Beatniks, ganha ainda mais visibilidade, e assim vários 

grupos passaram a contestá-la, como os de esquerda, os ligados a direitos civis e 

humanos como feministas e raciais, e a contracultura. Em comum, tinham como 

inimigo a tecnocracia e o moralismo estadunidense que segregava e alienava, onde 

apesar de cada grupo ter demandas próprias, acabavam por criar um elo entre eles. 

Como demonstra Carmo: “A contracultura foi extremamente solidária a toda e 

qualquer manifestação de grupos étnicos ou culturais que se sentissem na situação 

de marginalidade ou exclusão diante da opulência e opressão da sociedade 

capitalista”. (CARMO, 2010, p.53) 

Na virada da década de 1950/1960 a explosão do Rock and Roll começa a 

perder força e “o estilo tinha sido copiado e diluído por empresas que lançaram mão 

de jabá para impor seus ídolos adolescentes pré-fabricados no topo das listas de 

música pop (GOFMANN e JOY, 2007, p.285). Neste momento novos ritmos e formas 

poéticas começam a aparecer. Um outro estilo ligado ao rock, com caráter folclórico 

do interior dos Estados Unidos, o Folk, começa a ganhar ascensão. Além da 

diferença melodiosa, o fator mais marcante foram as letras de protesto.  

Em 1960 Joan Baez grava seu primeiro disco depois de se destacar no 

festival folk de Newport. Em 1961 surge o grupo Peter, Paul & Mary no mesmo 

estilo, lançando o primeiro disco em 1962. Em 1961 um jovem garoto grava seu 

primeiro disco também lançado em 1962: Bob Dylan. Na sequência do primeiro 

trabalho, com vendagem discreta, Dylan lança a canção que se tornaria porta voz 

dos jovens descontentes com o sistema: Blowin’in the Wind (MUGGIATTI, 1985). 

Uma característica que chama a atenção sobre estes artistas foi que todos eles 

eram extremamente jovens. 
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FIGURA 2 

Bob Dylan e Joan Baez em 1963 
Fonte - Google 

 

Neste momento a música deixa de ser somente um ritmo dançante que trazia 

uma nova estética, e passava a dar voz aos movimentos questionadores aos 

Estados Unidos. Autores como Muggiatti e Goffman & Joy nos apontam que 

concomitantemente na Inglaterra um forte movimento político ganhava força 

contestando temas como a corrida armamentista e as distinções de classe. O rock 

americano chegou com mais força na Inglaterra no início da década de 1960 quando 

muitos jovens ingleses montavam suas bandas ainda de maneira reservada. 

Entretanto não demoraria para o rock inglês ganhar a mídia, o público e se 

internacionalizar, inclusive ganhando os Estados Unidos. 

Certamente a banda inglesa que tomou a linha de frente, ganhando 

aclamação não só na Inglaterra como nos Estados Unidos e rapidamente o mundo 

todo foram quatro jovens de Liverpool: Os Beatles. Dentre as várias versões de 

como surgiu o nome da banda, é forte a ideia de que além da palavra beat evocar 

batida/ritmo, há também a influência dos beatniks rebeldes americanos. Goffman e 

Joy nos mostram que: 

No início de 1964, o pop rock energético e frívolo dos Beatles, que já se 
transformava em mania entre os fãs na Inglaterra, explodiu nos Estados 
Unidos. Era a beatlemania, e enquanto as garotinhas se debulhavam e se 
molhavam, toda a população adulta dos Estados unidos momentaneamente 
parou de se preocupar com os comunas e passou a se preocupar com o 
cabelo. (GOFMANN e JOY, 2007, p.286) 
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        FIGURA 3 
The Beatles em 1964 
     Fonte - Google 
 

Com o sucesso dos Beatles no território estadunidense a beatlemania estava 

consolidada como um fenômeno na mídia, no comportamento dos jovens e na 

preocupação dos adultos. Na sequência dos Beatles, outra banda inglesa ganhava 

os Estados Unidos, com um ar de rebeldia mais acentuado: os Rolling Stones. Neste 

momento se consolida a chamada “Invasão Britânica”, nome dado ao sucesso com 

que as bandas da Grã Bretanha fizeram nos Estados Unidos e em todo mundo a 

partir de 1963. Além das citadas podemos destacar outras como The Who, The 

Animals, The Yardbirds, The Kinks e mais no final da década Pink Floyd e Led 

Zeppelin. 

 Os Estados Unidos não ficaram atrás e a partir da segunda metade de 1960 

surgiram bandas e cantores que se eternizaram na importância do rock e da 

contracultura. São exemplos The Doors, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Jimi 

Hendrix, Velvet Underground, entre diversas outras que tomariam os palcos dos 

grandes festivais norte-americanos que consolidaram o auge e a essência da 

contracultura através do movimento hippie. 

 Como salienta Carmo (2010): “Nos Estados Unidos, o movimento hippie, 

como porta-voz de uma geração, recusava a sociedade de consumo, a valorização 

do sucesso material, propunha a liberação sexual e, como pacifista, fugia à 

convocação para a Guerra do Vietnã” (CARMO, 2010, p.53). Com forte inspiração 
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da Geração Beat da década anterior, o movimento hippie foi a essência da luta 

contra a tecnocracia. O movimento que surge por volta de 1965 ganha força 

rapidamente transgredindo os valores da sociedade estadunidense em todos os 

sentidos: estéticos, artísticos, políticos e morais. 

 Os jovens questionavam o consumismo, a corrida armamentista, as guerras – 

em especial a do Vietnã –, a educação e a moral sexual. Carmo coloca que “três 

grandes movimentos marcavam a rebelião: a retirada da cidade para o campo, da 

família para a vida em comunidade e do racionalismo científico para os mistérios e 

descobertas do misticismo oriental e do psicodelismo das drogas” (CARMO, 2010, 

p.54).  

 
FIGURA 4 

Ônibus hippie sugerindo a vida em comunidade 
Fonte - Google 

 

Em 15 de Abril de 1967 uma passeata pela paz, e contrária à guerra do 

Vietnã foi um marco para a contracultura. Realizada em Nova Iorque, reuniu em 

torno de trezentas mil pessoas, a maior até então em prol da causa. Esta passeata 

contou com a presença de artistas, ativistas políticos, professores acadêmicos e 

uma imensidão de jovens hippies. Ocorrida na primavera do hemisfério norte, a 

passeata precedeu o Verão do Amor, que caracterizaria um movimento social onde 

se deu o ápice da contestação dos valores tecnocráticos em prol de um novo estilo 

de vida com novos valores.  

No verão da América Anglo Saxã de 1967, após o sucesso da passeata em 

Nova Iorque com número expressivo de participantes, os jovens passaram a 

concretizar os ideais que permeavam suas mentes e as comunidades hippies que já 
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vinham surgindo de forma discreta desencadearam por todos Estados Unidos 

adentrando o Canadá. O estilo alternativo era contrário ao sistema político e às 

guerras. Com os lemas de paz e amor, e sexo, drogas e rock and roll, pregavam a 

livre expressão da sexualidade, e tinham as artes, especialmente a música como 

porta voz do movimento.  

As drogas eram usadas como um facilitador do autoconhecimento, tendo 

como referências teóricos como Timothy Leary, Aldous Huxley, Allen Ginsberg, Alan 

Watts e Ken Kesey. A psicodelia entra em cena associando o uso de LSD às 

viagens musicais proporcionadas pelo contagiante Rock and Roll. Como nos cita 

Salem: 

O culto às drogas... é advogado como um procedimento por meio do qual o 
indivíduo é capaz de atingir o autoconhecimento, experimentar novas 
sensações e alcançar a autoliberação. Os movimentos de contracultura, por 
vezes acusados de apolíticos ou antipolíticos em função de seu desprezo 
pelas formas tradicionais de participação política (como partidos ou 
sindicatos), reclamam o sentido eminentemente político de suas ideias e 
práticas. O argumento funda-se na premissa de que uma verdadeira e 
duradoura transformação da sociedade exige, para além de alterações na 
sua base material, uma revolução nos costumes e nas mentalidades. 
(SALEN, 1991, p.69) 
 

No ano de 1967 os Beatles entram numa nova fase estética e musical. 

Referências ao misticismo oriental e alusão às drogas aparecem nas músicas. As 

imagens de garotos comportados dão lugar a roupas coloridas e os cabelos 

penteados passam a crescer. Assim foi lançado o álbum Sgt. Pepper’s Lonely 

Hearts Club Band, que como cita Pereira (1985) foi um “verdadeiro marco na história 

dos Beatles, que praticamente inaugura a era do experimentalismo eletrônico na 

música popular contemporânea... cuja faixa Lucy in the Sky whit Diamonds trazia as 

iniciais LSD” (PEREIRA, 1985. p.89). A famosa capa colorida traz a ilustração de 

inúmeras personalidades junto à banda: 
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FIGURA 5 

Capa do disco dos Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
Fonte - Google 

 

Neste mesmo ano nos Estados Unidos se inicia a era dos festivais hippies. O 

estado da Califórnia foi a porta de entrada destes. Em janeiro de 1967 ocorreu o 

festival Human Be-In atraindo entre vinte e trinta mil pessoas, e é tido como pioneiro. 

Na sequência, após a passeata pela paz e já em pleno verão do amor se deu o 

Festival de Monterey. Inúmeros expressivos artistas como Jimi Hendrix, The Who, 

Jefferson Airplane entre mais de trinta bandas se apresentaram de graça para que a 

renda fosse remetida a instituições de caridade. Estima-se que mais de sessenta mil 

pessoas compareceram nos três dias de festival. 

Assim, no ano de 1968 os Estados Unidos viviam uma onda hippie que 

invadiu o tomou conta de todo o país, como demonstra Carmo: 

Em 1968, muitos jovens acreditaram na possibilidade de tornar realidade o 
sonho de um mundo novo. Dar um basta às ideias e modos de vida 
herdados de gerações anteriores: a discriminação racial, o autoritarismo, o 
consumismo, o trabalho alienado, a guerra e, com ela a corrida 
armamentista... A recusa radical da juventude aos valores convencionais 
entrava em cena com grande alarde. Cabelos longos, roupas coloridas, 
misticismo oriental, muita música e drogas. Uma série de manifestações 
culturais novas refletiam e provocavam novas maneiras de pensar, modos 
diferentes de compreender e de se relacionar com o mundo e com as 
pessoas. (CARMO, 2010, p.51) 
 

Muitos movimentos ocorriam ao mesmo tempo ao longo do mundo em 1968, 

onde embora grande parte não diretamente ligados à contracultura, vale citar a fim 
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de demonstrar que o planeta vivia um turbilhão de tensões. Na Tchecoslováquia a 

Primavera de Praga promovia uma tentativa de liberação política contra a 

dominação soviética. Na Espanha, Itália e Alemanha universidades foram ocupadas 

por estudantes. Em Berlin houve uma grande manifestação estudantil contra a 

Guerra do Vietnã. Na França um movimento revolucionário que começou com uma 

greve geral dos trabalhadores, ganhando importante adesão dos estudantes agitou o 

país no movimento que ficou conhecido como “Maio de 68”. No México 48 

estudantes foram mortos num ataque do exército em uma manifestação. E no Brasil 

foi implementado o Ato Institucional Número 5 (AI-5) que fechou o Congresso 

Nacional, restringindo direitos constitucionais e instaurando uma severa censura.  

Já nos Estados Unidos é morto o líder ativista do movimento dos direitos civis 

negros Martin Luther King tal como o senador candidato à presidência Robert 

Kennedy. No início de 1968 a ofensiva estadunidense ao Vietnã se intensificou 

invadindo cidades como Saigon e matando milhares de civis, o que levou a uma 

grande manifestação estudantil na Universidade de Columbia em Nova Iorque. Em 

outubro os Estados unidos anunciam que vão enviar mais 24.000 soldados ao 

Vietnã. Assim, a guerra que já era um dos principais fatores de contestação do 

movimento contracultural se torna ainda mais forte, com muitos jovens recusando a 

convocação de ir à guerra. 

Com a contracultura consolidada, em agosto de 1969 se deu o maior festival 

musical até então, o Woodstock, levando 32 bandas ao palco para um público em 

torno de meio milhão de pessoas. Durante três dias muitos dos maiores nomes do 

rock que energizava os hippies se apresentaram como Jimi Hendrix, Janis Joplin, 

Jefferson Airplane, The Who, Santana, Joe Cocker e Joan Baez. Seguindo a mesma 

filosofia dos outros festivais, apesar do contingente de pessoas, de complicações 

com o trânsito e de acesso ao próprio festival, cuja entrada acabou por ser liberada, 

o festival foi pacífico e deu a impressão da realização da utopia contracultural de 

uma nova sociedade. 
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FIGURA 6 

Hippies no festival Woodstock 
Fonte - Google 

 

Nesse sentido verificamos como o Woodstock vai ao encontro da colocação 

de Feijó (2009):  

contracultura não significava um movimento antiintelectual, a favor da 
ignorância, mas contra a cultura dominante, a favor de uma nova cultura 
alternativa. No plano estético, o importante papel desempenhado pela 
música através da enorme inventividade e talento de várias bandas, 
cantores e guitarristas que se revelaram através do rock. (FEIJÓ, 2009, 
p.21) 
 

A era dos festivais pacíficos que aparentavam viabilizar o sonho de um novo 

mundo começou a se desmanchar quatro meses após o Woodstock. Após uma 

turnê lucrativa dos Rolling Stones pelos Estados Unidos, a banda resolveu financiar 

um festival na Califórnia, estado com tradição em festivais e alta concentração de 

hippies. O festival de Altamont novamente contou com grandes nomes como 

Jefferson Airplane, Santana além dos Rolling Stones, e teve cerca de trezentos mil 

pessoas (MACIEL, 1973). 

Porém desta vez a paz deu lugar a um festival marcado por tragédias. A 

começar pelo palco pequeno em um vale onde os espectadores se espremiam. Para 

a segurança do festival os Stones chamaram os Hell Angel’s, um grupo de 

motoqueiros, em troca de cerveja gratuita. No dia de encerramento alguns tumultos 

começaram a surgir, e um dos seguranças foi derrubado. Como revide os Hell 
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Angels partiram para agressão contra o público onde até o integrante do Jefferson 

Airplane, Marty Balin foi agredido, o que fez com que a banda seguinte Grateful 

Dead resolvesse não mais se apresentar.  

Os Rolling Stones acabaram antecipando a apresentação e durante uma 

música, um desentendimento de um jovem negro de 18 anos com um dos Hell 

Angels fez com que o jovem buscasse uma arma. Um dos seguranças ao perceber 

esfaqueou o jovem, e a confusão se intensificou ainda mais fazendo com a que 

música fosse interrompida. O balanço final do festival foi de quatro mortes e o 

começo do fim de um sonho. Nas palavras de Maciel (1973) “aquele sonho colorido 

não poderia durar para sempre e, na falta de novas felizes confirmações, Altamont 

foi ressuscitada com seus sombrios significados, como um despertar cruel para a 

dura realidade” (MACIEL, 1973, p.118) 

E assim de forma significativa a década de 1960 se encerra com este triste 

fato, que começou a por em cheque a viabilidade da contracultura. “Mas, com todas 

suas contradições, estes e outros festivais de música foram, talvez, os grandes 

momentos de atualização da utopia da contracultura: da transformação, da 

revolução aqui e agora” (PEREIRA, 1985, p.102). Maciel faz uma reflexão sobre a 

decadência da contracultura: 

À contracultura, acusam de ter sucumbido aos pecados mais graves que ela 
acusou no sistema: neurose, sadismo, violência e um egoísmo 
desesperado. Ao ser absorvida pelo consumo, servindo de assunto para 
jornais e televisões e enriquecendo promotores de festivais e as fábricas de 
discos... a contracultura teria sido irremediavelmente inoculada com os 
venenos mais letais do sistema que ela negou. (MACIEL, 1973, p.119) 
 

 Em 1970 importantes ocorrências no mundo do rock foram cruciais para o 

enfraquecimento da contracultura. A dissolução dos Beatles foi uma delas, 

acompanhada da frase de John Lennon “o sonho acabou”. Também a morte de 

Janis Joplin e de Jimmy Hendrix, grandes ícones do rock e dos festivais, com 

diferença de apenas duas semanas. Feijó coloca outros fatores como influentes ao 

fim da utopia hippie como: um massacre comandado pelo guru hippie Charles 

Manzon; a tragédia do festival de Altamont; a radicalização armada de alguns 

grupos hippies e a repressão no governo Nixon; a transformação da distribuição de 

drogas numa indústria global de narcotráfico; a absorção do estilo de vida a uma 

indústria da moda e da sociedade de consumo entre outros (FEIJÓ, 2009). 
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CAPÍTULO 2 – PARTICULARIDADES DA CONTRACULTURA BRASILEIRA 

 

 Ao entender como se criou a contracultura nos Estados Unidos, a influência 

britânica e a realidade dos países de primeiro mundo que permeavam os fatores 

para sua ascensão verificaremos agora como era a realidade brasileira concomitante 

à turbulência contracultural e suas importantes diferenças que fizeram com que 

nossa contracultura tivesse aspectos muito próprios. 

 Começamos pela geração baby boom pós segunda guerra mundial. Este 

termo é relacionado diretamente à crescente taxa de natalidade associada ao 

próspero desenvolvimento estadunidense, que dada a tranquilidade econômica fazia 

com que os casais optassem por ter filhos. No Brasil esta realidade não era 

condizente, pois apesar de termos uma alta taxa de natalidade na época não estava 

associada aos mesmos fatores tampouco ao fim da Segunda Guerra. 

 Esta geração baby boomers viveu constantemente com a tensão da Guerra 

Fria, dada pela corrida armamentista e espacial entre os chamados primeiro mundo 

constituído pelos países capitalistas e o segundo mundo constituído pelo bloco 

socialista. Já o Brasil, como a maior parte dos países abaixo da linha do Equador 

pertencia ao chamado terceiro mundo, também denominado país subdesenvolvido. 

