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REALISMO CAPITALISTA – É MAIS FÁCIL IMAGINAR O FIM DO MUNDO DO QUE O FIM DO CAPITALISMO?
PRÉ-VENDA: O LIVRO ESTARÁ DISPONÍVEL EM SETEMBRO
Autor: Mark Fisher
Prefácio: Victor Marques
Tradução: Rodrigo Gonsalves, Jorge Adeodato e Maikel da Silveira
R$ 50,00

Após 1989, o capitalismo se apresentou com sucesso como o único sistema político-econômico aparentemente 
viável no mundo – uma situação que só começou a ser questionada para fora dos círculos mais duros da esquerda a 
partir da crise bancária de 2008, quando começa-se a entender a urgência de se desmontar a ideia de que “não 
existe alternativa”. Este livro, escrito pelo filósofo e crítico cultural britânico Mark Fisher, desnuda o desenvolvimento 
e as principais características do “realismo capitalista”, conceito que delineia a estrutura ideológica em que estamos 
vivendo. Usando exemplos de política, filmes, ficção, trabalho e educação, argumenta que o “realismo capitalista” 
captura todas as áreas da experiência contemporânea. Mas também mostra que, devido a uma série de 
inconsistências e falhas internas ao programa de realidade do Capital, o capitalismo é, de fato, tudo — menos realista.

DEMOCRACIA E CRISE: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR NA CONSTRUÇÃO DE PERSPECTIVAS PARA O ESTADO BRASILEIRO
Autor: Anderson Bezerra Lopes, Eduardo Samoel Fonseca, João Victor Esteves Meirelles, Leandro Pachani, Renata 
Possi Magane, Sean Abib
Tradução: Everton Lourenço
Páginas: 594
R$ 70.00

Nesta obra, organizada por Anderson Bezerra Lopes, Eduardo Samoel Fonseca, João Victor Esteves Meirelles, 
Leandro Pachani, Renata Possi Magani e Sean Abib, uma compilação de estudos em homenagem a Pedro Serrano, 
sem embargo uma das mentes mais criativas, produtivas e questionadoras da sua geração, seja na advocacia ou no 
mundo acadêmico do Direito temos mais de duas dúzias de artigos de juristas das mais diferentes idades, alguns 
alunos, outros colegas e até mestres de Serrano, alguns dos melhores pensadores do Direito no país se debruçando à 
sua causa urgente: a crise da nossa democracia e o avanço do autoritarismo em suas mais diferentes facetas.

RAÇA, CLASSE E REVOLUÇÃO – A LUTA PELO PODER POPULAR NOS ESTADOS UNIDOS
PRÉ-VENDA / O LIVRO ESTARÁ DISPONÍVEL EM OUTUBRO
Organizadores: Jones Manoel e Gabriel Landi
Orelha: Nádia Nádila
Ano: 2020
R$: 50,00

Mais uma vez os protestos antirracistas eclodem no coração do imperialismo. O mundo é obrigado a lembrar que, 
na terra da “liberdade”, a população negra nunca conseguiu respirar. Em meio a esse contexto, volta a se promover 
um antirracismo de mercado, com ampla aceitação midiática, financiamento empresarial e simpatia do liberalismo – 
mas incapaz de oferecer alternativas à dominação racial-classista que vítima povo negro trabalhador.

Reunindo escritos inéditos em português do Partido dos Panteras Negras, Jovens Senhores, Boinas Marrons, Jovens 
Patriotas e movimentos dos povos asiáticos e indígenas nos EUA, o livro Raça, classe e revolução – A luta pelo 
poder popular nos Estados Unidos é uma arma no combate a esse antirracismo liberal, que busca se apropriar e 
neutralizar o legado revolucionário e radicalmente anticapitalista da Coalizão Arco-Íris – um antirracismo socialista e 
adversário declarado do antirracismo de mercado.
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QUATRO FUTUROS
Autor: Peter Frase
Tradução: Everton Lourenço
Páginas: 168
R$ 50.00

Em uma exploração emocionante e divertida das utopias e distopias que poderiam se desenvolver a partir da 
sociedade atual, Peter Frase argumenta que o aumento da automação robótica e uma crescente escassez de recursos, 
graças às mudanças climáticas, transformarão profundamente o mundo como conhecemos. Neste livro, Frase segue 
os preceitos daquilo que Max Weber chamava de “tipos ideais” para tentar imaginar como esse mundo pós-
capitalista pode parecer, empregando as ferramentas da sociologia e da ficção especulativa para explorar o que o 
comunismo, o rentismo, o socialismo e o exterminismo podem realmente acarretar.

BITCOIN: A UTOPIA TECNOCRÁTICA DO DINHEIRO APOLÍTICO
Autor: Edemilson Paraná
Prefácio: Eleutério F. S. Prado
Páginas: 344
Ano: 2020
R$ 50,00

Em meio a mais uma grave crise do capitalismo, as convicções econômicas e políticas forjadas pelo neoliberalismo são 
postas em xeque, entre elas o Bitcoin: a moeda “sem Estado”, o dinheiro “sem política”. Frente a esse cenário de incerteza, 
o sociólogo e economista-político Edemilson Paraná busca responder às seguintes questões: as criptomoedas representam, 
de fato, uma alternativa ao regime monetário-financeiro hegemônico ou estão na vanguarda de novas formas de 
especulação financeira? Servem como ferramenta emancipatória contra a vigilância e controle estatal corporativo ou 
reproduzem e aprofundam as vicissitudes da dinâmica neoliberal? Para respondê-las, este livro se debruça sobre a real 
natureza do dinheiro, e o que suas mutações e evoluções recentes nos oferecem para entender a fragilidade em que nos 
encontramos na atual fase do capitalismo financeirizado.

CONSTRUINDO A COMUNA: DEMOCRACIA RADICAL NA VENEZUELA
Autor: George Ciccariello-Maher
Prefácio: José Dirceu
Tradução: Aldo Sauda
Páginas: 190
R$ 50,00

Desde 2011, uma onda de levantes populares tem varrido o planeta, ganhando forma em movimentos como Occupy Wall 
Street nos EUA, a Primavera Árabe na África e Oriente Médio, o 15M na Espanha e os protestos anti-austeridade na França 
e Grécia. As demandas eram variadas e antes de serem esmagadas, neutralizadas ou capturadas pela direita anti-
revolucionária, demandavam um comprometimento firme com as ideias da democracia radical.

O QUE LENIN APRENDEU LENDO MARX E ENGELS
Autor: Leon Denis
Prefácio: Anita Leocádia Prestes
Páginas: 100
Ano: 2020
R$: 25,00

“Leon Denis, em O que Lenin aprendeu lendo Marx e Engels, apresenta de maneira didática e acessível aos estudantes e 
ao público em geral a enorme contribuição do grande teórico marxista e revolucionário russo para a divulgação e a 
assimilação da obra de Karl Marx e Frederich Engels, os fundadores do materialismo histórico – a concepção científica da 
história que fundamenta o papel do proletariado como coveiro do sistema capitalista, com a abolição da exploração do 
homem pelo homem e a consequente construção de um futuro socialista e comunista para a humanidade.”

– Anita Leocadia Prestes, é uma historiadora teuto-brasileira, filha da militante comunista alemã Olga Benário Prestes e 
do militante comunista brasileiro Luís Carlos Prestes.
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ANTIFA – O Manual Antifascista
Autor: Mark Bray
Tradução: Guilherme Ziggy
Páginas: 270
ISBN: 978-85-69536-50-5
R$50.00

Desde que existe o fascismo, existe o antifascismo – também conhecido como “antifa”. Nascido da resistência a Mussolini e 
Hitler na Europa durante os anos 20 e 30, o movimento antifa chegou subitamente às manchetes em meio à oposição ao 
governo Trump, a ascensão da alt-right e o ressurgimento de grupos de supremacistas como o Klu Klux Klan. Em uma 
inteligente e emocionante investigação, Mark Bray, historiador e um dos organizadores do Occupy Wall Street, nos oferece 
um olhar único de dentro do movimento, incluindo uma pesquisa detalhada da história da antifa desde suas origens até os 
dias de hoje – a primeira história mundial do antifascismo no pós-guerra Baseado em entrevistas com antifascistas de todo 
o mundo, o livro detalha as táticas do movimento antifa e a filosofia por trás dele, oferecendo insights sobre a crescente, 
mas ainda pouco compreendida, resistência contra à extrema-direita.

