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A Boitempo Editorial foi fundada em 1995, por Ivana Jinkings. O nome da editora – inspirado 
em um poema de Carlos Drummond de Andrade – é uma homenagem ao maior poeta brasileiro e 
também ao criador da primeira Boitempo, o dirigente comunista Raimundo Jinkings, pai de Ivana.

A editora consolidou-se produzindo livros de qualidade, com um catálogo consistente e op-
ções editoriais claras. O reconhecimento desse trabalho se constata pela ampliação do número 
de autores e leitores e pela conquista de prêmios importantes.

Inicialmente, o objetivo era editar textos de indiscutível relevância, esquecidos ou ainda iné-
ditos no Brasil, como a obra de estreia – Napoleão, de Stendhal, livro que revela o lado “histo-
riador político” do escritor. A ele se seguiram outros clássicos da literatura, como Machado de 
Assis, Anatole France e Jack London. Aos poucos, as escolhas passaram a abarcar também novos 
autores, como Edyr Augusto e João Carrascoza, passando por nomes já consagrados, como Flávio 
Aguiar e Roniwalter Jatobá. Agora, ao completar 15 anos de existência, a editora apresenta com 
orgulho este catálogo que incorporou ensaios em diversas áreas das ciências humanas, como eco-
nomia, política, história e cultura, assinados por alguns dos mais influentes pensadores nacionais 
e internacionais, com obras que se tornaram referência em diversos centros de ensino e pesquisa. 

Os temas são variados e amplos: indústria cultural, ditadura militar, neoliberalismo, trabalho, 
capitalismo, comunismo, marxismo, questões de gênero, filosofia, educação, ética e meio ambien-
te. Entre os principais autores estão Boaventura de Sousa Santos, David Harvey, Edward Said, 
Ellen Wood, Emir Sader, Francisco de Oliveira, François Chesnais, Giorgio Agamben, György 
Lukács, Immanuel Wallerstein, István Mészáros, Leandro Konder, Maria Rita Kehl, Michael 
Löwy, Mike Davis, Perry Anderson, Ricardo Antunes, Tariq Ali e Slavoj Žižek.

A Boitempo mantém ainda seis coleções, coordenadas por alguns dos principais intelectuais 
brasileiros: Estado de Sítio, dirigida por Paulo Arantes; Marxismo e Literatura, por Leandro 
Konder; Mundo do Trabalho, por Ricardo Antunes; Pauliceia, por Emir Sader; além das co-
leções de clássicos e das obras de Karl Marx e Friedrich Engels, estas em edições comentadas 
e traduzidas diretamente do alemão. Semestralmente publica a revista Margem Esquerda, de 
estudos marxistas.

Em 2011, a editora passou a disponibilizar seus livros também em formato digital – os 
chamados e-books – e a ter maior presença nas redes sociais, mostrando que valoriza a acessibi-
lidade e o contato direto com o leitor. 

Esses são alguns dos motivos pelos quais a Boitempo tornou-se respeitada no mundo edito-
rial, na academia e entre o público leitor. Com a convicção da qualidade do trabalho realizado, 
procuramos sempre oferecer informações sobre nossos títulos, reafirmando o respeito ao leitor, 
ao autor e aos colaboradores como ponto principal de nossa atuação.

Boa leitura!

 Editorial  Ivana Jinkings, Bibiana Leme, Caio Moretto e Livia Campos
 Produção / Editorial  Ana Lotufo Valverde
 Comercial / Expedições Ivam Oliveira, Johnson Tazoe e Elvis Alves de Lima
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2 Em defesa das causas perdidas
Slavoj Žižek
Tradução de Maria Beatriz de Medina
Prefácio de Alysson Mascaro
480 páginas • ISBN: 978-85-7559-163-5
Veja mais livros do autor na p. 15

Um dos grandes filósofos políticos do nosso tempo,  
Slavoj Žižek investiga nesta obra o cerne das chamadas  
“políticas totalitárias” do passado. A fim de examinar os dile-
mas do momento presente e propor alternativas, coloca-se co-
mo observador da história para, calcado nas bases teóricas 
da psicanálise e do marxismo, resgatar o que ainda podemos 
aprender com as chamadas “Causas perdidas”, recolocando a 
luta de classes no cerne da realidade global.

Edição inédita em português composta por mensagens e discursos 
escritos por Karl Marx à Internacional, esta obra cumpre a importante 

tarefa de esclarecer o levante popular histórico francês que resultou na 
Comuna de Paris (1871), que completa 140 anos. Até hoje uma esfinge 
para o espírito burguês, o regime comunal é revelado por Marx como a 

forma política que levaria à emancipação econômica do trabalho.

A guerra civil na França
Karl Marx

Tradução de Rubens Enderle
272 páginas • ISBN: 978-85-7559-173-4

Veja mais livros da Coleção Marx-Engels na p. 23

A radicalidade da análise de Mészáros deriva do fato de que o capital 
enfrenta hoje uma crise estrutural que aciona seus limites mais 
autodestrutivos. A obra aprofunda a preocupação com as implica-
ções práticas de longo alcance, não apenas acadêmicas, da relação 
dialética entre estrutura e história.

Estrutura social e formas de consciência II
a dialética da estrutura e da história
István Mészáros
Tradução e revisão técnica de Rogério Bettoni e Caio Antunes
376 páginas • ISBN: 978-85-7559-176-5
Veja mais livros de István Mészáros na p. 16

Pela primeira vez em língua portuguesa, O romance histórico 
traz a primordial análise de György Lukács sobre o gênero literá-
rio que predominou na ficção europeia após o império napoleôni-
co. Sua metodologia crítica marxista articula o texto estético e o 

contexto histórico.

O romance histórico
György Lukács

Tradução de Rubens Enderle
ISBN: 978-85-7559-180-2

Próximo  
lançamento
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3Grundrisse
manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços  
da crítica da economia política
Karl Marx
Supervisão editorial de Mario Duayer
Orelha de Jorge Grespan; quarta capa de Francisco de Oliveira
792 páginas • ISBN: 978-85-7559-172-7
Veja mais livros da Coleção Marx-Engels na p. 23

Muito mais que “esboços” ou adiantamento da obra maior de 
Marx, os três manuscritos de 1857-1858 dos quase lendários 
Grundrisse constituem patrimônio das ciências humanas. Pela 
primeira vez em português, esta obra crucial de Marx para o 
desenvolvimento de sua crítica da economia política foi traduzida 
diretamente dos originais em alemão.
Coedição Boitempo | Editora UFRJ

O reino e a glória
uma genealogia teológica da economia e do governo  

Homo Sacer, II, 2
Giorgio Agamben

328 páginas •  ISBN: 978-85-7559-141-3
Veja mais livros da Coleção Estado de Sítio na p. 32 e do autor na p. 12

Fruto de pesquisa sobre como e por que o poder vem tomando a forma 
de uma oikonomia, ou seja, um governo dos homens. Dá-se no marco 

das pesquisas de Foucault sobre a governabilidade, mas com o compro-
misso de compreender as razões internas pelas quais não é efetiva.

Em uma argumentação tanto da tragédia como da atual farsa – 
analogia à resposta de Marx a uma formulação de Hegel –, Žižek 
expõe o cinismo dos pregadores da democracia liberal ao analisar 
o colapso das utopias política (11 de Setembro) e econômica (crise 
de 2008) do capitalismo na última década.

Primeiro como tragédia, depois como farsa
Slavoj Žižek 
Tradução de Maria Beatriz de Medina
136 páginas • ISBN: 978-85-7559-174-1
Veja mais livros do autor na p. 15

Defesa do marxismo
José Carlos Mariátegui

Tradução e apresentação de Yuri Martins Fontes 
Orelha de Carlos Nelson Coutinho

ISBN:  978-85-7559-181-9
Veja mais livros da Coleção Marxismo e Literatura na p. 26

O peruano José Carlos Mariátegui foi um dos maiores expoentes do 
socialismo latino-americano. Nesta seleção inédita de textos, o leitor 

terá contato com a interpretação que o autor faz de Marx ao revelar o 
proletariado na América Latina e seu potencial revolucionário.
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4 Prolegômenos para uma ontologia do ser social
questões de princípios para uma ontologia  
hoje tornada possível
György Lukács
Tradução de Lya Luft e Rodnei Nascimento
Supervisão de Ester Vaisman; orelha de José Paulo Netto
416 páginas • ISBN: 978-85-7559-116-1

Obra escrita como elaboração prévia à Ontologia do 
ser social, que sintetiza a longa trajetória intelectual de 
Lukács, um dos mais importantes pensadores marxis-
tas da história. Prolegômenos tem a tarefa de explicar 
a determinação histórico-concreta do modo de ser e de 
reproduzir-se do ser social.

A potência plebeia
ação coletiva e identidades indígenas, operárias  
e populares na Bolívia
Álvaro García Linera | Pablo Stefanoni (org.)
Tradução de Mouzar Benedito e Igor Ojeda
352 páginas • ISBN: 978-85-7559-153-6

Retrato da produção intelectual que se coloca como intérprete e 
protagonista do profundo processo de transformações pelo qual 
passa a Bolívia. Reúne textos dos período pré e pós-eleição de Evo 
Morales, que tratam de teorizar as transformações do Estado para 
radicalizá-las. Apoio: Clacso.

O 18 de brumário de Luís Bonaparte
Karl Marx

Tradução de Nélio Schneider
Prólogo de Herbert Marcuse; orelha de Ruy Braga

176 páginas • ISBN: 978-85-7559-171-0

Análise do golpe de Estado que Luís Bonaparte desferiu na Fran-
ça em dezembro de 1851. Demonstra que o golpe foi resultado do 

desenvolvimento anterior e decorrência obrigatória da postura con-
trarrevolucionária da burguesia. Marx desenvolve, com base nesse 
exemplo, o papel da luta de classes como força motriz da história e 

evidencia o caráter limitado e contraditório da democracia burguesa.

Reúne dezenove contos e crônicas sobre temas que vão da história 
familiar do autor aos tempos da ditadura militar e suas cicatrizes. São 

histórias de amor, paixões, ódios e sobrevivência de um mundo em 
que é cada vez mais difícil distinguir ficção e realidade. O livro, erudito, 
se pauta pelo bom humor e pela ironia de seus narradores, mesmo ao 

enfrentar tragédias, como o golpe de 1964 e suas consequências. 

Crônicas do mundo ao revés
Flávio Aguiar

Apresentação de Maria Rita Kehl; orelha de Roniwalter Jatobá
144 páginas • ISBN: 978-85-7559-170-3

Veja mais livros do autor nas páginas 7, 39, 46-7
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5Memórias
Gregório Bezerra
Prefácio de Anita Prestes; orelha de Roberto Arrais
648 páginas • ISBN: 978-85-7559-160-4

Nesta obra, o líder comunista Gregório Bezerra repassa 
sua trajetória de vida e resgata a história política brasi  -
leira entre 1900 e a década de 1960. Pernambucano e  
analfabeto até os 25 anos de idade, passou pelo exército, 
foi operário, tornou-se dirigente do PCB e ferrenho comba-
tente do regime militar. O relançamento do livro é acres-
cido de um prefácio de Anita Prestes, fotos e documentos 
inéditos.

Lutas de classes na Alemanha
Karl Marx e Friedrich Engels
Tradução de Nélio Schneider
Seleção e prefácio de Michael Löwy
96 páginas • ISBN: 978-85-7559-149-9
Veja mais livros da Coleção Marx-Engels na p. 23

Reúne pela primeira vez alguns dos principais textos redigidos por 
Marx e Engels sobre as lutas de classes na Alemanha – textos que 
visavam não só interpretar a realidade social e política mas também 
transformá-la, para retomar a famosa Tese XI sobre Feuerbach. 

Coletânea de artigos de renomados intelectuais do Brasil e do exterior 
sobre os escritos fundamentais do filósofo húngaro István Mészáros. 

O livro traz as reflexões resultantes da sua última visita ao país, em 
2009, quando foi tema do III Seminário Internacional Margem Esquer-
da e palestrou em diversas universidades brasileiras. Figuram na lista 
mais de 40 articulistas convidados a construir a trajetória de reflexão 

de um dos maiores pensadores marxistas da atualidade. 

István Mészáros e os desafios do tempo histórico
Ivana Jinkings e Rodrigo Nobile (orgs.)

280 páginas • ISBN: 978-85-7559-177-2

Spectrum
Da direita à esquerda no mundo das ideias

Perry Anderson
Tradução de Fabrizio C. Rigout

ISBN: 978-85-7559-143-7

Próximo  
lançamento

Nesta coletânea de ensaios, Perry Anderson opta por tratar de determi-
nados filósofos, teóricos da política, historiadores e escritores de diferen-

tes correntes sob uma perspectiva crítica e traça um amplo panorama 
do debate intelectual contemporâneo, abordando questões conceituais 

como os limites e significados de direita, esquerda e centro.
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a atualidade das depressões
Maria Rita Kehl
Orelha de Adauto Novaes
304 páginas • ISBN: 978-85-7559-133-8

A psicanalista e escritora Maria Rita Kehl parte da suposição 
de que a depressão é um sintoma social contemporâneo 
para desenvolver os três ensaios que compõem seu livro. 
Escrito a partir de experiências e reflexões sobre o contato 
com pacientes depressivos, o livro aborda um tema que, 
apesar de muito comentado, é pouco compreendido e  
menos ainda aceito atualmente.

Prêmio Jabuti 2010 – Livro do Ano de Não Ficção

Contextos da justiça
Rainer Forst
Tradução e orelha de Denilson Werle
384 páginas • ISBN: 978-85-7559-148-2

Este livro trata do debate entre liberalismo e comunitarismo, uma 
das discussões filosóficas mais importantes das últimas décadas. 
Além de fazer um balanço das tradições teóricas, defende uma 
teoria de “contextos da justiça” que abre novas conceituações de 
justiça social e política.

Em um esforço inédito de compilação, Revoluções reúne os 
principais registros fotográficos dos processos revolucionários do 

final do século XIX até a segunda metade do século XX. O livro 
convida o leitor a percorrer a diversificada experiência das lutas 

populares por meio de imagens raras, como as fotografias da 
Comuna de Paris, e clássicas, como as de Lenin e Trotski na Rússia. 

Revoluções 
Michael Löwy (org.)

Tradução de Yuri Martins Fontes
552 páginas • ISBN: 978-85-7559-147-5

Nesta análise de fôlego sobre o cangaço, o historiador Luiz  
Bernardo Pericás reconstitui com precisão um dos episódios mais 

controversos da história brasileira. Revisando extensa bibliografia e 
levantando fontes primárias inéditas, o autor analisa mais de 

50 anos desse movimento social que teve uma influência determi-
nante sobre vários estados do Nordeste.

Os cangaceiros
ensaio de interpretação histórica

Luiz Bernardo Pericás
Orelha de Lincoln Secco; quarta capa de João José Reis

320 páginas • ISBN: 978-85-7559-161-1
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Enciclopédia contemporânea da  
América Latina e do Caribe
Emir Sader, Ivana Jinkings, Rodrigo Nobile e Carlos 
Eduardo Martins (coords.)
1344 páginas • ISBN: 978-85-7559-084-3

Obra de dimensões únicas, com 980 verbetes, 1.040 fotos em cor, 
95 mapas, 136 tabelas exclusivas, 21 gráficos e fichas com dados 
gerais sobre cada país da região. Um conjunto de quase 1.400 pá-
ginas escritas por autores de cerca de 20 países, tratando da Améri-
ca Latina que emerge por meio de instituições e ações próprias. 
Um esforço editorial de coordenação, conteúdo e qualidade, na 
criação de um material inédito e de referência sobre a nossa região.
Prêmio Jabuti 2007 – Livro do Ano de Não Ficção

Este livro do polêmico historiador francês Olivier Pétré-Grenouilleau 
traz uma releitura dos sistemas escravistas que existiram em 

diversas civilizações no passado. Tal enfoque comparativo ajuda a 
compreender como esses regimes surgiram, por que duraram tanto 

e como nossos antepassados conseguiram superá-los.