Apesar do drama mundial vivido pelo medo do desenvolvimento de armas químicas 

com potencial de destruir o planeta, no Brasil esta sensação era menos intensa que 

nos países mais diretamente ligados à Segunda Guerra mundial. 

 É relevante lembrar que no início da década de 1950 quando nos Estados 

unidos surgiriam os Beatniks, o país já possuía 64% da população em áreas 

urbanas, enquanto o Brasil ainda era essencialmente rural com exatamente o 

inverso: 64% da população no campo. Em 1960, década em que a música se 

desencadearia para o surgimento da contracultura, os Estados Unidos já tinham 

70% da população morando em cidades, enquanto o Brasil ainda tinha sua maioria 

no campo com apenas 45% em áreas urbanas. A região sudeste era a única que já 

tinha a maior parte da população em cidades com 57%. Os gráficos a seguir 

demonstram a diferença das taxas de urbanização entre os dois países: 
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FIGURA 7 

Urbanização Brasileira e Americana entre 1940 e 2010 
      Fontes: IBGE e USDA 

 

 Três fatores são importantes nesta diferenciação. O nível de desenvolvimento 

relacionado à taxa de riqueza da população e seu nível de vida, a taxa de 

escolarização e de jovens no ensino superior e o acesso da população às mídias e 

tecnologias.  

O primeiro fator é de total importância para este trabalho, pois se levarmos 

em conta que Roszak na obra que consagrou a terminologia “contracultura” a 

relaciona diretamente à tecnocracia e à revolta dos jovens a esse sistema, essa 

causa não pode ser ligada à contracultura brasileira. Enquanto os Estados Unidos 

viviam um momento de forte desenvolvimento econômico, se consagrando como 

principal potência mundial o Brasil apresentava uma estrutura frágil do ponto de vista 

econômico, tecnológico e educacional. 

Como vimos no capítulo anterior, Roszak atribui a contracultura a um número 

excessivo de jovens com oportunidade de terminar o segundo grau escolar e ir para 

as universidades sem a responsabilidade do trabalho formal, o que criou uma 

geração de adolescentes tardios e rebeldes. Já no Brasil em 1950 metade da 

população acima dos 15 anos ainda era analfabeta, em 1960 39,5% e em 1970 

33,1%, como verificamos no gráfico: 
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FIGURA 8 
Redução das taxas de analfabetismo no Brasil entre 1950 e 1970 

Fonte: Lourenço Filho M. B. (1970) 
 

 Em 1960 a taxa de escolarização da população ainda era de 33% e em 1970 

era de pouco mais da metade da população de 5 a 19 anos: 

 

FIGURA 9 
Taxa de Escolarização brasileira entre 1950 e 1970 

           Fonte: IBGE 

 

Outro dado relevante é que das crianças que ingressaram na primeira série 

do ensino primário em 1961(33% da população total de crianças e jovens) chegaram 

ao nível superior apenas 5,6% onze anos depois como mostra o gráfico a seguir:  

 

FIGURA 10 
Taxa de evasão escolar brasileira entre 1961 e 1972 

Fonte: MEC 
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A dificuldade de acesso aos veículos midiáticos na década de 1950 e a 

primeira metade de 1960 não se restringia somente à população do campo, distante 

dos grandes centros. Mesmo quem morava nas cidades tinha difícil acesso aos 

veículos audiovisuais. O jornal impresso trazia as notícias do Brasil e do mundo, 

porém a revolução que surge na década de 1950 com a literatura Beat e o Rock and 

Roll de Elvis não chegaria tão fácil ao Brasil. Se possuir um toca discos na época já 

era uma raridade, o acesso a discos importados de artistas estrangeiros era ainda 

mais. Restava às rádios determinar o que os brasileiros iriam ouvir.  

 Apesar de na década de 1950 já termos canais de televisão como a Tupi e a 

Record, eram raros os brasileiros que tinham televisores. A programação era 

realizada ao vivo, sendo que não havia acesso aos conteúdos de fora. Já na 

segunda metade da década de 1960 a televisão, ainda em preto e branco, havia se 

popularizado. E a música foi um fator essencial para ela, pelas grandes audiências 

dos festivais da canção, do qual surgiram muitos nomes que veremos a seguir. 

 Em 1960 os discos de 78 rotações foram substituídos pelos Long Plays de 

vinil, de 33 rotações, e assim popularizados. Entretanto atrelado às condições 

econômicas da população, a popularização no Brasil foi restrita tanto na vendagem 

de discos, como nas opções. Muitos artistas e bandas que fizeram parte da geração 

do novo rock de 1960 ligados à contracultura e ao movimento hippie sequer foram 

lançados em disco no Brasil, ou foram lançados posteriormente. Os principais 

nomes como Beatles e Rolling Stones tiveram edições nacionais, muitas vezes 

diferentes das originais, entretanto bandas fundamentais para a psicodelia 

estadunidense como Jefferson Airplane não tiveram a mesma oportunidade.  

 Já nas rádios, a interferência do governo militar que tomou o poder em 1964 

fazia com que a música vinda de fora fosse inimiga do nacionalismo pretendido 

pelos militares. Além da interferência indireta que já havia, a partir do Ato 

Institucional Número 5 (AI-5), a censura proibia a veiculação de determinadas 

músicas nas rádios, muitas delas de artistas brasileiros considerados risco ao 

sistema. Para entender melhor a interferência da ditadura militar no Brasil em 

relação à contracultura, faremos um breve histórico das principais ocorrências.  
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2.1 – A DITADURA E SUA INFLUÊNCIA NOS MOVIMENTOS CONTRACULTURAIS  

 

Aqui não temos intenção de explanar sobre o golpe em si e seu contexto 

político, uma vez que já se dispõem de vasta literatura acadêmica, jornalística, 

histórica, entre outros, sobre o tema. Nossa intenção é iluminar como o golpe 

interferiu e alterou o cenário musical brasileiro. Fato é que no início dos anos 60 

surgiam centros culturais ligados à esquerda como o Centro Popular de Cultura 

(CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE). Este movimento tinha como um 

dos inspiradores o educador brasileiro Paulo Freire e apesar de surgirem através de 

um engajamento político de esquerda esclarecido, vinha ganhando a participação 

popular. Nele passaram músicos como Geraldo Vandré, Sérgio Ricardo e Carlos 

Lyra. Por sua ligação com a esquerda e suas denúncias sociais, o CPC acabou 

sendo dissolvido com o golpe militar de 1964: 

As ações mais prementes para o regime que sucederam de imediato ao 
golpe foram a supressão da esquerda radical e a desmobilização dos 
movimentos sociais e culturais populares nas cidades e no campo. Para 
artistas e intelectuais progressistas, uma das mais sérias consequências do 
golpe foi a interdição da UNE e do CPC. (DUNN, 2009, p.64) 
 

Se por um lado o CPC e a UNE foram destituídos, migrando parte deles para 

clandestinidade, um importante espaço de protesto que surge é o espetáculo 

Opinião. Acompanhado de manifesto, as canções eram alternadas com piadas e 

diálogos, com um claro posicionamento de oposição ao golpe e ao regime. 

Napolitano (2008) nos mostra como o Opinião inspirou diversas montagens teatrais 

que enfatizavam a música até 1966, do qual ele lista pelo menos quinze.  

A Ditadura Militar a partir de 1964 além de destituir os partidos de esquerda, 

passou a perseguir os movimentos mais organizados de trabalhadores, por vezes 

aprisionando seus líderes, torturando e até executando. Valores culturais e sociais 

como a afirmação do patriotismo, do catolicismo, da família tradicional e do 

anticomunismo, ganhavam força. Apesar desta nova ordem que se impunha, é 

importante ressaltarmos que na música houve uma contraditória liberdade artística 

entre 1964 a 1968, que se concentrava nos principais centros urbanos voltados ao 

público das classes média e alta. Como cita Napolitano: 

A estratégia do regime era simples: isolado, cantando para a classe média 
consumidora de cultura, o artista não era um perigo. Suas entidades 
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políticas de ligação com as classes perigosas, ou seja, os operários e 
camponeses foram dissolvidas, e restava ao artista engajado cantar para 
quem podia comprar sua arte. (NAPOLITANO, 2008, p.48) 
 

 Situação esta que já não condizia com a realidade de 1968. Os veículos de 

comunicação passam a ganhar força e popularidade, e a televisão passa a atingir a 

classe média. A música esteve muito ligada ao fator de audiência da época, que já 

contava com programas como Fino da Bossa, comandados por Elis Regina e Jair 

Rodrigues, e Jovem Guarda com Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia. 

Entretanto com os festivais da canção é que foram registrados os recordes de 

audiência, onde se mesclavam os estilos, muitas vezes em reais tons de confronto. 

Iniciado pela TV Excelsior em 1965, foi em 1966 com a TV Record que se atinge real 

popularidade. Este ano se destacam artistas como Geraldo Vandré, Chico Buarque 

e Jair Rodrigues, os dois últimos empatando na primeira colocação.  

Se em 1966 começam a ganhar força canções de protesto, em 1967 além das 

mensagens surge o impacto causado pelas inovações nas melodias, especialmente 

por Caetano Veloso e Gilberto Gil, ambos acompanhados por bandas de rock (Beat 

Boys e Mutantes respectivamente) fundindo diversos ritmos, inserindo guitarras 

elétricas mescladas com instrumentos clássicos nos arranjos do hoje consagrado 

músico e arranjador Rogério Duprat.  

“O ano de 1967 marcou o auge da popularidade da ‘arte engajada’ 
brasileira. No cinema, na música, no teatro, na televisão a impressão era de 
que o Brasil todo havia se convertido para a esquerda. Este fenômeno 
cultura contrastada com a realidade política do país, cada vez mais 
controlado por um regime que deixava clara sua disposição para ficar no 
poder, dissipando as ilusões daqueles que achavam que a ditadura era 
transitória”. (NAPOLITANO, 2008, p.59) 
 

 
FIGURA 11 

Gilberto Gil e os Mutantes no Festival da MPB de 1967 
Fonte - Google 
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Neste momento a arte em geral que era uma preocupação secundária, com a 

ascensão da mídia e a popularidade que passou a atingir as massas especialmente 

na música, esta passa a se tornar uma preocupação central do regime. Assim, em 

13 de dezembro de 1968 foi redigido o Ato Institucional Número 5 (AI-5). O AI-5 foi a 

culminância de uma série de decretos que cerceava a democracia, e que acabou por 

fechar o congresso nacional e suspender direitos constitucionais. Entre estes foi 

instaurada a censura, com o poder impeditivo, sobretudo perante aos veículos de 

informação. Assim foi atingida fortemente a imprensa, o cinema, o teatro, a literatura, 

e a música. Nomes conhecidos por críticas ao governo passaram a ser recebidos 

com duras vistas ao serem submetidos a ela. 

 

 
FIGURA 12 

Notícia da implementação do AI-5 pelo Jornal do Brasil 
Fonte - Google 

 

No ano seguinte artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gerado Vandré e 

Chico Buarque foram perseguidos e exilados do país. Esta abrupta interrupção e o 

real medo da população em geral e especialmente dos artistas em relação ao novo 

modelo faria com que muitos recuassem em relação à liberdade que passava a ser 

buscada. Outros passavam a viver na clandestinidade, ou a camuflar seus modos 

críticos de pensar. A efervescência musical vivida e sentida com movimentos que 

tinham seu lugar mais definido como o tropicalismo passou a perder força, e 

reapareceria na década seguinte com outras caras. 
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 Para nosso trabalho o AI-5 é importante por ser um período onde a censura 

atingiu diretamente os movimentos artísticos do qual iremos tratar. Com exceção do 

movimento tropicalista que antecedeu o AI-5, todos os movimento e artistas que 

surgiram na década de 1970 fizeram suas criações dentro de um regime 

extremamente rígido, e que muitas vezes ousaram questionar o sistema não só no 

caráter artístico, mas também no modo de vida, no modo de se vestir, buscando de 

alguma forma uma liberdade que não havia. Este vasto contingente de artistas pós-

tropicália é caracterizado como parte da contracultura brasileira que adentrou a 

década de 1970 como demonstraremos no capítulo seguinte. 

 Interessante a associação que podemos fazer deste período com as 

afirmações de Goffman e Joy sobre a contracultura: 

A maioria dos contraculturalistas acredita em absoluta liberdade para 
divulgar o conteúdo de suas mentes e imaginação. Não surpreende, 
portanto, que as contraculturas normalmente sejam submetidas a algum 
grau de perseguição. Quando uma contracultura nasce, a sociedade 
encontra estrangeiros em seu meio. Quebra de tabus, violação de normas, 
desafio a ideias sacrossantas: o espírito antiautoritário inerente à 
contracultura é uma ameaça potencial a qualquer ordem estabelecida. 
Normalmente se segue a eliminação. (GOFFMAN e JOY, 2007, p.56) 

 

 

2.2 – CAMINHOS E CARACTERÍSTICAS DA CONTRACULTURA BRASILEIRA 

 

 A partir dos diferenciais entre a contracultura estadunidense (e dos países 

desenvolvidos) com a nossa, tendo em vista as inúmeras particularidades 

apresentadas, verificamos que se em grande parte da literatura se trata a 

decadência da contracultura datada entre o fim da década de 1960 e início da 

década de 1970, esta característica não será a mesma do cenário brasileiro.  

 Em 1960 os acontecimentos e a moda estadunidense exportada não 

chegavam de imediato, e quando chegavam, a compreensão do fenômeno era no 

mínimo estranho a muitos olhares, incluindo aos de veículos de comunicação. É 

assim que em relação à música e sua atrelada estética comportamental verificamos 

que muito do que se passava nos Estados Unidos na segunda metade de 1950 

esteve presente no Brasil na primeira metade de 1960. Da mesma forma, muito do 

que se verificava nos Estados Unidos na segunda metade da década de 1960, 

esteve presente no Brasil na primeira metade de 1970. 
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 Um exemplo claro é o surgimento do Rock and Roll nos dois países. 

Enquanto o novo estilo musical surgia e se tornava um fenômeno de público na 

segunda metade da década de 1950 nos Estados Unidos, com Elvis Presley, Bill 

Haley, Chuck Berry e Jerry Lee Lewis, estilo também chamado de Rockabilly, no 

Brasil quase não se presenciou o estilo na década de 1950. Entretanto o Rock and 

Roll chegaria ao Brasil através do movimento da Jovem Guarda, que em muitos 

casos eram versões de sucessos americanos regravados com letras em português. 

 Como pioneiros do rock brasileiro estão os irmãos Celly e Tony Campello. 

Celly emplacou dois grandes sucessos em 1959 e 1960: Estúpido Cupido e Banho 

de Lua respectivamente. Entretanto foi em 1960 que saiu o compacto em 33 

rotações com ambas as músicas, que tornava o disco mais acessível. Ainda no final 

da década de 1950 encontramos outros artistas pioneiros como Golden Boys, Sérgio 

Murilo, Bolão e seu conjunto e The Rebels. Já na virada da década são inúmeras as 

bandas que traziam o ritmo do Rock and Roll ao Brasil, inicialmente em grande parte 

apenas instrumentais, ganhando ao longo da década cada vez mais letras em 

português. 

O principal destaque da Jovem Guarda foi Roberto Carlos, que apesar de ter 

gravado o primeiro compacto em 1959, estourou como “rei” do movimento a partir do 

seu disco de 1963, Splish Splash. A partir de 1964 faria dupla com Erasmo Carlos 

não só nos discos, mas também no programa de televisão também intitulado Jovem 

Guarda, que durou entre 1965 e 1968.  

Apesar da Jovem Guarda ser pioneira no rock brasileiro, ela normalmente é 

vista pelos autores que trabalham contracultura como alienada em termos políticos, 

onde apesar do ar de rebeldia juvenil, era considerada uma rebeldia superficial 

ligada à sociedade de consumo (NAPOLITANO, 2008).  De fato percebemos que se 

o rock nos Estados Unidos e na Inglaterra nos anos 1960 já caminhava contrário às 

normas e regras sociais, questionando o modelo econômico, o consumismo, abrindo 

espaço às comunidades e formas alternativas de vida, a Jovem Guarda 

normalmente é desassociada destas características. Autores já citados como Dunn, 

Favaretto e Napolitano costumam associar a Jovem Guarda a uma alienação 

política. Entretanto mais recentemente alguns autores passaram a questionar esta 

“alienação” como cita Pinheiro (2013):  

É possível observar que apenas recentemente a Jovem Guarda vem sendo 
estimada como um estilo criativo, dotado de características brasileiras, ao 
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contrário do que normalmente se verificava antes, quando Roberto Carlos e 
sua turma estavam relacionados à música descartável, alienada e ingênua, 
uma mera cópia mal feita de artistas estrangeiros. (PINHEIRO, 2013, p.31) 

 
 Não temos a pretensão de incluir a Jovem Guarda dentre a contracultura 

brasileira, mas a consideramos importante em dois sentidos. Primeiramente em 

termos sonoros, onde o novo estilo utilizando guitarra elétrica influenciaria mais 

tarde tanto o movimento tropicalista quanto as bandas de rock que, como 

demonstraremos, muitas acabaram bebendo na fonte da Jovem Guarda, ou até 

mesmo iniciaram suas carreiras acompanhando cantores deste movimento. Em 

segundo lugar em termos estéticos, onde apesar da alienação colocada por autores 

como Dunn, Favaretto e Napolitano, a rebeldia estava nas letras, ainda que esta 

fosse uma “rebeldia sem causa”. Esta rebeldia incluía um novo estilo 

comportamental, onde as roupas já não eram as mais corretas para a moral vigente, 

e os cabelos podiam começar a crescer, causando assim um choque na sociedade. 

 Porém o mais interessante para nós é verificar como o Rock and Roll dos 

Estados Unidos de 1950 é semelhante à nossa Jovem Guarda, em termos estéticos 

e de conteúdo. Como nos demonstra Muggiati sobre o rock estadunidense:  

o Rock inicial, apesar de chocar os padrões da época, não era 
revolucionário ou engajado. Entre seus temas principais figuravam convites 
à dança e ao amor (não necessariamente ao casamento), descrições de 
carros e garotas, histórias de colégios e dramas da adolescência, incitações 
e louvações à própria música (MUGGIATI, 1985, p.19/20). 
 