REVISTA JACOBIN BRASIL
Autores: Allende Renck, André Pagliarini, Alvaro Bianchi, Adrienne Pine, Benjamin Fogel, Ben Cowan, Daniela Mussi, 

Douglas Rodrigues Barros, Esther Dweck, Enzo Traverso Gabrielle Nascimento, Guilherme Ziggy, Jones Manoel, James 
Hermínio, Lincoln Secco, Sonia Guajajara, Isabel Loureiro, Rafael Limongelli, Sabrina Fernandes e Samuel Silva Borges.

Tradução: Everton Lourenço
Páginas: 140

ISSN: 2675-0031
R$ 40.00

A revista Jacobin é uma voz destacada da esquerda radical no mundo. Agora, em português, contribui no Brasil para 
uma perspectiva socialista na política, economia e cultura.

POR UM POPULISMO DE ESQUERDA
Prefácio: Jean Tible
Tradução: Daniel de Mendonça
Páginas: 147
Ano: 2020
R$ 45,00

Como podemos reagir frente a ascensão do populismo? Para filosofa política belga Chantal Mouffe, o “momento 
populista” que estamos testemunhando sinaliza para a crise mais aguda da hegemonia neoliberal. O eixo central do 
conflito será entre o populismo de direita e de esquerda. Ao estabelecer esta nova fronteira entre “o povo” e “a 
oligarquia”, a estratégia populista de esquerda pode reunir novamente as múltiplas lutas contra subordinação, 
opressão e discriminação.

Essa estratégia reconhece que o discurso democrático desempenha um papel crucial no imaginário político de nossas 
sociedades. E, através da construção de uma vontade coletiva, mobilizando afetos comuns em defesa da igualdade e 
da justiça social, será possível combater as políticas belicosas e demagógicas promovidas pelo populismo de direita.

O VELHO ESTÁ MORRENDO E O NOVO NÃO PODE NASCER
Autora: Nancy Fraser
Prefácio: Victor Marques
Tradução: Gabriel Landi Fazzio
Páginas: 98
Ano: 2020
ISBN: 978-85-69536-77-2

O colapso político, ecológico, econômico e social global – simbolizado pela eleição de Trump, Bolsonaro e outros 
governantes de extrema-direita que dizem ser antiestablishment, embora façam parte dele – destruiu a fé de que o 
capitalismo neoliberal pode beneficiar a maioria do povo dentro da democracia. Fraser explora como essa fé foi 
construída no final do século XX, equilibrando dois princípios centrais: reconhecimento (quem merece direitos) e 
distribuição (quem merece renda). Quando eles começam a se desgastar com as sucessivas crises nas primeiras décadas 
do século, novas formas de populismo surgem à esquerda, para os 99%, e à direita, para o 1%.
Fraser argumenta que esses são sintomas da maior crise de hegemonia do neoliberalismo, um momento em que, como 
Gramsci disse, “o velho está morrendo e o novo não pode nascer”. O livro é acompanhado de uma belíssima entrevista do 
editor da revista Jacobin, Bhaskar Sunkara, com Fraser, que argumenta temos a oportunidade de transformar o populismo 
progressista em uma força social emancipatória, podendo, assim, reivindicar uma nova hegemonia.
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REBELDIA IMAGINADA
INSTITUIÇÕES E ALTERNATIVAS NO PENSAMENTO DE ROBERTO MANGABEIRA UNGER
Organizador: Carlos Sávio G. Teixeira
Páginas: 512
Ano: 2019
ISBN: 978-85-69536-67-3
R$ 50,00

“Em termos de ataque imagina1vo, o projeto de reconstrução social de Unger não tem correspondente em nossos dias. 
Com certeza, ele cumpre a promessa de avançar para além, muito além, das ambições da social-democracia.”
Perry Anderson

“O pensamento de Roberto Mangabeira me fascinou, isso já nos anos 1980, porque vi nele um modo insólito de 
expressar-se o Brasil e a esquerda. A par1r de um ar1go seu que li na imprensa, em que ele, então brizolista como eu, 
analisava a diferença entre a polí1ca ligada ao trabalho organizado, nascida do sindicalismo desenvolvido nas regiões 
mais ricas do país, e a mirada mais ampla, desafiadora, na direção das maiorias
desorganizadas do povo brasileiro, procurei primeiro acompanhar seus textos, onde os encontrasse, e logo tentar 
chamar a atenção de outros leitores para eles. Eu o mencionava nas entrevistas que dava. Por mais de ano vi tais 
menções serem cortadas de suas transcrições impressas. A originalidade do conteúdo do que Mangabeira dizia mostrou 
ter mais força sobre mim do que as razões esboçadas pelos que o rejeitavam.”
Caetano Veloso

MEMÓRIAS DE BRUMADINHO – VIDAS QUE NÃO SE APAGAM
Autora: Julia Castello Goulart
Prefácio: José Arbex Jr.
Posfácio: Pollyana Ferrari
Páginas: 242
Ano: 2020
R$ 40,00

O rompimento da barragem com rejeitos da empresa Samarco – uma joint-venture entre a Vale S.A. e a anglo-australiana 
BHP Billiton – na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, colocou o Brasil novamente no mapa mundial dos grandes 
desastres ambientais. Com 249 mortos, a tragédia é a mais letal do mundo nas últimas três décadas. Este livro-
reportagem traz histórias inéditas de personagens de Brumadinho, sobreviventes, familiares e profissionais que 
trabalharam na linha de frente da operação de resgate, em seus impactantes depoimentos colhidos in loco pela autora.
Memórias de Brumadinho: vidas que não se apagam, portanto, revela a história e o drama humano das pessoas por trás 
dos números, trazendo detalhes que passam desapercebidos pela cobertura midiática tradicional desse gigantesco 
evento, o qual expressa, por contraste, a total desumanidade do Brasil contemporâneo.

QUER QUE EU DESENHE?
Autor: Vitor Teixeira
Prefácio: Ricky Goodwin
Apresentação: Henrique Nunes
ISBN: 978-85-69536-72-7
Páginas: 152
Ano: 2019
R$ 50,00

“Quer que eu desenhe?” é uma compilação de charges de Vitor Teixeira de 2013 a 2019. Uma emocionante 
jornada de conspirações, golpes e fraudes, onde um país fodido de terceiro mundo abandona uma situação de 
considerável estabilidade democrálca e econômica para embarcar numa louca aventura com a extrema direita 
mais estúpida e abjeta do planeta Terra.

SINTOMAS MÓRBIDOS
A Encruzilhada da Esquerda Brasileira
Autor: Sabrina Fernandes
Páginas: 500
ISBN: 978-85-69536-49-9
R$50.00

O título do livro Sintomas Mórbidos: A encruzilhada da esquerda brasileira, escrito pela socióloga, feminista e uma das 
youtubers mais radicais à esquerda nas redes, Sabrina Fernandes, remete ao interregno pensado pelo revolucionário 
italiano Antonio Gramsci na famosa passagem do seu Cadernos do Cárcere: “o velho está morrendo e o novo não pode 
nascer; neste interregno, uma grande variedade de sintomas mórbidos aparece”. Isso se encaixa como uma luva no Brasil 
contemporâneo depois do verdadeiro terremoto político causado pelas manifestações de Junho de 2013 e seus ecos. O 
equilíbrio desequilibrado que sustentava a frágil democracia liberal brasileira, aparentemente, se desfez. Como 
consequência, temos um perturbador entretempo: de fragmentação das esquerdas e ascensão da extrema-direita — sobre 
o qual Sabrina Fernandes disserta, por uma perspectiva marxista, apresentando a noção crise de práxis como uma chave 
para o entendimento do que se passa, ao passo que possibilita (e mira!) na superação da pós-política e da ultrapolítica e na 
construção de uma utopia concreta e realizável, fator crucial na revolução necessária do nosso porvir
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SLAM – LGBTQIA+
Organizador: Emerson Alcalde
Páginas: 136
ISBN: 978-85-69536-54-3
Ano: 2019
R$ 20.00

Este livro, traz poemas de poetas da comunidade LGBTQIA+. Elas e eles e elxs vêm conquistando cada vez mais espaço na 
cena do Slam. Ampliando o debate da questão de gênero com depoimentos pessoais, trazendo dados e relatos versados nas 
perigosas praças do país, país este que registra uma morte por homofobia a cada 16h. Mais do que nunca essas vozes são 
necessárias para o enfrentamento da intolerância e do preconceito. Este cis-tema vai cair e será nas ruas.

