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Com 458 páginas, o livro resulta de ampla pesquisa apresentada como tese de livre 
docência na Unicamp, em 1999. Pretende contribuir na tarefa de reconstituição da história dos 
diversos movimentos político-culturais a partir dos anos de 1960. Segundo o autor, esta tarefa 
não só é abrangente como “envolve a caracterização de uma época e de seus problemas, que 
incluem vasta produção artística, em diversas áreas.” (p. 15) Está escrito em um estilo fácil de 
ler, com muitas e detalhadas descrições

Após um primeiro capítulo introdutório, “Brasil, anos 60: povo, nação, revolução” (p. 
19-59, aborda, no capítulo segundo, “A grande família comunista nos movimentos culturais 
dos anos 60” (p. 61-139), o que mais interessa ao estudo dos movimentos de cultura e  educação 
popular. Com base em ampla bibliografia e sobretudo explorando uma rica relação de 
entrevistas, mostra, no que designa  “a virada cultural do PCB nos anos 60”, o não-
enquadramento estreito dos intelectuais na disciplina partidária e suas expressões na área de 
teatro, música, cinema etc. Não se detém no CPC da UNE, nem em seu desdobramento em 
alguns estados, mas privilegia a análise de sua importância no cenário político e cultural da 
época, no bojo dos comitês culturais do PCB nas várias capitais. Nomeia seus principais 
participantes, fossem eles filiados ao Partido ou marxistas por formação ou opção, ou ainda 
genericamente de “esquerda” – termo usado pelo autor para “designar as forças políticas 
críticas da ordem capitalista estabelecida, identificadas com as lutas dos trabalhadores pela 
transformação social.” (p. 17)

É extremamente cuidadosa a exemplificação das atividades realizadas  pela “esquerda”
marxista, no cinema, que deu origem ao Cinema Novo; no teatro, que, desde os anos de 1959,  
deu origem a uma dramaturgia brasileira; na poesia, que deu origem a uma poesia engajada. 
Destaca o papel da Editora Brasiliense, de São Paulo,  com a revista Anhembi, e da Editora 
Civilização Brasileira, do Rio de Janeiro, com a Revista  Civilização Brasileira e os Cadernos 
do Povo, entre eles os três volumes do Violão de Rua. Historiando essas iniciativas e destacando 
o papel exercido pelos seus principais personagens, não deixa de ser crítico: em vários 
momentos rotula as posições por eles assumidas como “românticas”, fundadas no “humanismo 
socialista”, aliás plataforma comum, em parte, entre marxistas e católicos “de esquerda”. 

Os demais capítulos, “Desdobramentos da revolução brasileira: artistas em dissidências 
comunistas e outras esquerdas”, “Visões do paraíso perdido: sociedade e política em Chico 
Buarque, a partir de uma leitura de Benjamin”, “A brasilidade tropicalista de Caetano Veloso” e
“Todo artista tem de ir aonde o povo está: refluxo e continuidade das utopia revolucionários”, 
fazem avançar o estudo para além do golpe militar de 1964 até  o período da abertura dos anos 
de 1970 e as tentativas de retomada da democracia nos anos de 1980.

O livro contém um preciso encarte com fotos de eventos ocorridos nos períodos 
analisados, assim como reproduções de cartazes de peças de teatro e filmes, e de capas de 
revistas. Contém ainda um esboço de cronologia dos principais acontecimentos político-
culturais brasileiros de 1958 a 1984.