 Estas eram as mesmas temáticas encontradas em grande parte das canções 

da Jovem Guarda. Da mesma forma que verificamos esta semelhança entre o 

Rockabilly e a Jovem Guarda, com alguns anos de diferença, verificamos a 

influência do movimento contracultural e da invasão britânica da segunda metade da 

década de 1960 com grande ascensão no Brasil no início da década de 1970. 

Podemos verificar como exemplo o relato de Oswaldo Vecchione da banda Made in 

Brazil no artigo Vila Pompeia, a Liverpool brasileira de Ribas (2015): 

Se o Rock brasileiro nos anos 1960 estava muito associado à Jovem 
Guarda, as bandas que estavam surgindo na Pompeia tinham outro 
referencial. Oswaldo Vecchione em entrevista nos contou que apesar de 
considerar a Jovem Guarda um movimento importante para o Rock 
brasileiro, ele a vê como um “Pop Rock”. Enquanto na Jovem Guarda 
tinham mais influências de Neil Sedaka, Paul Anka, os músicos do Made in 
Brazil tinham a influência do Rock inglês, e de Norte Americanos como 
Chuck Berry e Jerry Lee Lewis. O referencial inglês das bandas da Pompeia 
fez com que o Rock brasileiro que até então era ligado à Jovem Guarda 
tomasse outros rumos, muito mais ao encontro do movimento contracultural 
que explodia no mundo no final dos anos 1960. (RIBAS, 2015, p.209) 
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 Assim, se no final da década de 1960 a Jovem Guarda já perdia sua força, 

muitas bandas de rock que passaram a surgir no final dos anos 1960 e 

especialmente no início da década de 1970 já possuíam o referencial contracultural 

tanto na música como no estilo. O movimento hippie apesar de ter similaridade com 

o movimento tropicalista, esta semelhança era muito mais visível nos próprios 

músicos que integravam a Tropicália, do que no público. O público que passou a se 

influenciar pela nova estética de ser e se vestir da Tropicália enfrentou muito cedo a 

mesma ruptura do movimento com a implementação do AI-5 e o exílio de seus 

representantes como Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

O movimento hippie como um aglomerados de pessoas anônimas, em busca 

de novos valores morais e de vida em comunidade irá aparecer de forma mais 

visível no Brasil no início década de 1970. É neste momento que começam a surgir 

comunidades hippies, sobretudo pela juventude onde muitas bandas e artistas de 

rock brasileiros vão servir de porta voz destes jovens. Assim, se a contracultura 

estadunidense teve seu ápice entre 1965 e 1970, percebemos que no Brasil este 

ápice não é concomitante. Os motivos para esta diferença temporal podem estar 

relacionados às diferenças vistas no começo do capítulo: em 1970 o Brasil passa a 

ser mais urbano que rural, a escolaridade e as universidades aumentam 

consideravelmente e o acesso às mídias e discos chegaram as classes menos 

elitizadas. 

Carmo nos aponta que “um dos desdobramentos da contracultura da década 

de 60, ocorrido no Brasil dos 70, foi certa opção pela vida simples, à margem dos 

valores da sociedade de consumo. Muitos jovens desejavam sair de casa, ser livres, 

sem as cobranças paternas” (CARMO, 2010, p.118). Da mesma forma Pinheiro nos 

mostra que: 

o modo de se vestir e de viver, os tabus enfrentados e as apresentações 
mal comportadas nos palcos demonstraram uma liberdade jamais vista até 
então. Porém estas novidades esbarraram na censura militar, no 
conservadorismo da sociedade e até mesmo no estranhamento por parte 
das gravadoras (PINHEIRO, 2013, p.14). 
 

Neste cenário várias comunidades foram montadas, muitas vezes pelos 

próprios músicos como os Novos Baianos que aderiram ao máximo esse estilo de 

vida. Também podemos citar como exemplo uma das primeiras comunidades 

hippies do Brasil em um sítio de Novo Friburgo (RJ) chamada Quiabo’s, fundada em 

1970. Lá foi filmada a primeira película hippie do Brasil intitulada É isso ai Bicho, 
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censurada na ocasião, com a trilha sonora da banda Spectrum que gravou o álbum 

Geração Bendita em 1971. Como cita Pinheiro (2013) sobre os hippies, “embora o 

movimento enfrentasse uma ‘ressaca’ e reformulação nos EUA, no Brasil a 

comunidade formada no sítio Quiabo’s em plena década de setenta se organizava e 

desenvolvia a ‘Geração Bendita’” (PINHEIRO, 2013, p.76). 

 
FIGURA 13 

Integrantes da comunidade Quiabo’s em Nova Friburgo 
Fonte - Google 

 

Temos ainda a comunidade hippie mais famosa e pioneira sendo a única que 

persiste até os dias atuais localizada na praia de Arembepe, na Bahia. O local ficou 

famoso pela passagem da cantora Janis Joplin em 1970, e posteriormente pelo Mick 

Jagger dos Rolling Stones. Muitos jovens no início dos anos 1970 deixaram os 

centros urbanos para se hospedar nesta e em tantas outras comunidades 

espalhadas pelo Brasil. Os que permaneciam nas cidades também tinham seus 

locais de encontros “onde esses remanescentes da contracultura se enturmavam 

para ‘trocar ideias’” (CARMO, 2010, p.119) 

Outro demonstrativo relevante de como o nosso movimento contracultural foi 

grandioso na primeira metade de 1970 são os festivais, que em proporções menores 

seguiram trajeto parecido com os estadunidenses. Aqui não estamos nos referindo 

aos festivais televisivos com caráter competitivo que de fato fizeram muito sucesso e 

foram muito importantes para muitos músicos, inclusive da contracultura, com 

destaque para os tropicalistas. Referimos-nos a festivais presenciais, sem 

rivalidades musicais, mais ao encontro dos exemplos dos Estados Unidos. Por lá a 
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ascensão se deu de janeiro de 1967 com o Human Be In até dezembro de 1969 com 

Altamont, durante três anos.  

Já no Brasil de 1971 a 1975 também tivemos nossos festivais, datando o 

último ano como o mais importante tal como foi o ano de 1969 nos Estados Unidos. 

No caso brasileiro vale ressaltar que a época era de total repressão, ficando uma 

incógnita se os festivais realizados teriam um público maior caso não estivéssemos 

no regime militar. 

A interferência militar fica clara já na primeira tentativa de se realizar um 

grande festival. Era o festival de Guarapari (ES), em fevereiro de 1971 que teria o 

apoio da prefeitura e do estado. Segundo o site de música whiplash, o festival foi 

proibido pelo governo militar, e os organizadores resolveram mantê-lo sem este 

apoio, com um ar de clandestinidade. Muitos veículos midiáticos acabaram acatando 

a ordem militar e a polícia tentou impedir vários hippies de chegarem ao festival. O 

público foi muito abaixo do esperado. Ainda assim, com sérias dificuldades o festival 

aconteceu com cerca de 70% dos artistas esperados como os Novos Baianos, Som 

Imaginário, A Bolha, Erasmo Carlos, Gonzagão, Naná Vasconcelos e Gal Costa. 

 Interessante notar a presença híbrida de artistas que não eram 

essencialmente do Rock and Roll como no caso norte americano, mas que de 

alguma forma estiveram ligados à nossa contracultura, também híbrida em maior ou 

menor proporção ao longo do Brasil como veremos mais adiante. 

Em outubro de 1972 aconteceu o festival Dia da Criação em Duque de Caxias 

(RJ) no estádio municipal Duque de Caxias. Com um público de cerca de duas mil 

pessoas o festival contou com O Terço, Módulo 1000, Milton Nascimento e Som 

Imaginário, Liverpool, Jard’s Macalé, Sá, Rodrix e Guarabira entre outros.  
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FIGURA 14 

Cartaz de divulgação do festival Dia da Criação 
Fonte - Google 

 

Em 1973 o festival Phono73 – O canto de um povo teve importante 

repercussão, especialmente pelo cerco da censura em torno. Realizado no Anhembi 

em São Paulo, o festival foi promovido pela gravadora Phonogram, e contou com 

diversos artistas do selo. Apesar de idealizado por uma gravadora, destacamos sua 

importância por trazer novamente à tona artistas que haviam sido exilados após o 

AI-5 como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Os dois últimos tiveram os 

microfones cortados quando começaram a melodia de Cálice, música que havia sido 

proibida pela censura de ser tocada no festival. Como diferencial dos Festivais da 

Canção o Phono73 não tinha caráter competitivo, tal como todos os Festivais aqui 

relacionados à nossa contracultura. 

Nomes já bem conhecidos também participaram do Phono73 como Mutantes, 

Rita Lee já fora dos Mutantes, Gal Costa, Maria Bethânia, Ronnie Von, Erasmo 

Carlos. Entretanto damos ênfase a artistas que não tinham o mesmo prestígio ou 

que estavam surgindo e que repaginaram a nossa contracultura como Raul Seixas, 

Sergio Sampaio, Jorge Mautner, Luiz Melodia e Jard’s Macalé. Muitos desses 

artistas fizeram lançamentos neste ano onde a importância para nossa história 
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cultural e contracultural está registrada no livro: 1973, o ano que reinventou a MPB – 

A História por trás dos discos que transformaram a nossa cultura, organizado por 

Célio Albuquerque. Como salientado na contracapa:  

Em 1973 a Bossa Nova, a Jovem Guarda e a Tropicália já não eram 
novidade. Com o fim da Era dos Festivais (1965 – 1972) havia a sensação 
de que a música brasileira cairia em um abismo. Entretanto, nesse exato 
momento a Música Popular Brasileira une tudo isso com outros ingredientes 
e se releva mais viva do que nunca. 1973 reverte as expectativas e 
reinventa a MPB. (ALBUQUERQUE, 2013, contracapa) 
 
 

 
FIGURA 15 

Capa do disco do Festival Phono73 
Fonte - Google 

 

Se nos Estados Unidos no ano de 1969 se deu o ápice dos festivais, 

destacamos este ápice no Brasil no ano de 1975. As proporções foram sem dúvidas 

menores, mas as características dos festivais deste ano são muito semelhantes as 

dos festivais estadunidenses, a ponto do Festival de Águas Claras ficar conhecido 

como o Woodstock Brasileiro.  

Ocorrido em janeiro de 1975 em Iacanga, interior de São Paulo, o Festival de 

Águas Claras contou com um público de mais de quinze mil pessoas durante três 

dias de festival. A atmosfera ligada à natureza e ao clima de paz e amor remete 

diretamente a tentativa de se realizar no Brasil um festival correspondente ao 

Woodstock, o que lhe trouxe o apelido de Woodstock Brasileiro. O clima pacífico, ao 

som de Rock and Roll, drogas e nudez marcou o festival, que voltou a ter novas 

edições a partir da década de 1980. Menos híbrido que os anteriores, as bandas e 
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artistas em sua maioria eram mais ligados ao Rock and Roll e ao rock progressivo. 

Dentre as bandas de destaque estavam Mutantes (apenas com Sergio Dias dentre 

os membros originais), Som Nosso de Cada Dia, Terreno Baldio, Moto Perpétuo e O 

Terço. O festival ainda contou com os intitulados Malditos, Jorge Mautner e Walter 

Franco. Arnaldo Baptista ainda estava selecionado para se apresentar, porém 

acabou não realizando o show. 

 

 
FIGURA 16 

Festival de Águas Claras, 1975 
Fonte - Google 

 

No mesmo mês, janeiro de 1975, aconteceu no Rio de Janeiro a primeira 

edição do Hollywood Rock. Diferente das demais, e muitas vezes até esquecida na 

história do festival que ganhou exaltação a partir de 1988 com a segunda edição, 

esta edição contou apenas com bandas e artistas nacionais. O festival, organizado 

por Nelson Motta, aconteceu em quatro sábados consecutivos no campo do 

Botafogo. Participaram nomes como Raul Seixas, Rita Lee e Tutti Frutti, O Peso, 

Vímana, Erasmo Carlos e Celly Campelo. A polydor lançou um disco do festival com 

supostas gravações ao vivo, porém realizadas em estúdio com sonoridade de plateia 

de fundo. O festival ainda conta com um filme dirigido por Marcelo França intitulado 

Ritmo Alucinante, onde além de gravações dos shows possui entrevistas com alguns 

artistas. 
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FIGURA 17 

Contracapa e Capa do LP Hollywood Rock de 1975 
Fonte - Google 

 

Em maio do mesmo ano aconteceu o festival Banana Progressiva no teatro 

da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Segundo Faria (2007) Após os festivais 

de janeiro, a ditadura passou a enfrentar com mais rigor os eventos a céu aberto, o 

que fez com que este festival acontecesse em local fechado. Como diferencial, além 

da música ele contou com outras apresentações artísticas, como exposições e 

filmes, e aconteceu durante quatro dias seguidos. Na música, tal como o Festival de 

Águas Claras e como o próprio nome deste evento sugestiona, o rock progressivo 

teve grande relevância, com bandas como A Bolha, Som Nosso de Cada Dia, 

Terreno Baldio, Vímana e a Barca do Sol. Entretanto não se restringiu somente ao 

rock progressivo, contando com artistas como Hermeto Pascoal e Erasmo Carlos. 

(FARIA, 2007, Blog Arquivo Culturama da Universidade Fereral Fluminense) 
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FIGURA 18 

Cartaz de divulgação do festival Banana Progressiva de 1975 
Fonte - Google 

 

Desta forma enquanto tínhamos nos Estados Unidos uma decadência do 

movimento contracultural na metade dos anos 1970, no Brasil pelo contrário 

tínhamos um movimento que, em menores proporções, foi muito forte e muito 

parecido com o do final da década de 1960 na América Anglo Saxã. As 

comunidades que haviam se iniciado tardiamente a partir do começo de 1970 

estavam em vigor, as bandas e artistas de rock influenciados pela contracultura do 

primeiro mundo cresciam e com eles também os fãs. Nem sempre esses artistas 

estavam na mídia, na televisão ou nas rádios, porém ganhavam notoriedade no 

meio underground, por uma legião de jovens influenciados pelo movimento hippie a 

ponto dos três festivais que enunciamos em 1975 obterem o número de público 

desejado pelas organizações dos mesmos. Frases como Paz e Amor, e Sexo, 

Drogas e Rock and Roll estavam presentes dentre o público, que já não se restringia 

apenas aos grandes centros urbanos, mas se espalhavam pelo Brasil.  
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Desta forma, datamos como período de grande importância para a 

contracultura brasileira os anos de 1966 a 1975, dos quais diversos movimentos 

diferentes fizeram parte, como veremos a partir daqui. Não temos a intenção de 

datar a contracultura brasileira apenas dentro deste período, sabendo que cada 

movimento teve suas influências anteriores tal como continuaram influenciando 

depois, mas sim demonstramos que por todas as características apresentadas, este 

foi um período de extrema importância do qual faremos o recorte a fim de 

demonstrar os movimentos que tivemos ao longo do Brasil e a influência 

contracultural do primeiro mundo, que em maiores ou menores proporções se 

hibridaram constituindo a nossa contracultura.  
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CAPITULO 3 

MOVIMENTOS CONTRACULTURAIS BRASILEIROS 

 

 Buscaremos a partir daqui demonstrar exemplos de bandas e artistas que 

fizeram parte de nossa contracultura entre 1966 e 1975, muitos deles com escassa 

citação acadêmica até então. Salientamos que dentre os movimentos e artistas 

demonstrados não faremos qualquer tipo de hierarquização, valorizando a 

importância de todos independente do reconhecimento acadêmico ou midiático já 

verificado. 

Todavia, embora já mencionada a vasta bibliografia já existente em relação à 

Tropicália, é importante iniciarmos a esquematização por ela. Ressaltamos sua 

importância histórica tanto no pioneirismo para a nossa contracultura, como em seu 

valor cultural, que inevitavelmente serviu de inspiração para muitos artistas 

posteriores. 

 

3.1 – Movimento Tropicalista 

 
FIGURA 19 

Integrantes do Movimento Tropicalista
2
 

Fonte – Google 

                                                           
2
 Na foto a exceção se dá pelo Jorge Ben, que apesar de amigo dos tropicalistas não integrou 

diretamente o movimento. 
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 Dada a vasta bibliografia e materiais sobre o movimento tropicalista, 

enfatizaremos neste trabalho o seu caráter contracultural, suas influências, e 

especialmente em que o movimento inovou em todos os termos e que servirá de 

influência ou de comparativo aos demais. 

Como nos demonstra Dunn, em 1967 dois eventos tiveram influência direta no 

surgimento da Tropicália. Um advém do cinema: Terra em Transe de Glauber 

Rocha. O outro advém do Teatro: Rei da Vela com direção de José Celso (Teatro 

Oficina). As ideias e a estética ali contidas são admitidas como influenciadoras pelo 

próprio Caetano Veloso, que viria a popularizar o termo Tropicália. Ainda mais 

relevante é saber que o termo foi utilizado pela primeira vez não no meio musical, 

mas sim na Instalação do Artista Plástico e Intelectual Hélio Oiticica intitulada 

Tropicália, em 1967. “A obra consiste em duas estruturas, ditas ‘penetráveis’, feitas 

de madeira e tecido estampado com cores vivas, que lembram os barracos da 

favela... Oiticica se referiu à instalação como a mais antropofágica na arte brasileira” 

(DUNN, 2009, p.108). 

 A Tropicália sofreu grande influência ainda do movimento antropofágico de 

Oswald de Andrade. Vale lembrar que este era um movimento poético-literário com 

um forte caráter intelectual, que possuiu ainda uma mídia própria, a revista de 

antropofagia. Outra influência foi a estética pop que se difundia mundo a fora e que, 

segundo Favaretto (2007) fora incorporado pelo tropicalismo com efeitos de crítica à 

música brasileira, ao mesmo tempo ressaltando o seu aspecto cosmopolita e 

comercial. O autor ainda cita a forte relação que o tropicalismo teve com a poesia 

concreta. 