PASSE LIVRE – AS POSSIBILIDADE DA TARIFA ZERO CONTRA A DISTOPIA DO UBERIZAÇÃO
Prefácio: Lucio Gregori
ISBN: 978-85-69536-59-8
Paginas: 154
Ano: 2019
R$ 35,00

Como a valorização do transporte coletivo pode ajudar a superar desafios crescentes para a mobilidade urbana e 
minimizar os impactos negativos de aplicativos baseados na precarização de direitos e na falta de regulamentação.

Não é só por 20 centavos. Com este mote o Movimento Passe Livre convocou a população às ruas para protestar contra 
o aumento das tarifas de transporte coletivo em 2013. Defendendo a possibilidade da livre circulação na cidade, 
impedida pelas catracas, o chamado reverbera as lutas pelo direito à cidade que têm marcado o horizonte de 
movimentos sociais nestas primeiras décadas do terceiro milênio. Neste livro, a tarifa zero, política pública que traduz, 
na prática, uma das dimensões do acesso universal ao transporte, aparece não como horizonte utópico, mas como 
apresentação e discussão de experiências concretas em diversas cidades do mundo. Trata-se portanto de uma leitura 
importante para quem acredita que as políticas urbanas podem abandonar o senso comum e as receitas prontas e ousar 
reinventar a gestão da cidade.

— Raquel Rolnik, urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

SLAM – NEGRITUDE
Organizador: Emerson Alcalde

Páginas: 136
ISBN: 978-85-69536-53-6

Ano: 2019

R$ 20.00

Um dos temas mais recorrentes nos Slam’s, seja no Brasil ou nos EUA, é a questão racial. O título deste livro homenageia 
dois poetas, Aimé Césaire e Léopold Sédar Senghor, criadores do conceito de NEGRITUDE. Os negros são maioria no país e 

são os que mais sofrem, os que mais morrem por armas de fogo, os mais afetados pelas políticas neoliberais do Estado. 
Como diria Racionais MC’s: “Sessenta por cento dos

jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, 
três são negras…” Fiquem aqui com poemas de 10 slammer de diversos cantos do país que vivem à flor da pele (preta). E, 

sim! Vidas Negras Importam!
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A REVOLUÇÃO É O FREIO DE EMERGÊNCIA – ENSAIO SOBRE WALTER BENJAMIN
Prefácio: Michael Löwy
ISBN: 978-85-69536-69-7
Paginas: 154
Ano: 2019
R$ 45,00

Michael Löwy reconstiui a produção benjaminiana de modo rigoroso, com conceitos fundamentais e teses centrais 
de sua crítica à modernidade. Mas também compreende o filósofo alemão como sujeito concreto e situado, cuja 
experiência intelectual foi marcada por encontros profícuos, atravessada por afinidades e, ainda, por relações de 
distanciamento. Isto inclui os diálogos de Benjamin com o surrealismo, com o anarquismo, com a teologia e, não 
menos importante, os ajustes de contas que o conduziram a uma inflexão no marxismo. Um “materialismo 
antropológico” e uma renovada ideia de revolução são elementos estruturantes para essa virada, mas não os 
únicos. Löwy retrata Benjamin em suas heterodoxias e originalidade, consegue vislumbrar mediações entre obras de 
juventude e de maturidade do filósofo alemão.

Todavia, a leitura estrutural do trabalho benjaminiano não dispensa Löwy de trazer seu autor a pensar os desafios 
do presente, questões urgentes para o tempo-de-agora, entre as quais vale destacar o risco do desastre ecológico 
sob os modelos de desenvolvimento capitalistas e, ainda, a necessidade ainda premente de ler a história a 
contrapelo. O que temos, como resultado, é uma filosofia contundente em que cada segundo é a porta estreita pela 
qual se pode abrir uma transformação radical.

PESADELO – NARRATIVAS DOS ANOS DE CHUMBO
Autor: Pedro TIerra
Páginas: 164
ISBN: 978-85-69536-60-4
Ano: 2019
R$ 35,00

Um livro necessário. Num país que lida mal com seu passado, a literatura pode oferecer caminhos para compreender 
os pesadelos que hoje nos afligem e nos surpreendem e não deveriam porque, afinal, não há presente vivido por 
nenhuma sociedade que não plante suas raízes num passado próximo ou distante. Tudo o que se escreveu sobre os 
anos de chumbo é ainda insuficiente para lançar luz sobre a extensão – e a profundidade – da tragédia imposta à 
sociedade brasileira no período 1964-1988, quando o país voltou a contar com uma Constituição Liberal Democrática.

ADULTOS NA SALA – MINHA BATALHA CONTRA O ESTABLISHMENT
Autor: Yanis Varoufakis
Tradução: Daniel Corral
Orelha: Leda Paulani
Apresentação: Hugo Albuquerque
Ano de publicação: 2019
Páginas: 650
ISBN: 978-85-69536-64-2
R$ 60,00

O que acontece quando você vai contra o establishment? Nesse relato contundente e pessoal, Yanis Varoufakis, o 
economista dissidente que se tornou um ícone mundial antiausteridade, conta como travou uma das mais 
espetaculares e controversas batalhas na história política recente com implicações globais quando, como ministro 
das Finanças Grego, tentou renegociar a relação vassala do seu país com a União Europeia.

Com uma narrativa destemida, Varoufakis revela como as políticas que exigiram a repressão trágica e brutal do 
levante democrático da Grécia e os planos de austeridade adotados pela União Europeia e pela Casa Branca 
falharam, pavimentando o caminho para a nova direita populista, o autoritarismo e a instabilidade em todo mundo 
ocidental. Adultos na Sala é um alerta urgente para renovar a democracia antes que seja tarde demais.
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O PROTEGIDO
Por que o país ignora as terras de FHC
Autor: Alceu Castilho
Páginas: 280
ISBN: 978-85-69536-57-4
R$45.00

Rumo aos 90 anos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso voltou a ser sócio dos filhos na Goytacazes Participações, a 
empresa dona de um canavial em Botucatu (SP), em área de mananciais. Restou apenas uma propriedade rural: a outra foi 
desapropriada pela prefeitura, em 2018, por cinco reais. The Intercept Brasil mostrou por que a Lava Jato não investigou o 
tucano, “um aliado importante”. Mas e a imprensa brasileira: por que ela não se mostra disposta a contar essa história? 
Que tipo de blindagem o “príncipe” da sociologia brasileira construiu nas últimas décadas? Quais as conexões, com quais 
amigos? Por que a desproporção em relação à propriedade atribuída a outro ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, o sítio 
em Atibaia? Qual o papel da Sociedade Rural Brasileira e do pecuarista Jovelino Mineiro, o Nê, na composição da face 
agrária de FHC? Qual a influência do empresário Jonas Barcellos? O que eles têm a ver com o famoso apartamento em 
Paris? Com a Fundação FHC? E com Emílio Odebrecht?

EUCLIDES SOCIALISTA
Autor: Euclides da Cunha
Org. Cauê Seignemarhn Ameni & Wander Wilson
Páginas:  120
ISBN: 978-85-69536-55-0
R$30.00

Poucos sabem, mas o autor do clássico Os Sertões foi preso e expulso do Exército, em 1888, por um ato de rebeldia ao 
quebrar seu sabre numa cerimônia com o ministro da Guerra do Império, Tomás Coelho. Após esse ocorrido, o ex-militar
largou a farda e se envolveu com ideias mais iconoclastas, passando a assinar seus arhgos e crônicas no jornal A 
Província de São Paulo, anhgo Estadão, com o pseudônimo do anarquista Joseph-Pierre Proudhon, a quem se referia 
como um dos pensadores mais originais de seu tempo.