A história da escravidão
Olivier Pétré-Grenouilleau

Tradução de Mariana Echalar
152 páginas • ISBN: 978-85-7559-152-9

A linguagem do império
léxico da ideologia estadunidense
Domenico Losurdo
Tradução de Jaime A. Clasen
304 páginas • ISBN: 978-85-7559-162-8

Terrorismo, fundamentalismo, antiamericanismo, rechaço ao oci-
dente são algumas das reações ao império estadunidense. Este 
livro insere-se em um clima mundial de comoção contra a barbárie 
no qual nem todos que não estão a favor dos Estados Unidos são 
automaticamente contrários à paz e à civilidade.

Reúne textos dos mais importantes autores da nossa literatura, 
retratando a escola e o ensino. Entre os autores, destacam-se  
Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de 

Moraes, Raul Pompeia, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graciliano 
Ramos, Jorge Amado e Mário de Andrade, entre outros.

A escola e a letra
Flávio Aguiar e Og Doria (orgs.)

Projeto gráfico: Ricardo Ohtake 
216 páginas 

ISBN: 978-85-7559-114-7
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As armas da crítica
Antologia do pensamento de esquerda, vol. I – 
clássicos
Emir Sader e Ivana Jinkings (orgs.)
ISBN: 978-85-7559-186-4

A obra reúne os textos clássicos principais do pensamento de esquerda, ar-
mados de teorias socialistas e anticapitalistas, que realizam uma crítica radi-
cal de transformação da sociedade moderna. Contém escritos de Karl Marx, 
Friedrich Engels, Lenin, Leon Trotski, Rosa Luxemburgo e Antonio Gramsci.

Próximo  
lançamento

Trabalho e dialética
Hegel, Marx e a teoria social do devir

Jesus Ranieri
ISBN: 978-85-7559-179-6

Jesus Ranieri defende neste estudo a atualidade e relevância das contribuições 
de Hegel para a compreensão de nossa rea lidade, utilizando como fundamento 

a crítica marxiana da economia política e a leitura da obra hegeliana por György 
Lukács em A ontologia do ser social.

Veja mais livros da Coleção Mundo do Trabalho na p. 16

Continente do labor
Ricardo Antunes
Orelha de Renan Vega Cantor
ISBN: 978-85-7559-178-9

A América Latina nasceu sob a égide do trabalho, passando do coletivo ao 
escravizado ou forçado e, por fim, ao assalariado. Este livro trata não somente 
dessas passagens, mas também da intricada e peculiar relação que o trabalho 
tem com a política na região.
Veja mais livros de Ricardo Antunes na p. 18
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Crítica ao Programa de Gotha
Karl Marx

Apresentação de Michael Löwy 
Tradução de Rubens Enderle

ISBN: 978-85-7559-189-5

Lutas de classes na França
Karl Marx
Tradução de Nélio Schneider
ISBN: 978-85-7559-190-1

Nesta seleção de artigos escritos em 1850, Marx reflete sobre eventos então 
recentes na história francesa. Inspirado pela experiência prática da luta revo-
lucionária das massas, desenvolve sua teoria da revolução e da ditadura do 
proletariado, descrevendo as tarefas políticas, econômicas e ideológicas.
Veja mais livros da Coleção Marx-Engels na p. 23

O enigma do capital
e as crises do capitalismo
David Harvey
Tradução de João Alexandre peschanski
ISBN: 978-85-7559-184-0

Neste livro, o geógrafo inglês David Harvey busca compreender a crise global 
sob a perspectiva do materialismo histórico não ortodoxo. Por meio de uma 
cuidadosa explicação sobre a dinâmica político-econômica do capitalismo, a 
obra relata os acontecimentos que levaram ao colapso econômico de 2008.

Em 1875, Marx encaminhou à cidade de Gotha um conjunto de observações 
críticas ao projeto de programa do futuro Partido Social-Democrata da Alemanha. 
Com amplo material complementar, a edição traz um dos pronunciamentos mais 

detalhados de Marx sobre assuntos revolucionários, tendo em vista o comunismo.
Veja mais livros da Coleção Marx-Engels na p. 23

Próximo  
lançamento
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10 Emir Sader
Nascido em São Paulo, em 1943. É professor aposentado da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 
coordenador do Laboratório de Políticas Públicas (LPP) da Uerj e 
secretário executivo do Conselho Latino-Americano de Ciências 
Sociais (Clacso). Integra o coletivo da revista Margem Esquerda 
(p. 30), na qual publicou vários artigos. Veja também os livros da 
Coleção Pauliceia (p. 35), coordenada por Sader.
Veja mais livros do autor nas p. 7, 8, 39 e 41. 

O livro traz entrevista inédita com a presidente Dilma Rousseff 
e busca contribuir com o debate sobre o que virá após o gover-

no do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para tanto, contou 
com a colaboração de alguns intelectuais – integrantes do 

governo ou não – que nunca deixaram de pensar e sistematizar 
ideias sobre o processo em curso no país.

Coedição Boitempo | Editora da Fundação Perseu Abramo

A nova toupeira
os caminhos da esquerda  
latino-americana
Emir Sader
192 páginas
ISBN: 978-85-7559-131-4

A vingança da história
Emir Sader
200 páginas
ISBN: 978-85-7559-027-0

Obra sobre a dinâmica histórica mundial no início do 
século XXI, além de analisar as possibilidades à cons-
trução de “um outro mundo possível”. Discute a Amé-
rica Latina, que passou de laboratório de experiências 
neoliberais a elo mais fraco da cadeia imperialista.
Prêmio Jabuti de Ciências Humanas | 2004

A América Latina e os 
desafios da globalização
ensaios dedicados a  
Ruy Mauro Marini
Emir Sader, Theotonio dos San-
tos (coords.), Carlos Martins e 
Adrián Valencia (orgs.)
192 páginas • ISBN: 978-85-7559-117-8

A publicação é uma homenagem ao cientista so-
cial Ruy Mauro Marini. Reúne ensaios de pensa-
dores contemporâneos sobre temas e conceitos 
desenvolvidos pelo intelectual.
Coedição Boitempo | Editora PUC-Rio

O poder, cadê o poder?
ensaios para uma  
nova esquerda
Emir Sader
192 páginas 
ISBN: 85-85934-14-x

Este livro recoloca no centro da discussão brasi-
leira o poder como instrumento de transformação. 
Constatando que “a miséria da teoria abriu cami-
nho para a miséria da política”, Sader faz análises 
contundentes, instiga, provoca.

Brasil, entre o passado e o futuro
Emir Sader e Marco Aurélio Garcia (orgs.)

200 páginas • ISBN: 978-85-7559-158-1

O livro aborda temas fundamentais para o enten-
dimento da conjuntura da esquerda brasileira e 
mundial, diante do neoliberalismo e do papel que 
os países da América Latina desempenham na 
ordem capitalista internacional. Publicado tam-
bém na Argentina, Espanha e Inglaterra.
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Nascido em Recife, em 1933. É professor aposentado de 
Sociologia do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordena-
dor executivo do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania 
(Cenedic) da mesma universidade. Integra o coletivo da revista 
Margem Esquerda (p. 30), na qual publicou vários artigos.

“A hegemonia ‘lulista’ representa nossa incontornável esfinge barbu-
da”, aponta Ruy Braga, um dos organizadores do livro. Nascido a par-
tir do artigo homônimo de Francisco de Oliveira incluído nesta edição, 

o livro resulta de seminário promovido pelo Centro de Estudos dos 
Direitos da Cidadania da Universidade de São Paulo (Cenedic).

Relata o contexto do período que antecede o 
golpe militar em Recife – o qual, segundo o autor, 

quase se casou com a revolução por diversas 
vezes – e analisa as perspectivas para o desen-

volvimento do Nordeste.

Hegemonia às avessas
economia, política e cultura na era da servidão financeira

Francisco de Oliveira, Ruy Braga e Cibele Rizek (orgs.)
Orelha de André Singer

400 páginas • ISBN: 978-85-7559-164-2
Veja mais livros da Coleção Estado de Sítio na p. 32

Noiva da revolução/  
Elegia para uma re(li)gião

Francisco de Oliveira
278 páginas

ISBN: 978-85-7559-125-3

Celso Furtado é o economista brasileiro mais 
lido e influente no mundo e deixou como legado 
uma autêntica teoria da periferia. Para homena-
geá-lo, Francisco de Oliveira reúne um conjunto 

de ensaios, ressaltando as maiores contribui-
ções de Furtado para o entendimento do Brasil.

A navegação venturosa
ensaios sobre Celso Furtado

Francisco de Oliveira
144 páginas

ISBN: 85-7559-037-5

“Crítica à razão dualista”, de 1972, mudou a forma de 
pensar o Brasil. Sua atualização é “O ornitorrinco”, 

analogia ao mamífero estranho e ao setor financeiro 
macroencefálico, mas com pés de barro, deste país.

Prêmio Jabuti de Ciências Humanas 2004

Crítica à razão dualista/  
O ornitorrinco

Francisco de Oliveira
150 páginas

ISBN: 85-7559-036-7

Livro que procura investigar as contradições da 
realidade brasileira, no marco da privatização 

das decisões, e a redução da esfera pública 
e o estado de exceção como paradigmas de 

governo.

A era da indeterminação
Francisco de Oliveira e  

Cibele Rizek (orgs.)
376 páginas

ISBN: 978-85-7559-096-6

Veja mais livros da Coleção  
Estado de Sítio na p. 32
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12 Giorgio Agamben
Nascido em Roma, em 1942. É ex-aluno de Heidegger e respon-
sável pela edição italiana das obras completas de Walter Ben-
jamin. É professor de estética da Universidade de Verona e do 
Colégio Internacional de Filosofia de Paris. Foi professor de várias 
universidades nos Estados Unidos, entre elas, a Universidade de 
Nova York.

Estado de exceção
Giorgio Agamben
Tradução de Iraci D. Poleti
Orelha de Gilberto Bercovici
144 páginas •  ISBN: 978-85-7559-057-7
Veja mais livros da Coleção Estado de Sítio na p. 32

Este livro de Giorgio Agamben examina a litera-
tura produzida por sobreviventes de Auschwitz 
a partir das questões éticas e filosóficas que 
emergem de seus relatos. A obra discute as dou-
trinas que, desde o nazismo, impactam na gestão 
biopolítica das populações.

O reino e a glória
uma genealogia teológica da 
economia e do governo  
Homo Sacer, II, 2
Giorgio Agamben
328 páginas • ISBN: 978-85-7559-141-3

Veja mais livros da Coleção Estado 
de Sítio na p. 32

Livro fruto de pesquisa sobre como e por que o 
poder vem tomando a forma de uma oikonomia, 
ou seja, um governo dos homens. Dá-se no mar-
co das pesquisas de Foucault sobre a governabi-
lidade, mas com o compromisso de compreender 
as razões internas pelas quais não é efetiva.

Profanações 
Giorgio Agamben

Tradução e apresentação de Selvino J. Assmann 
96 páginas • ISBN: 978-85-7559-093-5

Veja mais livros da Coleção Marxismo e Literatura na p. 26

Agamben analisa a figura do “estado de exceção” e outras formas 
pelas quais o Estado nega constituições e direitos, estabelecendo 
um poder além de regulamentações e controles. Dissecando even-
tos recentes, o filósofo traz uma análise urgente sobre essa nova 
forma de Estado.

Esta obra aborda temas de estética, literatura e filosofia. Da 
pornografia à paródia, do desejo à magia e fotografia, o autor 

trabalha com uma narrativa composta de episódios que revelam, 
em seu conjunto, uma discussão de fundo sobre estética e polí-

tica. Trabalho inovador de um dos mais importantes e polêmicos 
filósofos da atualidade.

O que resta de  
Auschwitz
Giorgio Agamben
168 páginas
ISBN: 978-85-7559-120-8

Veja mais livros da Coleção Estado 
de Sítio na p. 32
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Nascido na cidade de Fontana, Califórnia, em 1946. Dedica-se 
ao estudo do urbanismo, da ecologia e da história contemporâ-
nea. Atualmente é distinguished professor no Departamento de 
Creative Writing [Escrita Critativa] da Universidade da Califór-
nia, em Riverside, e um dos membros do comitê editorial da 
revista New Left Review.

Combinando erudição acadêmica e conhecimento das áreas 
pobres das grandes cidades, Mike Davis analisa a história da ex-

pansão das metrópoles do Terceiro Mundo, avaliando as políticas 
defendidas pelo FMI e pelo Banco Mundial, além de suas conse-

quências desastrosas para as cerca de 200 mil favelas existentes 
no planeta.

Cidade de quartzo
escavando o futuro em Los Angeles
Mike Davis
Tradução de Renato Aguiar e Marco Rocha
Apresentação de Roberto Luis Monte-Mór
432 páginas • ISBN: 978-85-7559-132-1

Este clássico do urbanismo é uma análise da história de Los 
Angeles, ao mesmo tempo milionária e miserável. Mike Davis 
discorre sobre suas características, como a especulação imo-
biliária, a paranoia dos condomínios fechados, a corrupção, a 
violência policial e a disputa entre as gangues, bem como sua 
formação.

Apologia dos bárbaros
ensaios contra o império

Mike Davis
352 páginas

ISBN: 978-85-7559-105-5

Mike Davis pode ser definido como um cronista 
contra o império. Com estilo ácido, neste livro es-

crito entre 2001 e 2007, ele descortina a perver-
são da política interna e externa dos EUA após o 
11 de Setembro. O volume conta ainda com uma 

seleção de charges do cartunista Carlos Latuff.

Veja mais na Margem Esquerda, 
p. 30: entrevista exclusiva 

na revista n. 12 e artigo  
“O capitalismo e a gripe  

suína” na revista n. 14

Planeta favela
Mike Davis

Posfácio de Erminia Maricato
Tradução de Maria Beatriz de Medina

272 páginas • ISBN: 978-85-7559-087-4
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14 Perry Anderson
Nascido em Londres, em 1938. Integrante da Nova Esquerda 
inglesa desde o final dos anos 1950, começou a colaborar com 
a revista New Left Review em 1961, tornando-se seu editor no 
ano seguinte, cargo que ocupou por duas décadas. É professor 
de história e sociologia na Universidade da Califórnia, em Los 
Angeles (Ucla).

Afinidades seletivas
Perry Anderson
Organização e apresentação de 
Emir Sader
Tradução de Paulo Cezar Castanheira
384 páginas
ISBN: 85-85934-88-3

Considerado uma das referências teóricas
mais importantes da esquerda na atualidade,
o historiador Perry Anderson escreve sobre
intelectuais como Gramsci, Trotski, Marshall  
Berman, Norberto Bobbio, Isaac Deutscher e  
Roberto Mangabeira Unger. Livro esgotado.

Considerações sobre o marxismo ocidental /  
Nas trilhas do materialismo histórico
Perry Anderson
Prefácio de Emir Sader
Tradução de Isa Tavares
240 páginas • ISBN: 85-7559-033-2

Veja mais na Margem Esquerda, p. 30:
artigo “Ideias e ação política na mudança  
histórica” na revista n. 1 e “Algumas  
notas históricas sobre hegemonia”  
na revista n. 14

Próximo  
lançamento

Confrontando-se ao triunfo do fascismo na Europa e à consolida-
ção do stalinismo na ex-URSS, o marxismo ocidental protagoni-
zou alguns dos mais importantes debates teóricos do século XX, 
cuja genealogia é brilhantemente analisada pelo autor. 