 Assim há uma correlação e incorporação da Tropicália com o movimento do 

cinema marginal, do teatro vanguardista de José Celso, dos concretistas, de artistas 

plásticos, de literários, fazendo com que o público e a mídia adepta tomassem gosto 

por todas estas formas artísticas e as vissem como parte de um mesmo movimento. 

A esse exemplo podemos citar Torquato Neto, jornalista e poeta que escrevia em 

defesa do cinema marginal, da poesia concreta e do tropicalismo, do qual fez parte. 

Além de trabalhar com Glauber Rocha, Torquato escreveu letras para canções 

tropicalistas. 
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 A novidade aparente nas interpretações de Caetano e Gil em 1967 rompendo 

com as estéticas até então vigentes, acabou por constituir em 1968 o movimento 

tropicalista. A ideia era  

redescobrir e criticar a tradição, segundo a vivência do cosmopolitismo dos 
processos artísticos, e a sensibilidade pelas coisas do Brasil... definindo um 
projeto que elidia as dicotomias do momento, sem negar a posição 
privilegiada que a música popular ocupava (FAVARETTO, 2007, p.32).  
 

 Um dado relevante ainda em 1967 foi a inclusão de guitarras elétricas nas 

apresentações de Caetano e Gil no III Festival de MPB, acompanhados 

respectivamente pela banda argentina Beat Boys e os Mutantes. Apesar da 

incorporação de um instrumento importado, a guitarra foi utilizada de forma híbrida 

misturando-se às características regionais como diria Décio Pignatari formando uma 

“geleia geral brasileira”. “Os tropicalistas abusaram do confronto e da mescla de 

elementos modernos e arcaicos, elaborando um painel, crítico e de síntese, no qual 

conviviam guitarras e zabumbas, rock e seresta, bossa e palhoça” (CARMO, 2010, 

p.68). Vale ressaltar que além das influências nacionais de Gil e Caetano, eles 

tinham acesso aos discos ícones da contracultura do primeiro mundo como Beatles 

e Jimi Hendrix, dos quais declaradamente eram fãs. 

 Na concepção de Nelson Motta, o tropicalismo não tem exatamente uma 

ideologia ou estética. A preocupação principal seria encontrar uma forma de 

expressão coerente com a realidade brasileira. Segundo Favaretto: 

Tropicália é uma música inaugural; constitui a matriz estética do movimento. 
Pressupõe um projeto de intervenção cultural e um modo de construção que 
são de ruptura. Em linguagem transparente, configura um painel histórico 
que resulta em metaforização do Brasil. Desenha uma situação 
contraditória, um contexto desarticulado, presentificando as indefinições do 
país, em que indiferenciadamente convivem os traços mais arcaicos e os 
mais modernos. (FAVARETTO, 2000, p.63) 
 

É nesse contexto que nasce em maio de 1968 o LP Tropicália, uma junção de 

diversos artistas integrantes do movimento, entre eles: Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Gal Costa, Rogério Duprat, Mutantes, Nara Leão e Tom Zé. Com arranjos do 

maestro Rogério Duprat, o álbum serviu também como um manifesto do movimento, 

e foi considerado pela aclamada revista Rolling Stone como o segundo mais 

importante disco brasileiro de todos os tempos. 
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FIGURA 20 

Capa do disco / Manifesto: Tropicália ou Panis et Circencis 
Fonte - Google 

 

Se em 1967 o Festival da MPB foi importante para o surgimento do 

movimento tropicalista, em 1968 eles mantiveram grande destaque com o 

movimento já consolidado. Tom Zé ganha a primeira colocação do IV Festival da 

MPB pelo júri especial com a música São, São Paulo, meu amor. Este mesmo 

festival ainda teve uma forte participação dos tropicalistas, com Caetano, Gil, Gal 

Costa e os Mutantes se classificando entre as primeiras colocações. 

Com caráter afirmativo apontando para um novo rumo, os tropicalistas em 

1968 divergem do tradicional não só na música, mas entram em cena nos palcos 

com roupas extravagantes e cabelos exóticos. É neste momento que aparece mais 

claramente o aprimoramento de uma contracultura brasileira. O movimento 

tropicalista irá influenciar não só pessoas do campo artístico, mas mostrará que se 

pode dar um passo em direção à liberdade individual de ser e estar. Fica evidente a 

diferença estética nas vestes de Caetano e Gil de 1967, pré Tropicália, e de 1968 

consolidado o movimento: 
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FIGURA 21 

Caetano Veloso e Gilberto Gil no III Festival de MPB em 1967 
Fonte – Google 

 

 
FIGURA 22 

Caetano Veloso e Gilberto Gil em 1968 
Fonte - Google 

 

Solange Mezarbaba em seu blog Pelas Ruas e Cabides cita esta diferença 

ressaltando a busca pela identidade do movimento, usando-se de uma anti-moda, 

ou um desafio à moda: 

No Festival de 1967, ainda que levemente “transgressivos”, Gil e Caetano 
se apresentaram com roupas “comportadas”.  Caetano e seu casaquinho de 
tweed por cima de uma blusa de gola rolê, e Gil com  calça e camisa (outros 
participantes usavam até smokings).  Os Mutantes, um pouco mais 
“transgressivos”, tinham na capa preta de Sergio Baptista e do vestido 
estampado de Rita Lee, elementos mais do que destoantes das roupas 
usadas por outros participantes do Festival.  Um pouco mais tarde eles 
incorporaram outros elementos ao seu vestuário... Os tropicalistas então 
passaram a “desafiar a moda”.   No Programa do Chacrinha de 9 de abril 
de 1968, “A noite da banana”, Caetano transgride, vestindo um camisolão 
estampado de bananas e canta, além de Tropicália, a marchinha de 
Braguinha e Alberto Ribeiro, Yes, nós temos bananas.  Nada 
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mais ”tropicalista”! (MEZARBABA, 2012, disponível em 
http://www.pelasruasecabides.com.br/moda/a-tropicalia-e-a-moda) 
 

Para os militares, os músicos que outrora não preocupavam a ordem, 

passaram a servir de impulso ao questionamento à liberdade perdida pelo golpe de 

1964. Assim, em 13 de dezembro de 1968 foi assinado o Ato Institucional Número 5 

(AI-5), tendo ligação direta com a desintegração do movimento tropicalista. Pereira 

nos mostra que “o modo de se vestir e de viver, os tabus enfrentados e as 

apresentações mal comportadas nos palcos demonstram uma liberdade jamais vista 

até então. Porém estas novidades esbarram na censura militar, no conservadorismo 

da sociedade” (PINHEIRO, 2013, p.14). Desta forma, ainda que sem um claro 

entendimento da Tropicália por parte dos militares, o AI-5 foi fundamental para o fim 

do movimento: 

Embora o governo militar não notasse explícita crítica social nos 
tropicalistas, a projeção do grupo e o barulho provocado em torno dele não 
eram bem-vistos. A prisão de Caetano e Gil, em dezembro de 1968, como 
uma das decorrências do Ato Institucional nº5, e o exílio para Londres em 
1969, contribuíram para acabar com o movimento. (CARMO, 2010, p.71) 

 
 Em 1969, a efervescência musical vivida e sentida com o tropicalismo passou 

a perder força, e reapareceria na década seguinte com outras caras. 

 

3.2 – A Sociedade da Grã Ordem Kavernista 

 
FIGURA 23 

Integrantes da Sociedade da Grã Órdem Kavernista 
          Fonte - Google 

http://www.pelasruasecabides.com.br/moda/a-tropicalia-e-a-moda
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Em 1971 Raul Seixas trabalhava como produtor na CBS no Rio de Janeiro. 

Ainda na Bahia ele havia gravado o LP Raulzito e os Panteras, que teve pouca 

vendagem e praticamente não teve divulgação além da local. Entretanto sua 

mudança ao Rio de Janeiro e seu vínculo à gravadora tinha a ver com o sonho de 

continuar gravando e cantando seus próprios discos. Na época ele produzia discos 

normalmente ligados à Jovem Guarda com ritmos ligados ao estilo Rock and Roll 

que ele tanto gostava. Nomes como Jerry Adriane e Diana são alguns dos cantores 

do qual Raul Seixas trabalhou como produtor. 

 A essência contracultural de Raul Seixas vem à tona na gravação de um 

disco que também praticamente não teve vendagem de início, essência esta que 

começa no longo nome do disco: A Sociedade da Grã Órdem Kavernista Apresenta 

– Sessão das Dez. O tamanho do nome do disco faz com que até hoje seja citado 

de forma abreviada ora como Grã Órdem Kavernista, ora como Sessão das Dez. 

Segundo Sérgio Sampaio em entrevista concedida à Editora Abril “o nome da 

sociedade saiu na hora. O “kavernista” pintou porque naquela época a gente falava 

muito de volta às origens, aquele papo que os homens iriam viver em cavernas 

depois da explosão da bomba atômica, essas maluquices”. (PRUDÊNCIO apud 

NHMPB, 2010, p.22) 

 Talvez influenciado pelo movimento tropicalista com o disco Tropicália ou 

Panis et Circenses que inovou com um claro hibridismo de influências e estilos, a 

Sociedade da Grã Órdem Kavernista não foi diferente. Apesar de Raul Seixas estar 

à frente do movimento, o disco foi gravado de forma conjunta com Sérgio Sampaio, 

Edy (Star) e a sambista Miriam Batucada. O próprio Raul Seixas contou algumas 

vezes que usando sua condição de produtor, gravou este disco de forma rápida 

aproveitando a ausência do diretor da CBS, sem autorização, o que acarretou em 

sua demissão como cita Neto: 

Não teria sido ele um tipo de produtor musical comum, afinal, quantos deles 
teriam se aproveitado da ausência do chefe para gravar um oneroso LP de 
caráter experimental às escondidas, quase na calada da noite? Essa 
história, narrada diversas vezes pelo próprio Raul Seixas, se tornou uma 
das lendas que gravitam em torno de sua imagem: juntamente com seus 
amigos e artistas contratados da gravadora – Edy Star, Sérgio Sampaio e 
Miriam Batucada –, Seixas teria se utilizado do estúdio da CBS sem 
permissão do diretor Evandro Ribeiro para gravar o LP Sociedade da Grã-
Ordem Kavernista (CBS, 1971). Tal ato de insurgência teria resultado na 
expulsão sumária de Seixas dos quadros da CBS, pondo fim à sua 
promissora carreira. (NETO, 2013, p.7) 
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 Apesar do Raul Seixas normalmente não ser associado a nenhum movimento 

específico, formando uma espécie de movimento próprio, o “Raulseixismo”, este 

álbum é de grande relevância, pois foi a tentativa de se formar um movimento e 

obter assim sua ascensão. Foi a primeira vez que o antigo Raulzito se 

autodenominou como Raul Seixas. O caráter contracultural já aparece na capa do 

disco, onde as escorre sangue pelas letras do título “Sessão das Dez”, e os 

integrantes aparecem com vestimentas irônicas, com destaque para Miriam 

Batucada vestida de Super Homem: 

 
FIGURA 24 

Capa do disco Sociedade da Grã Ordem Kavernista Apresenta – Sessão das Dez 
Fonte - Google 

 

 Já nas melodias e letras esta ruptura com o que havia no cenário musical da 

época fica ainda mais evidente, onde há uma vinheta introduzindo cada canção, 

influenciado por Frank Zappa, artista norte americano que tinha como destaque 

justamente ao quebrar com as normas musicais e sociais. A exemplo, o disco abre 

com uma apresentação de circo e termina com o som de uma descarga. Prudêncio 

nos demonstra esse aspecto do disco em sua monografia de graduação sobre 

Sérgio Sampaio: 
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Sessão das Dez rompia com qualquer linha. A exemplo do músico 
americano Frank Zappa, na admissão do processo criativo e anárquico, de 
improvisação e sátira, representante de uma atitude oportuna de quebra de 
paradigmas, Seixas e Sampaio ousaram tomar à frente. Ou, como provocou 
o Piauiense Torquato Neto, poeta-suicida de Paupéria, “desafinar o coro 
dos contetes”. Sessão das Dez é, dentro da disposição identificada 
naTropicália de Gil e Caetano, um rompimento atrevido com a ordem ou a 
linha evolutiva de qualquer espécie. (PRUDÊNCIO, 2010, p.21) 

 
 Após o lançamento do disco e a demissão de Raul Seixas da CBS, o LP foi 

retirado das lojas, ficando apenas poucas cópias de divulgação enviadas às rádios. 

Após o sucesso dos primeiros discos solos de Raul Seixas a Grã Órdem Kavernista 

foi relançada em 1974, ainda com a contracapa com as fotos significantes dos 

artistas em poses nada convencionais. Já as outras duas edições em LP mais 

comum de serem encontradas a contracapa foi lançada sem as fotos. 

 
FIGURA 25 

Contracapa do disco Sociedade da Grã Ordem Kavernista Apresenta – Sessão das Dez 
Fonte - Google 

 

 O movimento durou muito pouco e cada artista partiu para sua carreira solo, 

tendo cada um sua importância para a música brasileira. Por isso este disco possui 

um valor histórico, ficando muito à margem de sua importância. Quase não se 

encontra material a seu respeito. Nas bases de dados acadêmicas de relevância 

como a Scielo, não aparece qualquer resultado ao se pesquisar pela palavra 

“kavernista”. Quando encontramos material acadêmico sobre o movimento é sempre 

um breve resumo ao se falar sobre o Raul Seixas ou sobre Sérgio Sampaio, nunca 

sobre a Sociedade da Grã Órdem Kavernista em si. 
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3.3 – O Udigrudi e a Contracultura de Recife 

 

 
FIGURA 26 

Zé Ramalho, Alceu Valença e Lula Cortês no festival Abertura em 1975 
Fonte - Google 

 

 O Udigrudi surgiu da intersecção de diferentes artes como música, teatro, 

cinema, artes plásticas e literatura. Como cita Luna “a rapaziada do udigrudi se 

reunia para conversar sobre cinema, literatura, poesia, música, pintura e outras 

artes, inventando uma cena pop, com linguagem múltipla e transitória de mudanças 

constantes e singulares” (LUNA, 2010, p.21). Assim surgia em Recife no início dos 

anos 1970 uma cena contracultural que batia de frente tanto com a moral vigente, 

como com a ditadura militar. Vale lembrar que esta época estava em pleno vigor o 

ato institucional número cinco (AI-5), que detinha o poder de censura sob qualquer 

criação artística. 

Luna (2010) aponta que a prática musical do movimento é um modo de 

pensamento e ação histórica:  

É a interdisciplinaridade histórica que caminha relacionando diversos 
campos do saber; que envolve e investiga representações sobre o “udigrudi” 
na música e se insere na discussão sobre a cultura brasileira. Mais 
notadamente a que permeou o fazer cultural/contracultural da década 1970. 
(LUNA, 2010, pp.21/22) 
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 Todavia, se o movimento tinha como essência produções artísticas diversas, 

foi na música que se deu sua maior expressão, e que propiciou o atual retorno da 

valorização do movimento na internet por meio de sites e blog’s que possibilitaram 

ao público em geral tomar conhecimento das produções destes artistas. É 

fundamental o papel do ciberespaço para a difusão destes artistas, que a partir dos 

anos 2000 passaram a ser conhecidos e valorizados não só no Brasil mas, 

sobretudo no exterior. 

 Questionando a moralidade da época, estes artistas se enquadravam em uma 

manifestação cultural marginal, de certa forma importada de uma cultura em 

ascensão no primeiro mundo, underground. Com clara associação a este termo, 

críticos e jornalistas passaram a chamar este grupo de artistas como Udigrudi. 

 O movimento possuía ao mesmo tempo aspectos importados de uma 

contracultura de primeiro mundo como do movimento hippie, e aspectos que 

valorizavam o regionalismo local, especialmente na forma de se compor. 

Misturavam-se guitarras a sanfonas, batas a chapéus, num processo que vai ao 

encontro do conceito de hibridismo cultural de Canclini: “processos socioculturais 

nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos ou práticas” (CANCLINI, 2011, 

p.XIX). 

Desta forma o Udigrudi apresentava um hibridismo contracultural sobretudo 

na forma de atingir a moral vigente. Exemplo claro foi a banda Ave Sangria, onde os 

integrantes chegaram a entrar no palco vestidos de mulher, e tiveram a música Seu 

Waldir censurada por ser considerada um atentado à moral. A canção, segundo o 

vocalista e compositor Marco Polo, foi composta para uma peça de teatro, 

encomendada por Marília Pêra, e tratava do amor de uma mulher pelo personagem. 

Como acabou não sendo utilizada, Marco Polo resolveu gravá-la em sua voz, o que 

segundo uma parcela conservadora da sociedade local incitava ao 

homossexualismo. Outro artista que escandalizou e teve problemas com a censura 

foi Flaviola no I Parto de Música Livre do Nordeste em 1973. 
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FIGURA 27 

Banda Ave Sangria 
Fonte - Google 

 

O principal local de reunião e criação destes artistas foi a “casa Abrakadabra”, 

fundada pelo casal de artistas Lula Côrtes e Kátia Mesel. Ali foram gravados discos 

que em parceria com a gravadora Rozemblit foram lançados em tiragens pequenas. 

Podemos citar o Long Play (LP) Satwa de Lula Cortês (1972), o LP No sub reino dos 

metazoários de Marconi Notaro (1973), o LP Paebirú: O caminho da montanha do 

sol, de Lula Côrtes e Zé Ramalho (1975) e o LP Flaviola e o Bando do sol (1976). A 

casa Abrakadabra foi um importante local de produção do grupo e de reunião de 

artistas, servindo para debates, criações, leituras e composições. 