REVOLUÇÃO AFRICANA
Org. Jones Manoel e Gabriel Landi Fazzio
Selo Quebrando Correntes
ISBN: 978-85-69536-56-7
R$50.00

Atravessando três décadas de luta revolucionária na África, os artigos desta antologia permitem uma visão não apenas de 
diversas experiências políticas, mas de toda a riqueza e variedade do pensamento marxista africano – apresentado pelos 
textos e discursos de seus representantes mais radicais. Entre os autores estão Frantz Fanon, Kwame Nkrumah, Amílcar 
Cabral, Eduardo Mondlane, Samora Machel, Agostinho Neto, Thomas Sankara e Samir Amin. Os textos abordam temas 
como o racismo na sociedade de classes, a mentalidade colonial, a idealização do passado africano e a opressão patriarcal 
no continente, além de questões de tática e organização política; essa antologia oferece ao público algumas perspectivas 
teóricas que dizem respeito não apenas à Revolução Africana, mas também à própria luta contra o racismo no Brasil 
capitalista de nossos tempos. 
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DIÁRIO BOLIVARIANO
Autor: Emerson Alcade
ISBN: 978-85-69536-51-2
R$30.00

A trama se desenvolve entre o Brasil e a Venezuela sob ponto de vista de um jovem paulistano periférico Jackson e seu 
amigo Dimas ambos com pouco estudo, tentam entender o seu momento histórico travando o primeiro contato com 
outra nação de diferentes culturas e de um modo emocionado de fazer e entender política, e tal atrito impulsionam 
mudanças profundas acerca de suas concepções de mundo. Assim como alguns diários antigos incluíam um cadeado 
com chave para guardar segredos, o personagem narrador busca uma chave para abrir caminhos dentro de si para sair 
do labirinto socialmente construído que impede a ascensão de negros, indígenas e pobres. Como os diários podem ser 
importantes documentos históricos de testemunho que revelam uma época, o romance Diário Bolivariano descreve um 
momento singular da América Latina, marcada por ditaduras, revoluções e golpes.
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COMO NASCE E MORRE O FASCISMO 
Autor: Clara Zetkin
Tradução: Eli Moraes
Páginas:  128
ISBN: 978-85-69536-46-8
R$30.00

A presença crescente de organizações fascistas e de extrema direita no Brasil e no mundo tem despertado interesse de 
uma nova geração de ativistas. Perguntas importantes tem surgido: o que é o fascismo? Por que ele é uma ameaça tão 
mortal? Como é possível combatê-lo? É possível neutralizá-lo? Em 1923, o fascismo era um fenômeno recente que 
chegava ao poder na Itália. Diante de muita confusão e incerteza, a marxista alemã Clara Zetkin explicou a natureza 
deste novo perigo, propondo um amplo plano de unidade de todas as vitimas do capitalismo para combater a ameaça 
fascista. Os escritos de Clara neste livro apresentam as primeiras análises sobre o fascismo e revelam as principais 
articulações de resistência contra ele.
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A UM FIO DA MORTE
Memórias de um Sobrevivente do Genocídio Armênio
Autor: Hampartzoum Chitjian
Tradução: Santiago Nazarian
Páginas: 576
ISBN: 978-85-69536-42-0
R$50.00

Os sobreviventes de um genocídio são pessoas comuns que viveram situações extraordinárias e por esse fato deixaram 
de ser comuns. A terrível experiência deve ser usada como um exemplo que impeça que atrocidades como essa voltem 
a ocorrer, especialmente quando o culpado segue impune e negando seu crime. É por isso que, nesses casos, nada deve 
impedir a recuperação da memória, já que, como nos disse Todorov, esse direito de recordar que tem os sobreviventes 
das violências do Estado se transformaram num dever: o de testemunhar. Este livro é um testemunho, a narração do 
inferno padecido por Hampartzoum Chitjian que, como nos disse repetidas vezes, salvou-se de um genocídio, mas não 
sobreviveu a si mesmo.
DROGAS
A História do Proibicionismo
Autor: Henrique Carneiro
Páginas: 556
ISBN: 978-85-69536-41-3
R$50.00

Você sabia que os revolucionários bolcheviques concordavam com a proibição da vodca imposta pelo czar Nicolau II até 
assaltarem o poder e perceberem que o estado soviégco dependeria daquela receita para fazer avançar a revolução? Que o 
Canada, assim como a o estado soviégco fazia com a vodca, tem hoje um monopólio estatal para distribuir maconha? Que a 
proibição do consumo de certas plantas, como café, cevada, papoula, cannabis, folha de coca e etc. é uma ideia recente que 
começou a se proliferar no final do século XIX com o nascimento da biopolígca? Que a classificação de certas plantas como 
“drogas” e a sua divisão entre em ilícitas, lícitas medicinais e as lícitas recreagvas é extremamente recente? Quando 
começaram a criminalizar certas substâncias que não fazem mal a ninguém – a não ser ao próprio usuário? Por que plantas, 
como café, cevada, tabaco e etc., cruciais para o funcionamento do capitalismo, são abertamente comercializada – apesar 
dos seus danos à saúde?

PRO – Reivindicando os Direitos ao Aborto
Autor: Katha Pollit
Tradução: Mariana Rezende 
Páginas: 556
ISBN: 978-85-69536-40-6
R$50.00

O aborto é legalizado nos Estados Unidos há mais de quatro décadas. Três em cada dez mulheres norte-americanas já 
fizeram um aborto (no Brasil são duas), e cerca de seis a cada dez mulheres que fazem abortos já são mães (por aqui são 
oito). Enquanto as razões que levaram à legalização se tornam mais distantes no tempo – como as mortes e lesões sofridas 
por mulheres que usavam métodos rudimentares e perigosos, o que ainda é uma realidade para as mulheres brasileiras –, 
campanhas baseadas em distorções, falsas bases científicas, contraditórias alegações de princípio ou, simplesmente, fake
news, ganham espaço e criam grandes obstáculos para as mulheres decidirem sobre seus corpos e suas vidas. Os 
defensores do óvulo fecundado procuram transformá-lo em um supersujeito, com direitos que se sobrepõem à vida e às 
liberdades individuais da mulher. Em nenhum outro caso se propõe que o Estado invada de tal forma a vida privada de seus 
cidadãos como quando o assunto é aborto.
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PÓS-EXTRATIVISMO E DECRESCIMENTO 
Saídas do labirinto capitalista
Autor: Alberto Acosta e Ulrich Brand
Páginas:  224
ISBN: 978-85-93115-19-6
R$30.00

Alberto Acosta nasceu em um pequeno país da América do Sul rico em recursos naturais e dono de uma das maiores 
biodiversidades do planeta. Brand vem da nação mais poderosa da Europa, reconhecida pelas indústrias de alta 
tecnologia. As distâncias não impediram, porém, que se juntassem para pensar alternativas complementares para o 
velho e o novo mundo. “O pós-extrativismo e o decrescimento são duas faces da mesma moeda”, escrevem.
Como se verá neste livro, o pós-extrativismo surge da resistência centenária dos povos latino-americanos, sobretudo 
das populações indígenas. Sem ceder a romantismos, os autores veem nos modos de vida tradicionais andinos e 
amazônicos exemplos de como deter o progresso e o desenvolvimento — que, como sabemos, destroem o meio 
ambiente, concentram renda e promovem desigualdade.
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FOUCAULT, GOVERNAMENTALIDADE E CRÍTICA
Autor: Thomas Lemke
Tradução: Eduardo A. Camargo Santos e Mário Marino
Páginas: 200
ISBN:
R$45.00

O campo de pesquisa da governamentalidade aberto por Foucault analisa as relações entre disciplina, biopolítica e 
neoliberalismo e faz um diagnóstico preciso do neoliberalismo: a forma-empresa como modo de vida, a redução da 
esfera individual ao “capital humano”, o governo pela disseminação do medo e da (in)segurança.
Seria possível negar que vivemos hoje em uma sociedade de controle, tendo em vista as orwellianas medidas de 
controle surgidas após o 11 de Setembro? A governamentalidade esclarece tal quadro, analisando as relações 
problemáticas entre disciplina, segurança,controle estatal e liberdade dos cidadãos nas sociedades ditas democráticas.

COMO ESMAGAR O FASCISMO
Autor: Leon Trotsky
Tradução: Aldo Sauda e Mario Pedrosa
Páginas: 320
ISBN: 978-85-69536-33-8
R$35.00

É possível que nenhuma outra compilação de textos de Leon Trotsky esteja tão atual e pertinente à conjuntura brasileira 
quanto o que é apresentado em Como esmagar o fascismo. O Brasil vive um momento delicado que provoca e desafia 
aqueles que lutaram contra a ditadura militar e que vivem sob uma democracia, imperfeita como a democracia liberal 
sempre é, há meros 30 anos. Poucos imaginavam que voltaríamos a exclamar “fascistas!” em tão pouco tempo e com tanta 
intensidade. Todavia, o próprio conceito de fascismo entra em disputa na era da pós-verdade e diante da despolitização da 
ultra-política brasileira em que, tanto a baixa quanto a alta intelectualidade da nova direita, abusam de distorções e fake
news. Quando é necessário explicar que o nazismo não era de esquerda e que, por mais que a imagem aqueça corações de 
militantes de esquerda todas as noites, não há ameaça comunista iminente no Brasil, também é necessário explicar o que é 
o fascismo. Mais que isso, é necessário desenvolver as táticas apropriadas para derrotá-lo de vez, não apenas permiti-lo 
hibernar. – Sabrina Fernandes, UnB. 

