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Introdução  
 

A pesquisa se propõe a entender o surgimento do jovem como protagonista dos 

movimentos sociais dos anos 60 e 70. O nascimento da subjetividade desse indivíduo 

acompanha as manifestações da cultura de massa, como a música, a moda e o cinema. 

Como pano de fundo, a imprensa brasileira aparenta ter relação de aproximação da 

ditadura brasileira com os Estados Unidos, iniciada antes da Segunda Guerra Mundial 

com a Política de Boa Vizinhança e consolidada após seu término com grandes 

investimentos que geraram o chamado Milagre Econômico entre os anos de 1969 e 

1973. 

Para retratar esse período histórico, é necessário analisar o processo de 

engajamento do jovem e seus retratos realizados pela mídia da época. Nesse contexto, a 

televisão, os jornais e as revistas passam a identificar o jovem de outra maneira, devido 

ao reposicionamento de seu papel na sociedade. Pela primeira vez na história, a 

juventude começa a se engajar em questões políticas e sociais, tornando-se símbolo de 

rebeldia e contestação. A contracultura marca esse período de reivindicações e 

caracteriza um tipo de jovem que põe em cheque os valores tradicionais vigentes [1]  

O presente trabalho analisa o processo de reposicionamento do papel do jovem 

para a sociedade. De indivíduo sem características definidas, submisso aos desígnios 

dos adultos, o jovem passa a ser contemplado como um ser idiossincrático, com 

identidade e valores próprios. Essa transformação na concepção da juventude teve início 

nos anos 50 com a chegada de uma nova forma de ver o mundo, instigada pela geração 

beat [2]. 

Uma construção simbólica impulsionada pela cultura de massa passa a criar uma 

identidade para o jovem, até então relegado à indefinição entre a infância e a vida 

adulta. A partir da reformulação do caráter da juventude, uma nova postura perante o 

mundo passa a definir essa geração, imbuída de desejos e ideais de revolução. A 

geração beat inspira a contracultura, embalada pelo som revolucionário do rock’n’roll. 

A partir de então, uma nova perspectiva jovem começa a germinar. Filmes como 

“Juventude Transviada” e “O Selvagem”, protagonizados pelo galã James Dean, surgem 

como ícones de uma juventude que não quer mais se conformar com a realidade social 

[3]. 

Posteriormente, os anos 60 encenam a contracultura com ainda mais ênfase. Os 

jovens, sobretudo os hippies, protestam contra os valores tradicionais, reivindicando 

direitos civis, igualdade, liberdade sexual, postura pacífica do governo, entre outras 

propostas. Foi no ano de 1968 em que todas as reivindicações dos jovens ativistas 

culminam ao redor do mundo, sendo Paris a cidade que simboliza esse período de 

revolução cultural [4]. 

O esforço desse trabalho se dá no sentido de entender a mudança de postura do 

jovem desse período histórico, bem como enquadrar seu reposicionamento no mundo no 



contexto dos movimentos sociais. A mobilização jovem é metonímia dessa era de 

contestação, na qual a juventude começa a ser considerada uma força social capaz de 

transformar a realidade. Para entender seu papel como ativista social no contexto da 

contracultura, será necessário desconstruir o que é o jovem e analisar as representações 

realizadas pela mídia e cultura da época. Além disso, será necessário identificar os 

valores, ideais, estilo de vida e práticas do jovem e da contracultura. 

 

Metodologia 
 

Para realizar essa pesquisa, foi empregado o método de pesquisa bibliográfica, 

além de utilizar reportagens e anúncios emblemáticos da revista Veja de 1968 até 1971 

a fim de embasar o contexto da imprensa brasileira da época. Foram escolhidas quatro 

imagens de revista durante a época em questão, com a finalidade de dar um “recorte” na 

representação da juventude realizada pela imprensa, bem como analisar com premissas 

da semiótica quais elementos na imagem transmitem uma mensagem icônica a respeito 

da juventude da época. 