Além dos discos gravados de forma independente pelo movimento, haviam 

outras bandas e artistas relacionados lançando seus discos por gravadoras maiores 

como Alceu Valença e Geraldo Azevedo (1972) pela Copacabana e o grupo Ave 

Sangria pela Continental (1974). Podemos ainda citar ainda como parte do 

movimento a banda Aratanha Azul e o músico Zé da Flauta. 

Como cita Teles (2013):  

Satwa e Marconi Notaro... foram uma espécie de preparatório para o Panis 
et circenses do Udigrudi Pernambucano, Paêbiru, que seria gravado em 
1975, com a participação de todos os malucos que faziam a cena alternativa 
da cidade, entre eles Alceu Valença e Geraldo Azevedo. (TELES, 2013, 
p.219) 
 

 A partir dos anos 2000, a internet passou a ter um papel importante para a 

visibilidade do Udigrudi pernambucano. Os discos que eram raros passaram a ser 

facilmente compartilhados e despertaram o interesse de muitos apreciadores, não só 

no Brasil como no mundo. Um exemplo é o colecionador de discos austríaco 
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chamado Hans Pokora, aficionado por discos raros do mundo todo, que passou a 

lançar uma série de livros com discos que além de raros tinham qualidade. Estes 

livros, que também passaram a ser divulgados na internet, viraram referência aos 

colecionadores do mundo todo, e neles apareceram os LP’s de Marconi Notaro e 

Lula Côrtes. Assim, além de despertar a curiosidade para que as pessoas 

passassem a procurar por estes discos na internet, os discos originais passaram a 

ser disputados com alto valor comercial em sites de venda de discos, fato que levou 

gravadoras estrangeiras a fazerem reedições de todos eles atualmente em vinil. 

Mesmo as reedições possuem um alto valor de mercado, pois foram relançadas em 

tiragens limitadas. 

 Nas palavras de Teles (2013), é: 

difícil entender como um movimento tão importante quanto o Udigrudi 
Pernambucano continuava tão solenemente ignorado fora do estado. Afinal 
nem mesmo no Rio ou em São Paulo se produziram tantos discos 
independentes e tão experimentais, malucos, e totalmente 
descompromissados com o mercado. (TELES, 2013, p.218) 
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FIGURA 28 

Capa dos discos de integrantes do Movimento Udigrudi 
         Fonte - Google 

 

 

3.4 – O Rock and Roll e suas vertentes  

 

 Quando tratamos de contracultura na década de 1960 dificilmente 

encontramos material que vá além do movimento tropicalista, afinal o que tínhamos 

na televisão, no rádio e nas lojas, além da Tropicália era a Bossa Nova, A Jovem 

Guarda e o Samba, movimentos que não são associados à contracultura. Entretanto 

diferentemente do que muitos acreditam, inclusive no meio acadêmico, no final da 

década de 1960 já havia outros artistas ou grupos ligados ao Rock and Roll 
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quebrando com os estereótipos além do movimento tropicalista. Em uma busca mais 

profunda, iremos encontrar artistas que praticamente não encontraram espaço para 

demonstrar o que estavam fazendo e ficaram por décadas na obscuridade, 

ressurgindo atualmente com a ascensão da Internet.  

É o caso de um garoto nascido no Rio de Janeiro em 1933, que aos 12 anos 

foi morar com a avó nos Estados Unidos. Seu nome é Sergio Bustamante, mas 

desde que se lançou no meio artístico adotou o nome de Serguei. Este já era um 

apelido de infância devido a um amigo russo de seu pai não conseguir pronunciar 

seu nome, o chamando de Serguei, nome comum na Rússia. Nos Estados Unidos, 

ainda garoto, conheceu o Blues e viu nascer o novo estilo Rock and Roll. Em 1955 

voltou ao Brasil, onde trabalhou como comissário de bordo, que lhe deu a 

oportunidade de participar de festas ao longo de todo o planeta, estando em contato 

imediato com as bandas que surgiam no primeiro mundo, e que muitas vezes 

chegavam ao Brasil com dificuldade.  

Em 1966 Serguei lança seu primeiro compacto, onde a influência 

contracultural norte americana já aparece na canção As alucinações de Sergei. A 

letra da canção é de total similaridade com o recém surgido movimento hippie do 

qual Serguei foi um representante pioneiro no Brasil:  

Mamãe me disse assim, corta esse cabelo, essa juba de leão, falei então 
pra ela, nunca uma tesoura, não quero ser careca eu prefiro ser sansão... 
Burguesia respeitosa, escravizada tradições, não entende nosso mundo, 
nosso mundo de emoções, ai vai nosso protesto, juventude sangue quente, 
nossa música avançada representa a nossa gente (SERGUEI, 1966, CP) 
 

A sua vida de hippie aparece claramente em seu segundo compacto de 1968 

com a canção eu sou psicodélico: “A vida para um hippie é mais vida, o mundo é 

uma flor, sem espinhos e sem dor, cantada com amor”. O estilo de vida, a paixão 

pelo rock e a facilidade de ir para os Estados Unidos fez com que Serguei 

acompanhasse no ano de 1969 vários festivais estadunidenses, incluindo o lendário 

Woodstock. Lá ele teve oportunidade de conhecer Jimi Hendrix, Jim Morrison e 

Janis Joplin do qual se tornaria amante, o que trouxe mais visibilidade para o artista. 

Apesar de inúmeros compactos gravados entre as décadas de 1960 e 1980, Serguei 

só veio a lançar um único LP em 1991. 
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FIGURA 29 

Serguei com Jimi Hendrix e Janis Joplin em 1969 
Fonte - Google 

 

Como já mencionado, até a segunda metade da década de 1960, o que havia 

de rock no Brasil era normalmente associado à Jovem Guarda, com reproduções e 

versões de músicas estrangeiras. Estes artistas tinham contrato com gravadoras, 

que possuíam uma aparelhagem rara que lhes permitiam produzir um som com 

guitarras. Até este momento ter acesso a discos e instrumentos de rock era muito 

difícil. Neste momento a Vila Pompeia, um bairro de São Paulo, se tornaria um 

importante local para a guinada do rock para a contracultura brasileira. Ali moravam 

inúmeros adolescentes que viriam a fazer parte da história do rock brasileiro, dentre 

eles os irmãos Baptista - Claudio, Arnaldo e Sérgio. 

Como nos mostra Carlos Calado (1995), “no início dos anos 60, dificilmente 

se encontrariam pais tão liberais... O casarão da família Baptista, no nº408 da 

Venâncio Aires, no bairro da Pompeia, vivia repleto de garotos, entrando e saindo o 

dia todo” (CALADO, 1995, p.13). Apesar de já possuírem em casa uma guitarra e 

um baixo, por volta de 1963 o irmão mais velho Cláudio César decidiu fazer do 

subsolo da casa uma oficina para construir guitarras melhores, copiando os modelos 

das marcas internacionais, do qual obteve notável sucesso (Calado, 1995). Se a 

dificuldade de se obter uma guitarra de excelência era clara, na casa dos irmãos 

Baptista o problema passara a ser resolvido. 

Cláudio César havia montado a banda Wooden Faces do qual Arnaldo 

passou a ser o baixista, e posteriormente, de forma precoce, Sérgio também 

ingressou. Pouco tempo depois eles tiveram contato com a banda Teenage, onde 

conheceram Rita (Lee) que se tornaria futura namorada e esposa de Arnaldo. Desta 
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fusão formaram a banda O’Seis, um sexteto já sem a participação do irmão mais 

velho Cláudio, onde gravaram um compacto em 1966 com músicas autorais. O 

grupo durou pouco, e ainda no final de 1966 com a saída de alguns integrantes se 

tornara o trio lendário: Os Mutantes – Arnaldo Baptista, Sérgio Dias e Rita Lee. Rita 

Lee era da Vila Mariana, outro bairro paulistano, mas devido aos ensaios e até ao 

relacionamento que viria a ter com Arnaldo acabou criando um forte vínculo com a 

Pompeia. 

“Para desespero da vizinhança da Pompeia, em meados de 1967, quase 

diariamente havia barulho e música em alto volume no sobsolo do casarão da 

família Baptista” (CALADO, 1995, p.93). Aficionados pelas novidades musicais 

vindas de fora, Os Mutantes buscavam conhecer e reproduzir estes artistas. Dada a 

qualidade dos músicos, passaram a fazer shows e a se apresentar em programas de 

televisão, com destaque para o recém lançado programa “O pequeno mundo de 

Ronnie Von”. A influência e o gosto dos irmãos Baptista era de fato pela música que 

vinha do primeiro mundo, com pouquíssimas influências nacionais, como demonstra 

Calado: 

Rita tinha que dar duro para conseguir que Serginho e Arnaldo aceitassem 
mais a música brasileira. Se ela apresentasse no ensaio uma música de 
Ray Charles, de Peter, Paul & Mary, um blues ou mesmo um gospel, tudo 
bem. Mas se sugerisse a eles um João Gilberto ou um Juca Chaves, já 
vinha cara feia. Do Brasil, os irmãos Baptista não gostavam de quase nada. 
(CALADO, 1995, p.94) 

 
 Entretanto, como já vimos, um grupo de músicos baianos que viriam a formar 

o movimento tropicalista, estava se instalando em São Paulo e ganhando sucesso 

se apresentando nos festivais da canção. Dentre eles estavam Caetano Veloso e 

Gilberto Gil, que em 1967 também estava fascinado pelo som dos Beatles. Estes 

artistas buscavam novos rumos para a música brasileira, e decidiram juntar suas 

referências à guitarra elétrica, comprando briga com vários amigos (Calado, 1995). 

No festival do mesmo ano, ambos decidiram então chamar bandas de rock para 

acompanhar suas composições. Caetano tocou com o grupo argentino radicado em 

São Paulo Beat Boys, e Gilberto Gil, por intermédio do maestro Rogério Duprat, 

convidou Os Mutantes para acompanhá-lo. 

 Tocar com Caetano e Gil evidentemente deu grande visibilidade aos 

Mutantes, entretanto a produção de melodias e letras que já antecedia o contato 

com os tropicalistas e a predileção pelo rock inglês e americano permaneciam em 

sua essência, fazendo com que eles visassem um rumo para muito além de banda 
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de apoio. Assim, ainda em 1968 os Mutantes gravam seu primeiro disco. A partir de 

1970 os músicos Dinho e Liminha passam formalmente a integrar o grupo, onde a 

cada álbum o Rock and Roll soava mais forte.  

 A irreverência do grupo aparecia tantos nas vestes como nas apresentações 

de palco. As roupas que eram um ornamento de crítica e choque social por todo o 

movimento contracultural, apesar de ousadas pareciam muito mais naturais aos 

Mutantes. As capas dos discos também eram representativas neste sentido, ou com 

fotos irreverentes do grupo ou com desenhos e cores psicodélicas. 

 
FIGURA 30 

Os Mutantes – Arnaldo Baptista, Sergio Dias e Rita Lee 
Fonte - Google 

 
As letras das canções trazem à tona a crítica ao consumismo e a dita 

normalidade moral. Guimarães (2012) compara a canção Blowin’ In The Wind, de 

Bob Dylan considerada um hino da contracultura com a música Balada do Louco dos 

Mutantes lançada em 1972: A música: 

faz uma crítica ao modo de vida ‘normal’ dos adultos e à forma como estes 
construíram o mundo... o grupo também critica o consumismo que é 
resultado direto da produção em massa, da indústria cultural e do tipo de 
desenvolvimento imposto por países como os Estados Unidos... a crítica 
feita aqui é uma sátira indireta, onde o louco é aquele que está fora dos 
padrões sociais, ou seja, o jovem undergroud. (GUIMARÃES, 2012, p.15) 
 

Na década de 1970 a influência do rock progressivo passou a se tornar cada 

vez mais evidente na banda, influenciando a saída de Rita Lee do grupo em 1972. 

Os Mutantes continuaram um período com os dois irmãos até 1974 e depois numa 
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fase mais progressiva Sérgio liderou a banda até 1978, gravando mais dois álbuns e 

um compacto. Rita Lee e Arnaldo Baptista chegaram a gravar álbuns solos em 1973 

e 1974 respectivamente com a participação dos Mutantes nas gravações, porém 

sem possuir mais vínculo formal com a banda. 

Diferentemente da maior parte das bandas de rock nacionais desta época, os 

Mutantes são aclamados tanto no Brasil como pelo mundo todo, sendo colocada por 

muitos críticos renomados no rol das principais bandas da época, ao lado dos 

Beatles. A exemplo disso a aclamada revista Rolling Stone lançou em 1997 uma 

lista com os cem maiores discos brasileiros de todos os tempos onde constam 

quatro LP’s dos Mutantes além da compilação Tropicália ou Panis Et Circenses, 

onde como já mencionado eles participaram. 

 
FIGURA 31 

Discografia dos Mutantes (décadas de 1960 e 1970) 
Fonte - Google 

 

Rita Lee após a saída dos Mutantes se une a outra banda de rock do bairro 

da Pompeia de São Paulo chamada Tutti Frutti, do qual fez parceria até o final da 

década de 1970, período em que perpetuou inúmeros sucessos, se tornando o 

principal nome feminino do rock brasileiro, para muitos até os dias atuais. 

Inicialmente chamada Coqueiro Verde, depois Lisergia, a banda que Rita Lee 

escolheu para acompanhá-la se perpetuou como Tutti Frutti em 1973 quando 

passaram a trabalhar juntos. Neste momento Lúcia Turnbull, que já vinha fazendo 

um trabalho com Rita neste intervalo formando a dupla Cilibrinas do Éden, passa a 
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integrar também a banda Tutti Frutti. (Senhor F, Disponível em: 

<portal.senhorf.com.br> acesso em: 05 de dezembro de 2015. 

Em 1974 gravam o primeiro disco e em 1975 participam do festival Hollywood 

Rock, integrando o álbum do festival e o documentário de Marcelo França com 

filmagem dos shows intitulado Ritmo Alucinante. Ainda em 1975, trocam de 

gravadora lançando o álbum Fruto Proibido, com sucessos que se eternizaram na 

voz de Rita Lee, e que destacaram Luis Carlini como guitarrista. 

 

 
FIGURA 32 

Capa do álbum Fruto Proibido de 1975 – Rita Lee e Tutti Frutti 
Fonte - Google 

 

A banda seguiu com Rita Lee até 1978, gravando quatro discos, e 

posteriormente continuou liderada por Carlini com outra formação gravando um 

disco em 1980 com o vocalista Simbas. 

Já Arnaldo Baptista após a saída dos Mutantes lançou seu primeiro álbum 

solo em 1974, intitulado Loki?, ainda contando com os Mutantes nas gravações, com 

exceção de seu irmão. A partir de 1975 o músico inicia um projeto mais Hard Rock 

(um Rock mais pesado que o convencional), com um grupo chamado Space Patrol. 

Em 1977 passa a se chamar Arnaldo & A Patrulha do Espaço. 

Deste projeto de Arnaldo Baptista com a Patrulha do Espaço ficaram dois 

registros oficiais, que somente foram lançados dez anos mais tarde. O álbum Elo 
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Perdido, gravado em estúdio, e o álbum Faremos uma Noitada Excelente, gravado 

ao vivo no Teatro São Pedro em São Paulo. A banda com o Arnaldo durou pouco, 

entretanto ainda em 1978 o vocalista Percy Weiss, que também tinha sido da banda 

Made in Brazil, assumiu os vocais. 

 Concomitante aos Mutantes e muito perto da casa dos irmãos Baptista em 

São Paulo moravam outros dois irmãos que passariam a fazer parte da história do 

rock nacional: Oswaldo e Celso Vecchione. Em 1967 fundaram a banda Made in 

Brazil, onde a casa localizada no bairro da Pompeia em São Paulo foi por muitos 

anos o local de ensaio da banda. Convidaram para assumir o vocal Cornélius, que 

se destacava pela voz rouca e potente. Entre 1967 e 1972 o Made in Brazil fazia 

covers, porém nem sempre convencionais. Oswaldo, líder da banda, relata em 

entrevista a Ribas (2015) que “a banda tocava músicas do primeiro disco do Black 

Sabbath, tal como do Led Zeppelin, desconhecidas do grande público, a ponto de 

por vezes a plateia achar que as composições eram próprias” (RIBAS, 2015, p.209). 

O Made in Brazil foi banda contratada da Rede Record, onde fizeram 

inúmeras apresentações na televisão, antes do primeiro disco de 1974. Se os 

Mutantes eram irreverentes nas roupas usadas nas apresentações, o Made in Brazil 

além das roupas ousadas, foram pioneiros ao se apresentarem maquiados. O 

fotografo da banda na época, que havia morado em Londres, trouxe em 1969 dois 

discos do Alex Harvey, artista britânico que se destacou no Glam Rock e que se 

pintava nas apresentações. Junto dos discos ele trouxe um kit de pinturas circenses 

que diferente das que vendiam no Brasil, duravam muito mais tempo no corpo 

(RIBAS, 2015) 

A partir desta referência alguns integrantes do Made in Brazil passaram a se 

apresentar maquiados. Apesar de não ser uma regra da banda, ao longo dos shows 

os músicos foram adotando a ideia até o ponto em que todos estavam pintados, não 

só no rosto, mas também no corpo. Anos depois os Secos e Molhados ganharam 

destaque utilizando a mesma ideia, tal como o Joelho de Porco e nos Estados 

Unidos a banda Kiss. 
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FIGURA 33 

Banda Made in Brazil. Oswaldo na guitarra e Cornélius no vocal 
Fonte - Google 

 

O primeiro disco veio em 1974, o único com a potente voz de Cornélius que 

foi substituído no segundo disco, e talvez o de maior sucesso Jack o Estripador, pelo 

vocal de Percy Weiss, cantor que ingressou diversas outras bandas de rock 

posteriormente. Já o terceiro disco da banda, que contaria com Percy nos vocais, 

acabou censurado pela ditadura. Tanto o álbum intitulado Massacre como o show de 

abertura foram impedidos, sendo o disco lançado em CD apenas em 2005 e em vinil 

em 2015. 