A ECONOMIA DO CONHECIMENTO
Autor: Roberto Mangabeira Unger
Tradução: Leonardo Castro
Páginas: 370
ISBN: 978-85-69536-29-1
R$50.00

Surge nas principais economias do mundo nova vanguarda da produção, a economia do conhecimento. Em cada setor da 
economia, porém, aparece como franja que exclui a grande maioria de trabalhadores e empresas. O resultado da exclusão 
é deprimir o crescimento e agravar a desigualdade. Seguindo o exemplo de Adam Smith e Karl Marx, para quem a melhor 
maneira de compreender o regime econômico e suas possibilidades de transformação é estudar a produção mais avançada 
da época, Roberto Mangabeira Unger analisa o que a economia do conhecimento é e o que ela pode vir a ser. Para 
Mangabeira, o aprofundamento das produção de vanguarda e sua disseminação – o vanguardismo includente — são 
obras gêmeas. Juntas, têm potencial revolucionário: acelerar o crescimento, reverter a desigualdade e empoderar todos os 
participantes no processo produtivo. Para operar esta transformação, é preciso mudar não apenas práticas produtivas e 
instituições econômicas, mas também a educação, a cultura e a política. É preciso também contar com ideias que a teoria 
econômica estabelecida não fornece. 
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ECONOMIA PARA POUCOS
Impactos Sociais da Austeridade e Alternativas para o Brasil 
Autor: Pedro Rossi, Esther Dweck e Ana Luíza Matos de Oliveira
Páginas:  372
ISBN: 978-85-69536-28-4
R$50.00

“A austeridade compromete o futuro das próximas gerações, aumenta a desigualdade social e destitui direitos dos 
cidadãos. Atuando de forma seletiva e sexista, transborda seus efeitos negativos para a saúde dos indivíduos e colabora 
para a degradação do meio ambiente. Em um país ainda tão desigual como o Brasil, tal opção política compromete o 
papel redistributivo da política fiscal, ao exigir reformas profundas e cortes drásticos nas despesas públicas. Com a atual 
estrutura de gastos públicos, o Brasil é o país que mais reduz a desigualdade na América Latina por meio de 
transferências e outros gastos sociais, compensando uma carga tributária perversa, que contribui para amplificar a 
desigualdade. Portanto, abrir mão desse instrumento redistributivo é optar por uma sociedade cada vez mais desigual e 
segregada, com uma população cada vez mais destituída de acesso a direitos sociais básicos”.
Com esse trecho da conclusão do livro é possível compreender a importância da análise apresentada por diversos 
pesquisadores envolvidos no livro que se propuseram a analisar os efeitos da prática de austeridade no Brasil. 
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ATRAVESSANDO FRONTEIRAS
Autor: Lutz Taufer
Tradução: Kristina Michahelles
Páginas: 312
ISBN: 978-85-69536-27-7
R$50.00

Este livro é um depoimento pessoal que desnuda uma época da História recente em que os conflitos, as disparidades e 
as injustiças tentavam ser resolvidas pela ação política direta. Nada do que aqui se conta, porém, tem o tom 
individualista da exaltação ou exibição. Ao contrário, ao desnudar os grandes conflitos do século 20, Lutz Taufer se 
despe a si mesmo e narra realidades ocultas nas tragédias em busca do poder. E não só na revolta estudantil de 1968 –
“quando desenterramos o passado” -, mas igualmente, anos antes, na “desnazificação” alemã, em grande parte 
comandada por antigos nazistas. Em 20 anos de preso político na Alemanha – mais de 18 dos quais em impiedoso 
isolamento total, sem conversar sequer com os carcereiros – só a memória e a dor o acompanharam. Daí nasceu o 
pensador que ele se revela agora, ao entender (e explicar) as pequenezes e grandezas do mundo e da vida.

DEPOIS DO COLONIALISMO MENTAL
Repensar e Reorganizar o Brasil 
Autor: Roberto Mangabeira Unger
Prefácio: Caetano Veloso
Páginas: 320
ISBN: 978-85-69536-24-6
R$50.00

O pensamento de Roberto Mangabeira me fascinou, isso já nos anos 1980, porque vi nele um modo insólito de expressar-se 
o Brasil e a esquerda. A partir de um artigo seu que li na imprensa, em que ele, então brizolista como eu, analisava a 
diferença entre a política ligada ao trabalho organizado, nascida do sindicalismo desenvolvido nas regiões mais ricas do 
país, e a mirada mais ampla, desafiadora, na direção das maiorias desorganizadas do povo brasileiro, procurei primeiro 
acompanhar seus textos, onde os encontrasse, e logo tentar chamar a atenção de outros leitores para eles. Eu o 
mencionava nas entrevistas que dava. Por mais de ano vi tais menções serem cortadas de suas transcrições impressas. A 
originalidade do conteúdo do que Mangabeira dizia mostrou ter mais força sobre mim do que as razões esboçadas pelos 
que o rejeitavam. Neste livro… pessoas interessadas em questões políticas, nas possibilidades do Brasil – ou mesmo nos 
problemas básicos da humanidade – encontrarão desafios mentais fecundos. – Caetano Veloso 

MAIO DE 68 – A BRECHA
Autor: Claude Lefort, Cornelius Castoriadis & Edgar Morin
Tradução e organização: Anderson Lima da Silva & Martha Coletto Costa
Páginas: 288
ISBN: 978-85-69536-21-5 
R$50.00

Ano emblemático porque recolhe numa unidade de sentido o que se passou antes dele – no correr dos anos 1960 – e do 
que viria a acontecer depois dele – no correr dos anos 1970. Primavera de Praga contra o totalitarismo soviético; 
movimento estudantil de Berkeley contra a guerra do Vietnã; criação da universidade crítica na USP, abrindo uma 
experiência que se espalha para várias universidades brasileiras em luta contra a ditadura e o autoritarismo acadêmico; 
movimento estudantil na França contra o servilismo das ciências sociais, curvadas às imposições da sociedade industrial 
capitalista, e o sombrio futuro dos estudantes nessa sociedade; início da guerrilha revolucionária nos países da América do 
Sul com a palavra de ordem de Che Guevara (“um, dois… muitos Vietnãs”); desenvolvimento do feminismo e do movimento 
ecológico, nos Estados Unidos; em toda parte, movimentos de luta pela liberação da sexualidade contra a repressão 
consolidada pela moral vitoriana; nascimento da música de protesto e da contracultura como expressão de todos esses 
movimentos e lutas – no Brasil, “sem lenço e sem documento”, canta-se que “nada será como antes”, “apesar de você”.
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MARX SELVAGEM
Autor: Jean Tible
Páginas:  344
ISBN: 978-85-69536-16-1
R$40.00

O presente trabalho não é um exercício de especulação teórica, mas responde a um contexto preciso em que etnias 
indígenas da América Latina assumem um protagonismo geopolítico, obrigando a esquerda tradicional do continente a 
rever seus dogmas sobre o estatuto da produção, do desenvolvimento, do próprio Estado. Ao traçar uma ponte entre a 
sociedade sem Estado vislumbrada por Marx e a sociedade contra o Estado de Clastres, o autor dá sua tacada inicial, 
contrarrestando a subordinação da categoria de selvagens aos clichês da dialética histórica. Em um suplementar, 
relativiza a dicotomia entre Marx e o perspectivismo ameríndio, extraindo um devir-índio no autor de O Capital. Não se 
trata de uma mascarada filosófica, tal como o fez Deleuze ao pincelar um Hegel filosoficamente barbudo e um Marx 
imberbe, na esteira do bigode da Gioconda, mas sim de uma aposta política. — Peter Pál Pelbart
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UMA ALTERNATIVA PARA A SOCIEDADE
Caminhos e perspectivas da Permacultura no Brasil 
Autor: Djalma Nery
Páginas: 328
ISBN: 9788592438807
R$50.00

Vivemos uma era que ameaça o planeta e todas as suas formas de vida por meio da exploração desmedida da natureza; 
uma sociedade que banaliza a violência e a miséria, explora os seres humanos e propaga aos quatro cantos a 
desigualdade e a injustiça. Tal cenário apresenta-se completamente insustentável, estando fadado a nos lançar ao caos 
e ao extermínio ainda que seja na busca de uma sobrevida para esse sistema que não dá valor a vida, mas sim vida ao 
valor. O que a permacultura propõe para superar esses desafios, na prática, é uma revolução. É a busca de uma cultura 
da permanência em um contexto regido pelo imediatismo, individualismo e sem preocupação com nada nem ninguém 
que nos suceda; permacultura é a busca por um modo de vida e de organização humana que possa ser mais duradouro 
e sustentável de fato, e não apenas na retórica. Em outras palavras: essa é uma obra sobre possibilidades concretas de 
mudança.