 

Jovens dos anos 60: “lunáticos” que andam meio desligados 
 

The lunatic is on the grass 

The lunatic is on the grass 

Remembering games and daisy chains and laughs 

Got to keep the loonies on the path 

The lunatic is in the hall 

The lunatics are in my hall 

The paper holds their folded faces to the floor 

And every day the paper boy brings more 

(...) 

The lunatic is in my head 

The lunatic is in my head 

You raise the blade, you make the change 

You re-arrange me 'till I'm sane” 

(Brain Damage – Pink Floyd) 

 

Os “lunáticos” estão no hall. Estão na casa, no jornal e todos os dias os 

jornaleiros trazem rostos e mensagens “malucas” redigidas por jornalistas. Como na 

canção Good Morning do célebre álbum de 1967 dos Beatles Sargent Peppers Lonely 

Hearts Club Band: “I’ve got nothing to say but it’s O.K., good morning, good morning, 

good morning”. A crítica do quarteto diz respeito à quantidade expressiva de 

informação, que pouco diz para os jovens: indivíduos que estão cansados da “mesmice”, 

desejosos de revolução em meio ao turbilhão de acontecimentos que culminam no 

emblemático ano de 68, passível de análise ao longo dessa pesquisa. 

Como diriam David Gilmour e Roger Waters, integrantes da banda Pink Floyd, 

o lunático é quem vive demais com os pés no chão. Os “malucos” são os jovens - uma 

sinfonia dissonante. Os adultos, em oposição, são impregnados de “adultescência”, pois 

partem em direção a um norte arbitrário, indicação correta, em termos, da “bússola” do 

mercado de trabalho. (Rocha, Pereira, 2009). Já os jovens, que ainda preservam um 

“espírito-livre” são rascunhos da própria identidade: vestem e consomem para atingir 

auto-afirmação com diversas condutas de risco, como esportes radicais e uso de drogas 

[5]. 

Os lunáticos da lendária banda Pink Floyd dizem, em Brain Damage, que 

“alguém está na minha cabeça, mas não sou eu” e fazem uma alusão ao mundo 

psicodélico das drogas lisérgicas, como o LSD. Acusado de tratar sobre tal droga 



sintética em Lucy in the Sky with Diamonds, John Lennon e George Harrisson 

adentraram o mundo que “transcende” os valores da sociedade de consumo como um 

escape ao modelo social do qual tanto criticam, em Sargent Peppers Lonely Hearts 

Club Band, na canção supracitada Good Morning. 

O resultado da tal “fuga da realidade” se traduz na capa do emblemático álbum 

em que os Beatles realizam o enterro deles mesmos, escrevendo com flores o nome da 

banda e trazendo rostos marcantes, como o de Marilyn Monroe, para representar a 

morte dos reis do iê-iê-iê e o nascimento de uma banda que revoluciona a música com 

letras que satirizam a sociedade de massa. 

De forma análoga, Caetano Veloso em Alegria, alegria, em 1967, também 

provoca a mídia, ao escrever: “o sol nas bancas de revista me enchem de alegria e 

preguiça; quem lê tanta notícia?”. O movimento tropicalista embalou a juventude que 

florescia nesse ano, em ansiedade e desejo de mudança. Embalada pelos hormônios, 

Benditos Hormônios!, livro do Dr. J. Ron Eaker, diz que “a TPM é real. Não está na sua 

cabeça”. O que os jovens sentem na puberdade, fase de descobertas sexuais e de 

revolução do próprio corpo, serve de “cimento” na construção deles mesmos como seres 

atuantes na vida social [6]. 

Diferente da otimista Judy Garland no filme “Cantando na Chuva”, o “good 

morning” dos jovens da geração de 68 não aborda mais as idas e vindas do “milkman”. 

Percebe-se uma mudança no tom nos anos 60 em relação à década anterior. Quem serão 

esses lunáticos, que trajam roupas coloridas e não conseguem mais se reprimir? A 

resposta pode parecer óbvia: os lunáticos são os jovens, crescidos durante a década mais 

emblemática da revolução da juventude. 