A banda Made in Brazil é a única que de forma ininterrupta, existe até os dias 

atuais, liderada por Oswaldo Vecchione. Possui também o título de ser recordista em 

número de formações, em torno de duzentas, ao longo dos mais de 45 anos de 

carreira sem interrupção.  

Outra banda pioneira do rock paulistano foi Joelho de Porco. Formada em 

1972, não demorou nem um ano para gravarem o primeiro compacto produzido pelo 

“mutante” Arnaldo Baptista com as músicas Se você vai de xaxado, eu vou de Rock 

and Roll e Fly América. Em 1974 já saia o primeiro Long Play, contando nas letras 

com um diferencial das demais bandas: o humor e a irreverência, presentes em 

faixas como Mardito fiapo de manga e Boing 723897. 

Na segunda metade da década o Joelho de Porco passou para um estilo de 

rock mais pesado, sendo considerada uma precursora das bandas de Punk Rock 
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brasileiras. Influenciados pelo Made in Brazil a banda também passou a se 

apresentar maquiada, se tornando mais uma fração de sua irreverência. A banda 

encerrou as atividades na segunda metade de 1970 e retornou na década de 1980 

com Zé Rodrix, que foi da pioneira banda mineira Som Imaginário e depois fez trio 

com Sá e Guarabyra.  

 
FIGURA 34 

Banda Joelho de Porco – 1976 
Fonte - Google 

 

No início dos anos 1970 uma outra vertente do rock começava a surgir nas 

grandes capitais brasileiras. Era o rock progressivo. Influenciado por bandas como 

Pink Floyd, Yes, Gênesis, Emerson, Lake & Palmer, King Krimson, Jetho Tull, Gentle 

Giant, a cidade de São Paulo foi palco de bandas pioneiras no estilo no Brasil. Vale 

lembrar que a partir de 1973 os Mutantes já tomavam um rumo musical nesta linha. 

Uma dessas bandas paulistanas foi o Som Nosso de Cada Dia, formado em 

1972. Um de seus integrantes, Manito, havia sido da banda ligada à Jovem Guarda 

Os Incríveis, lançou um LP solo em 1970 e também chegou a integrar por pouco 

tempo os Mutantes.  

O Som Nosso de Cada Dia lançou dois discos de estúdio, sendo o principal 

para a história do rock progressivo brasileiro o disco Snegs, lançado em 1974. O 

caráter progressivo e psicodélico se inicia na capa com cogumelos e borboletas, e 

se estende em melodias com mais de seis minutos, incomum para a época e letras 
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que questionavam a moral e reverenciavam o viver imediato (carpe diem) como em 

Snegs de Biufrais: “Só sei que eu quero beber a vida num gole só, ainda que o gole 

me custe a vida”. Em 1977 lançaram outro disco, que além das influências 

progressivas traz uma levada de Funk, ao estilo James Brown, também raro no 

Brasil. 

 
FIGURA 35 

Capa do disco Snegs de 1974 
Fonte - Google 

 

Outro disco pouco conhecido do grande público gravado em 1974 foi 

paradoxalmente produzido por um artista muito conhecido de nossa Música Popular: 

Guilherme Arantes. A banda se chamava Moto Perpétuo, e gravou um único disco 

com onze canções, em sua maior parte escritas pelo próprio Guilherme Arantes, que 

fez também os vocais do LP. 

Apesar de Guilherme Arantes modificar seu estilo a partir de seu primeiro 

disco solo em 1976, o álbum Moto Perpétuo é considerado pela crítica como um dos 

melhores álbuns progressivos brasileiros, além de ser muito aclamado no exterior, 

especialmente após a ascensão da internet, que permitiu que o raro LP proliferasse. 

Na imagem vemos a capa da reedição do LP que inclui o nome dos integrantes. No 

disco original não havia seus nomes na capa. 
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FIGURA 36 

Capa da reedição do disco Moto Perpétuo de 1974 
Fonte - Google 

 

Outro grupo essencialmente progressivo paulistano, foi o Terreno Baldio. 

Comparado à banda britânica Gentle Giant, que já não era das mais conhecidas 

mundialmente, os LP’s do Terreno Baldio também tiveram prensagens e público 

muito restritos na época. O primeiro disco, de 1975 pela gravadora Pirata, teve uma 

prensagem de 3000 cópias, e tem como destaque sua capa dupla, uma das mais 

trabalhadas e psicodélicas de nossos discos progressivos da época. 

 
FIGURA 37 

Capa dupla do álbum do Terreno Baldio de 1975 
Fonte - Google 
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O Terreno Baldio ainda lançaria outro LP em 1978 intitulado Além das Lendas 

Brasileiras. Álbum este que denota como mesmo os discos com as influências 

sonoras mais importadas eram também híbridos, trazendo nos títulos das canções 

grandes personagens do nosso folclore como Saci Pererê, Caipora, Iara e Curupira. 

Ainda em São Paulo e também passando pelo rock progressivo tivemos umas 

das principais bandas do rock nacional. Diferente das anteriores de rock progressivo 

que não tiveram tanto clamor, a banda Casa das Máquinas teve um público bem 

mais expressivo chegando a se apresentar em programas de televisão e gravando 

vídeos clipes. 

Fundada em 1973 pelos ex-integrantes da banda Os Incríveis, Netinho e José 

Aroldo com músicos de outras bandas, gravaram o primeiro dos três discos em 1974 

pela Som Livre. Com uma levada mais tranquila, em alguns momentos com letras 

remetendo ao espiritualismo, o disco trazia um rock nem tão pesado nem tão 

progressivo como viria a se destacar posteriormente. Entretanto sua capa com os 

integrantes maquiados chama a atenção mais uma vez a esta característica de 

diversas bandas de nossa contracultura da década de 1970. 

Em 1975 com a mudança de alguns integrantes a banda lança o seu disco 

mais progressivo: Lar de Maravilhas. Com melodias longas cheias de altos e baixos 

e letras reverenciando a natureza o álbum é o único da banda que possui capa 

dupla, com paisagens coloridas combinando expressivamente com suas letras e 

melodias. 

Já em 1976 a banda lançou seu álbum de maior sucesso, Casa de Rock, com 

o cantor Simbas no vocal. O álbum traz uma levada mais Hard Rock (rock mais 

pesado). A banda se desfez em 1978, e como muitas bandas da época retornou aos 

palcos após os anos 2000 com outras formações. 
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FIGURA 38 

Capa dos três discos do Casa das Máquinas (1974, 1975 e 1976) 
Fonte - Google 

 

Foi também em São Paulo que se deu o encontro entre os integrantes da 

banda que se tornaria um fenômeno em 1973, os Secos e Molhados. João Ricardo 

que teria fundado a banda tentou algumas formações até que no final de 1972 ao 

lado amigo violonista Gerson Conrad conheceu Ney Matogrosso. 

Dono de uma voz aguda e rara, Ney Matogrosso trouxe à banda muito mais 

que uma grande voz, mas uma performance teatral que levava aos palcos uma 

interpretação nunca antes vista. Como cita Pacheco (2013) Ney aparecia como “um 

sujeito esguio, de torso nu, coberto de penduricalhos, movendo-se com 

desenvoltura, com o rosto oculto por pintura preta e branca” (PACHECO, 2013, 

p.322). Pacheco ainda ressalta a criatividade da capa do disco, onde as cabeças 

dos integrantes são servidas em uma mesa, o que lhes deu o título de melhor capa 

da música brasileira pela Folha de São Paulo em 2001. 



87 
 

 
FIGURA 39 

Capa do primeiro disco dos Secos e Mollhados de 1973 
Fonte - Google 

 

Não só Ney Matogrosso se apresentava maquiado, mas toda a banda a 

exemplo do Made in Brazil. E tal como o Made in Brazil os Secos e Molhados 

sofreram com a censura, tendo músicas banidas já no primeiro álbum. Dentre as 

faixas estão influências de vários estilos musicais, além de misturar o rock do 

primeiro mundo com melodias e instrumentos regionais brasileiros, ainda havia a 

influência da música latina, presente nos dois LP’s do qual Ney fez os vocais de 

1973 e 1974. 

A banda passou a fazer inúmeras apresentações televisivas, inclusive no 

programa Fantástico da Rede Globo, de ampla audiência. Ainda em 1974 eles 

fizeram um show no estádio do Maracanãzinho batendo o recorde de um público 

superior a 25 mil pessoas. Outro recorde para a época foi a vendagem do primeiro 

disco ultrapassando 700 mil cópias. Diferentemente da maior parte das bandas que 

fizeram parte de nossa contracultura dos anos 1970 que ficaram à margem da 

grande mídia, os Secos e Molhados tiveram um expressivo espaço. 
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FIGURA 40 

Secos e Molhados ao vivo em 1973 
Fonte - Google 

 

Dentre as poucas bandas brasileiras a serem enquadradas no estilo de rock 

denominado Glam Rock está os Secos e Molhados. A banda com Ney Matogrosso 

durou pouco, e se desfez ainda em 1974 após desentendimentos entre os 

integrantes quanto aos direitos autorais e comerciais sobre a banda. A partir de 1975 

Ney Matogrosso partiu para sua carreira solo. João Ricardo continuou com o grupo 

anos depois e gravou outros discos, porém nunca mais com o mesmo sucesso dos 

dois primeiros. 

Saindo de São Paulo para o Rio de Janeiro encontramos diversas bandas que 

fizeram parte de nossa contracultura. Uma das pioneiras do rock brasileiro em 1965 

foi a banda inicialmente chamada de The Bubbles, e posteriormente A Bolha. 

Formada pelos irmãos César e Renato Ladeira, gravaram o primeiro compacto em 

1966 com uma versão de uma música dos Rolling Stones e uma versão da banda 

uruguaia Los Shakers na versão em português intitulada Não Vou Cortar o Cabelo. 

A Bolha passou por inúmeras fases e estilos. Iniciaram na Jovem Guarda. 

Participaram do filme Salário Mínimo de Adhemar Gonzaga lançado em 1970. Neste 

mesmo ano deram uma guinada na carreira quando foram convidados por Jard’s 

Macalé a acompanhar Gal Costa. Rodrigues (2014) conta que nessa época a banda 

teve um grande envolvimento com os tropicalistas, incluindo Hélio Oiticica que fazia 
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a cenografia dos shows da Gal. E foi também com a Gal que eles tiveram 

oportunidade de atravessar o Atlântico, se encontrarem com Caetano e Gil em 

Londres, e irem juntos ao Festival da Ilha de Wight, onde chegaram até a tocar 

extraoficialmente após um convite de última hora (RODRIGUES, 2014). Neste 

festival tiveram a oportunidade de assistir bandas como The Who, The Doors, Jethro 

Tull e Jimi Hendrix. 

Após o retorno ao Brasil a banda se consolida como A Bolha, participando em 

1971 do Festival de Guarapari. Em 1973 foi gravado o álbum que se consolidou 

como um dos principais discos de rock progressivo nacional, o Um Passo à Frente. 

Boa parte do disco foi composto em uma chácara precária que alugaram para esse 

fim. Canções como Um Passo à Frente e A Esfera possuem cerca de dez minutos 

cada, indo totalmente na contramão de toda a indústria musical da época. Como cita 

Rodrigues (2013) em 1973 “A Bolha de fato dava um passo à frente ao trazer à tona 

uma sonoridade basicamente inexplorada na seara do rock underground no Brasil” 

(RODRIGUES, 2013, p.68). Entretanto o disco teve pouca divulgação e pouco 

público na época. 

 
FIGURA 41 

Capa do disco Um Passo à Frente de 1973 – A Bolha 
Fonte - Google 
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Anos mais tarde eles passaram a tocar com Erasmo Carlos e gravaram um 

segundo disco em 1977 intitulado É Proibido Fumar, retornando ao estilo Rock and 

Roll mais clássico e aos pioneiros anos de Jovem Guarda. 

Outra banda carioca pioneira que surgiu ainda no final da década de 1960 foi 

o Módulo 1000. Com um referencial mais projetado às bandas britânicas e norte 

americanas, ícones da contracultura, eles faziam cover de Jimi Hendrix, Led 

Zeppelin, e tinham influências de Black Sabbath e Pink Floyd.  

Seu único álbum foi lançado em 1972 com o título Não fale com paredes e se 

tornou uma raridade procurada nos dias atuais por colecionadores do mundo inteiro 

a altos preços. Com uma sonoridade extremamente experimental e uma capa tripla, 

a banda ousou fazer algo inédito, como salienta Rodrigues (2014): “O disco... era 

ousado, diferente de tudo que as gravadoras desejavam no mercado. Vinha em uma 

embalagem luxuosa, cuja capa se abria em três partes, expondo em sua parte 

interna uma pintura psicodélica” (RODRIGUES, 2014, p.165). E ainda comenta: 

Alinhado com os movimentos de contracultura, o Módulo 1000 recorreu a 
metáforas para denunciar aqueles tempos sombrios. Do título do disco, que 
também batiza um de seus temas, às letras impressas no encarte... 
Musicalmente, o disco trafega pelo rock pesado, adornado de 
experimentações sonoras psicodélicas. (RODRIGUES, 2014, p.166) 
 

A banda Módulo 1000 foi uma das que participaram do Festival da Criação 

em 1972. 

 
FIGURA 42 

Parte interna da capa tripla do disco Não Fale Com Paredes de 1972 
Fonte - Google 
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Foi também no Rio de Janeiro que surgiu uma das bandas de rock mais 

pesadas da época, com o sugestivo nome de O Peso. Apesar de formada no Rio de 

Janeiro, a banda inicialmente teve dois componentes de Fortaleza, quando em 1972 

foram ao Rio de Janeiro participar do VII Festival Internacional da Canção com a 

música Pente. Dentre eles estava o vocalista Luiz Carlos Porto, que se consagrou 

como uma das vozes mais potentes da história do rock brasileiro. O outro 

componente conterrâneo Antônio Fernando, saiu da banda após o festival, e Luiz 

Carlos Porto permaneceu com músicos do Rio de Janeiro. 

No início de 1975 a banda foi uma das principais atrações do Hollywood 

Rock, fazendo parte do LP do festival com duas canções. No mesmo ano foi lançado 

o único disco da banda Em Busca do Tempo Perdido, num estilo Hard Rock 

raramente visto no Brasil até então. O disco ainda conta com um blues de quase 

sete minutos. As letras enfrentavam tanto a ditadura quanto a moralidade social 

como na faixa Lúcifer: “Lúcifer reina no mundo, Lúcifer reina no fundo do coração de 

todos vocês”. A influência de bandas como Black Sabbath são visíveis neste álbum. 

 
FIGURA 43 

Capa do disco Em Busca do Tempo Perdido – O Peso 
Fonte - Google 
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Em meio às diversas bandas instaladas no Rio de Janeiro, a banda Spectrum 

representou a contracultura à flor da pele em todos os sentidos, quando convidada a 

realizar a trilha sonora de um filme hippie. Instalados no interior do estado, em Nova 

Friburgo, no sítio Quiabo’s estava uma comunidade hippie onde um integrante, 

Carlos Roberto Bini almejou a gravação de um filme e convidou a banda para 

realizar a trilha sonora. 

Em 1971 a banda conseguiu com que a gravadora Todamérica Música 

gravasse o LP, intitulado Geração Bendita. Como cita Pinheiro (2013) o repertório 

“inclui a mistura de músicas em português e inglês, os temas estão diretamente 

ligados à contracultura em voga como paz, amor, liberdade, natureza e o desprezo 

pela sociedade tecnocrática” (PINHEIRO, 2013, p.57). Tal como o disco do Módulo 

1000, este é um dos mais raros e disputados por colecionadores do mundo todo. 

O filme de Carlos Bini chamado É isso ai bicho é considerado o primeiro filme 

hippie brasileiro, e apresenta no enrede os ideais e o estilo de vida em comunidade, 

além das dificuldades com a repressão pelos militares. O filme foi gravado, 

entretanto a censura barrou seu lançamento, o que acabou causando um impacto 

negativo também para o LP da banda Spectrum. 

Ainda no Rio de Janeiro nasceu um dos mais importantes nomes do nosso 

rock progressivo, a banda O Terço. Formada em 1968 e liderada por Sergio Hinds a 

banda gravou o primeiro disco em 1970, num estilo Rock and Roll. Mas rapidamente 

a banda se inclinou para o rock progressivo já visível no segundo disco homônimo 

de 1972, que traz no lado B a faixa Amanhecer Total dividida em cinco partes 

contínuas. “Amanhecer total mostra a vocação clara de O Terço, que cultuava e 

compunha hard rock e progressivo. A mistura dos dois gêneros é a fórmula mágica 

do sucesso do álbum” (MELLO, 2013, p.360). Este disco contou com Luiz Paulo 

Simas, que era do Módulo 1000 nos sintetizadores. 

Em 1974 ingressa na banda o mineiro Flávio Venturini, que irá participar da 

gravação do terceiro álbum da banda, o consagrado Criaturas da Noite de 1975. 

Pela qualidade dos músicos e o potencial que a banda estava atingindo, este álbum 

foi gravado também em inglês visando um público internacional. Ao clima 

contracultural a banda foi morar em um sítio onde fizeram a gravação do álbum de 

1976 chamado Casa Encantada. Esta fase com Flávio Venturini além da influência 

progressiva houve uma forte influência de Rock Rural, estilo mais comum em Minas 
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Gerais. Após esse álbum Flávio Venturini deixa o grupo, que gravou em 1978 o 

álbum Mudança de Tempo, se desfazendo um tempo depois. Em outras ocasiões 

tiveram alguns retornos gravando um álbum em 1982 e outro em 1990. 