Spectrum
Da direita à esquerda no mundo das ideias

Perry Anderson
Tradução de Fabrizio Rigout

ISBN: 978-85-7559-143-7

Nesta coletânea de ensaios, Perry Anderson opta por tratar de 
determinados filósofos, teóricos da política, historiadores e escrito-
res de diferentes correntes sob uma perspectiva crítica e traça um 
amplo panorama do debate intelectual contemporâneo, abordando 

questões conceituais como os limites e significados de direita, 
esquerda e centro.
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15Slavoj Žižek

Nascido em Liubliana, Eslovênia, em 1949. É filósofo, psicanalista e um 
dos principais teóricos contemporâneos. Transita por diversas áreas 
do conhecimento e, sob influência principalmente de Karl Marx e 
Jacques Lacan, efetua uma inovadora crítica cultural e política da pós- 
-modernidade. É professor da European Graduate School e do Insti-
tuto de Sociologia da Universidade de Liubliana e diretor internacional 
do Instituto de Humanidades da Universidade Birkbeck, de Londres.
Para ver as obras disponíveis em e-books, acesse o nosso site.

A visão em paralaxe
Slavoj Žižek
Trad.: Maria Beatriz de Medina
512 páginas
ISBN: 978-85-7559-124-6

Obra-prima de Žižek, A visão em paralaxe propõe 
uma reabilitação do materialismo dialético. A pa-
lavra paralaxe pode ser definida como a transfor-
mação de um objeto causada pela mudança de 
ângulo de observação.

Lacrimae Rerum
ensaios sobre cinema moderno
Slavoj Žižek
Trad.: Isa Tavares e Ricardo Gozzi
182 páginas
ISBN: 978-85-7559-134-5

Este livro aborda um dos fenômenos da comu-
nicação de massa mais importantes do último 
século: o cinema. Analisando a obra de mestres 
como Kieslowski, Hitchcock, Tarkovski e Lynch, 
Žižek faz um estudo aprofundado de suas motiva-
ções e dos movimentos aos quais pertencem.

Bem-vindo ao  
deserto do real!
Slavoj Žižek
Trad.: Paulo Cezar Castanheira
192 páginas
ISBN: 978-85-7559-035-5
Veja mais livros da Coleção  
Estado de Sítio na p. 32

Na contracorrente da análise política do pós-11 de 
Setembro, o autor argumenta que o capitalismo glo-
bal é fundamentalista e que os EUA foram cúmpli-
ces do crescimento do fundamentalismo islâmico. 
O livro move-se no terreno para onde convergem 
crítica da cultura, psicanálise e teoria social.

Às portas da revolução
Escritos de Lenin de 1917
Slavoj Žižek
Trad.: Luiz Bernardo Pericás, 
Fabrizio Rigout e Daniela Jinkings 
352 páginas
ISBN: 978-85-7559-060-7

Žižek retoma os textos escritos por Lenin nos 
meses que antecederam a Revolução Russa de 
1917 e analisa o espírito intelectual e revolucioná-
rio do líder bolchevique. Trata da necessidade da 
utopia, da natureza de uma ação transformadora, 
e discute a atualidade de Lenin.

Em defesa das causas 
perdidas

Slavoj Žižek
Trad.: Maria Beatriz de Medina

480 páginas 
ISBN: 978-85-7559-163-5

Slavoj Žižek investiga nesta obra o cerne das cha-
madas “políticas totalitárias” do passado. A fim de 
examinar os dilemas do presente e propor alterna-
tivas, coloca-se como observador da história para, 

calcado nas bases teóricas da psicanálise e do 
marxismo, resgatar o que ainda podemos aprender 
com as chamadas “Causas perdidas”, recolocando 

a luta de classes no cerne da realidade global.

Primeiro como tragédia, 
depois como farsa

Slavoj Žižek 
Trad.: Maria Beatriz de Medina

136 páginas
 ISBN: 978-85-7559-174-1

Em uma argumentação tanto da tragédia como 
da atual farsa – analogia à frase sobre a repe-
tição dos Bonaparte no poder –, Žižek expõe o 
cinismo dos pregadores da democracia liberal 

ao analisar o colapso das utopias política (11 de 
Setembro) e econômica (crise de 2008) do capi-

talismo na última década.
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16 Mundo do Trabalho
Estudos sobre o trabalho, a sua centralidade na socie-
dade capitalista, a análise do sindicalismo, as questões 
de gênero e o impacto das transformações trazidas pela 
globalização são alguns dos temas desta Coleção, que 
publica textos essenciais sobre o mundo do trabalho.
Veja os próximos lançamentos da Coleção  
Mundo do Trabalho na p. 8

A radicalidade da análise de Mészáros deriva do fato de que o 
capital enfrenta hoje uma crise estrutural que aciona seus limites 
mais autodestrutivos. A obra aprofunda a preocupação com as 
implicações práticas de longo alcance, não apenas acadêmicas, 
da relação dialética entre estrutura e história. 

A crise estrutural  
do capital
István Mészáros
136 páginas   
ISBN: 978-85-7559-135-2   
ou 978-85-7559-156-7 (2.ed)

O desafio e o fardo do 
tempo histórico
o socialismo no século XXI
István Mészáros
400 páginas
ISBN: 978-85-7559-100-0

Esta obra apresenta as principais teses e formu-
lações de István Mészáros, escritas ao longo de 
mais de três décadas e que são agora publica-
das em um momento decisivo deste século XXI, 
onde tudo que parecia sólido no capitalismo se 
liquefaz.

Estrutura social e formas 
de consciência I
a determinação social do método
István Mészáros
312 páginas
ISBN: 978-85-7559-140-6

Nesta obra filosófica, István Mészáros desvela os 
parâmetros teóricos e metodológicos da Era do 
capital, que se adaptam a mudanças de diferentes 
escopos no sistema vigente, mas que mantêm 
determinadas regularidades e estão presentes nas 
análises dos principais pensadores burgueses.

O livro é um enfrentamento aos “graves problemas 
de nossa ‘política democrática’” como resposta a: 
“o que continua irremediavelmente errado dentro 
das genuínas expectativas socialistas?” Vê-se a 
necessidade de uma crítica profunda da concepção 
em que a disputa no sistema parlamentar é um 
cenário de construção de transformações sociais.

Atualidade histórica da 
ofensiva socialista
uma alternativa radical ao  
sistema parlamentar
István Mészáros
208 páginas   
ISBN: 978-85-7559-159-8

Coletânea de ensaios e entrevistas de Mészáros 
que apresenta uma leitura particular da atual crise 
pela qual passa a humanidade e desmonta ilusões 
associadas aos eventos recentes, mostrando que o 
problema no sistema financeiro não é a raiz, mas a 
manifestação dos impasses do sistema capitalista.

Estrutura social e formas de consciência II
a dialética da estrutura e da história
István Mészáros
Tradução e revisão técnica de Rogério Bettoni e Caio Antunes
376 páginas • ISBN: 978-85-7559-176-5
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Nascido em Budapeste, Hungria, em 1930. Filósofo, está entre os mais 
importantes intelectuais marxistas da atualidade. Colaborou diretamente 
com György Lukács junto à Universidade de Budapeste nos anos que 
antecederam a intervenção soviética na Hungria, em 1956. Atualmente é 
professor emérito da Universidade de Sussex, na Inglaterra.

A educação para além  
do capital
István Mészáros
128 páginas
ISBN: 978-85-7559-068-3

Este livro oferece uma reflexão sobre questões es-
senciais a respeito da educação: qual o seu papel 
na criação de um outro mundo possível? Como 
construir uma educação cuja principal referência 
seja o ser humano e que realize as transformações 
políticas, econômicas e culturais necessárias?

Para além do capital
rumo a uma teoria da transição
István Mészáros
1104 páginas
ISBN: 85-7559-001-4 
ISBN: 978-85-7559-145-1 
(brochura)

Este volume oferece uma das mais agudas refle-
xões críticas sobre o capital em suas diversas for-
mas, engrenagens e mecanismos. Influenciada por 
Marx, Lukács e Rosa Luxemburgo, a obra de István 
Mészáros é o desenho crítico e analítico mais ousa-
do contra o capital e suas formas de controle social.

O século XXI
socialismo ou barbárie?
István Mészáros
120 páginas
ISBN: 85-7559-025-1

O filósofo húngaro afirma que a atual fase do 
capitalismo global não deixa espaço para tran-
quilidade ou certeza. Pelo contrário, lança uma 
nuvem sobre o futuro, caso os desafios postos 
diante do movimento socialista não sejam enfren-
tados em tempo.

Filosofia, ideologia e 
ciência social
István Mészáros 
238 páginas
ISBN: 978-85-7559-126-0

István Mészáros procura, neste livro, refletir 
acerca da influência da questão ideológica na 
perpetuação das estruturas que permitem a ma-
nutenção das condições de dominação impostas 
pelas classes hegemônicas.

O poder da ideologia
István Mészáros
568 páginas
ISBN: 978-85-7559-056-0

Uma das principais obras de István Mészáros, 
já considerada um clássico da literatura mar-
xista. Neste livro, o autor analisa a questão da 
ideologia e sua incursão em todos os níveis da 
sociedade.

A teoria da alienação  
em Marx
István Mészáros
296 páginas
ISBN: 978-85-7559-080-5

Um profundo estudo sobre os Manuscritos econô-
mico-filosóficos, de Karl Marx, obra na qual o então 
jovem pensador alemão estabeleceu as bases de 
seu sistema filosófico. O autor vai contra os que di  - 
vi dem Marx entre o “jovem” e o “velho”, mostrando 
a unidade de sua reflexão e de seu projeto intelectual.



Co
le

çã
o 

M
un

do
 d

o 
tr

ab
al

ho
 –

 R
ic

ar
do

 A
nt

un
es

18

Esta importante coletânea de artigos trata dos proletários do 
setor de tecnologia avançada, os ciberproletários. Revela a 

face sombria dessa atividade globalizada, a tendência à aliena-
ção do trabalho informacional, desmistificando as teses do “fim 

da centralidade do trabalho” e da “sociedade da informação” 
na nova economia.

Os sentidos do trabalho
ensaios sobre a afirmação  
e a negação do trabalho
Ricardo Antunes
264 páginas
ISBN: 978-85-85934-43-9

Riqueza e miséria  
do trabalho no Brasil I
Ricardo Antunes (org.)
528 páginas
ISBN: 978-85-7559-083-6

Pesquisa coletiva realizada em diversos seto-
res da economia brasileira, traça um panorama 
do trabalho e do sindicalismo no país. Ricardo 
Antunes e pesquisadores como István Mészáros, 
Marcio Pochmann e Giovanni Alves estão entre 
os autores.

Neoliberalismo, trabalho e 
sindicatos
reestruturação produtiva no 
Brasil e na Inglaterra
Ricardo Antunes (org.)
136 páginas
ISBN: 978-85-85934-19-0

Ensaios sobre as metamorfoses em curso no 
mundo do trabalho, decorrentes da reestrutura-
ção produtiva na economia e das transformações 
neoliberais. Textos de Huw Beynon, John McIlroy, 
José Ricardo Ramalho e outros.

O caracol e sua concha
ensaios sobre a nova morfologia 
do trabalho
Ricardo Antunes
136 páginas
ISBN: 978-85-7559-065-2

O autor mostra que, embora as transformações 
tecnológicas influam nas formas de exploração e 
acumulação do capital, elas não retiram do traba-
lho seu papel central, seja para a sustentação do 
capitalismo, seja para a sua superação.

Infoproletários
degradação real do trabalho virtual

Ricardo Antunes e Ruy Braga (orgs.)
256 páginas • ISBN: 978-85-7559-136-9

O autor demonstra que a sociedade do trabalho 
abstrato possibilitou a aparência da socieda-
de fundada no descentramento da categoria 
trabalho. Também alerta para o fato de que o 
entendimento das mutações em curso no mundo 
operário nos obriga a ir além das aparências.

Ricardo Antunes
Nascido em São Paulo, em 1953. É professor do Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp. Integra o coletivo da revista  
Margem Esquerda (p. 30), na qual publicou vários artigos, e é coordenador 
da Coleção Mundo do Trabalho. 

Veja os próximos lançamento da Coleção Mundo do Trabalho na p. 8
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19A máquina automotiva em suas partes
um estudo das estratégias do capital na indústria de 
autopeças
Geraldo Augusto Pinto
192 páginas • ISBN: 978-85-7559-168-0

O livro faz uma análise crítica da questão das transformações 
em curso na gestão do trabalho no setor de autopeças, abor-
dando aspectos como remuneração e saúde dos trabalhadores. 
Com prefácio de Marcio Pochmann, a obra é indispensável para 
o entendimento das relações trabalhistas no Brasil e no mundo.

Mais trabalho!
Sadi Dal Rosso
208 páginas
ISBN: 978-85-7559-119-2

Da grande noite  
à alternativa
o movimento operário europeu 
em crise
Alain Bihr
288 páginas
ISBN: 978-85-85934-26-2

Com coragem política e intelectual, o sociólogo 
francês Alain Bihr analisa o capitalismo moderno 
e as transformações que o atingiram, desde o for-
dismo e a crise da sociabilidade, passando pela 
globalização e pela emergência da problemática 
ecológica.

Forças do trabalho
movimentos de trabalhadores e 
globalização desde 1870
Beverly J. Silver
232 páginas
ISBN: 978-85-7559-070-6

A partir de uma base de dados mundial, cons-
truída com os registros de manifestações de 
trabalhadores ao redor do mundo desde 1870, 
Beverly Silver estuda as relações entre capital e 
trabalhadores.

Além da fábrica
trabalhadores, sindicatos e a 
nova questão social
Marco Aurélio Santana e  
José Ramalho (orgs.)
336 páginas
ISBN: 85-7559-028-6

Esta obra reúne especialistas brasileiros e estran-
geiros nos estudos sobre trabalho e sindicato para, 
a partir de pesquisas recentes, discutir as transfor-
mações que atingem intensamente os trabalhado-
res e suas organizações de representação.

Esta obra é um desmentido cabal às interpreta-
ções da superioridade do capitalismo e às teses 
equivocadas sobre o fim da centralidade do 
trabalho, o surgimento da “sociedade da inteli-
gência” ou da “comunicação” e de um capitalismo 
pós-industrial sem trabalhadores.

Trabalho e subjetividade
o espírito do toyotismo na era do capitalismo manipulatório

Giovanni Alves
168 páginas

ISBN: 978-85-7559-169-7

Neste livro, Giovanni Alves organiza novas categorias e mobiliza no-
vos conceitos para explicar a reestruturação produtiva do capital no 
século XXI e a natureza do fenômeno da “captura” da subjetividade 

do homem que trabalha.
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o industrialismo nacional-desen-
volvimentista e a sindicalização 
dos trabalhadores
Antonio Luigi Negro
336 páginas  
ISBN: 85-7559-045-6

Do corporativismo ao 
neoliberalismo
estado e trabalhadores no Brasil 
e na Inglaterra
Angela Araújo
192 páginas
ISBN: 85-85934-85-9

O mister de fazer dinheiro
a automatização e subjetividade 
no trabalho bancário
Nise Jinkings
136 páginas
ISBN: 85-85934-01-8

Este livro demonstra como se organiza e se 
desenvolve o trabalho do bancário, esclarecendo 
assim as formas pelas quais o dinheiro entra em 
sua vida e na do banqueiro, da economia e da 
sociedade.