Aproveitando para traduzir livremente a letra do aclamado álbum Dark Side of 

the Moon de 1973, a canção Brain Damage sugere um tipo de comportamento de 

subversão, tanto criticado pelos adultos. Traduzindo livremente: “Deitados na grama, 

lembram-se de jogos, correntes de margaridas e risadas; temos de deixar os loucos 

tomarem um rumo. Você ergue a lâmina, você faz a mudança, você me rearranja até eu 

ficar são”. A letra traz um sentimento de deslocamento, próprio da transição 

representada pela juventude; a inadequação, a vontade de mudar, o símbolo que 

estigmatiza o jovem é o gerúndio, pois ele não é, ele “está sendo”: formando, 

graduando, entre outros termos que enquadram esse jovem como um não-ser, e sim 

como um “estar” transitório [7]. 

Os adultos encenam representações diametralmente opostas à suposta alienação 

da juventude: eles protagonizam o “inimigo” dos indivíduos “desajustados e não-

produtivos”, expressão que contradiz os desígnios da sociedade de consumo de massa . 

[8]. Para entender o que caracteriza a conjuntura de transição da década embebida em 

psicodelia, deve-se partir da premissa de que o jovem, dos anos 50 aos anos 60, realiza 

uma grande reviravolta, ou ainda parafraseando os Beatles na canção Revolution de 

1968: “You say you want a revolution, well, you know, we all want to save the world”. 

 

Representações da juventude na revista Veja de 1968 a 1971 
 

Nas imagens da revista Veja de 1968 até 1971, o jovem se constrói na oposição; 

jovem versus polícia, jovem versus adulto. Chamados de lunáticos nessa pesquisa, 

reafirmo o uso do termo com a canção Ando meio desligado da banda Os Mutantes 

quando dizem no ano de 1970 no álbum A Divina Comédia ou Ando meio desligado: 

“ando meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. Olho e não vejo nada, eu só 

penso se você me quer”. Alusão à suposta alienação dos jovens advinda do uso de 

drogas ou símbolo de transgressão à ditadura vigente? As mensagens, sempre cifradas 

para não “bater de frente” com a censura da época, são polissêmicas, isto é, parecer ter 



mais de um significado. Na FIGURA 1, uma imagem emblemática que carrega em si a 

efervescência da luta dos jovens nessa década de contestações.  

 

 
Figura 1: Os estudantes em batalha 

 

Na canção “Meu refrigerador não funciona”, do álbum “A Divina Comédia ou 

Ando Meio Desligado”, uma crítica velada ao consumismo é realizada com gritos de 

lamento por conta de um aparelho eletrodoméstico quebrado. Aproveitando a fama da 

cantora Janis Joplin e do exagero tipicamente tropicalista, o trio compõe uma faixa, com 

duração de 6 minutos, para tratar de uma relação “doentia” com os bens de consumo. 

Tal grande febre consumista é resultante das relações estreitas com os Estados Unidos 

da América durante os chamados “Anos Dourados”. A mesma banda, no ano de 1968, 

realizou uma parceria com a marca Shell na campanha “Shell é vida no seu carro” 

(FIGURA 2)  

 

 
Figura 2: Os Mutantes – Psicodelismo e Tropicalismo 

 

 

 

 



O movimento tropicalista e o engajamento da juventude brasileira 
 

Segue abaixo, um breve resumo do que se tornou a juventude na época em 

questão, inspirada pelo movimento tropicalista. Esse assunto é analisado no livro Da 

Bossa Nova à Tropicália por Santuza Cambraia Naves em texto publicado em 2000. 

Diante de um cenário musical espetaculoso dos anos 40, os músicos da bossa-nova 

tinham uma perspectiva particular sobre o que deveria ser a música brasileira: julgavam 

que o espírito das samba-canções era incapaz de traduzir a modernidade da época. Para 

representar aquele tempo, músicos como João Gilberto se dedicaram à pesquisa de 

linguagens musicais dentro e fora do país. O jazz norte-americano parece ter sido a 

influência que mais temperou a bossa-nova, além da música brasileira, particularmente 

a carioca. No entanto, a partir dos anos 60, constituía-se uma nova linguagem musical 

diferente da estética minimalista do “banquinho e violão” dos bossa-novistas. 