 
FIGURA 44 

Banda O Terço em 1975 
Fonte - Google 

 

Do mesmo estado de Flávio Venturini (Minas Gerais) encontramos uma das 

bandas pioneiras que passava por diversos estilos, sendo consagrada também no 

progressivo, Som Imaginário. Faria (2103) nos conta acerca do surgimento do grupo: 

Entre os grupos instrumentais da época, talvez nenhum tenha sido tão 
nômade como o Som Imaginário. Formado inicialmente em 1970 pelo 
tecladista, compositor e arranjador Wagner Tiso para acompanhar a estrela 
ascendente de Milton Nascimento, o Som Imaginário foi a arena onde uma 
brilhante geração de músicos exibiu suas muitas qualidades. (FARIA, 2013, 
p.346) 
 

 O primeiro disco da banda data de 1970, e contou com Zé Rodrix na 

formação. O segundo foi gravado em 1971 e o terceiro e mais conceituado em 1973 

chamado Matança de Porco. Este, instrumental, trouxe o Rock Progressivo à tona 

do começo ao fim. O grupo ainda participou da gravação do álbum ao vivo Milagre 

dos Peixes de Milton Nascimento em 1974. 

 Vale ainda citar em Belo Horizonte o chamado “Clube da Esquina”, que era 

um coletivo de músicos que se uniam literalmente em uma esquina para tocar e 

compor. Liderado inicialmente por Milton Nascimento e Lô Borges o clube contava 

com outros grandes músicos mineiros como Beto Guedes, Wagner Tiso, Toninho 

Horta e Flávio Venturini. Em 1972 o clube lançou um LP duplo com o nome de Clube 

da Esquina com Milton Nascimento e Lô Borges na linha de frente, e tal como os 

tropicalistas eles realizaram uma miscelânea de estilos, do erudito ao rock 
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progressivo, frisado pelos críticos como um dos melhores álbuns brasileiros de todos 

os tempos. Como exemplo, na já citada lista da revista Rolling Stone este LP consta 

como o sétimo melhor disco brasileiro. 

Indo para o Sul do Brasil, tínhamos em Porto Alegre a banda Liverpool 

fundada em 1965, com a clara influência dos Beatles. Como Liverpool gravaram um 

álbum em 1969 chamado Por Favor Sucesso, já com um Rock apontando para um 

caminho diferente ao conhecido nacionalmente pela Jovem Guarda. Porém foi a 

partir de 1971, com algumas mudanças na formação que a banda mudou o nome 

para Bixo da Seda. Junto ao nome, mudou também o estilo que passou a ter 

também a influência do novo rock progressivo britânico. O único álbum saiu apenas 

em 1976, que traz um misto de rock pesado e progressivo. 

 Outra banda gaúcha da década de 1970 que tem destaque no meio do Rock 

é a Almondegas. Diferente do Bixo da Seda que trazia a influência de um Rock mais 

importado, a banda Almondegas, formada em Pelotas em 1974 juntou a influência 

do rock com sons regionais. O álbum de estreia da banda foi o homônimo de 1975, 

mesmo ano em que lançaram o segundo álbum Aqui. 

 Uma das principais bandas de nossa contracultura surgiu na Bahia, tal como 

muitos dos tropicalistas. Como já havia a turma tropicalista dos baianos, a nova 

trupe que aparecia foi chamada de Novos Baianos. O nome pegou e acabou se 

tornando oficial. O grupo contava com os músicos Moraes Moreira, Paulinho Boca 

de Cantor e uma cantora fluminense, que se juntou ao grupo, Baby Consuelo. Pepeu 

Gomes que tinha uma banda chamada Leif’s, logo aderiu ao grupo também, já 

participando do primeiro LP, e casando-se posteriormente com Baby. 

 A primeira gravação veio ainda em 1969 com a música De Vera, e na 

sequência em 1970 veio o LP Ferro na Boneca. Os Novos Baianos foram uma das 

bandas mais híbridas, passando por todos os estilos possíveis. Entretanto o estilo de 

vida em comunidade e o próprio visual da banda possuíam aspectos por vezes mais 

contraculturais que muitas bandas de rock mais “puristas” (termo utilizado às bandas 

mais fieis ao estilo britânico).  

 Apesar de todos os discos demonstrarem uma genialidade musical invejada 

pelo mundo a fora, o segundo LP tem um destaque especial. Intitulado Acabou 

Chorare lançado em 1972, ele está no topo da lista dos maiores discos brasileiros de 

todos os tempos da revista Rolling Stone, em primeiro lugar. É o único que está à 

frente do álbum/manifesto Tropicália ou Panis Et Circenses, dos tropicalistas. 
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FIGURA 45 

Capa do LP Acabou Chorare – Novos Baianos 
Fonte - Google 

 

 Após o Acabou Chorare o grupo alugou um sítio em Jacarepaguá onde 

fizeram o terceiro LP. Pugialli (2013) nos relata um pouco do dia a dia da vida em 

comunidade do grupo: 

Em plena ditadura militar eles desafiavam as convenções vigentes, pois 
viviam ‘em comunidade’, vários casais e solteiros, crianças, comunhão total 
de bens, pois o dinheiro ficava em uma sacola e cada um pegava o que 
precisava e colocava o troco de volta. Sem recibos, sem cobranças, sem 
desconfianças. Alto Astral sempre (PUGIALLI, 2013, p.278) 
 

 Neste período chegou a ser gravado um filme homônimo por Solano Ribeiro 

sobre a comunidade. O sonho utópico dos jovens hippies da contracultura parecia se 

concretizar na comunidade dos Novos Baianos. Entretanto, vivendo num período de 

extrema rigidez, os músicos enfrentaram problemas com os militares, chegando a 

ser presos. 

 Para o próximo álbum mudaram para uma fazenda, dessa vez em São Paulo 

onde continuaram a vida em comunidade. Ao longo da década de 1970 foram oito 

álbuns gravados que fazem parte da história da contracultura brasileira. 
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FIGURA 46 

Comunidade dos Novos Baianos – músicos e amigos 
Fonte - Google 

 

Da Bahia também surgiu o nome que talvez tenha melhor atingido a massa 

nos propósitos da contracultura: Raul Seixas. Na década de 1960 ainda denominado 

Raulzito, morava perto de Gilberto Gil em Salvador, porém apesar da genialidade de 

ambos não eram exatamente da mesma turma. Três anos mais novo que Gilberto 

Gil, Raul Seixas gravava o seu primeiro disco em 1967 ainda na Bahia, quando 

Gilberto Gil já participava dos festivais em São Paulo com os futuros tropicalistas. 

Raul Seixas era aficionado por Elvis Presley e toda a geração Rockabilly dos 

anos 1950. Ainda na Bahia na década de 1960 tinha um conjunto chamado Raulzito 

e os Panteras, onde participava de programas de rádio e televisão locais. Com esse 

grupo gravou seu primeiro disco Raulzito e os Panteras lançado em 1968, porém 

sem muitos recursos e com pouca vendagem, que não passou do público local. 

Raul Seixas mudou-se então para o Rio de Janeiro onde passou a trabalhar 

como produtor musical na CBS. Produziu artistas como Jerry Adriani, Diana, os 

Jovens, e outros nomes normalmente ligados à Jovem Guarda, até que em 1971 se 

uniu ao Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Edy (Star) e lançou a Grã Ordem 

Kavernista, como já vimos. Até esse momento esteve longe do sucesso almejado. 



97 
 

Entretanto em 1972 já em carreira solo apresentou a canção Let me Sing, Let 

me Sing no VII Festival Internacional da Canção, chamando a atenção por misturar 

rock com baião e pelo seu jeito despojado. Em 1973 lançou o single que seria 

sucesso de vendagem, Ouro de tolo, música que encerra o LP Krig-ha Bandolo de 

1973, disco que aparece em décimo segundo lugar da lista dos cem maiores discos 

brasileiros da revista Rolling Stone. 

 
FIGURA 47 

Capa do disco Krig-ha Bandolo de 1973 
Fonte – Google 

 

A música que fazia uma crítica direta aos valores sociais tinha muito a ver 

com a crítica à tecnocracia dos jovens contraculturais dos Estados Unidos. E de fato 

Raul Seixas teve muita inspiração em ícones como John Lennon e o sonho utópico 

de construir uma nova sociedade. Sociedade que ele denominou como “Sociedade 

Alternativa”, do qual lançou a música homônima no LP Gita de 1974 onde dizia “faz 

o que tu queres, pois é tudo da lei. Viva a Sociedade Alternativa”. Isso em plena 

ditadura, que passou a se atentar e ver como perigosas as críticas de Raul Seixas, 

até que logo ele estaria sofrendo com a censura, como na música Como vovó já 

dizia, do qual teve que reformular quase toda a letra para lançar. 

Raul Seixas criou uma espécie de público próprio: os “Raulseixistas”. Inspirou 

milhares de brasileiros em suas letras que continham os mais variados temas. Ora 
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sério, ora irônico, ora místico, o público ia crescendo a cada disco, que acabava por 

influenciar o estilo de vida dos fãs. Raul Seixas foi provavelmente o maior nome do 

Rock da década de 1970 no Brasil em termos de público. Com clipes lançados no 

programa Fantástico da Rede Globo, ficou nacionalmente conhecido e emplacou um 

dos maiores sucessos em 1977 com a música Maluco Beleza. 

Apesar de falecer em 1989, a expressividade de sua obra e seu público está 

presente até os dias atuais e parece se renovar. As gerações seguintes continuam 

se envolvendo com suas letras, o que pode ser visto na passeata anual que 

acontece em São Paulo na data de sua morte, com um imenso público de todas as 

idades cantando em conjunto suas canções. 

 
FIGURA 48 

Raul Seixas na década de 1970 
Fonte - Google 
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3.5 – Os Malditos da MPB 

 

 
FIGURA 49 

Tom Zé e Sérgio Sampaio 
Fonte - Google 

 

No início dos anos 1970 os festivais da canção continuam, mas perdem força, 

aparecendo neste momento uma série de artistas que inovam e rompem com os 

modelos estéticos até então predominantes. Muitas vezes vistos pela mídia como 

transgressores, esta acaba os denominando com o rótulo de “Malditos”. Termo este 

controverso, pois como foi imposto de fora, por vezes não agradou os próprios 

artistas.  

O termo “Malditos” foi cunhado pela indústria fonográfica e pela mídia ao se 

referir a cantores da década de 1970 que eram por princípio contestadores sociais, e 

não tinham como prioridade o lado comercial, mas sim o de originalidade e 

autenticidade musical, tanto nas melodias como nas letras. Eram artistas do qual 

não se encaixavam nos movimentos já existentes, e tampouco tinham essa 

pretensão.  

Navegando contra a corrente comercial, estes artistas fizeram parte da 

contracultura brasileira e permanecem até hoje à margem de nossa memória 

cultural, entretanto ganhando visibilidade na última década pela ascensão da 

internet, pela democratização do ciberespaço, e pelo surgimento de uma nascente 

cibercultura.  
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 Como o termo foi imposto de fora, não agradava a todos pois alguns julgavam 

pejorativo. Em entrevista com Jard’s Macalé ao repórter Eduardo Tristão Girão para 

o site divirta-se, Macalé afirma: 

‘Maldito’ é a mãe de quem inventou essa brincadeira. Na minha época, o 
maldito não se inseria no sistema formal. Eu me sentia Baudelaire, um 
Rimbaud. A partir de 1985, época careta, gerações vieram e não 
entenderam aquilo. Vá ao dicionário: maldito é barra-pesada. Comecei a 
rejeitar isso. Já me chamaram até de tropicalista, e não sou. Querem definir 
uma pessoa indefinível, e assim virei maldito, ex-maldito, ex-ex-maldito, 
maldito entre aspas. Outro dia, disseram: maldito bendito. (disponível em 
http://divirta-se.uai.com.br/app/noticia/musica/2013/09/15/noticia_musica, 
146404/jards-macale-faz-turne-nacional-aos-70-anos-e-garante-que-seu-
destino.shtml) 
 

 Macalé associa ainda o termo ao grupo de poetas malditos (poète maudit) da 

segunda metade do século XIX, centralizado na França, entre eles Baudelaire e 

Rimbaud. Em comum, estes poetas questionavam a moral e os costumes sociais, e 

eram tidos como boêmios e por vezes autodestrutivos.  

 

 
FIGURA 50 

Walter Franco e Jard’s Macalé 
Fonte - Google 

  

 Outra associação que podemos pensar em relação ao termo maldito, é com a 

obra A Parte Maldita, do também francês Georges Bataille. O livro de 1949 trata “do 

consumo improdutivo, inserido na lógica da acumulação e da utilidade do mundo 

prático” (CAMILO, Revista Princípios, p.641). O conceito de dispêndio é central, 

como a perda de energia da Terra, finalizando numa realização inútil. Bataille traz 

um viés econômico questionando a produção, o lucro e a acumulação, e faz críticas 

tanto aos princípios capitalistas como aos comunistas.  
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 Outro artista que passou renegando o termo foi Itamar Assumpção, que 

faleceu em 2003. No documentário Daquele Instante em Diante, que retrata a vida e 

obra do músico, percebe-se como o termo o acompanhou em sua trajetória de forma 

negativa. Já para outros taxados Malditos o termo não incomoda tanto, como 

percebemos na entrevista de Jorge Mautner publicada na revista Entrelugares: 

Macalé sofre muito por causa de maldito, né, e não tem nada. O Augusto 
dos Anjos seria maldito. Aí você vai tirar toda a literatura profunda porque 
ela é maldita. Até Machado de Assis, se você quiser, é subversivo... A 
minha música é a mesma coisa que a minha literatura: tem as mesmas 
obsessões, dali eu não saio, isso é uma coisa monocórdia, eu sei os 
discursos de cor porque eles são entranhados. E nesse sentido eu sou 
maldito porque quero modificar, quero um Estado diferente. Isso aí já é 
maldito. E depois as áreas de comportamento estético e comportamento, 
digamos, do amor, de todas as relações humanas. (JORGE MAUTNER, 
2011, p.18/19) 

 

 
FIGURA 51 

Itamar Assumpção, Jorge Mautner e Luiz Melodia 
Fonte - Google 

 

Zuza Homem de Mello em A Era dos Festivais, também retira o caráter 

negativo do termo Maldito. Ao falar justamente do músico Sergio Sampaio, Mello 

coloca que “Sergio Sampaio foi se tornando um artista meio marginal até se 

incorporar ao time chamado de ‘maldito’, que, longe de ser um termo pejorativo, é 

sinônimo de cult na música popular”. 

 Atualmente o termo parece ter se consolidado e ficado datado de décadas 

passadas. Alguns artistas deste rol já faleceram como Sérgio Sampaio e Itamar 

Assumpção. Outros passaram a ganhar ascensão em mídias alternativas, onde a 

questão referente ao “ser ou não ser” maldito perdeu força. Como exemplo citamos 

o show que ocorreu em 2011 com cantoras homenageando os “Malditos da MPB”. O 

show que foi divulgado com o termo contou com a participação do próprio Jard’s 

Macalé, do Jorge Mautner, e da Anelis Assumpção, filha de Itamar Assumpção. 

 Quando nos referimos a quem são os músicos malditos da nossa MPB, vale 

lembrar que este termo não partiu de um determinado grupo de artistas, e como já 
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explicitado foi até mesmo renegado por alguns. Não há muito material acadêmico 

que trata o tema diretamente, portanto os nomes normalmente são associados aos 

que a mídia na época os chamou assim, e que acabaram levando este rótulo 

informalmente até hoje. Portanto não há como definir, como no movimento 

tropicalista ao certo quem foram os integrantes deste rótulo, entretanto podemos 

perceber nos livros, na mídia e na internet que alguns são muito associados ao 

termo. São eles: Jard’s Macalé, Luiz Melodia, Jorge Mautner, Tom Zé, Walter 

Franco, Sergio Sampaio e Itamar Assumpção. 

 Por vezes encontramos citados outros nomes como Torquato Neto, Taiguara, 

Arrigo Barnabé, entre outros. Encontramos ao longo do Brasil um vasto número de 

cantores que possuem características semelhantes aos que foram taxados de 

Malditos. Desta forma preferimos caracterizar como Malditos apenas aqueles que 

aparecem associados ao termo de forma mais explícita, que são os sete nomes 

citados. 

 Napolitano cita a influência que o VII Festival Internacional da Canção teve 

perante este grupo de artistas: 

O FIC de 1972 também expressou um certo clima de radicalidade que 
marcava os jovens criadores, com sua alardeada aversão às fórmulas de 
sucesso, incluindo aquelas do "bom gosto", o que acabou criando uma nova 
tendência na MPB: a dos "malditos". Luis Melodia, Jards Macalé, Walter 
Franco, Jorge Mautner, serão grandes campeões de encalhe de discos, ao 
mesmo tempo que prestigiados pelos críticos e pelo público jovem mais 
ligados à contracultura, retomando um espírito que estava sem seguidores 
desde o colapso do Tropicalismo, em 1969. (NAPOLITANO, 2008, p.8) 
 

 Outros dois festivais deram destaque a estes artistas, o Phono73 e o Festival 

Abertura em 1974 que junto ao VII FIC, manteve um público interessado na nova 

contracultura que surgia. Como cita Napolitano: 

Nesse FIC e na outra tentativa da Rede Globo de reeditar o gênero (festival 
“abertura”, 1974), se consolidou outra tendência da MPB dos anos 1970: Os 
chamados “Malditos”. Famosos por praticar certas ousadias musicais, 
happenings e posturas provocativas em relação ao gosto do público, nomes 
como Jorge Mautner, Jard’s Macalé, Luiz Melodia, Walter Franco, entre 
outros, desafiavam as fórmulas do mercado fonográfico com suas 
linguagens e performances. O nome “Malditos” consagrou-se como uma 
espécie de estigma que perseguia tais artistas: eram respeitados pela crítica 
e pelos músicos, mas não se enquadravam nas leis de mercado das 
gravadoras, nem se submetiam às suas demandas comerciais, vendendo 
muito pouco e sendo quase esquecidos pelas emissoras de rádio mais 
populares. (NAPOLITANO, 2008, p.89) 
 

É interessante notar que estes artistas tinham um elo entre si, e até mesmo 

com outros movimentos contraculturais. Jard’s Macalé e Jorge Mautner sempre 
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foram muito amigos dos tropicalistas, com músicas gravadas por Caetano Veloso e 

Gilberto Gil, entretanto nunca foram de fato ligados à Tropicália. Por outro lado, Tom 

Zé sim, foi ligado ao movimento tropicalista, participando do LP Tropicália ou Panis 

Et Circenses. Todavia com os exílios de Caetano e Gil, Tom Zé acabou se 

distanciando da Tropicália, embora continuasse criando seus discos na obscuridade. 