Homens partidos
comunistas e sindicatos no Brasil
Marco Aurélio Santana
320 páginas
ISBN: 85-85934-61-1

Uma reflexão de grande importância: embora tenha 
uma origem e uma prática claramente distintas do 
Partido Comunista Brasileiro, o PT, herdeiro do “novo 
sindicalismo”, cada vez mais se assemelha ao PCB.

Terceirização:  
(des)fordizando a fábrica
um estudo do complexo  
petroquímico
Maria da Graça Druck
272 páginas
ISBN: 85-85934-35-2

O processo de reestruturação produtiva no 
espaço intrafabril é analisado, tendo como 
campo de investigação a indústria química e 
petroquímica.

Este livro trata das relações entre sindicatos e  
Estado, e debate as questões candentes sobre 
o corporativismo, tanto em sua vertente estatal 
quanto em sua experiência societal e social- 
-democrata.

Retorno à condição operária
investigação em fábricas da  
Peugeot na França
Stéphane Beaud e Michel Pialoux
Tradução de Mariana Echalar
336 páginas
ISBN: 978-85-7559-139-0

A década neoliberal 
e a crise dos sindicatos no Brasil
Adalberto Moreira Cardoso
328 páginas  
ISBN: 85-7559-030-8

Stéphane Beaud e Michel Pialoux realizam uma 
aprofundada pesquisa com trabalhadores do 
setor automotivo francês e formulam em termos 
sociológicos a importância de reavaliar a condição 
operária após o “adeus ao proletariado”. 

Este livro nos ajuda a desvendar a complexa trama 
de fatores explicativos da crise sindical brasileira na 
década neoliberal, oferecendo elementos para se 
compreender alguns dos dilemas enfrentados pelos 
trabalhadores e por suas organizações de classe.

Analisa a história da indústria automobilísti-
ca paulista. Explica a origem das greves e da 
repressão à luta dos operários, num contexto 
essencial para a compreensão das relações 
capital-trabalho no Brasil: as indústrias do ABC.

Pobreza e exploração 
do trabalho na América 
Latina
Pierre Salama
160 páginas
ISBN: 85-85934-45-X

Discute as relações entre o processo de inter-
nacionalização do capital e a pobreza na Amé-
rica Latina. Analisa as formas de exploração  
do trabalho e suas relações com a hegemonia 
do capital.
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21Shopping center 
a catedral das mercadorias
Valquíria Padilha
Prefácio de Ricardo Antunes
224 páginas • ISBN: 85-7559-077-4

O shopping não é só uma construção física, é também uma prisão 
social ainda pouco estudada de forma crítica pela sociologia e 
pelo urbanismo. Este livro analisa as origens, os efeitos e as ideo-
logias dessa instituição.

Nesta provocação crítica ao pensamento domi-
nante, o autor mostra a potência adquirida pelas 
empresas capitalistas e seu amplo controle sobre 
os governos nacionais.

Transnacionalização do 
capital e fragmentação 
dos trabalhadores
João Bernardo
104 páginas 
ISBN: 85-85934-51-4

A desmedida do capital
Danièle Linhart
248 páginas
ISBN: 978-85-7559-009-6

O roubo da fala
origens da ideologia do  
trabalhismo no Brasil
Adalberto Paranhos
232 páginas
ISBN: 978-85-85934-32-3

Num texto ágil e fluente, que não se destina apenas 
aos iniciados da academia, o autor analisa o traba-
lhismo durante a Era Vargas e revela o nascimento 
e a consolidação do discurso trabalhista.

Enfrenta a tarefa de desvendar qual processo 
produtivo caracteriza o mundo atual. A partir des-
sa questão, desconstrói algumas das engrena-
gens da dominação do capital em seu lócus por 
excelência: o espaço produtivo.

O emprego no desenvolvimento da nação
Marcio Pochmann

240 páginas • ISBN: 978-85-7559-111-6

No ano 2000, o Brasil ocupou o terceiro lugar no ranking do desem-
prego mundial. A partir de informações sobre a situação do trabalho, 

Marcio Pochmann faz uma análise, desde a década de 1960, das 
opções políticas e econômicas que causaram a atual conjuntura do 

emprego no país.

O emprego na globalização
a nova divisão internacional do 
trabalho e os caminhos que o 
Brasil escolheu
Marcio Pochmann
152 páginas 
ISBN: 978-85-85934-56-9

Aborda a discussão sobre a nova divisão inter-
nacional do trabalho, como forma de exploração 
e analisa o desemprego no mundo e as forças 
mobilizadas no enfrentamento do excedente de 
mão de obra no Brasil.
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Aborda as transformações que atingiram a sociedade capitalista e 
o Brasil nos anos 1980 e 1990, bem como seus impactos sobre o 

mundo do trabalho, tanto em sua dimensão objetiva como em sua 
dimensão subjetiva.

O novo (e precário) mundo do trabalho
reestruturação produtiva e crise do sindicalismo

Giovanni Alves
368 páginas • ISBN: 85-85934-58-1

Fordismo e toyotismo
na civilização do automóvel
Thomas Gounet
120 páginas
ISBN: 85-85934-44-1

A perda da razão social  
do trabalho
terceirização e precarização
Maria da Graça Druck e Tânia 
Franco (orgs.)
240 páginas
ISBN: 978-85-7559-101-7

Doze ensaios dedicados a estudar as múltiplas 
conexões entre saúde e trabalho, além da reper-
cussão das políticas de flexibilização das empre-
sas sobre a situação do emprego e a atividade 
dos trabalhadores.

Crítica à razão informal
a imaterialidade do salariado
Manoel Malaguti
176 páginas
ISBN: 85-85934-62-x

Elabora uma série de reflexões em torno do 
trabalho informal. Uma face obscura da moderni-
dade, escorregadia e de difícil percepção. 
Coedição Boitempo | Edufes

A câmara escura
alienação e estranhamento  
em Marx
Jesus Ranieri
176 páginas
ISBN: 85-85934-91-3

Marx nomeou de “câmara escura” a ideologia 
daqueles que não reconhecem a determinação de 
seu ser material e social sobre a sua consciência. 
Assim, esse livro que se arrisca sobre um dos te-
mas mais complexos, densos e atuais da obra de 
Marx: sua teoria da alienação e do estranhamento. 

Este livro auxilia na compreensão do “novo” 
ideário e da “nova” pragmática do capital em 
nossos dias. Gounet é um dos mais agudos 
críticos do toyotismo e de seus mecanismos de 
funcionamento e dominação.

Resultado de longa reflexão feita por uma das mais importantes 
pesquisadoras sobre a temática que trata das interfaces e trans-
versalidades entre trabalho, classe e gênero. Recusando as dico-
tomizações e os dualismos, a autora oferece neste livro uma densa 
articulação entre esses níveis analíticos essenciais do ser social. De 
sua pesquisa resulta uma reconceitualização do trabalho, em sua 
subjetividade ao mesmo tempo sexuada e de classe.

Nova divisão sexual do trabalho?
Helena Hirata
336 páginas • ISBN: 85-85934-90-5
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A Boitempo Editorial, ao editar a Coleção Marx-Engels, desen-
volve um trabalho monumental de recuperação da obra de Karl 
Marx e Friedrich Engels. Com novas traduções feitas diretamente 
do alemão, oferece ao leitor e pesquisador obras com a melhor 
qualidade já produzida no Brasil. Com um aparato editorial único, 
esta Coleção é hoje uma referência para todos os interessados na 
obra marxiana.
Veja os próximos lançamentos da Coleção Marx-Engels na p. 8.
Marx-Engels agora em e-books!

Marx • EngEls

Edição inédita em português composta por mensagens e discursos 
escritos por Karl Marx à Internacional, esta obra cumpre a importante 

tarefa de esclarecer o levante popular histórico francês que resultou na 
Comuna de Paris (1871), que completa 140 anos. Até hoje uma esfinge 
para o espírito burguês, o regime comunal é revelado por Marx como a 

forma política que levaria à emancipação econômica do trabalho.

A guerra civil na França
Karl Marx

Tradução de Rubens Enderle
Apresentação de Antonio Rago; orelha de Lincoln Secco

272 páginas • ISBN: 978-85-7559-173-4

O 18 de brumário de Luís Bonaparte
Karl Marx
Tradução de Nélio Schneider
Prólogo de Herbert Marcuse; orelha de Ruy Braga
176 páginas • ISBN: 978-85-7559-171-0

Marx analisa o golpe de Estado que Luís Bonaparte desferiu na França  
em 2 de dezembro de 1851. Demonstra que o dito golpe foi o resultado ne-
cessário do desenvolvimento anterior e decorrência obrigatória da postura 
contrarrevolucionária da burguesia. Marx desenvolve, com base no exem-
plo da França, o papel da luta de classes como força motriz da história e 
evidencia o caráter limitado e contraditório da democracia burguesa.

Lutas de classes na Alemanha
Karl Marx e Friedrich Engels
Tradução de Nélio Schneider
Prefácio de Michael Löwy
96 páginas • ISBN: 978-85-7559-149-9

Reúne pela primeira vez alguns dos principais textos redigidos por 
Marx e Engels sobre as lutas de classes na Alemanha – textos que 
visavam não só interpretar a realidade social e política, mas tam-
bém transformá-la, para retomar a famosa Tese XI sobre Feuerbach. 
Traz traduções inéditas de Mensagem do Comitê Central à Liga [dos 
Comunistas], Reivindicações do Partido Comunista da Alemanha e as 
glosas críticas ao artigo “O rei da Prússia e a reforma social”.
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Nascido em Trier, Alemanha. Pensador que desenvolveu o materialismo 
histórico, teoria que revolucionou as ciências humanas e fundamentou as 
correntes políticas que mais ativamente participaram dos grandes debates e 
acontecimentos do século XX. Desempenhou intensa atividade jornalística e 
participou de movimentos sociais, tornando-se um dos principais coordena-
dores da Primeira Internacional.

Friedrich Engels (1820-1895)
Nascido em Barmen, Alemanha. Grande companheiro de Marx, tanto no que 
se refere ao desenvolvimento do materialismo histórico, como dando suporte 

material ao amigo. Escreveram em coautoria obras basilares e mantiveram 
durante anos vasta correspondência sobre os mais diversos temas. Indivi-

dualmente, levou a cabo importantes estudos que se tornaram clássicos do 
pensamento social. 

Sobre o suicídio
Karl Marx
Trad.: Rubens Enderle e  
Francisco Fontanella
84 páginas
ISBN: 85-7559-078-2

Neste livro, até então inédito no Brasil, o autor en-
vereda na esfera da vida privada, mediada pela 
propriedade e pelas relações de classe e suas 
angústias. Suas reflexões antecipam temas como 
o direito ao aborto, o feminismo e a opressão 
familiar na sociedade capitalista.

A ideologia alemã
Karl Marx e Friedrich Engels
Trad.: Rubens Enderle, Nélio  
Schneider e Luciano C. Martorano
616 páginas
ISBN: 978-85-7559-073-7

Esta obra fundamental chega pela primeira vez 
ao Brasil em sua edição integral, expondo a 
intensa polêmica com os jovens hegelianos. Os 
autores desenvolvem sua própria filosofia, em 
que a consciência é intermediada dialeticamente 
pelo trabalho social e pela atividade individual.

Grundrisse
manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços  
da crítica da economia política
Karl Marx
Supervisão editorial de Mario Duayer
Orelha de Jorge Grespan; quarta capa de Francisco de Oliveira
792 páginas • ISBN: 978-85-7559-172-7

Muito mais que “esboços” ou adiantamento da obra maior de 
Marx, os três manuscritos de 1857-1858 dos quase lendários 
Grundrisse constituem patrimônio das ciências humanas. Pela 
primeira vez em português, esta obra crucial de Marx para o 
desenvolvimento de sua crítica da economia política foi traduzida 
diretamente dos originais em alemão.
Coedição Boitempo | Editora UFRJ
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25A situação da classe trabalhadora na Inglaterra
segundo as observações do autor e fontes autênticas
Friedrich Engels
Tradução de B. A. Schumann
Prefácio de José Paulo Netto
384 páginas • ISBN: 978-85-7559-104-8

Manifesto Comunista
Karl Marx e Friedrich Engels
Trad.: Álvaro Pina e Ivana Jinkings
272 páginas 
ISBN: 978-85-85934-23-1

A sagrada família
Karl Marx e Friedrich Engels
Trad.: Marcelo Backes
280 páginas
ISBN: 85-7559-032-4

Sobre a questão judaica 
inclui as cartas de Marx a Ruge publicadas nos  

Anais Franco-Alemães
Karl Marx 

Tradução de Nélio Schneider e Wanda Caldeira Brant
Prefácio de Daniel Bensaïd

144 páginas • ISBN: 978-85-7559-144-4

Publicado em 1845, é um relato sobre as duríssimas condições de 
vida dos operários ingleses. Friedrich Engels retrata a exploração 
no mundo do trabalho, as primeiras greves e os movimentos de 
resistência, assim como a divisão sexual e a barbárie do trabalho 
infantil.

A sagrada família foi o primeiro livro escrito 
em conjunto por Marx e Engels. Um de seus 
trabalhos de mais intensa polêmica, no qual os 
autores fazem uma sátira à filosofia dos jovens 
hegelianos dos anos 1840.

Publicado em 1848, este pequeno panfleto se 
tornaria o documento político mais importante de 
todos os tempos. Passado mais de um século e 
meio, a atualidade e o vigor do texto são reafir-
mados pelos fatos históricos. 

O livro reflete sobre as condições dos judeus alemães em meados do 
século XIX e estabelece propostas para a solução de questões con-
cretas. Mais do que a análise de uma conjuntura específica, traduz a 

passagem de Marx para o materialismo histórico e o comunismo.

Crítica da filosofia do 
direito de Hegel
Karl Marx
Trad.: Rubens Enderle e  
Leonardo de Deus
176 páginas
ISBN: 978-85-7559-151-2

Este livro é um divisor de águas na obra marxia-
na, pois marca a transição da chamada fase “ju-
venil” para a “adulta” e a consolidação das ideias 
que irão orientar a produção do pensamento de 
Marx até a maturidade.

Manuscritos  
econômico-filosóficos
Karl Marx
Trad.: Jesus Ranieri
176 páginas
ISBN: 978-85-7559-002-7

Escritos em 1844, quando o autor tinha apenas 
26 anos, os textos apresentam as raízes funda-
mentais de seu pensamento: a concentração de 
sua filosofia na crítica da economia política de 
Adam Smith, J. B. Say e David Ricardo.
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A Coleção resgata a análise da literatura do ponto de vista 
da teoria crítica, em reflexões sobre a cultura e seu pa-
pel transformador. Outra de suas linhas importantes é a 
publicação de textos que primam por conjugar a qualidade 
literária com o engajamento político.

Leandro Konder
Nascido em Petrópolis, em 1936. Professor no Departamento de Educação 

da PUC/RJ e no Departamento de História da UFF. Integra o coletivo da 
revista Margem Esquerda (p. 30), na qual publicou artigos e concedeu uma 

entrevista exclusiva. 
Veja também o livro sobre a sua obra: Leandro Konder: a revanche da dialética na p. 41.

Artes da Palavra
elementos para uma poética 
marxista
Leandro Konder
112 páginas
ISBN: 85-7559-066-9

Sobre o Amor
Leandro Konder
176 páginas
ISBN: 978-85-7559-094-2

Coordenação Leandro Konder

Neste livro, Leandro Konder faz um estudo 
introdutório às “artes da palavra” – poesia, 
romance, ensaio, crônica, cartas, teatro – e 
abre uma discussão acerca do realismo (com 
exemplos tirados da obra de Balzac) e do que 
se poderia chamar de realismo em Fernando 
Pessoa. Um saboroso texto de um dos princi-
pais intelectuais brasileiros da atualidade.