A ERA DO CAPITAL IMPRODUTIVO
A nova arquitetura do poder: dominação financeira, sequestro da democracia e destruição do planeta 
Autor: Ladislau Dowbor
Páginas: 316
isbn: 978-85-69536-11-6
R$40.00

Neste livro, Ladislau Dowbor inveshga como a riqueza do mundo – minérios, petróleo, trabalho, alimentos –, produzida pelo 
trabalho, é capturada pelos bancos e seus intermediários financeiros. Com uma vasta pesquisa, Ladislau revela os 
mecanismos usados pelas corporações financeiras, com estruturas que muito se assemelham a governos, para exercer o 
poder políhco diretamente e influenciar as principais decisões dos poderes públicos. O resultado não poderia ser diferente: 
esterilizam a riqueza produzida pela sociedade para mulhplicá-la somente em seu próprio benekcio, por meio de 
inveshmentos financeiros que não criam novas tecnologias nem geram novos empregos. Ladislau demonstra por que o 
mercado considera posihva qualquer ahvidade que gere lucro – ainda que trave a economia e produza prejuízos sociais e 
ambientais – para enviar seus recursos, a salvo de impostos, a paraísos fiscais. O livro destrincha como a financeirização 
dilacera as economias no Brasil e mundo afora ao forçar os governos eleitos a cumprir agendas refutadas pelas urnas. 
Sobretudo quando desviam grande parte do orçamento público para o pagamento de juros da dívida, engordando ainda 
mais as forças do capital financeiro em detrimento de políhcas públicas de saúde, educação, previdência.

E OS FRACOS SOFREM O QUE DEVEM?
Autor: Yanis Varoufakis
Tradução: Fernando Santos
Páginas: 416
ISBN: 978-85-6953-609-3
R$50.00

Este não é um livro qualquer sobre a Europa e sua crise econômica mas um livro que nos convida a partilhar da 
perspectiva de quem esteve nos bastidores dos acontecimentos históricos e, ao mesmo tempo, tem envergadura 
intelectual capaz de nos surpreender a cada novo argumento. Implacável em suas críticas e consistente em sua 
argumentação, Varoufakis nos conduz através da história rumo às origens e às contradições do sistema monetário 
europeu para então descortinar a natureza da crise atual e as suas possíveis soluções. Nesse passeio retroativo, o autor 
mostra como as decisões dos líderes políticos repetem erros do passado e criam condições sociais que hoje ameaçam as 
democracias europeias. Não obstante, este livro é também uma denúncia contra a ideologia dominante que despolitiza 
as decisões econômicas e serve de apoio às estruturas de poder. Ao caracterizar o potencial destrutivo das políticas 
econômicas, esse livro é também um alerta sobre o autoritarismo. O contexto atual subverte a democracia e cria as 
condições para uma escalada autoritária. Em meio a esse cenário sombrio, cada vez mais refratário à razão, esse livro 
traz reflexões fundamentais para entender a Europa e o destino do capitalismo internacional. — Pedro Rossi, UNICAMP
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AUSTERIDADE – A HISTÓRIA DE UMA IDEIA PERIGOSA
Autor: Mark Blyth
Tradução Freitas e Silva
Páginas:  400
Isbn: 978-85-69536-10-9
R$50.00

No livro Mark Blyth oferece ao leitor uma sólida argumentação construída a partir de uma constatação tão óbvia quanto 
ausente das análises dos economistas convencionais. Blyth desvela as razões das políticas de austeridade que se 
seguiram à crise de 2008. Os bancos centrais e os Tesouros Nacionais mobilizaram seus balanços para socorrer os 
bancos quebrados, o que resultou na expansão dos déficits e dívidas dos Estados. Blyth inicia a investigação histórica da 
Ideia Perigosa com a análise cuidadosa dos escritos de Locke, David Hume e Adam Smith. Críticos do mercantilismo, os 
três ícones do pensamento liberal advogam a regra inviolável do orçamento equilibrado, independentemente das 
flutuações cíclicas da economia. Esse dogma associou-se às crenças do padrão-ouro para sacralizar o mercado auto-
regulado e bloquear as ações estabilizadoras dos governos. Depois da Grande Depressão, Keynes justificou 
teoricamente as políticas fiscais e monetárias destinadas a recuperar as economias prostradas. Mas, atenção: a 
austeridade, ademais de perigosa, é uma ideia persistente. Derrotada por Keynes, ela voltou vitoriosa nos braços dos 
corifeus do neoliberalismo, de Milton Friedman a Robert Lucas.
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AS VERDADES NÔMADES
Autor: Antonio Negri e Felix Guattari
Tradução: Jeferson Viel e Mario Marino
Páginas: 214
ISBN: 978-85-69536-12-3
R$45.00

Lançamento conjunto da Politeia com a Autonomia literária, este livro marca o encontro de dois expoentes do 
pensamento e da prática política das últimas décadas. Félix Guattari, filósofo ligado ao pós-estruturalismo francês e 
incansável agitador político presente em diversas iniciativas ao redor da Europa, da Primavera de Praga até os 
movimentos ecológicos, passando por maio de 68. Antonio Negri, filósofo ligado ao operarismo italiano e militante de 
primeira ordem junto às lutas operárias e aos grupos italianos da esquerda extraparlamentar. Ante a derrota dos 
movimentos de criação e contestação política dos anos 1960 e o enfraquecimento do saber revolucionário, este livro 
mostra as possibilidades de renovação do pensamento e das práticas políticas e forja assim um discurso de esperança. 
Aqui, o leitor brasileiro poderá conferir os importantíssimos acertos desse discurso, base da retomada de um projeto 
filosófico-político que se prolongará em obras como Império, Multidão e Bem-estar comum.

ENTRE SALAS E CELAS
Dor e esperança nas crônicas de um juiz criminal
Autor: Marcelo Semer
Páginas: 144
ISBN: 978-85-69536-14-7
R$35.00

Entre salas e celas é um retrato do cokdiano de audiências criminais sob a visão do juiz.O drama da decisão, a prisão 
injusta que se revela no meio do processo, a violência, o medo e a desesperança dos que frequentam o habitat. Uma 
coletânea de personagens que a própria ficção não seria capaz de reunir: o bilheteiro fanho do cine pornô que é 
testemunha chave de um crime, a víkma que sobrevive com uma faca cravada na garganta, o bom ladrão que alerta a 
polícia sobre a fuga do preso que assiste do banco dos réus. Mulheres estraçalhadas pelas violências da vida e da lei. O 
choro de Káka, moça pobre, parda e triste, acusada injustamente de grande traficância. A sombra dos dentes do 
assaltante que apavora a idosa por todas as noites. Cinco anos entre as duas audiências da jovem Bianca molestada de 
pai e mãe. A linha tênue que separa a vida e a morte. Um oficial cheio de juskça que chega em cima da hora para salvar 
o magistrado de uma catástrofe. O jovem drogado que rouba para não morrer. O preso que assiste inerte ao infarto de 
sua mãe, durante o próprio interrogatório. Estas e outras crônicas recheiam o livro que registra, sobretudo, o 
aprendizado de um juiz e a sensibilidade que tantos dramas humanos e histórias desperdiçadas lhe permitem adquirir.