Estes tinham um caráter cada vez mais experimental, e foram ficando à margem da 

grande mídia e do grande público. Neste momento, Tom Zé passou a entrar no rol 

dos Malditos pela mídia. 

 Já Jard’s Macalé tinha uma forte amizade com Luiz Melodia e Itamar 

Assumpção, por vezes compondo juntos. Havia uma grande confluência entre eles, 

apesar de não julgarem serem de um mesmo movimento. Itamar Assumpção só 

encontrou espaço para gravar seus discos quando começou uma maior 

possibilidade de gravações independentes, fora das grandes gravadoras. Assim, 

quando foram criados o Selo e o Espaço da Lira Paulistana em São Paulo, ele foi 

chamado para participar e gravar, sendo naquele momento o principal ícone do 

Movimento Lira Paulistana, também denominado Vanguarda Paulista. Este 

movimento que foi muito influenciado por outro músico Maldito, Walter Franco. 

 Walter Franco, embora tenha precedido o Movimento Lira Paulistana, é 

muitas vezes associado a ele. Sem dúvida houve uma grande influência declarada 

de sua obra no movimento, e por vezes Walter Franco esteve presente nas 

atividades do Lira. Wisnik ao citar a música de São Paulo diz que alguns artistas 

quebram tanto com as normas que muitas vezes não são compreendidos nem em 

sua própria cidade: 

Sinais musicais fortes de São Paulo, nem sempre audíveis, perceptíveis ou 
suportáveis pelo Brasil e pela própria cidade, são a cabeça explosiva e zen 
de Walter Franco no Maracanãzinho... as ironias cortantes dos suingues e 
silêncios de Itamar Assumpção no apagão da Paulista... as ruidagens 
polifônicas e as (des)construções de Tom Zé. (WISNIK, 2004, p.308) 
 

 Percebemos que Tom Zé, Jorge Mautner e Jard’s Macalé tiveram um vínculo 

com os tropicalistas e que Walter Franco e Itamar Assumpção tiveram um vínculo 

com a Lira Paulistana. Já Sergio Sampaio veio de um outro Movimento, liderado em 

1971 por Raul Seixas: A Sociedade da Grã Órdem Kavernista. Movimento que 

gravou um álbum único, e que precedeu a carreira solo deles que além de Sérgio 

Sampaio e Raul Seixas contava com Miriam Batucada e Edy.  
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Sérgio Sampaio também ganhou ascensão no VII FIC, e chegou a fazer 

sucesso com a canção Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua, porém logo sairia da 

cena comercial. Dentre os Malditos, Sérgio Sampaio teve uma grande amizade com 

Luiz Melodia, do qual chega a fazer uma música em sua homenagem, Doce 

Melodia, que canta no refrão: “Luiz Melodia melhores dias virão, é não botar a viola 

no saco, joga fora o guardanapo, vem comer com a mão”. A letra retrata como estes 

artistas passavam dificuldades se mantendo a margem do grande público. Sergio 

Sampaio fora das grandes gravadoras lançou um disco independente em 1982.  

Uma característica em comum entre todos eles era o de transitar entre os 

mais variados estilos musicais, muitas vezes com canções experimentais de até 

difícil definição de estilo. Como cita Pedro Só (2013) sobre o álbum de estreia de 

Luiz Melodia, Pérola Negra: 

poeta popular que trazia em cérebro e vísceras o melhor de dois mundos: o 
da tradição nacional e o da modernidade global... nada mais sanguíneo, 
mais corporalmente integrado que o samba e o blues de suas composições, 
a ginga do intérprete de singularíssima e bela voz corcoveando entre rock, 
jazz, forró, samba-shoro e qualquer outro gênero. (SÓ, 2013, p.230) 
 

 O caráter contracultural de todos estes artistas foi visível também na arte das 

capas dos discos. Quando normalmente se tinha a foto do cantor na capa, estes 

também inovaram, cada um a seu modo como vemos na figura a seguir. Tom Zé 

com a capa de todos os olhos que ficou famosa após a especulação de que seria a 

foto de um ânus com uma bola de gude. Jard’s Macalé, Luiz Melodia, Jorge Mautner 

e Sérgio Sampaio até aparecem em suas capas, porém de forma não 

convencionais, com colagens e sobreposições. Sergio Sampaio aparece ainda 

travestido, o que escandalizaria ainda mais aos olhos do grande público. E talvez a 

capa mais corajosa delas, a de Walter Franco contendo apenas uma mosca em 

tamanho real em seu centro. 
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FIGURA 52 

Capa de Discos dos “Malditos” da MPB 
Fonte – Google 

 
 

 Apesar dos artistas citados neste item não serem os mais reconhecidos em 

termos de público ou até mesmo nas bibliografias acadêmicas, o reconhecimento 

dentre os críticos musicais e especialistas é profundo. Verificamos por exemplo que 

quatro dos cantores considerados “Malditos” figuram na lista dos cem maiores discos 

brasileiros de todos os tempos da revista Rolling Stone, são eles: 32° - Luiz Melodia 

(Pérola Negra); 35° - Tom Zé (Estudando o Samba); 50° - Walter Franco (Revolver) 

e em 86° - Itamar Assumpção (Beleléu, Leléu, Eu). 

 
 

 
3.6 – Outros Artistas Contraculturais 

 

 Dentre 1966 e 1975, ainda tivemos outros grupos ou cantores ao longo do 

Brasil que de alguma forma contestaram e não se encaixam exatamente em algum 

dos itens anteriores, mas que possuem sua importância à nossa história 

contracultural. 
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 Um exemplo é o cantor Ronnie Von. Apesar de ídolo da Jovem Guarda nos 

anos 1960 e posteriormente com baladas nos anos 1970, o cantor teve entre esses 

períodos três discos que ficaram à margem da mídia e do público, considerados 

atualmente de grande valia como pioneiro em nossa psicodelia. 

 Em 1968 após intenso sucesso de público e de vendas Ronnie Von rompeu 

com estilo que vinha fazendo e ousou seguir sua própria vontade, com influências de 

Beatles e do rock britânico. Como citado na biografia autorizada do cantor escrita 

por Guerreiro e Pimentel (2014): “a gravadora não entendeu quando recebeu a 

máster do trabalho. Nem o público. Foi um fracasso monumental de vendas. Ele fez 

provavelmente o disco que mais vendeu e o que menos vendeu em sequência na 

história”. 

 No ano seguinte em 1969 não foi diferente. Outro álbum que começava 

estranho a todos pelo próprio título: A misteriosa luta do reino do Parassempre 

contra o império do Nuncamais. E em 1970 ele fecha o trio psicodélico com o álbum 

A Máquina Voadora. Como citado na edição online da revista Rolling Stone 

brasileira: 

Eram tempos de loucuras e ousadias sonoras. Bebendo da fonte jorrada 
pelos Beatles, Ronnie buscou abrasileirar a sonoridade psicodélica, unindo-
se ao sentimento tropicalista da época. O trio de discos foi pouco aceito 
pelo público, mas hoje eles são considerados relíquias pelos 
colecionadores. (Rolling Stone online, 2013, disponível em: 
<http://rollingstone.uol.com.br/noticia/ronnie-von-tera-tres-discos-da-fase-
psicodelica-lancados-em-vinil/#imagem0> acesso em: 09 de dezembro de 
2015) 

 

 Outro artista difícil de ser enquadrado em qualquer estilo é o companheiro de 

Raul Seixas na Sociedade da Grã Ordem Kavernista: Edy Star. Nascido em Juazeiro 

(BA) e crescido em Salvador, Edy adotou o sobrenome Star depois da Grã Ordem 

Kavernista. Apesar de ter lançados alguns compactos o único LP veio em 1974 com 

composições de nomes consagrados da música brasileira gravadas por ele. 

Homossexual assumido com um estereótipo extravagante, Edy Star literalmente 

brilhava nos palcos, sendo um dos poucos artistas nacionais a serem enquadrados 

no estilo Glam Rock, pelo caráter andrógeno. 

 Outro disco que podemos citar lançado em 1973 é o chamado “pessoal do 

Ceará”, realizado por Ednardo, Rodner Rogério e Teti. Como citado por Gadelha 

(2013) “o LP apresentou ao Brasil a música dos três e ao mesmo tempo tem o mérito 

de mostrar compositores-chave na linha evolutiva da música cearense, como 

http://rollingstone.uol.com.br/noticia/ronnie-von-tera-tres-discos-da-fase-psicodelica-lancados-em-vinil/#imagem0
http://rollingstone.uol.com.br/noticia/ronnie-von-tera-tres-discos-da-fase-psicodelica-lancados-em-vinil/#imagem0
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Ricardo Bezerra e Fagner” (GADELHA, 2013, p.303). Neste mesmo ano Raimundo 

Fagner lança seu primeiro LP Manera Fru Fru Manera, que seguia estabelecendo 

uma ponte entre o sertão e o Brasil urbano, demonstrando a percepção de um 

emigrante nordestino em contato com a modernidade (VIEIRA, 2013). No ano 

seguinte seria a vez de outro cearense lançar seu primeiro disco: Belchior. Logo 

emplacaria sucessos como Apenas um rapaz latino americano, Velha roupa colorida 

e Como nossos pais. 

 Outro representante do nordeste radicado em São Paulo que cabe bem em 

nossa contracultura foi Di Melo. Com um único álbum lançado em 1975, o disco 

ficou na obscuridade por décadas, até que como tantos outros foi descoberto por 

estrangeiros e com a internet passou a ser conhecido. Com uma história curiosa, 

onde por um tempo não se tinha notícias do paradeiro de Di Melo, chegou a circular 

boatos de que o cantor tinha falecido, mostrado no curta metragem sobre sua 

história Di Melo: O Imorrível. O álbum de Di Melo se destaca por trazer uma linha de 

Soul Music, sendo um dos pioneiros no estilo. 

 Outro artista pioneiro no Soul Music foi o Tim Maia. Após morar nos Estados 

Unidos, Tim Maia trouxe muitas influências da Black Music estadunidense. Mas 

talvez a fase mais curiosa do Tim Maia foi quando ele aderiu à Cultura Racional, 

uma doutrina da qual ele passou a divulgar, lançando dois discos na época (e 

deixando um póstumo) intitulados Racional 1 e Racional 2. As letras basicamente 

falam do livro Universo em Desencanto, ao qual explica os conhecimentos da 

Cultura. 

 Já no final da década de 1970 o Brasil se encontrava em outro momento, do 

qual não cabe em nosso recorde de contracultura brasileira. No final de 1978 se deu 

o fim do AI-5, que amenizava um pouco a rigidez e o controle do Estado inclusive no 

meio artístico. Verificamos por exemplo em São Paulo um importante movimento de 

músicos independentes que fundaram a Lira Paulistana. Este movimento advinha de 

artistas engajados, que não estavam satisfeitos com a falta de espaço nas 

gravadoras (GHEZZI, 2003). No ano de 1979 se reúnem para montarem em 

conjunto um espaço independente, que lhes proporcionariam a oportunidade de 

criar, gravar e atuar mais livremente. Foi somente neste momento que o músico 

Itamar Assumpção conseguiu lançar seu primeiro LP, pela possibilidade do 

movimento possuir uma gravadora independente.  
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Considerações Finais 

 

 Se unirmos todo o material sobre a contracultura musical brasileira 

encontrado nos livros, desconsiderando a internet, é possível que a maior parte dele 

englobe apenas uma minoria de nossa contracultura. E como já citado 

anteriormente, com predominância à Tropicália. Quando vão adiante explanam 

sobre Raul Seixas, Secos e Molhados, Rita Lee e Novos Baianos. Dificilmente 

encontramos materiais acadêmicos, sejam em livros ou em artigos que vão além. 

 Ao longo dessa dissertação verificamos inúmeros exemplos de movimentos, 

bandas e músicos de expressivo valor artístico que foram ignorados ou esquecidos 

por muito tempo. Apenas recentemente verificamos livros que buscam realizar o 

resgate de parte preciosa de nossa contracultura, como o livro Histórias Secretas do 

Rock de Nelio Rodrigues, É Isso ai Bicho! De Igor Fernandes Pinheiro e 1973: O ano 

que reinventou a MPB organizado por Célio Albuquerque que traz cinquenta discos 

deste ano, onde cada álbum é escrito por um autor diferente. Muitos desses álbuns 

verificamos ao longo desta dissertação. 

 Dessa forma pretendemos desmistificar a ideia de “vazio cultural” relativa à 

década de 1970 como muitos pressupõem. Como pudemos verificar, os anos 1960 

foram intensos tanto culturalmente como politicamente no mundo todo, sendo que 

no caso brasileiro o surgimento do movimento tropicalista que contagiou grande 

parte da mídia e da população, e sua rápida interrupção pela ditadura provavelmente 

causou uma angústia coletiva àqueles que eram adeptos da contracultura que 

surgia. 

 Não só a Tropicália sofreu as consequências da repressão, mas a classe 

artística em geral. Além de Caetano e Gil, cantores como Geraldo Vandré e Chico 

Buarque foram exilados, e até mesmo aqueles que não tinham pretensão de 

mensagens de cunho político sentiam o medo. A censura muitas vezes tinha suas 

brechas, onde se por vezes passavam mensagens de cunho político 

desapercebidas, também se encontravam motivos para censuras onde o autor 

sequer havia intencionado. 

 Assim, quando se inicia a década de 1970, a impressão inicial era a de que 

toda a euforia contracultural que ascendia havia se apagado. Entretanto atualmente 

percebemos que dentre as possibilidades, a década de 1970 se reinventou e 
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renovou a contracultura brasileira. Pereira nos demonstra um pouco desta sensação 

na compilação Anos 70 – Trajetórias:  

Finalmente a década de 70 parece ter entrado na moda! Curioso, pois 
também já foi moda falar mal, e muito mal, desse período. Hoje, ao 
contrário, diante talvez de nossa ânsia contemporânea de encontrar pontos 
de referência, de construir ‘passados’, recupera-se o passado recente 
configurado naquela década – um tempo, simultaneamente, ainda muito 
próximo de nós (e fácil, portanto, de ser recontado por atores que o viveram 
intensamente) e distante o suficiente (pelo menos do ponto de vista das 
questões que estavam em pauta naquela época) para se apresentar como 
um ‘passado autêntico’. Essa ‘meia distância’ já permite que revisitemos 
esse momento com certa calma reflexiva e alguma dose de paixão... 
Se, em 1971, a expressão ‘vazio cultural’ parecia fazer todo sentido, hoje, 
passados 30 anos, o rótulo se revela um tanto apressado e pouco 
esclarecedor. Certamente, os sentimentos provocados pelo calor da hora e 
a lembrança então recente dos ‘incríveis anos 60’ justificam tanto a pressa 
como a falta de clareza... 
Assim, a década de 1970 foi um momento crucial de passagem de um 
paradigma político-cultural a outro, enfim, um verdadeiro divisor de águas. 
(PEREIRA, 2006, p.89) 
 

 Essa visibilidade do vasto material que tivemos neste período, especialmente 

no cenário musical e ao mesmo tempo contracultural tem ganhado ainda mais 

visibilidade a partir dos anos 2000 com a expansão da internet. Muitos dos discos 

que vimos tiveram uma tiragem pequena e como consequência se tornaram raros e 

desconhecidos ao grande público. Entretanto a internet e o ciberespaço 

possibilitaram a revivencia destas produções.  

Levy remete o ciberespaço ao “espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa 

definição inclui o conjunto dos sistemas de comunicação eletrônicos... na medida em 

que transmitem informações” (LEVY, 2009, p.92). Neste sentido, no início dos anos 

2000 tornou-se comum blog’s independentes que tinham como objetivo resgatar 

discos raros de nossa história. A facilidade com que sites de hospedagem permitem 

a obtenção de downloads fez com que rapidamente se difundisse estes discos, e 

assim muitos músicos, pesquisadores ou simples apreciadores de boa música 

passaram a ter acesso e ao mesmo tempo divulgá-los tanto pessoalmente, como 

pelas redes sociais como no Orkut e posteriormente no Facebook. Segundo Levy 

(2009), estas tecnologias aumentam o potencial de inteligência coletiva dos grupos 

humanos. 

 Desta forma, paralelamente à proliferação dos artistas no ciberespaço, surge 

um grupo de apreciadores de discos e de manifestações artísticas que haviam sido 

ocultadas em nossa memória cultural. Bergmann coloca a cibercultura como “um 
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conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento da internet como um meio de 

comunicação” (BERGMANN, 2007, p.5). Assim, percebe-se uma demanda 

espontânea que busca e valoriza os movimentos como ícone de nossa história 

cultural, surgindo assim comunidades virtuais que permitem o diálogo e a troca de 

informações e materiais. Da mesma forma é crescente o número de documentários 

a respeito desses artistas pouco divulgados. 

 Este resgate que surgiu em grande parte através da internet vem cada vez 

mais chegando também ao mundo acadêmico, sendo este trabalho um exemplo real 

deste processo. Assim, confirmamos que além da Tropicália, do qual reconhecemos 

o imenso valor, tivemos outras contraculturas que adentram os anos 1970, também 

de imensa qualidade, que merecem a atenção e o reconhecimento em todos os 

âmbitos. 

 Como verificamos ao longo da dissertação não só a música em si produziu a 

nossa contracultura, mas aliada a ela toda uma estética, um estilo de vida, a 

transformação de valores tradicionais, as comunidades hippies e os festivais. Esse 

fluxo se iniciou em torno de 1966 e adentrou a década de 1970 de forma muito 

semelhante à da segunda metade da década de 1960 estadunidense com o ápice 

dos festivais. Desta forma é condizente afirmar que a contracultura brasileira não foi 

em seu todo concomitante à do primeiro mundo, datando mais precisamente entre 

1966 e 1975. 
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