No último século e em ritmo vertiginoso, os computadores trans-
formam as condições de trabalho e a “indústria cultural” influen-
cia por meio da manipulação do entretenimento. Essas e outras 
mudanças fazem o pensamento marxiano ser submetido a uma 

severa revisão e seus ade ptos manifestam certa perplexidade. O 
marxismo morreu? Se ainda está vivo, onde estão seus principais 

centros de elaboração teórica?

Em torno de Marx
Leandro Konder

136 páginas • ISBN: 978-85-7559-167-3

Com erudição, clareza e humor fino, o autor 
aborda um tema universal da literatura: o 
amor. Traz as concepções e as experiências 
de alguns clássicos da literatura, da filosofia 
e das ciências humanas com esse sentimen-
to complexo. De Sócrates e Platão a Carlos 
Drummond de Andrade, discute como o amor 
foi visto, retratado e vivido ao longo do tempo.
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Michael Löwy
Nascido em São Paulo, em 1933, atualmente vive na França, onde trabalha 
como diretor de pesquisas do Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS). Integra o coletivo da revista Margem Esquerda (p. 30), na qual publi-
cou artigos e concedeu uma entrevista exclusiva no n. 4. 
Veja o livro Revoluções, do mesmo autor, na p. 6 e o livro sobre a sua obra, 
As utopias de Michael Löwy: reflexões sobre um marxista insubordinado, na p. 45.

Os irredutíveis
teoremas da resistência para o tempo presente
Daniel Bensaïd
Tradução de Wanda Caldeira Brant
104 páginas • ISBN: 978-85-7559-107-9

Do sonho às coisas
retratos subversivos
José Carlos Mariátegui
Trad.: Luiz Bernardo Pericás
160 páginas
ISBN: 85-7559-061-8

Numa curta e intensa vida, esse peruano uniu 
pensamento e ação, jornalismo e militância, arte 
e política, moldando uma obra que fez dele um 
dos mais originais marxistas latino-americanos. 
Este livro reúne textos que analisam personagens 
do seu tempo, como Mussolini, Gandhi, Trotski, 
Gorki, Wells, entre outros.

Lucien Goldmann
ou a dialética da totalidade
Michael Löwy e Sami Naïr
192 páginas
ISBN: 978-85-7559-128-4

Daniel Bensaïd foi professor de filosofia na Universidade Paris VIII 
e um dos líderes dos protestos de Maio de 1968 na França. Con-
tra a retórica do cinismo e da apatia, ataca a lógica pós-moderna 
em cinco teoremas.

Profanações
Giorgio Agamben
Trad.: Selvino J. Assmann
96 páginas  
ISBN: 978-85-7559-093-5
Veja mais livros do autor na p. 12

Aborda temas de estética, literatura e filosofia. 
Da pornografia à paródia, do desejo à magia e 
fotografia, o autor trabalha com uma narrativa 
composta de episódios que revelam uma dis-
cussão de fundo sobre estética e política. É um 
trabalho inovador, de um dos mais importantes e 
polêmicos filósofos da atualidade.

Escrito nos anos 1970 por Michael Löwy e Sami 
Naïr e inédito no Brasil, este livro oferece uma 
introdução ao pensamento de Lucien Goldmann, 
cuja obra representa um humanismo marxista ra-
dical. O volume contém ainda dois ensaios mais 
recentes de Löwy sobre a obra do mestre.

Walter Benjamin: aviso de 
incêndio
uma leitura das teses “Sobre o 
conceito de história”
Michael Löwy
160 páginas
ISBN: 978-85-7559-059-1

Michael Löwy analisa os últimos escritos (1940) 
de Walter Benjamin. Onde tantos veem apenas 
ambiguidade, Löwy nota uma coerência cuja cha-
ve é construída por Benjamin entre três discursos 
heterogêneos: o romantismo alemão, o messianis-
mo judaico e o marxismo revolucionário.
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Clássicos Boitempo
Destinada à publicação de alguns dos mais importantes  
textos literários e jornalísticos produzidos por autores de 
todos os tempos.

Eu vi um novo mundo nascer
John Reed

Tradução de Luiz Bernardo Pericás
152 páginas • ISBN: 85-85934-75-1

Depoimento mais importante sobre este momento decisivo da 
história latino-americana, a Revolução Mexicana, e publicado em 
1914, México insurgente foi o primeiro livro do jornalista estaduni-
dense John Reed, que a partir daí ganharia notoriedade como o 
mais importante correspondente de guerra daquele país. 

México insurgente
John Reed 
Tradução e apresentação de Luiz Bernardo Pericás
335 páginas • ISBN: 978-85-7559-154-3

Reunindo artigos e textos inéditos do jornalista e escritor nor-
te-americano John Reed, autor de Os dez dias que abalaram o 

mundo, este livro mostra diferentes relatos de lutas operárias 
estadunidenses e da revolução mexicana, presenciadas pelo 

autor.

Os deuses têm sede
Anatole France
Tradução de Daniela Jinkings e Cristina Murachco
Prefácio de Marcelo Coelho
256 páginas • ISBN: 978-85-7559-011-9

Este livro, de um dos principais escritores franceses de todos os 
tempos e prêmio Nobel de Literatura, retrata Paris cinco anos 
após a Revolução Francesa. Numa cidade tomada pela persegui-
ção política do Terror, narra a transformação de um pintor em um 
fanático jurado dos tribunais revolucionários. 
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Obra de estreia da Boitempo Editorial, Napoleão revela o 
Stendhal “historiador político” e enriquece a bibliografia existente 
sobre essa figura que ainda hoje desperta interesse em todo o 
mundo. Em quarta edição, a obra traz ainda um prefácio do pro-
fessor Renato Janine Ribeiro.

Napoleão
Stendhal
Tradução de Eduardo Brandão e Kátia Rossini
Prefácio de Renato Janine Ribeiro
200 páginas • ISBN: 85-85934-02-6

Este livro narra o período em que Jack London viveu “na estrada”. 
Cada história detalha um aspecto da vida de um caroneiro: desde 

viajar de trem de forma clandestina a conseguir uma refeição de 
graça. As experiências adquiridas nessa aventura influenciaram 

profundamente as obras posteriores do autor.

A estrada
Jack London

Tradução de Luiz Bernardo Pericás 
200 páginas • ISBN: 978-85-7559-127-7

Publicado originalmente como prefácio a uma 
edição especial de Les fleurs du mal, este belo 
texto de Gautier – contemporâneo e amigo de 
Charles Baudelaire – é editado pela primeira vez 
no Brasil, com prefácio de Gloria Amaral.

Baudelaire
Théophile Gautier
Trad.: Mário Laranjeira
144 páginas
ISBN: 85-85934-77-8

Considerado o Freud da literatura, o alemão 
Schnitzler construiu nesta novela uma verdadeira 
teoria psicológica sobre o jogo, com um enredo 
arrebatador. Lançado por ocasião dos setenta 
anos da morte do autor.

Aurora
Arthur Schnitzler
Trad.: Marcelo Backes
152 páginas
ISBN: 85-85934-92-1

Jornalista combativo, poeta, novelista e dramatur-
go, Heine influenciou decisivamente autores como 
Dostoiévski, Nietzsche, Heinrich Mann e até Bre-
cht, e é dos escritores mais citados por Freud. O 
Livro pode ser lido como fragmento, como novela 
tradicional ou como romance picaresco.

Das memórias do senhor 
de Schnabelewopski
Heinrich Heine
Trad.: Marcelo Backes
104 páginas
ISBN: 85-85934-74-3

Uma das mais importantes obras da ficção política 
e social já escritas. Neste livro de 1907, Jack Lon-
don antecipa na ficção conceitos que se transfor-
mariam em realidade com a ascensão do fascismo 
como resposta burguesa à classe operária. 

O tacão de ferro
Jack London
Trad.: Afonso Teixeira
Pref.: Anatole France
Posf.: Leon Trotski
272 páginas
ISBN: 85-7559-004-9



R
ev

is
ta

 M
ar

ge
m

 E
sq

ue
rd

a
30 Margem Esquerda 16

Dossiê: Hegemonia norte-americana: Estado e perspectivas
Entrevista: David Harvey
Artigos: Slavoj Žižek, Demetrio Cherobini, Alain Badiou e outros
Ano de publicação: 2011

A Margem Esquerda 16 traz uma profunda análise, fruto de diferentes 
olhares dos principais pensadores marxistas, sobre os efeitos da crise 
de 2008-2009 que, ao contrário do que bradam políticos e empresários, 
não acabou nos Estados Unidos e em outros países, e evidencia um 
processo sistêmico de rearranjo do capitalismo global. O entrevistado é 
David Harvey, investigador das dinâmicas geográficas da acumulação 
capitalista. Seu livro O enigma do capital, a ser lançado pela Boitempo 
(ver p. 8), tornou-se referência aos interessados em entender a crise 
global sob a perspectiva do materialismo histórico não ortodoxo.

Margem Esquerda 13
Dossiê: Hegemonia em 
tempos de crise
Entrevista: Marilena 
Chaui
Artigos: Marcelo Musto, 
Immanuel Wallerstein, 
François Chesnais e 
outros

Margem Esquerda 4
Dossiê: partidos políticos
Entrevista: Michael 
Löwy
Artigos: John Holloway, 
Marcos del Roio, 
Marcelo Backes, 
Ana Esther Ceceña e 
outros

Margem Esquerda 8
Dossiê: Violência 
urbana 
Entrevista: Boaventura 
de Souza Santos
Artigos: Loïc Wac-
quant, Vera Malaguti 
Batista, Heloísa Fer-
nandes e outros

Margem Esquerda 12
Dossiê: Resistências 
populares na cidade 
neoliberal
Entrevista: Mike Davis
Artigos: Paulo Arantes, 
Slavoj Žižek, Samir 
Amin, Paul Sweezy e 
outros

Margem Esquerda 3
Dossiê: Golpe de 64
Entrevista: Jean-Clau-
de Bernardet
Artigos: Marcelo Ri-
denti, Ruy Mauro Ma-
rini, Leandro Konder, 
Michael Löwy, Slavoj 
Žižek e outros

Margem Esquerda 7
Dossiê: A esquerda
Entrevista: István 
Mészáros
Artigos: Ricardo Antu-
nes, Afrânio Mendes 
Catani, Lincoln Secco, 
Antonino Infranca e 
outros

Margem Esquerda 11
Dossiê: 1968, o ano que 
(quase) mudou o mundo 
Entrevista: Maria da 
Conceição Tavares
Artigos: Tariq Ali, 
Nicolas Tertulian, 
Michael Burawoy, João 
peschanski e outros

Margem Esquerda 2
Dossiê: Cuba
Artigos: Jacob Goren-
der, Wolfgang Leo Maar, 
Olgária Matos e outros

Margem Esquerda 6
Dossiê: Conservado-
rismo
Entrevista: Alex Calli-
nicos
Artigos: Régis De-
bray, Carlos Eduardo 
Martins, Márcio Naves, 
Otilia Arantes e outros

Margem Esquerda 10
Dossiê: 90 anos da 
Revolução Russa
Entrevista: Francisco 
de Oliveira
Artigos: Tony Wood, 
Roberto Leher, Göran 
Therborn, Daniel  
Bensaïd e outros

Margem Esquerda 1
Dossiê: Guerra
Artigos: Mészáros, Ricar-
do Antunes, Immanuel 
Wallerstein e outros

Margem Esquerda 5
Dossiê: “Novo imperia-
lismo”
Entrevista: Leandro 
Konder
Artigos: David Harvey,
Giovanni Arrighi, Dome-
nico Losurdo, Carlos Nel- 
son Coutinho e outros

Margem Esquerda 9
Dossiê: América 
Latina: continuísmo ou 
rupturas?
Entrevista: Jacob 
Gorender
Artigos: Miguel Urbano, 
Claudio Katz, José Luís 
Fiori e outros

Margem Esquerda 14
Dossiê: Imperialismo, ecologia e 

crise estrutural 
Entrevista: Jean Lojkine

Artigos: Perry Anderson, Slavoj 
Žižek, Michael Löwy, Mike  

Davis, e outros
Ano de publicação: 2010

Margem Esquerda 15
Dossiê: Teorias do Estado na 
América Latina hoje
Entrevista: José Saramago
Artigos: Michael Löwy, David 
Harvey, Anita Simis, Luiz  
Bernardo pericás e outros
Ano de publicação: 2010
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Assine a revista Margem Esquerda
Para assinar entre em contato pelo e-mail margemesquerda@boitempoeditorial.com.br, 
pelo telefone (11) 3875-7285 | 3875-7250 ou pelo site www.boitempoeditorial.com.br

Após décadas de hegemonia do neoliberalismo e do pensamento único, o 
marxismo ressurge como o único horizonte teórico capaz de explicar as contradi-
ções do modo de produção capitalista e suas formas de reprodução, bem como 
apontar caminhos para a sua necessária superação.

Em seus oito anos de intensa atividade, a Margem Esquerda vem contribuindo 
incisivamente na difusão da teoria marxista, consolidando-se como um importan-
te espaço de debate teórico e político da esquerda brasileira.

Margem Esquerda – ensaios marxistas recupera o 
marxismo como método de análise e arsenal teórico 
para a transformação social. Semestral, a publicação 
traz análises sobre o capitalismo, sobre a situação 
brasileira e mundial, estudos sobre clássicos do mar-
xismo, entrevistas com intelectuais marcantes. 

Conheça também as 
revistas Crítica Marxista e 
Praga – Revista de Estudos 
Marxistas.

Praga –  
Revista
de Estudos
Marxistas
Números 1 e 2

Crítica Marxista
Números
10 ao 16
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Sob a inspiração de Walter Benjamin – “A tradição dos oprimi-
dos nos ensina que o ‘estado de exceção’ em que vivemos é 
na verdade a regra geral. Precisamos construir um conceito de 
história que corresponda a essa verdade” –, a Coleção trata de 
temas centrais do nosso tempo: crescente autoritarismo do Es-
tado, terrorismo, fundamentalismo e império, relações da televi-
são e do cinema com o poder, a guerra e os conflitos globais.

O que resta da ditadura
a exceção brasileira
Edson Teles e Vladimir Safatle (orgs.)
352 páginas • ISBN: 978-85-7559-155-0

Resultado de um seminário realizado na USP, este livro relata 
a maneira insidiosa que a ditadura militar brasileira encontrou 
de permanecer em nossa estrutura jurídica, em nossas práticas 
políticas, na violência cotidiana e em nossos traumas sociais, 
mesmo depois de processos reconciliatórios.

São Paulo  
a fundação do universalismo

Alain Badiou
Tradução de Wanda Caldeira Brant

144 páginas • ISBN: 978-85-7559-150-5

Alain Badiou revisita São Paulo, não o rotulando como o vene-
rável santo da tradição católica, nem como o religioso execrado 

pelos filósofos. Ao contrário, mostra o seu potencial revolucioná-
rio que refuta a ordem vigente no mundo e propõe caminhos para 

chegarmos a outra alternativa.

Cinismo e falência da crítica
Vladimir Safatle
216 páginas • ISBN: 978-85-7559-118-5

Neste livro, o cinismo aparece não somente como uma distor-
ção em relação a princípios morais, mas descreve um des-
compasso na compreensão da racionalidade como processo 
de constituição de valores. Os seis artigos que compõem esta 
obra mostram que o cinismo se alastrou em todas as esferas do 
pensamento crítico atual.

Coordenação Paulo Arantes
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Evidências do real
os Estados Unidos  
pós-11 de Setembro
Susan Willis
128 páginas 
ISBN: 978-85-7559-110-9

Brasil Delivery
servidão financeira e estado de 
emergência econômico
Leda Paulani
152 páginas 
ISBN: 978-85-7559-115-4

Leda Paulani se dispõe a refletir sobre o que 
aconteceu com o projeto de partido e de governo 
formulado pelo Partido dos Trabalhadores, após 
a chegada ao poder.

