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Programa:Recentes pesquisas em nível de pós-graduação fizeram avançar muito o 
conhecimento sobre a contracultura no Brasil e nos países de língua anglo-saxã do 1º 
mundo. Tais estudospermitementender melhor asiniciativas de contestação 
comportamental e artístico-marginaisà ordem estabelecida na fase final do século XX. 
Pode-se, graças ao atual estágio do conhecimento, se tomar de forma consistente e 
relevante como objeto de estudonão apenas as resistências/críticas de ordem 
propriamente política e/ou armada, sempre as mais extensamente citadas pela 
literatura que até aqui se dedicou ao estudo do período. De forma cada vez mais 
relevante, cabe levar igualmente em contaas diversas manifestações e práticas 
artísticas/culturais, associadas de maneira ampla à contracultura.O foco da disciplina é 
o estudo da contracultura dos anos 1960/70 no Brasil, EUA e Grã-Bretanha a partir do 
exame do contexto de crise do capitalismo fordista/keynesiano, do mundo bipolar da 
Guerra Fria, da grande histoire, dasmetateorias, da noção de determinação, do 
estabelecimento dos gêneros e do próprio conceito de arte. As atividades da disciplina 
incluem a leitura, apresentação e discussão de textos clássicos e recentes sobre a 
temática e seu contexto, bem como exame de fontes históricas primárias de caráter 
textual, sonoro, gráfico e audiovisual legadas pelos diferentes agentes e movimentos 
de contracultura no Brasil e no mundo. 
Unidade I–O contexto histórico mundial da contracultura 
KENNEDY, P. Ascensão e queda das grandes potências. Rio de Janeiro, Campus, 
2007. Pp. 356-393 “A Guerra Fria e o Terceiro Mundo” e “As fissuras do mundo 
bipolar” 
HARVEY, D. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. São Paulo, Loyola, 2008. Pp. 115-184 “Parte II – A transformação política e 
econômica do capitalismo no final do século XX” 
HOBSBAWN, E. A Era dos Extremos: o breve século XX. São Paulo, Cia. das Letras, 
1995. Pp. 314-336 “Revolução Cultural” 
Unidade II – Contracultura no Brasil: estudos recentes  
CUNHA, A. A. L. Rogério Duprat, o quarto Mutante: a trajetória do compositor 
vanguardista junto ao grupo de rock brasileiro. Mestrado, USP, 2013.  Disponível em 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27158/tde-07032014-152528/es.php  
Acessada em 23/06/2016 
CYSNEIROS, A.  B. Da transgressão confinada às novas possibilidades de 
subjetivação: resgate e atualização do legado Dzi a partir do documentário 
DziCroquettes. Mestrado, UFBA, 2014.   Disponível em 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/16300/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O%20V
ERS%C3%83O%20FINAL.pdf  Acessada em 23/06/2016 
LUZ, A. P. A arte psicodélica e sua relação com a arte contemporânea norte-
americana e inglesa dos anos 1960: uma dissolução de fronteiras. Mestrado, 
UEPJMF, 2014. Disponível emhttp://base.repositorio.unesp.br/handle/11449/110343  
Acessada em 23/06/2016 
PAIVA, C. E. A.Black Pau: A soul music no Brasil nos anos 1970, Doutorado, UNESP, 
2015.    Disponível em  
http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/127967/000846628.pdf?sequence=
1  Acessada em 23/06/2016 
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PEREIRA, E. S. Imagens à margem: Cinema Marginal e contracultura na Bahia(1968-
1972), Mestrado, UFBA,2014. Disponível em http://www.ppgel.uneb.br/wp/wp-
content/uploads/2014/04/pereira_ednei.pdfAcessada em 23/06/2016 
PINHEIRO, I. F. Não Fale com Paredes: Contracultura e Psicodelia no Brasil. 
mestrado, UFF, 2015Disponível em www.historia.uff.br/stricto/td/1947.pdf   Acessada 
em 23/06/2016 
RESENDE, V. H. R. O Rock Rural de Sá, Rodrix&Guarabyra: romantismo 
contracultural no Brasil dos anos 1970. Mestrado, UFSJ,2013. Disponível em 
http://www.ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/pghis/DissertacaoVictorHenriquede_Resende.pdfAcessada em 
23/06/2016 
RODRIGUES, R. L. A função política do erotismo no cinema marginal brasileiro (1968-
1973), Mestrado, UFRJ, 2013. Disponível em 
http://www.memoriasocial.pro.br/documentos/Disserta%C3%A7%C3%B5es/Diss324.p
dfAcessada em 23/06/2016 
SANTOS, G. B. Expirados e inspirados A influência da cena do rock psicodélico inglês 
e norteamericano na contracultura nacional (1967-1971) Mestrado, PUC-Rio 2013. 
Disponível emhttp://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/23214/23214_1.PDF  Acessada em 
23/06/2016 
SBERNI JR., C. Nos rastros das pedras: rock, MPB e contracultura no periódico 
Rolling Stone – 1972. Doutorado, UNESP, 2015 Disponível 
emhttp://www.franca.unesp.br/Home/Pos-graduacao/cleber-sberni.pdf  Acessada em 
23/06/2016 
SOUZA, G. C. Um olhar histórico sobre a comunidade de Arembepe (1970-2012): 
(re)significações da contracultura hippie. Mestrado, UEC, 2014. Disponível 
emhttp://www.uece.br/mahis/dmdocuments/Vers%C3%A3o%2022.01.pdf Acessada 
em 23/06/2016 
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