NEGRI NO TRÓPICO 23º 26ʹ 14ʺ
Autores: Varios
Páginas: 336
ISBN: 978-85-69536-13-0
R$40.00

Negri no Trópico 23º 26ʹ 14” é uma obra absolutamente mulktudinária: uma animada mulkdão de editoras e autores 
reunidos para fazer jus, e celebrar, Toni Negri, o filósofo e militante revolucionário italiano que não apenas dá nome à obra
como, ainda, assina arkgos fundamentais. No livro, Negri expõe itens centrais de seu pensamento em entrevistas dadas a 
intelectuais, arkstas e akvistas — os quais também assinam outros arkgos virtuosismos sobre o legado autonomista no 
contexto de sua visita-evento ao Brasil nos fins de 2016. Não era para menos. De 25 a 27 de outubro de 2016 se realizou o 
colóquio Diálogos com Antonio Negri, evento organizado em conjunto pelos Departamentos de Ciência Políkca, Filosofia e 
Sociologia e que marcou a primeira visita de Negri à insktuição. Nessa temporada, Negri travou uma série de debates com 
diversos  pensadores brasileiros. Esta obra consiste em um documento filosófico histórico indispensável, no qual pontos 
chave das reflexões negrianas são abordadas num alegre encontro com os movimentos em São Paulo, desde velhos 
integrantes da resistência à ditadura até os jovens militantes secundaristas, etc. Em momento de luto e luta no Brasil, o 
encontro do velho marxista autonomista com esses movimentos gera um feliz resultado. Um alegre trópico.
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EMPRESAS ALEMÃS NO BRASIL: O 7x1 NA ECONOMIA
Autor: Christian Russau
Tradução: Daniel Martineschen & Kristina Michahelles
Páginas: 284
ISBN: 978-85-93115-05-9
R$30.00

Se o placar de 7×1 na Copa de 2014 foi inesperado para uma partida entre Brasil e Alemanha, nas relações econômicas 
bilaterais essa disparidade é a regra. Historicamente, a balança comercial entre os dois países é uma goleada em favor 
dos alemães. E o esquema é conhecido: enquanto compramos máquinas e produtos industrializados, vendemos 
matérias-primas. Os negócios começaram com Dom Pedro II, que ainda no século XIX importou as primeiras armas 
alemãs para o Brasil, e se intensificaram durante o “milagre econômico”, promovido pelo regime militar à base de 
repressão, arrocho salarial e endividamento público. Hoje, a Grande São Paulo é a região que mais concentra empresas 
alemãs fora da Europa. Contudo, esse investimento internacional guarda uma face pouco conhecida, permeada por 
superexploração do trabalho, violações aos direitos humanos, destruição ambiental, influência política e lucros 
estratosféricos. 

Rua Conselheiro Ramalho, 945
Bela Vista, São Paulo – SP
CEP: 01325001
www.autonomialiteraria.com.br

CARTOONS
Atropelando a Ditadura do Automóvel 
Autor: Andy Singer
Tradução: Daniel Corral
Páginas: 182
ISBN: 978-85-69536-17-8
R$30.00

Em apenas um século a opção pelos carros acabou com a qualidade de vida de nossas cidades! E a forma como isso 
aconteceu não pode ser mais perversa! Não me refiro apenas à propaganda que de forma enganosa associa status, 
evolução, modernidade, inteligência, conforto e tudo de bom ao felizardo motorista acompanhado de lindas mulheres e 
suas famílias estupidamente felizes, num filme encenado em cidades desertas e livres de pessoas. Ao ignorar a escala 
humana, esse século assassinou alguns milhões de vidas ao longo de toda a cadeia dessa indústria e pior disso tudo, 
taxou os indivíduos que se recusaram a cair nessa armadilha a motor, de “vilões do progresso”, de “os fracassados”. É 
preciso muita convicção e persistência para resistir, além de inspiração e informação! Andy Singer em Cartoons nos 
provê tudo isso e muito mais. Um humor extra que não sei de onde ele tira!

A ORIGEM DO ESTADO ISLÂMICO, O FRACASSO DA GUERRA AO TERROR E A ASCENSÃO JIHADISTA. 
Autor: Patrick Cockburn
Prefácio: Reginaldo Nasser
Tradução: Antônio Martins
Páginas: 208
ISBN: 978-85-69536-00-0
R$40.00

A primeira e mais completa obra sobre o surgimento do Estado Islâmico. Patrick Cockburn foi considerado o Melhor
Jornalista Estrangeiro pela British Journalism Awards e premiado como Melhor Repórter do Ano pela The Press Awards.
Em A Origem do Estado Islâmico, o veterano jornalista Patrick Cockburn descreve o dramático conflito por detrás dos
acontecimentos desencadeados pela política externa dos Estado Unidos. Cockburn demonstra como o Ocidente criou as
condições ideais para o explosivo sucesso do isis, ao fracassar na “Guerra ao Terror” no Iraque e fomentar a guerra civil na
Síria. O Ocidente – eua e otan em particular – subestimou o potencial das milícias até as últimas evidências e falhou em
impedir que os principais patrocinadores do 11 de Setembro continuassem amparando grupos jihads através da Arabia
Saudita, Turquia e Paquistão. A volta da ameaça dos jihadistas está apenas recomeçando.

O BEM VIVER
Autor: Alberto Acosta
Prefácio: Célio Turino
Tradução: Tadeu Breda
Páginas: 264
ISBN: 978-85-69536-02-4
R$30.00

Um sistema com desigualdades gritantes sobrevive há séculos. As promessas do progresso e desenvolvimento, que
ganharam o mundo a partir da década de 1950, não se cumpriram, e não se cumprirão. Contra problemas cada vez mais
evidentes, Alberto Acosta nos propõe uma ruptura civilizatória calcada na utopia do Bem Viver e na urgência de se
construir sociedades verdadeiramente solidárias e sustentáveis. Uma quebra de paradigmas para superar o fatalismo do
desenvolvimento, reatar a comunhão entre Humanidade e Natureza e revalorizar diversidades culturais e modos de vida
suprimidos pela homogeneização imposta pelo Ocidente. O Bem Viver não se oferece como uma tentativa de um
capitalismo menos desumano, nem deseja ser um socialismo do século 21. Ao contrário: acusa a ambos sistemas, e propõe
a superação do extrativismo, com ideias oriundas dos povos indígenas do sul e de diversas partes do mundo. Oferecendo
uma série de caminhos, ele nos alerta: não há apenas uma maneira para começar a construir um novo modelo. A única
certeza é de que a trajetória deve ser democrática desde o início, construída pela e para a sociedade.
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POR QUE OCUPAMOS?
Autor: Guilherme Boulos
Prefácio: Plínio de Arruda Sampaio
Fotos: Mídia Ninja
3ª Edição revisada e ampliada
páginas: 128
ISBN: 978-85-69536-01-7
R$25.00

Fruto da experiência de Guilhermedurante anos de militância no mtst,Por que ocupamos?sistemaXza informações e
pontos de vista que deveriam ser de conhecimento obrigatório para quem se propõe a discuXr a questão habitacional
brasileira. Aqueles que se limitam a ofender os sem-teto devido às ocupações de prédios e terrenos, antes de sequer
ouvir seus moXvos, encontrarão no livro um desconhecido e surpreendente território a ser desbravado pela reflexão.
Leitores já familiarizados com os movimentos sociais terão a oportunidade de consolidar posições e fortalecer
argumentos.

O MINOTAURO GLOBAL
Autor: Yan Varoufakis
Prefácio: Leda Paulani
páginas: 304
ISBN: 978-85-69536-03-1
R$50.00

Neste livro excepcional, o ex-ministro grego das Finanças no governo do Syriza, Yanis Varoufakis, um dos maiores
expoentes anXausteridade na Europa, destrói o mito de que a regulamentação dos bancos é ruim para a saúde
econômica. Com rigor e profundidade, ele demonstra como a ganância global do setor financeiro foi a principal causa da
úlXma crise econômica. Para ilustrar, Varoufakis recorre à imagem mitológica do Minotauro: uma monstruosidade
financeira que não deveria exisXr e, por tal moXvo, vive reclusa em um labirinto, exigindo periódicos sacrijcios dos
humanos. Após a bulimia que causou o colapso de 2008 – uma crise pior que a Grande Depressão de 1929 e mais
dramáXca internacionalmente que a crise do petróleo nos anos 1970 –, a besta se reergue levantando junto novas
dúvidas: como os principais responsáveis pela crise saíram ainda mais poderosos? O que levou os Estados a torrarem
suas reservas e comprometerem seus orçamentos para salvá-los? Varoufakis explica com clareza a falência deste
complexo sistema que nos jogou na presente crise.