Hegemonia às avessas
economia, política e cultura na 
era da servidão financeira
Francisco de Oliveira, Ruy  
Braga e Cibele Rizek (orgs.)
400 páginas
ISBN: 978-85-7559-164-2

“A hegemonia ‘lulista’ representa nossa incon-
tornável esfinge barbuda”, aponta Ruy Braga. A 
partir do artigo homônimo de Francisco de Oliveira 
incluído nesta edição, o livro resulta de seminário 
promovido pelo Centro de Estudos dos Direitos da 
Cidadania da USP (Cenedic).

A era da indeterminação
Francisco de Oliveira e  
Cibele Rizek
376 páginas
ISBN: 978-85-7559-096-6

Esta coletânea de ensaios de diversos in-
telectuais brasileiros procura investigar as 
contradições da realidade brasileira, no marco 
da privatização das decisões, e a redução da 
esfera pública e o estado de exceção como 
paradigmas de governo.

O livro analisa os atentados de 11 de Setembro de 
2001 e seus desdobramentos para a sociedade 
norte-americana. Seus seis ensaios abordam te mas 
como o patriotismo de massa, o fenômeno do antraz, 
a canção popular, o estatuto do risco e a violência.
Veja também, da autora, Cartas a Legba (p. 43).

O livro reúne cinquenta ensaios do cientista político José Luís Fiori, 
especialista em relações internacionais. Os textos costuram insights 

desse pensador rigoroso sobre a conjuntura política nos primeiros 
anos do século XXI e uma densa teoria sobre a situação do sistema 

mundial moderno. O fio norteador dos textos é dado por um longo pre-
fácio em que Fiori traça um panorama das correntes de pensamento 

sobre as tendências de longo prazo na conjuntura internacional.

O poder global
e a nova geopolítica das nações

José Luís Fiori
264 páginas • ISBN: 978-85-7559-099-7

O reino e a glória
uma genealogia teológica da economia e do governo  
Homo Sacer, II, 2
Giorgio Agamben
Tradução de Selvino J. Assmann
328 páginas •  ISBN: 978-85-7559-141-3

Fruto de pesquisa sobre como e por que o poder vem tomando a forma 
de uma oikonomia, ou seja, um governo dos homens. Dá-se no marco 
das pesquisas de Foucault sobre a governabilidade, mas com o com-
promisso de compreender as razões internas pelas quais não é efetiva.
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Livro sobre as entranhas do imperialismo norte-americano – 
“guerra ao terror”, ataques “preventivos” e o colapso do petismo 

no Brasil. Descortina as mistificações que justificam a barbárie e 
as ilusões conciliadoras. Extinção traz ainda entrevistas concedi-

das por Arantes a diversos jornais e revistas, discutindo o papel 
do intelectual na contemporaneidade e desafiando consensos.

Estado de exceção
Homo Sacer, II, I
Giorgio Agamben
144 páginas
ISBN: 978-85-7559-057-7

Guerra e cinema
logística da percepção
Paul Virilio
208 páginas
ISBN: 85-7559-076-6

Virilio esmiúça a evolução histórica do cine-
ma e da arte militar no século XX, principal-
mente durante as duas guerras mundiais e a  
Guerra Fria.

Videologias
ensaios sobre televisão
Eugênio Bucci e  
Maria Rita Kehl
254 páginas
ISBN: 85-7559-055-3

Livro que une visão crítica e psicanálise para 
dissecar as relações entre mitologias, ideologias 
e televisão – abordando temas como violência, 
teledramaturgia, reality shows, política e direitos 
do telespectador.

Extinção
Paulo Arantes

Prefácio de Laymert Garcia dos Santos
320 páginas • ISBN: 978-85-7559-090-4

Agamben analisa a figura do “estado de exceção” e 
outras formas pelas quais o Estado nega constitui-
ções e direitos, estabelecendo um poder além de 
regulamentações e controles. Dissecando eventos 
recentes, o filósofo traz uma análise urgente sobre 
essa nova forma de Estado.

Este livro de Giorgio Agamben examina a literatura produzida 
por sobreviventes de Auschwitz a partir das questões éticas 
e filosóficas que emergem de seus relatos. A obra discute as 
doutrinas que, desde o nazismo, impactam na gestão biopolíti-
ca das populações.

O que resta de Auschwitz
o arquivo e a testemunha
Giorgio Agamben
Tradução de Selvino J. Assmann
168 páginas • ISBN: 978-85-7559-120-8

Bem-vindo ao  
deserto do Real!
cinco ensaios sobre o 11 de 
Setembro e datas relacionadas
Slavoj Žižek
192 páginas
ISBN: 85-7559-035-9

Na contracorrente da análise política do pós-11 de 
Setembro, o autor argumenta que o capitalismo glo - 
bal é fundamentalista e que os EUA foram cúmpli-
ces do crescimento do fundamentalismo islâmico. 
Este livro move-se no terreno para onde convergem 
crítica da cultura, psicanálise e teoria social.
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•PAULICEIA•
Coordenação Emir Sader

Pauliceia
O resgate de personagens, bairros, instituições e textos literários 
sobre a cidade e o Estado de São Paulo é o objetivo da Coleção 
Pauliceia. Uma nova visão sobre como se construiu, nas artes, no 
esporte, na política, na academia e principalmente nas ruas, a iden-
tidade da metrópole de expansão acelerada e mistura de culturas.

Livro irreverente sobre o criminoso italiano Gino Amleto Mene-
ghetti, radicado no Brasil, que ficou famoso no país por seus 

roubos e fugas espetaculares. Sua brilhante e midiática “carreira”, 
desenvolvida em grande parte em São Paulo, foi acompanhada 

avidamente pela sociedade da época. Perfil de um paulistano 
nada comum.

Brás
sotaques e desmemórias
Lourenço Diaféria
200 páginas
ISBN: 978-85-7559-022-5

Carlito Maia
a irreverência equilibrista
Erazê Martinho
176 páginas
ISBN: 978-85-7559-031-7

Este livro é mais do que um perfil. Erazê Martinho 
nos brinda com memórias que retratam as faces 
irreverente, amiga e boa de briga desse mineiro- 
-paulistano que foi um grande publicitário, além 
de defensor da liberdade.

Democracia corintiana
a utopia em jogo
Ricardo Gozzi e Sócrates
184 páginas
ISBN: 978-85-7559-021-8

Narra momento histórico do futebol, em que a 
democracia triunfou sobre a corrupção já vigente 
nos clubes, provando ser possível moralizar o 
esporte. Publicado vinte anos após o movimento 
encabeçado por Sócrates.

A hora futurista que  
passou e outros escritos
Mário Guastini
Organização: Nelson Schapochnik
240 páginas
ISBN: 978-85-7559-074-4

Esta obra recupera a importante história dos 
opositores do modernismo no Brasil. Guastini, 
um provocador cultural, encarnou a reação dos 
valores do belo, do lírico, do “benfeito” contra as 
mudanças na concepção da arte brasileira.

Meneghetti
o gato dos telhados

Mouzar Benedito
136 páginas • ISBN: 978-85-7559-157-4

O autor apresenta o Brás, esse pedacinho de 
São Paulo que faz a história da cidade, pelas 
ruas, indústrias, lojas e gentes, sempre permea-
do pelos trilhos do trem do progresso. 
Prêmio Clio de História 2003.
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Ronda da meia noite
vícios, misérias e  esplendores 
da cidade de São Paulo
Sylvio Floreal
192 páginas
ISBN: 978-85-7559-017-1

Teatro de Arena
uma estética de resistência
Izaías Almada
160 páginas
ISBN: 978-85-7559-043-0

Trata de um dos movimentos mais importantes do 
país, que se tornou símbolo de resistência na arte 
e na política. De seus seminários de dramaturgia 
surgiram intelectuais que ajudaram a fundar um 
jeito brasileiro de representar.

As bienais de São Paulo
da era do Museu à era dos 
curadores
Francisco Alambert e Polyana 
Canhête
260 páginas
ISBN: 978-85-7559-050-8

João do rio
um dândi na Cafelândia
Nelson Schapochnik (org.)
232 páginas
ISBN: 978-85-7559-029-4

Resgatadas por Nelson Schapochnik, são crô-
nicas que permitem recompor a cena da intensa 
vida noturna da cidade de São Paulo nas primei-
ras décadas do século XX, passando por histórias 
de prostitutas, cortiços e marginalidades.

A trajetória do historiador, geógrafo e militante comunista Caio 
Prado Júnior é contada neste livro da série Retratos, da Coleção 

Pauliceia. A vida desse intelectual que girou em torno da política é 
o ponto de partida do autor, o historiador Lincoln Secco. 

Caio Prado Júnior
o sentido da revolução

Lincoln Secco
Apresentação de Ricardo Musse

256 páginas • ISBN: 978-85-7559-121-5

Este livro de Mino Carta, que traz um ensaio fotográfico de Hélio 
Campos Mello, relata lembranças da antiga Mooca, no tempo em 
que as pessoas levavam as suas cadeiras para conversar sob a luz 
da lua na calçada.

Crônicas da Mooca
(com a benção de San Gennaro)
Mino Carta
Ensaio fotográfico de Hélio Campos Mello
96 páginas • ISBN: 978-85-7559-142-0

Um retrato da história das bienais de arte de São 
Paulo, da primeira, realizada em 1951, até os dias 
de hoje, na era dos curadores.
Prêmio Jabuti de Arquitetura e Urbanismo 2005.

Coletânea composta de 31 crônicas, reportagens 
e conferências originalmente publicadas em jor-
nais e revistas no período de 1904 a 1921.
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histórias do coração de São Paulo
Heródoto Barbeiro
Prefácio de Mílton Jung
160 páginas • ISBN: 978-85-7559-042-3

O jornalista Heródoto Barbeiro nasceu, cresceu e vive no Centro de 
São Paulo. As características e as mudanças pelas quais passou 
esse lugar agitado são contadas neste livro, mesclando a história 
da cidade com a vida do autor.
Coedição Boitempo | Sesc-SP

Percorrendo os principais pontos da trajetória intelectual e política 
de Florestan ao longo do volume, o autor trata de suas relações 

com a USP, Roger Bastide, Octavio Ianni, Antonio Candido, Lula e 
também com o Partido dos Trabalhadores. 

Florestan
a inteligência militante

Haroldo Ceravolo Sereza
240 páginas • ISBN: 978-85-7559-075-1

Semana de 22
entre vaias e aplausos
Marcia Camargos
184 páginas
ISBN: 85-7559-020-0

Portinari
o pintor do Brasil
Marília Balbi
176 páginas
ISBN: 85-7559-039-1

Portinari foi um artista sensível aos problemas 
sociais, denunciando em sua obra a precariedade 
da vida do trabalhador rural, os horrores da guer-
ra, entre outros temas que o tornam universal.

Vila Madalena
crônica histórica e sentimental
Enio Squeff
208 páginas
ISBN: 85-7559-019-7

Adoniran
se o senhor não tá lembrado
Flávio Moura e André Nigri
168 páginas
ISBN: 85-7559-018-9

Rico em iconografia, o livro se propõe analisar 
esse que foi o principal marco do movimento mo-
dernista brasileiro sob um olhar diferente do usual. 
Prêmio da Academia Paulista de Letras.

A leitura destas crônicas nos faz entender por 
que a Vila Madalena é um bairro agitado por 
bares e como a vizinhança, ocupada inicialmente 
por portugueses, foi atraindo artistas, boêmios, 
hippies e estudantes.

Um delicioso retrato do homem e do compositor 
Adoniran Barbosa, e também um perfil da São 
Paulo dos anos 1950 e 1960, quando era possível 
falar de anônimos como Inês, Arnesto, Matogros-
so, Iracema...
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Atlas do romance europeu 
1800-1900
Franco Moretti
216 páginas
ISBN: 85-7559-038-3

À luz do pensamento de Adam Smith, Arrighi aborda a 
reconfiguração da economia política, a partir da trans-
ferência de seu epicentro dos EUA para a Ásia oriental 
e seu papel nas transformações em andamento.

Vibrante relato da revolução que mudou a história. São 
narrados os antecedentes, a luta e os conflitos revo-
lucionários, a relação entre os bolcheviques e o povo 
russo e a tomada de poder pelos sovietes.

Adam Smith em Pequim
Giovanni Arrighi
Trad.: Maria Beatriz de Medina
Apresentação: Theotonio  
dos Santos
430 páginas
ISBN: 978-85-7559-112-3

O ano I da  
Revolução Russa
Victor Serge
Trad.: Lólio Lourenço de Oliveira
Prefácio: David Renton
528 páginas
ISBN: 978-85-7559-102-4

Arrecadação e gastos 
públicos
João Sicsú (org.)
160 páginas
ISBN: 978-85-7559-092-8

A arte da entrevista
Fábio Altman (org.) e  
Cássio Loredano (desenhos)
480 páginas
ISBN: 85-7559-041-3

Autonomia 
frustrada
Carlos Alberto Bello
288 páginas
ISBN: 85-7559-062-6

O banco mundial
e a terra
Mônica Dias Martins
224 páginas
ISBN: 85-87767-17-8

50 perguntas/ 
50 respostas
Damien Millet e  
Éric Toussaint
248 páginas
ISBN: 85-7559-081-2

Abraços que sufocam
e outros ensaios sobre a 
liberdade
Roberto Espinosa
248 páginas
ISBN: 85-85934-50-6

Reúne 48 entrevistas clássicas da história do jorna-
lismo, feitas de 1823 a 2000. Entre os entrevistados 
estão Bonifácio, Marx, Edson, Tolstoi, Freud, Al Capo-
ne, Hitler, Picasso, Beckett, Marconi, Shaw, Kipling.

Franco Moretti analisa o romance europeu entre 1800 
e 1900 e destaca a relação intrínseca entre literatura 
e geografia, proporcionando a leitura dos fenômenos 
culturais sob a égide de diagramas e mapas.

Brasil em tempo 
de TV
Eugênio Bucci
184 páginas
ISBN: 85-85934-08-5

Brasil, país do  
passado?
Lígia Chiappini, Antonio Di-
mas e Berthold Zilly (orgs.)
376 páginas
ISBN: 85-85934-70-0

Beleza em Jogo
Mônica Raisa Schpun
168 páginas
ISBN: 85-85934-30-1
Coedição Boitempo | Senac
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Revela de que forma os jornalistas agiram como 
censores na ditadura e a cumplicidade da imprensa 
com o regime militar. Kushnir delimita as diretrizes 
da censura separando o ato censório, a autocensura 
e a colaboração.

Nestes ensaios, o palestino Edward Said, um dos 
maiores intelectuais de nossa época, discute a 
questão palestina sob o ponto de vista dos oprimidos, 
usando uma linguagem direta e fazendo uma crítica 
mordaz e contundente.

