CULTURA: COMO AS CONTRACULTURAS E SUBCULTURAS QUESTIONAM A ORDEM SOCIAL E AS PADRONIZAÇÕES?
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músicas, estilos de se vestir, e de se apresentarem no mundo e passam a ser vestidos como
rebeldes e de comportamento desviante de um
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Cultura: como as contraculturas e subculturas
questionam a ordem social
e as padronizações?
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os torna à margem do processo social e que
os forma através da música, da vestimenta, do
comportamento diferenciado daquilo que é tido
FRPRQRUPDWL]DGRSHODVRFLHGDGH([HPSORVGH
VXEFXOWXUDV MXYHQLV V¥R RV HPRV RV VXUȴVWDV
RVVNLQKHDGVRVJµWLFRVHWF

Objetivos de aprendizagem:
• Conhecer alguns grupos que com sua forma de perceber e estar no mundo, pretendem
ou pretenderam ir de encontro ou questionar
de forma alternativa os padrões estéticos, de
consumo, de vida e toda uma sociedade, os hippies e a contracultura;
ȏΖGHQWLȴFDUHFDUDFWHUL]DUDFRQWUDFXOWXUDQR
Brasil através da tropicália como um movimento
no cinema e na música;
ȏ  5HȵHWLU FULWLFDPHQWH VREUH R TXH VH FKDma de “comportamento socialmente aceitável”,
“rebeldia” ou estilo alternativo de vida e principalmente perceber que cada grupo desses está
inserido num contexto sóciopolítico e tem suas
particularidades frente ao que está posto (os
padrões);
ȏ  ΖGHQWLȴFDU DV VXEFXOWXUDV SXQNV VNLnheads, góticos como alguns exemplos – sua
expressividade cultural, musical e social.
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Praticando:
1) É essencialmente um movimento crítico que
VXUJLX QRV ȴQDO GRV DQRV  QRV (8$ H TXH VH
expressou no cinema, no teatro, na música e no
SUµSULRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDV2ȴPGRV
DQRV  « PDUFDGR SRU XPD VHQVD©¥R GH ȴP
GDV JXHUUDV H D LGHLD GH TXH RV MRYHQV Q¥R WLnham perspectivas era um sentimento baseado
QDVSHUJXQWDȊ(DJRUD"2TXHVHU£GHQµV"ȋHQWURXHPFDPSRFRPRVIHVWLYDLVGH:RRGVWRFNH
movimento hippie.
2) através da música, do teatro, do cinema e das
PDQLIHVWD©·HV($W«GHXPQRYRMHLWRGHYLYHU
TXHQ¥RHVWLYHVVHSUHVRDRVGLWDPHVHSDGU·HV
socialmente estabelecidos e normativos.
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uma classe média urbana e de bairros de trabalhadores, passa a enfrentar os efeitos da crise, e
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