Novos temas, ritmos e instrumentos eram incorporados, originando uma ruptura 

com os conteúdos anteriores voltados “apenas” à paisagem da Zona Sul carioca. O tom 

intimista era abandonado, para que surgisse um espírito de experimentação mais 

extravagante. Era outra a temática que despontava, com variantes étnicas antes não 

experimentadas e uma boa dose de efervescência nordestina e africana. O propósito de 

toda a reinvenção foi concentrado para que se pudesse delinear com mais clareza uma 

linguagem que desse conta da diversidade do país. 

Na Rua Duvivier em Copacabana, a travessa boêmia do Beco das Garrafas foi o 

ponto de encontro dos artistas que buscavam essa experimentação musical nos anos 60. 

Wilson Simonal, Elis Regina, Sylvia Telles e Jorge Ben, entre muitos outros, 

inauguravam uma experiência musical que se afastava muito da criada por João 

Gilberto. Incorporavam instrumentos de percussão rejeitados pelos bossa-novistas, 

como pratos e baterias, e as performances não eram mais contidas como as vozes 

“pequenas” de Tom Jobim e Nara Leão. A proposta da estética do Beco priorizava o 

lado instrumental em detrimento da canção de voz e violão, bem como o elemento 

intimista desaparecia, dando lugar a conjuntos formados por grande número de 

integrantes. 

Ainda é preciso ainda considerar o contexto político-cultural da época. Enquanto 

a bossa-nova florescia em meio ao otimismo do governo JK e com a construção de 

Brasília, os músicos da década seguinte estavam envolvidos por outras questões. A 

CEPAL (Comissão Econômica pela América Latina) e a UNE (União Nacional dos 

Estudantes) estavam preocupados com a condição do país como subdesenvolvido e com 

a criação de uma arte para todos. 

A conscientização social estava em foco, bem como a “atitude revolucionária 

conseqüente” dos artistas, o que simbolizava uma arte voltada às massas, abandonando 

a concepção da arte intimista para os poucos privilegiados. Portanto, no início dos anos 

60 a atenção dos músicos está voltada para canções mais engajadas, com a nova 

concepção estética do Beco da Garrafa que retoma o excesso, e em seguida, permanece 

com a “escandalosa” Tropicália. 

Esclarecidas as noções de excesso concebidas até então, percebe-se o 

contraponto entre a bossa-nova e o Beco das Garrafas como um movimento de 

oscilação entre a extravagância e a simplicidade. Assim, é possível analisar com mais 

clareza o excesso típico da Tropicália. Os horizontes desse movimento cultural 

transcenderam a reflexão da linguagem puramente musical, conquistando as dimensões 

verbais e visuais. Compostos pela miscelânea de poetas (Torquato Neto), músicos 

eruditos e populares, artistas plásticos como Rogério Duprat e seus expoentes Caetano 

Veloso e Gilberto Gil, os tropicalistas faziam uma arte livre e experimental, sem se ater 

a técnicas. No entanto, não havia uma proposta vanguardista almejada pela Tropicália; 



os próprios tropicalistas rompiam com a noção de movimento e possuíam um espírito 

incorporativo em relação ao vasto repertório musical nacional e internacional da época. 

Não rompiam inteiramente com a tradição musical vigente, apenas realizavam um 

apanhado subjetivo de estilos que incorporariam as suas produções. Os tropicalistas 

abarcam a riqueza dos ritmos do país, como os boleros e as samba-canções, mas inovam 

por incorporarem o que era “pobre”, desvalorizado na época: o pop-rock estrangeiro e o 

kitsch. A “pobreza” da simplicidade popular acompanha a sofisticação, perceptível nos 

arranjos complexos e na capa do disco Tropicália ou Panis et Circensis, fortemente 

influenciados pelos Beatles nos LP’s de Revolver (1966) e Sgt Pepper’s Lonely Hearts 

Club Band (1967). 