Cães de guarda
Beatriz Kushnir
408 páginas
ISBN: 85-7559-044-8

Canudos
Benjamin Abdala Jr. 
e Isabel Alexandre 
(orgs.)
160 páginas
ISBN: 85-85934-94-8

Caparaó
a primeira guerrilha contra 
a ditadura
José Caldas da Costa
336 páginas
ISBN: 978-85-7559-095-9

Cenas do Brasil 
migrante
Teresa Sales e 
Rossana Reis (orgs.)
312 páginas
ISBN: 85-85934-36-0

Civilização e exclusão
Flávio Aguiar e Ligia 
Chiappini (orgs.)
256 páginas
ISBN: 85-85934-81-6

O Código dos códigos
a Bíblia e a literatura
Northrop Frye
296 páginas
ISBN: 85-7559-012-X

Como dois e dois
são cinco
Roberto Carlos (& Erasmo  
& Wanderléa)
Pedro Alexandre Sanches
416 páginas
ISBN: 85-7559-058-8

Cultura e política
Edward W. Said
Trad. Luiz Bernardo Pericás
176 páginas   
ISBN: 978-85-7559-026-3

Controvérsias e 
dissonâncias
Maurício Segall
320 páginas
ISBN: 85-85934-72-7

Da miséria ideológica à 
crise do capital
Uma reconciliação histórica
Maria Orlanda Pinassi
144 páginas
ISBN: 978-85-7559-137-6

Contragolpes
Seleção de artigos da New Left 
Review
Emir Sader (org.)
262 páginas
ISBN: 978-85-7559-079-0

Este livro, que tem como referência os escritos de 
György Lukács e István Mészáros, mostra por que 
a crise estrutural do sistema metabólico do capital 
e a metástase do irracionalismo burguês associam 
indissoluvelmente capitalismo e barbárie.

Esta coletânea reúne artigos essenciais extraídos de 
números da New Left Review publicados entre 2002 
e 2004, abarcando uma gama diversa de temas e 
autores, como Perry Anderson, Tariq Ali, Slavoj Žižek 
e Mike Davis.

Northrop Frye, crítico e professor canadense, analisa 
a obra mais importante da cultura ocidental, a Bíblia, 
de um ponto de vista literário, investigando seu estilo 
e a construção dos mitos no livro sagrado.
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A crise completa
a economia política do não
Lauro Campos
346 páginas
ISBN: 85-85934-73-5

Democracia realizada
a alternativa progressista
Roberto Mangabeira 
Unger
232 páginas
ISBN: 85-85934-42-5

Dez lições sobre o  
romance inglês
Sandra Guardini Vasconcelos
168 páginas
ISBN: 85-7559-013-8

O dilema de Hamlet
o ser e o não ser  
da consciência
Mauro Iasi
232 páginas
ISBN: 85-87767-10-0

O direito e o futuro 
da democracia
Roberto Mangabeira 
Unger
240 páginas
ISBN: 85-7559-005-7

Os donos da voz
indústria fonográfica brasilei-
ra e mundialização da cultura
Marcia Tosta Dias
184 páginas
ISBN: 978-85-85934-53-8

Dos filhos deste solo
Nilmário Miranda e
Carlos Tibúrcio
712 páginas
ISBN: 85-85934-37-9

O livro é o resultado de cem horas de entrevista com 
Fidel Castro, a mais longa já concedida por ele a um 
jornalista. Fundamental para conhecer a vida e as 
ideias de um dos mais polêmicos líderes políticos da 
história. 

Fidel Castro
biografia a duas vozes
Ignacio Ramonet
624 páginas
ISBN: 85-7559-047-2

A finança mundializada
François Chesnais (org.)
256 páginas
ISBN: 85-7559-069-3

Dez lições sobre estudos 
culturais
Maria Elisa Cevasco
192 páginas
ISBN: 978-85-7559-014-0

Democracia 
contra capitalismo
Ellen M. Wood
264 páginas
ISBN: 85-7559-008-1

Esta coletânea de textos de autores de diversas áreas 
da economia contribui para o avanço do debate sobre 
finanças globais contemporâneas. A obra disseca as 
relações entre mercado financeiro e hegemonia norte-
-americana.

As duas faces do 
gueto
Loïc Wacquant
160 páginas
ISBN: 978-85-7559-109-3

A obra narra a trajetória dos estudos culturais, mos-
trando como surgiram em um determinado ambiente 
sócio-histórico, suas relações com os estudos literá-
rios, suas primeiras conquistas teóricas e seu projeto 
intelectual.

Sandra Vasconcelos traça panorama da formação 
e ascensão do romance até sua transformação no 
grande gênero que, assumindo lugar proeminente 
no século XIX, daria ao homem comum posição de 
destaque na literatura universal.
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A economia como 
ela é...
Paulo Nogueira  
Batista Jr.
432 páginas
ISBN: 85-85934-65-4

A esperança 
equilibrista
a trajetória do PT no Pará
Pere Petit
264 páginas
ISBN: 85-85934-11-5

Florestan ou o  
sentido das coisas
Paulo Henrique  
Martinez (org.)
264 páginas
ISBN: 85-85934-33-6

Freud e os não 
europeus
Edward Said
112 páginas
ISBN: 85-7559-048-0

Neste livro, dirigido tanto aos iniciantes quanto aos 
já familiarizados com o conceito, Terry Eagleton  
examina as várias definições sobre o tema e apro-
funda a história desse termo, do Iluminismo ao 
pós-modernismo. 
Coedição Boitempo | Unesp

Governo Lula
Laura T. Soares, Emir 
Sader, Rafael Gentili e 
César Benjamin
192 páginas
ISBN: 85-87762-13-5

História do Plano Real
fundamentos, impactos  
e contradições
Luiz Mattos Filgueiras
232 páginas
ISBN: 978-85-85934-64-4

Ideologia
uma introdução
Terry Eagleton
204 páginas
ISBN: 85-7139-148-3

Mais do que atualizar o conceito sobre a indústria 
cultural desenvolvido pelos pensadores da Escola de 
Frankfurt, o livro pretende investigá-lo e discuti-lo a 
partir do efeito do tempo. Tentativa de mediar o arca-
bouço original da Teoria Crítica e a realidade atual de 
forma dialética. 

A indústria cultural hoje
Fabio Durão, Antônio Zuin e 
Alexandre Vaz (orgs.)
Prefácio de Wolfgang Leo Maar
216 páginas 
ISBN: 978-85-7559-123-9

Os homens do 
presidente
Luiz Marcos Gomes
88 páginas
ISBN: 85-87767-03-8

Introdução à teoria 
econômica marxista
Osvaldo Coggiola
96 páginas
ISBN: 85-85934-28-X

O julgamento de 
Kissinger
Christopher Hitchens
192 páginas
ISBN: 85-85934-98-0

Leandro Konder
a revanche da dialética
Maria Orlanda Pinassi (org.)
172 páginas
ISBN: 85-85934-96-4
Coedição Boitempo|Unesp.

Lukács e a atualidade 
do marxismo
Maria Orlanda Pinassi 
e Sérgio Lessa (orgs.)
192 páginas
ISBN: 85-85934-97-2

Lukács
Um galileu no século XX
Ricardo Antunes e
Walquíria L. Rêgo (orgs.)
136 páginas 
ISBN: 85-85934-07-7
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Escrito em 1995 como posfácio ao livro de Francisco 
J. S. Teixeira, este estudo de J. Chasin chama a aten-
ção para o imperialismo gnosiológico ou epistêmico 
que dominou certas correntes marxistas nos últimos 
decênios.

Marx: estatuto ontológico 
e resolução metodológica
J. Chasin
256 páginas
ISBN: 978-85-7559-146-8

Os jacobinos negros
Toussaint L’Ouverture e a revolu-
ção de São Domingos
C. L. R. James
400 páginas
ISBN: 85-85934-48-4

Um livro essencial sobre a revolta dos explora-
dos contra os exploradores, dos negros contra a 
escravidão, da América Latina contra o colonialismo, 
formas de opressão contra as quais se levantou a 
revolução haitiana.

Linhagens do presente
ensaios
Aijaz Ahmad
288 páginas
ISBN: 85-7559-003-0

Margens da cultura
mestiçagem, hibridismo  
& outras misturas
Benjamin Abdala Jr. (org.)
184 páginas
ISBN: 85-7559-053-7

Marxismo e judaísmo
história de uma relação 
difícil
Arlene Clemesha
224 páginas
ISBN: 85-85934-29-8

O marxismo tardio
Fredric Jameson
336 páginas
ISBN: 978-85-7559-175-8
Coedição Boitempo|Unesp.

Moderno de nascença
Benjamin Abdala Jr. 
e Salete de Almeida 
Cara (orgs.)
240 páginas
ISBN: 85-7559-085-5

Marx e a globalização
Alex Fiuza de Mello
286 páginas
ISBN: 85-85934-40-9

Nessa coletânea de ensaios e entrevista, Ahmad abor-
da as principais correntes críticas contemporâneas de 
cultura partindo da perspectiva de um intelectual na 
periferia do capitalismo, em seu caso a Índia. 

Marxismo e direito
um estudo sobre Pachukanis
Márcio Bilharinho Naves
184 páginas
ISBN: 85-85934-63-8

Apresenta um conteúdo de grande interesse para 
filósofos, sociólogos, juristas e economistas, bem 
como para todos os interessados num estudo sério 
e cientificamente qualificado da filosofia marxista do 
direito. 

Um moralista nos 
trópicos
Pedro Meira Monteiro
328 páginas
ISBN: 85-7559-052-9

Mudar o mundo sem 
tomar o poder
John Holloway
332 páginas
ISBN: 85-87767-11-9

Masculinidades
Mônica Raisa  
Schpun (org.)
240 páginas
ISBN: 85-7559-007-3
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A autora busca apreender o fetichismo das imagens 
na sociedade contemporânea. É na relação entre a 
sociedade e a marca publicitária que encontra o fio 
condutor para pensar o funcionamento do fetichis-
mo atual. 

Modernidade e  
discurso econômico
Leda Paulani
216 páginas
ISBN: 85-7559-063-4

O nome da marca
McDonald’s, fetichismo  
e cultura descartável
Isleide Arruda Fontenelle
364 páginas
ISBN: 85-85934-80-8

Mulher e trabalho
Didice G. Delgado, 
Paola Cappellin e Vera 
Soares (orgs.)
144 páginas
ISBN: 85-85934-47-6

Um mundo a ganhar
revolução democrática e 
socialista
Wladimir Pomar
224 páginas
ISBN: 85-87767-06-2

O mundo nos pertence
Christophe Aguiton
224 páginas
ISBN: 85-87767-08-9

As novas ciências e 
as humanidades
Pablo González  
Casanova
336 páginas
ISBN: 85-7559-086-3

Necessidades falsas
Roberto Mangabeira 
Unger
144 páginas
ISBN: 85-7559-067-7

Palavras-chave
Um vocabulário de
cultura e sociedade
Raymond Williams
464 páginas
ISBN: 978-85-7559-082-9

Paulo Autran
Um homem no palco
Alberto Guzik
208 páginas
ISBN: 85-85934-15-8

Parceiros da exclusão
Mariana Fix
256 páginas
ISBN: 85-85934-68-2

O escritor e crítico literário Raymond Williams analisa 
131 termos centrais para os debates de política e 
cultura, em sua origem, evolução e diferenciações de 
uso, de acordo com correntes acadêmicas, contexto 
social e usos políticos.

Misturando pesquisa de campo, fotografia, reporta-
gem e análise urbanística, Fix produziu um estudo 
apaixonado e original sobre os processos predatórios 
na produção do espaço urbano; de quem sofre e 
quem lucra com eles. 

Ousar lutar
memórias da guerrilha que vivi
José Roberto Resende
e Mouzar Benedito
232 páginas
ISBN: 85-87767-02-X

Paixão
Roberto Mangabeira 
Unger
280 páginas
ISBN: 85-85934-21-2

Esta análise das raízes filosóficas e ideológicas das 
ideias e dos discursos na economia recupera o de-
bate sobre os fundamentos teóricos, contexto social 
e ideias filosóficas que influenciam as correntes 
econômicas.
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O poder das barricadas
uma autobiografia dos anos 60
Tariq Ali
Trad.: Maria Beatriz de Medina
408 páginas
ISBN: 978-85-7559-108-6

Plínio Marcos
Javier Contreras, 
Fred Maia e Vinícius 
Pinheiro
192 páginas
ISBN: 85-85934-84-0

Política
os textos centrais
Roberto Mangabeira 
Unger
432 páginas
ISBN: 85-85934-79-4

A década de 1960 é referência em termos de mobili-
zação da juventude, utopia, revolução de costumes e 
liberação da mulher. O livro relata a trajetória de Ali, 
que viveu intensamente os acontecimentos políticos 
do período.

Privatização da cultura
a intervenção corporativa nas 
artes desde os anos 80
Chin-Tao Wu
Trad.: Paulo C. Castanheira
408 páginas
ISBN: 85-7559-088-X

A Revolução de 
outubro
Leon Trotski
152 páginas
ISBN: 978-85-7559-103-1

República do capital
capitalismo e processo 
político no Brasil
Décio Saes
136 páginas
ISBN: 85-85934-66-2

Renovar a teoria crítica e 
reinventar a emancipação 
social
Boaventura de Sousa Santos
128 páginas
ISBN: 978-85-7559-091-1

A política salarial no 
Brasil
Edmilson Costa
248 páginas
ISBN: 85-85934-17-4

A questão Ambiental
Leila da Costa Ferreira
154 páginas
ISBN: 85-85934-27-1

A química da cidadania
Paulo Fontes
256 páginas
ISBN: 85-87767-07-0

A Santa Aliança
Cinco séculos de espionagem no 
Vaticano
Eric Frattini
Trad.: Ricardo Liberal
448 páginas
ISBN: 978-85-7559-129-1

Este livro reconstrói as operações secretas no 
Vaticano desde 1566, ano da fundação do serviço de 
espionagem papal – o Sodalitium Pianum –, quando 
começou o envolvimento deste em assassinatos 
políticos, revoltas e revoluções, ditaduras, golpes de 
Estado e falências em nome de Deus.

São Paulo cidade 
global
Mariana Fix
192 páginas
ISBN: 978-85-7559-089-8

Este estudo da escritora taiwanesa investiga o 
crescente papel das grandes empresas no mundo 
das artes, na produção, circulação e nas instituições 
culturais no mundo, submetidas aos seus interesses 
econômicos privados.

O livro reúne os esforços do sociólogo português 
para repensar a teoria crítica diante dos desafios do 
mundo contemporâneo, a partir de sua rica expe-
riência como pesquisador e organizador do Fórum 
Social Mundial. 
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O revolucionário 
cordial
Martin Cezar Feijó
248 páginas
ISBN: 85-85934-76-X

As utopias de Michael 
Löwy
reflexões sobre um marxista 
insubordinado
Ivana Jinkings e João Alexan-
dre Peschanski (orgs.)
200 páginas
ISBN: 978-85-7559-098-0

O voo de Minerva
A construção da democracia  
no Ocidente antigo
Antonio Carlos Mazzeo
176 páginas
ISBN: 978-85-7559-130-7 
Coedição Boitempo/Faperj.

O século do crime
José Arbex Jr. e  
Cláudio Júlio Tognolli
224 páginas
ISBN: 85-85934-09-3

A segunda via
Roberto Mangabeira 
Unger
256 páginas
ISBN: 85-85934-59-X

Sinfonia inacabada
Antonio Carlos Mazzeo
204 páginas
ISBN: 85-85934-34-4

A sociologia no horizonte 
do século XXI
Leila da Costa Ferreira (org.)
144 páginas
ISBN: 85-85934-18-2

Uma sustentável 
revolução na floresta
Domingos Leonelli
312 páginas
ISBN: 85-87767-05-4

Tropicalismo: 
decadência bonita do 
samba
Pedro Alexandre 
Sanches
360 páginas
ISBN: 85-85934-54-9

O universalismo Europeu
a retórica do poder
Immanuel Wallerstein
Trad.: Maria Beatriz de Medina
224 páginas
ISBN: 978-85-7559-097-3

O livro investiga a retórica das potências dominantes 
para justificar seu império. O sociólogo reflete sobre 
a criação de narrativas que justificam ataques com 
interesses econômicos e geopolíticos contra outros 
países.