Rua Conselheiro Ramalho, 945
Bela Vista, São Paulo – SP
CEP: 01325001
www.autonomialiteraria.com.br

EM ESTADO DE CHOQUE: SOBREVIVENDO EM GAZA SOB ATAQUE ISRAELENSE
Autor: Mohammed Omer
Tradução: Vinícius Gomes Melo
Páginas: 344
ISBN: 978-85-69536-08-6
R$45.00

Em Estado de Choque traz as crônicas do jornalista palestino Mohammed Omer, testemunha ocular das atrocidades
cometidas na Operação Margem Protetora, ofensiva israelense que devastou a Faixa de Gaza, deixando ao final de sete
semanas de hostilidade 2.200 palestinos mortos — com uma taxa histórica de 77% mortes entre civis e 536 crianças
assassinadas. Além da carnificina realizada sob as vistas grossas da comunidade internacional, os bombardeios deixaram
um rastro de destruição, atingindo hospitais, abrigos e escolas — duas delas protegidas pela ONU. Ao longo do caos Omer
mantém o distanciamento do repórter profissional, determinado a registrar com precisão o que está ocorrendo ao seu
redor. Entre suas linhas, a indignação ferve, com uma verdadeira polifonia de pessoas comuns em uma situação limite;
ficamos imaginando como Israel, uma sociedade amplamente elogiada no Ocidente como democrática e civilizada, pode
bombardear despreocupadamente uma população detida numa prisão a céu aberto.

A REVOLUÇÃO IGNORADA: LIBERAÇÃO DA MULHER, DEMOCRACIA DIRETA E PLURALISMO RADICAL NO ORIENTE MÉDIO
Autor: Dilar Dirik, David Graeber, Comite de Resistência Curda, entre outros
Tradução: Paulo Ferraz
Páginas: 200
ISBN: 978-85-69536-07-9
R$35.00

Depois da ascensão do Estado Islâmico, o mundo se deu conta que havia mulheres lutando no Curdistão. Muitas pessoas
que desconheciam o que se passava nessa região se surpreenderam com o fato das mulheres curdas, numa sociedade vista
como conservadora e dominada pelo machismo, estarem derrotando a impiedosa milícia fundamentalista. Os meios de
comunicação de massa, e inclusive as revistas de moda, se esforçaram para se apropriar e instrumentalizar a luta legítima
dessas mulheres como se fosse um tipo de fantasia sexy ao estilo ocidental. Centraram seus interesses em elementos
frívolos e superficiais, como “os milicianos do Califado têm medo das mulheres curdas porque se uma mulher o matar não
irão ao Paraíso”. Mas ignoram que há algo além da luta armada neste conflito. O que há é um projeto político de
emancipação radical. — Dilar Dirik, curda ativista e PhD na Universidade de Cambridge.
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MARX ALÉM DE MARX: CIÊNCIA DA CRISE E DA SUBVERSÃO

Autor: Antonio Negri
Tradução: Bruno Cava
páginas: 357
ISBN: 978-85-69536-06-2
R$50.00

Produto das conferências ministradas na Paris de 1978 pelo filósofo italiano Antonio Negri este texto já nasceu
iconoclasta. Forjado no calor das lutas pós-68, Marx além de Marx lança, de uma forma ousada e coesa, um novo olhar
sobre o pensamento marxista. A partir da leitura atenta feita por Negri, encontramos um outro Marx, nas possibilidades
colocadas nos Grundrisse antes – e muito além – do objetivismo de O Capital. O marxismo, portanto, aparece como
ciência da crise e da subversão, potente e incapturável pelas garras do sistema, nem que este seja as forças de
restauração do (absurdo) marxismo de Estado. O objetivo da obra é apresentar ao leitor o método de leitura do próprio
pensador alemão: não apenas uma ferramenta para entender as transformações inerentes à história. No Brasil atual, no
qual a Crise se apresenta como acidente histórico e catástrofe incontornável Marx além de Marx se torna uma leitura
urgente: um projeto de renovação e revolução constantes diante da estética do poder, do pragmatismo implacável ou
do radicalismo estéril.

DICHAVANDO O PODER, DROGAS E AUTONOMIA

Autor: Cole^vo DAR e outros
Ilustração: André Dahmer e Luciano Tomé
páginas: 400
ISBN: 978-85-69536-04-8
R$42.00

Após longos anos de trabalho, estudo e militância pela legalização e mudança da polí^ca de drogas, o Cole^vo
Desentorpecendo a Razão (DAR) apresenta ao leitor esta coletânea de ar^gos, reunindo e consolidando em um só
espaço as principais reflexões da sua caminhada nas trincheiras contra a Guerra às Drogas. Com foco na missão não só
de cri^car uma guerra inclemente, injusta e fratricida — que lota os presídios e criminaliza principalmente os jovens
pobres, negros e periféricos –, os ar^gos reunidos também pensam nas alterna^vas concretas experimentadas mundo
afora. Trazem relatos dos países que aboliram a “pedagogia do cas^go” contra os usuários e crí^cas à esta^zação
excessiva das soluções. Mirando a saúde, a liberdade e o bem-estar da sociedade, juízes, antropólogos, filósofos,
sociólogos, historiadores e movimentos sociais problema^zam a forma com a qual a sociedade lida com as drogas no
Brasil e apontam possíveis saídas para o atual sistema penal, essa máquina sele^va de moer gente. O DAR, importante
ator do movimento an^proibicionista do país, convida todas e todos a entender o cerne de seus argumentos e a se
engajar nessa luta estratégica para uma sociedade mais livre.
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MTST 20 ANOS DE HISTÓRIA 

Luta, organização e esperança nas periferias do Brasil
Autor: Guilherme Simões, Marcos Campos e Rud Rafael
Páginas: 128
ISBN: 978-85-69536-15-4
R$35.00

Este livro resgata a história de 20 anos de luta do MTST, movimento que se enquadra em um dos três T defendidos pelo Papa 
Francisco: Teto, Terra e Trabalho. Sua leitura é imprescindível para entendermos por que seres humanos merecem figurar 
acima do direito à propriedade (que, aliás, deve ter função social, como reza a Cons^tuição brasileira e a doutrina social da 
Igreja). Moradia é um direito humano elementar. Nunca vi uma vaca ou uma cabra abandonada nas ruas do Brasil. Vejo 
gente, e muita! Essa aberração clama aos céus. Viva o povo sem medo do MTST em seus 20 anos de luta pela conquista do 
direito à moradia! Frei Be'o

Descolonizar o imaginário – Debates sobre pós-extrativismo e alternativa ao desenvolvimento

Organizadores: Miriam Lang, Gerhard Dilger & Jorge Pereira Neto
Tradução: Igor Ojeda
Páginas: 474 

ISBN: 978-85-68302-07-1

R$40.00

A promessa de desenvolvimento sempre exerceu uma espécie de fascínio à esquerda e à direita do espectro político. Ao 
mesmo tempo que anunciava bem-estar e qualidade de vida, reduzia todos os aspectos da existência humana – e a 
diversidade cultural dos povos – aos parâmetros estabelecidos pelo mercado e pelo consumo.

Descolonizar o imaginário propõe um debate sobre o desenvolvimento em uma perspectiva ampla e diversa. Seus 
treze ensaios apresentam uma reflexão crítica ao modelo de integração subordinada da América Latina no mercado global 
neoliberal – que não foi abandonado após a ascensão dos governos progressistas.

Mais do que isso, os textos fomentam, assim, um diálogo urgente sobre a necessidade de construir um horizonte renovado 
para superar as contingências típicas do Estado patriarcal, colonial e classista.
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SLAM - ANTIFA
Organizador: Emerson Alcade
Páginas: 136
ISBN: 978-85-69536-47-5
R$20.00
A COLEÇÃO SLAM traz ao público leitor textos poéticos escritos para serem declamados em voz alta,
performaticamente, em uma das cenas culturais mais impactantes do século 21: o slam. O desafio proposto é colocar no
papel a oralidade urbana de jovens que gritam suas angústias em versos nos campeonatos de poesia falada (poetry
slam) e, quando gravados em vídeos, viralizam nas redes sociais, comprovando que a literatura pode ocupar outros
suportes que vão além do papel impresso. A coleção está dividida em temas. São eles: antifascismo, empoderamento
feminino, negritude e LGBTQIA+.

SLAM – EMPODERAMENTO FEMININO
Organizador: Emerson Alcada
páginas: 136
ISBN: 978-85-69536-48-2
R$20.00
A COLEÇÃO SLAM traz ao público leitor textos poéticos escritos para serem declamados em voz alta,
performaticamente, em uma das cenas culturais mais impactantes do século 21: o slam. O desafio proposto é colocar no
papel a oralidade urbana de jovens que gritam suas angústias em versos nos campeonatos de poesia falada (poetry
slam) e, quando gravados em vídeos, viralizam nas redes sociais, comprovando que a literatura pode ocupar outros
suportes que vão além do papel impresso. A coleção está dividida em temas. São eles: antifascismo, empoderamento
feminino, negritude e LGBTQIA+.
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