O disco-manifesto da Tropicália é conceitual, com sequência entre faixas e com 

uma música popular inteiramente transgressora, semelhante ao Sgt Peppers. Além dessa 

nítida influência, o disco conta com humor, situações cotidianas e mistura os ritmos 

citados de maneira inovadora, sem medo de distorcer o que é brasileiro. Os músicos 

tropicalistas estavam cientes da capacidade de absorção de outros ritmos e adoravam 

essa prática; deglutiam o que vinha de fora, digerindo um novo som. 

O significado da incorporação da guitarra elétrica é amplo: não é apenas vista 

como um instrumento que acrescenta nos arranjos das músicas, mas também uma 

verdadeira atitude de reinvenção. O som transgressor da guitarra, a psicodelia das 

roupas coloridas e as performances coreografadas compõem um espetáculo de excesso 

que vai além de uma linguagem musical inovadora. Com os Mutantes, a Tropicália 

caminhou pelo rock com mais ênfase e incorporou mais instrumentos elétricos nas 

canções, como sintetizadores. Gilberto Gil participou de gravações com a banda e juntos 

participaram de festivais de música brasileira. Nesse mesmo contexto, em seu disco de 

1968 (“Os Mutantes”), o trio evidencia o sincretismo com faixas que misturam cuícas e 

instrumentos eletroacústicos (“Adeus Maria Fulô” e “Bat Macumba”) mostrando as 

fortes influências africanas e nordestinas. Citam o sertão, a macumba e outros termos 

regionais. 

Além disso, o disco tem um tom de bricolagem por conta de “Baby”, famosa 

canção que ironiza a superficialidade do pop e brinca com a pesada intervenção norte-

americana na cultura do nosso país. Premier Bonheur Du Jour e Ave Genghis Khan dão 

ainda um espírito internacional ao álbum. As composições tropicalistas desenhavam 

críticas acerca da complexa situação do país. O resultado das canções era a construção 

da imagem de um Brasil arcaico e tradicional, junto de um Brasil moderno que preza 

pela cultura de massa e também visionário e futurista, quando mencionam astronautas e 

discos voadores na canção Dois mil e um. 

Essas representações brasileiras constavam nos discos tropicalistas, 

desassociando a noção de alienação ao pop, reiterando que a mistura proposta pelo 

movimento não se afastava das questões sociais do país. A irreverência e o “excesso” do 

movimento são visíveis ainda no caráter contra cultural assimilado pelos baianos 

tropicalistas, que gritam que “é proibido proibir” enquanto o regime militar passa a 

“castrar” as produções artísticas da época. 

Esquerda vermelha versus “esquerda colorida”. A partir de 1967, as posturas 

políticas polarizavam os artistas: os nacionalistas de esquerda e os vanguardistas do 

Tropicalismo não se viam com muita simpatia, pois julgavam a loucura dos baianos 

como alienada e a inclusão das guitarras elétricas como uma “ode” aos Estados Unidos. 

As vaias dos estudantes de esquerda como resposta às performances tropicalistas 

demonstram claramente esse antagonismo. O movimento se manifestava contra o 

autoritarismo e a desigualdade social, ou seja, por mais internacionais que fossem, 



estavam atentos ao contexto brasileiro. Por outro lado, defendiam a internacionalização 

da cultura e uma nova estética, atrelada às artes e à política. 

O grande marco foi o AI5 (Ato Institucional) de 1968. Antes, a atuação dos 

intelectuais era relativamente livre, mesmo com a censura vigente. A política permeava 

as artes e se popularizavam as canções de protesto. No entanto, as apresentações 

“anárquicas” de Caetano e Gil provocaram o fim do movimento tropicalista, quando 

Caetano Veloso foi preso e exilado [9]. Na FIGURA 3, os gritos de protesto entre as 

esquerdas, encenados durante os festivais de canções dos anos 60. 