A revolução 
invencível
Massimo Di Felice
e Cris Muñoz (orgs.)
256 páginas
ISBN: 85-85934-20-4

A compreensão da trajetória do sociólogo Michael 
Löwy se torna necessária em um momento em que 
se buscam novas interpretações do marxismo. O livro 
reúne ensaios de diversos autores que analisam a 
militância e a teoria desse intelectual.

Este livro trata da crise estrutural do capital e das 
possibilidades de emancipação humana, por meio da 
análise da construção da política, do igualitarismo e 
da democracia no Ocidente antigo feitas com rigor 
por Antonio Carlos Mazzeo.
Coedição Boitempo/Faperj.

Nesta análise crítica da esquerda brasileira, Antonio 
Carlos Mazzeo discute a teoria da revolução em 
“etapas” e a incapacidade dos socialistas e comunis-
tas de entender as novas dimensões sociopolíticas 
do Brasil.

O livro tenta direcionar a análise sociológica para 
o legado da racionalidade moderna, através da 
discussão da globalização da cultura, da centralida-
de do trabalho, dos novos movimentos sociais e da 
cidadania
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A agenda do velho 
comunista
André Costa Nunes
112 páginas
ISBN: 85-7559-071-5

Anita
Flávio Aguiar
336 páginas
ISBN: 978-85-7559-165-9
Prêmio Jabuti de  
Melhor Romance | 2000

A arte do combate
a literatura alemã em 
chispas poéticas
Marcelo Backes
368 páginas
ISBN: 85-7559-010-3

A boa
Aimar Labaki
72 páginas
ISBN: 85-85934-46-8

Cartas a Legba
Um texto encontrado
Susan Willis (org.)
104 páginas
ISBN: 85-7559-113-0

Casa de caba
Edyr Augusto
88 páginas
ISBN: 85-7559-046-4

Com palmos medida
Flávio Aguiar (org.) e
Enio Squeff (ilustra-
ções)
416 páginas
ISBN: 85-85934-31-X

Duas tardes
João Anzanello 
Carrascoza
112 páginas
ISBN: 85-85934-99-9

Os éguas
Edyr Augusto
200 páginas
ISBN: 85-85934-24-7

Ferrer, Bill Ferrer
detetive heterodoxo
Saphira Mind
128 páginas
ISBN: 85-87767-09-7

Geração 90: manus-
critos de computador
Nelson de Oliveira (org.)
266 páginas
ISBN: 978-85-85934-87-3

Geração 90: os 
transgressores
Nelson de Oliveira (org.)
344 páginas
ISBN: 85-7559-023-5

Horizonte silencioso
Maria Lúcia Medeiros
72 páginas
ISBN: 85-85934-69-7

Leu o livro do Chico? 
Márcio Moraes Valença
80 páginas
ISBN: 85-7559-051-0

Mesmo a noite sem 
luar tem lua
Lourenço Diaféria
248 páginas
ISBN: 978-85-7559-106-2

As máscaras 
singulares
Luiz Ruffato
80 páginas
ISBN: 85-7559-016-2
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Carta ao pintor moço
Mário de Andrade
32 páginas
ISBN: 85-85934-05-0

De ontem para hoje
José Paulo Paes
32 páginas
ISBN: 85-85934-10-7

Histórias de natal
Fedor Dostoievski
e Máximo Gorki
32 páginas
ISBN: 85-85934-03-4

Luar
Guy de Maupassant
32 páginas
ISBN: 85-85934-04-2

Moscow
Edyr Augusto
68 páginas
ISBN: 85-85934-93-X

Oceano coligido
antologia poética 
(1980-2000)
Iacyr Anderson Freitas
248 páginas
ISBN: 85-87767-04-6

Pequena enciclopé-
dia sanitária
para ler no banheiro
Mouzar Benedito
Ilustrações de Ohi
120 páginas
ISBN: 85-85934-12-3

Pittadas de Maluf
Cláudio de Oliveira
70 páginas (em cores)
ISBN: 85-85934-25-5

A palavra no  
purgatório
Flávio Aguiar
232 páginas
ISBN: 85-85934-13-1

Paragens
Roniwalter Jatobá
176 páginas
ISBN: 85-7559-040-5

O relatório Lugano
sobre a manutenção do 
capitalismo no século XXI
Susan George
224 páginas
ISBN: 85-85934-89-1

O presidente que
sabia javanês
Carlos Heitor Cony e 
Angeli
200 páginas
ISBN: 85-85934-67-0

Soledad no Recife
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livrariadoestudante2@gmail.com

GOIÁS
GOIÂNIA
Livraria Vozes

Rua 3, 291 – Setor Central
Telefone: (062) 3225-3077
supervisor.27@vozes.com.br

MARANHÃO
SÃO LUIZ
Tambores Livraria

Av. dos Holandeses, 37
Telefone: (098) 3248-2760
tamboreslivraria@hotmail.com

MATO GROSSO
CUIABÁ
Distribuidora de Livros Paratti

Av. Tenente Coronel Duarte, 504
Telefone: (065) 3624-5229
dlparati@terra.com.br

MINAS GERAIS
BELO HORIZONTE
Antonio de Pádua

Rua Antonio de Albuquerque, 749 – loja 
904/905 (escritório) 
Telefone: (031) 3282-1112
cebolalivros@yahoo.com.br

Asteca Distribuidora de Livros
Rua Costeira Monteiro, 50/54 
Telefone: (031) 3423-7979
distribuidora@astecabooks.com.br

Livraria Scriptum
Rua Fernandes Tourinho, 99 
Telefone: (031) 3223-1789
scriptum@scriptum.com.br

JUIZ DE FORA
Livraria Vozes

R. Espírito Santo, 963 
Telefone (032) 3215-8061
supervisor.35@vozes.com.br

PARÁ
BELÉM
Livraria Terceiro Grau

Rua Curuca, 1398 
Telefone: (091) 3264-0825
livraria3grau@bol.com.br

PARAÍBA
JOÃO PESSOA

Livraria Paraíso
Rua José Serrano Navarro, 226
Telefone: (083) 3224-9318
livrariaparaiso@ig.com.br

PARANÁ
CURITIBA
À Página distribuidora de livros

Rua Santo Antonio, 866 
Telefone: (041) 3213-5600
vendas@apaginadistribuidora.com.br

Bernardo Pilotto (Representante)
Telefone: (041) 8413-8911
bernardopilotto@gmail.com

Maurício Rodrigues (Representante)
Telefone: (041) 9931-8944
mauriciosouza13@yahoo.com.br

LONDRINA
Livraria Eduel

Rodovia Celso Garcia Cid, km 380, 
Telefone: (043) 3371-4683
livraria-uel@uel.com

MARINGÁ
Café Literário Livraria

Rua Prof. Lauro Eduardo Werneck, 1023  
loja 05 
Zona 07
Telefone: (041) 3024-0104
cafe.literario@hotmail.com

Nena Livros (Representante)
Telefone: (043) 9959-8856
nenalivros@sercomtel.com.br

PONTA GROSSA
Leandro Santos (Representante)

Telefone: (042) 9943-8865
leandrodocsol@gmail.com

PERNAMBUCO
Livraria Imperatriz

Veja loja mais próxima:  
http://www.livrariaimperatriz.com.br/

RECIFE
Poty Livros

Rua do Riachuelo, 202
Telefone: (081) 3423-1100
recife@potylivros.com.br

PIAUI
TERESINA
Distribuidora Bom Livro

Av. Campos Sales, 1468
Telefone: (086) 3222-3270
bom_livro@hotmail.com

RIO DE JANEIRO
Livrarias Travessa

Veja a loja mais próxima:  
http://www.travessa.com.br/
atendimento@travessa.com.br

NITERÓI
Livraria Odisséia

Rua Aurelino Leal, 105 – lj 01 
Telefone: (021) 2717-9143
odisseialivraria@ig.com.br

RIO DE JANEIRO
Blooks Livraria

Praia de Botafogo, 316 – Unibanco Arteplex
Telefone: (021) 2559-8776
blookslivraria@gmail.com

Livraria Alexandria
Av. Treze de Maio, 33, sala 2002 
Telefone: (021) 2246-5377
alexandrelivraria@hotmail.com

Livraria Consequência
Rua Alcântara Machado, 36, sobreloja 210 
Telefone: (021) 2233-7935
contato@livrariaconsequencia.com.br

Livraria Prefácio
Rua Voluntários da Pátria, 39 
Telefone: (021) 2527-8843
livrariaprefacio@prefaciolivrarias.com.br

Livraria Universo Psi
Av. Pasteur, 250 
UFRJ – Campus da Praia Vermelha
Telefone: (021) 2541-8791
universopsi@globo.com

Mauad Distribuidora de Livros
Rua Joaquim Silva, 98, 5º andar 
Telefone: (021) 3479-7422
mauad@mauad.com.br

Oficio das Letras (Representante)
Telefone: (021) 2576-4555
oficiodasletras.livraria@gmail.com

RIO GRANDE DO NORTE
NATAL
Cooperativa Cultural

Centro de Convivência – Sala 08 – Campus 
UFRN
Telefone: (084) 3211-9230
vendas.cooperativacultural@gmail.com

Poty Livros Natal
Veja a loja mais próxima:  
http://www.potylivros.com.br/
Telefone: (084) 3203-2626
vendas@potylivros.com.br

RIO GRANDE DO SUL
PASSO FUNDO
Livraria e Papelaria Cultural

Rua Independência, 77 
Telefone: (054) 3311-0934
mbortolon@via-rs.net

PORTO ALEGRE
Biblos Distribuidora

Rua Jerônimo Coelho, 281 
Telefone: (051) 3225-2577
biblosdistribuidora@gmail.com

Dante Livraria
Rua General Câmara, 428 
Telefone: (051) 3062-2605
livraria@dantelivros.com.br

Multilivros
Rua Gomes Jardim, 477 
Telefone: (051) 3223-7363
controle.comercial@multilivros.com.br

Palavraria
Rua Vasco da Gama, 165 
Telefone: (051) 3209-2164
palavraria@palavraria.com.br

República do Saber (Representante)
Telefone: (051) 9363-1649
republicadosaber@gmail.com

Livraria Vozes
Rua Riachuelo, 1280 
Telefone: (051) 3226-3911
vendas.05@vozes.com.br

Wilson Wilson Distribuidora
Rua Demétrio Ribeiro, 845 
Telefone: (051) 3221-5931
wilsonwilson@terra.com.br

RORAIMA
BOA VISTA
Livraria Saber

Av. Major Williams, 5408
Telefone: (095) 3624-1221
saberlivraria@gmail.com

SANTA CATARINA
FLORIANÓPOLIS
Allan Kenji (Representante)

Telefone: (048) 9119-7713
allanknj@gmail.com

Livraria Livros e Livros
Campus da UFSC, SN – Loja 04 – 
Telefone: (048) 3222-1244
livraria@livroselivros.com.br

SÃO FRANCISCO DO SUL
Anexo Babitonga – Livraria,  
Café e Bistrô

Rua Dr. Julio Gualberto, 40  
Telefone: (047) 3444-5479
anexobabitonga@gmail.com

SÃO JOSÉ
Literata Distribuidora de Livros

Rua Francisco Nappi, 1201 
Telefone: (048) 3035-2778
atendimento@literata.com.br

SÃO PAULO
CAMPINAS
Livraria Editora da Unicamp

Rua Sergio Buarque de Holanda, 421
Prédio Biblioteca Central Cesar Lattes – 
Unicamp
Telefone: (19) 3521-7030/ 3521-6530
livraria@editora.unicamp.br

Edson de Carvalho livros 
(Representante)

Telefone: (011) 8300-9086
edsoncarvalho@yahoo.com.br

MARÍLIA
Livraria Livros e Papos

Av. Hygino Muzzi Filho, 737 – Bloco 3, Sala 37 
Telefone: (014) 3433-1134
livrosepapos@uol.com.br

SANTO ANDRÉ
Paulo Braz (Representante)

Telefone: (011) 9811-4960
braz-k@uol.com.br
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SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Papyrus Livraria

Rua Getúlio Vargas, 307 
Telefone: (019) 3623-4203
papyrus@livrariapapyrus.com.br

SÃO PAULO
Acaiaca Distribuidora de livros

Rua José Maria de Faria, 470 
Telefone: (011) 2102-9800

Arsenal do Livro
Av. Nove de Julho, 925 – Térreo
Telefone: (011) 3253-5801
arsenaldolivro@yahoo.com.br

Cia dos Livros
Rua Néa, 79 
www.ciadoslivros.com.br/
Telefone: (011) 2681-2080

Empório Vértice Distribuidora de Livros
Rua Achilles Orlando Curtolo, 467, comp. 499 
Telefone: (011) 3393-1920
vertice@edicoesvertice.com.br

GBS Livros – Livraria Virtual
www.gbslivros.estantevirtual.com.br
gilsonbezer@gmail.com

GSRM Representante comercial 
(Representante)

Telefone: (011) 9544-4678
gilberto_barranqueiro@yahoo.com.br
Inovação Distribuidora de Livros
Rua Conselheiro Ramalho, 719 
Telefone: (011) 3262-1380
vendas@inovacaodistribudiroa.com.br

Leitura Dinâmica Distr. de Livros
Rua Carlos Delmiro Correia, 1056 
Telefone: (011) 2195-3663
marinete@ldinamica.com.br

Lerlivros Distribuidora de Livros
Rua Barra Funda, 97 
Telefone: (011) 3828-2423
lerlivrosvendas@terra.com.br

Livraria Cortez
Rua Monte Alegre, 1074 
Telefone: (011) 3873-7111
vendas@livrariacortez.com.br

Livraria Marxista
Rua Tabatinguera, 318 
Telefone: (011) 3106-8911
livraria@marxista.com.br

Livraria da Edusp
Rua da Reitoria, 374 – USP
Telefone: (011) 3091-4156
antiga-edusp@usp.br

Livraria Expressão Popular
Rua Abolição, 197 
Telefone: (011) 3522-7516
livraria@expressaopopular.com.br

Livraria Martins Fontes Paulista
Av. Paulista, 509 – loja 17 
Telefone: (011) 2167-9900
atendimento@martinsfontespaulista.com.br

Martins Fontes Dr. Vila Nova
Rua Dr. Vila Nova, 309 
Telefone: (011) 3257-0697
atendimento@martinsfontespaulista.com.br

Livraria Popular 
www.livraria-popular.blogspot.com/
Telefone: (011) 8648-7671
vendas.livrariapopular@gmail.com

MC Livros – Livraria Virtual
www.mclivros.com.br/
Telefone: (011) 2969-0140
contato@mclivros.com.br

Ramalivros Distr. de Livros
Rua Major Diogo, 657/669 
Telefone: (011) 3117-4333
silvialopes@ramalivros.com

Superpedido Tecmedd Distribuidora 
de Livros

Rua Pref. João Vilallobo Quero, 2253 G5 
Telefone: (011) 3472-1888
vendas@superpedidotecmedd.com.br

SERGIPE
ARACAJÚ
Livraria Escariz

Veja a loja mais próxima: www.escariz.com.br

REDES DE LIVRARIAS
Cultura

www.livrariacultura.com.br
Fnac

www.fnac.com.br
Saraiva

www.livrariasaraiva.com.br
Travessa

www.travessa.com.br
Vila

www.livrariadavila.com.br



Boitempo Editorial e Editora Viramundo
Jinkings Editores Associados Ltda.

Rua Pereira Leite, 373 – Sumarezinho
Cep 05442-000 – São Paulo – SP
Tel. (11) 3875-7285 | 3875-7250

editor@boitempoeditorial.com.br
viramundo@boitempoeditorial.com.br

www.boitempoeditorial.com.br
twitter.com/editoraboitempo

facebook.com/boitempoeditorial
www.boitempoeditorial.wordpress.com