 

 
FIGURA 3: O embate das esquerdas 

 

Fazendo alusão a astronautas e ao ano de 2001 na canção supracitada Dois Mil e 

Um, a banda Os Mutantes reflete um espírito moderno – e jovem - ao tratar do futuro 

com tanta fantasia, no contexto em que os Estados Unidos realizam a Política de Boa 

Vizinhança com o Brasil, iniciada no ano de 1933. Passando por personagens como Zé 

Carioca, após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma espécie de intercâmbio 

cultural com fins políticos. Essa política se dava da seguinte maneira: os países latino-

americanos recebiam investimentos do capital estrangeiro e bens de consumo dos norte-

americanos em troca de apoio político aos desígnios dos Estados Unidos. 

Dessa maneira, a ida do homem à Lua parece ser um forte emblema desse 

contexto histórico da Guerra Fria. Esse evento foi “espetacularizado” pela revista Veja. 

A ânsia por um mundo moderno é elucidada em matérias diversas, como as da editoria 

“Vida Moderna” , bem como o conteúdo de outras editorias explicitam uma relação 

“amigável” do Brasil com os Estados Unidos. 

Três anos depois do lançamento da nave Apollo 11, em 1969, a banda Os Novos 

Baianos canta em Brasil Pandeiro: “O Tio Sam está querendo conhecer a nossa 

batucada. Andou dizendo que o molho da baiana temperou seu prato” como forma de 

retratar a relação do Brasil com tal país. A FIGURA 4,  de 12 de março de 1969, 

demonstra a conjuntura de aproximação ideológica e cultural dos Estados Unidos na 

produção intelectual brasileira, exemplificando tal aproximação articulada pela 

imprensa em consonância com os cânones estadunidenses, mesmo quando se trata de 

um tabu: “maconha”. A matéria versa sobre pesquisas realizadas pelos EUA sobre o uso 

da maconha por jovens universitários.  



 
Figura 4: Maconha em pauta 

 

Hippies – quanto mais cabelo, mais paz e amor 
 

A filosofia hippie da vida do jovem é motivo de diversas sátiras realizadas pelo 

trio de Arnaldo Baptista, Sérgio Dias e Rita Lee. O fugere urbem, surgido na estética 

arcadista, é reaproveitado e proposto pelos próprios jovens que buscavam o 

primitivismo. A canção “Tiroleite” dos Mutantes, cantada pela jovem Rita Lee no 

álbum pós-tropicalista de 1972, sintetiza um sentimento de inadequação e escape a uma 

realidade menos autoritária vivida pelo país em plena ditadura militar. “Hum, cheirinho 

bom pairando no ar, que curtição, que leite legal, então pensei por que não viver aqui? 

Enquanto a turma da cidade dá um duro, enquanto a turma da cidade dá um duro até às 

seis”. 

Inspirados até mesmo em Jesus Cristo, esses jovens foram retratados com um 

viés parcial, nítido no discurso da revista Veja que desqualifica o movimento hippie e 

parece estigmatizar esses jovens como “rebeldes sem causa”. Sujos, que não tomam 

banho, vagabundos, entre outras atribuições, os hippies são taxados de várias maneiras 

que colocam os jovens “produtivos” em oposição aos jovens “drogados”, que vivem 

vidas “sem propósito”. Na entrevista com o filósofo inglês Alan Watts, visto pela 

revista em questão como o “profeta dos hippies”, ele esclarece que em 1971 o espírito 

de utopia já morria e que os jovens estavam mais austeros, como a geração beat. Chama 

a fase hippie de “tumultuosa e pitoresca”, o que faz pensar se essa opinião não é mais 

uma que reproduz o senso comum em torno da proposta desse movimento.  

 

Conclusão 
 

É possível afirmar que, por desconhecimento ou mesmo por receio de mudar a 

realidade social, as opiniões que circundam a contracultura são majoritariamente 

pejorativas: de um lado, estigmatiza-se a mudança e, do outro, o discurso de 

“vanguarda” pode acabar contaminado por radicalismo. O que parece claro neste estudo 

é uma conclusão de física newtoniana: se, por um lado, há repressão, a corda arrebenta 

numa força de igual intensidade, porém contrária. 
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