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sobre a iskra
A Iskra é um projeto editorial cujo propósito é o de difundir as ideias marxistas, atrelados à
perspectiva da construção de ferramentas revolucionárias para a transformação radical da
sociedade. Em 2007, as Edições Iskra lançaram, em parceria com a Boitempo Editorial, sua
primeira publicação em homenagem aos 90 anos da revolução russa. O pequeno, porém
importante volume, trazia para o português em tradução inédita os textos "A revolução de
outubro", de Leon Trótski, e "Os sovietes em ação", de John Reed. A edição atual, lançada no
aniversário de 100 anos da revolução, conta ainda com o texto "Em defesa de outubro", uma
conferência proferida por Trótski em 1932 na Dinamarca. Além desses, temos o lançamento
recente "A Internacional Comunista depois de Lênin — Stálin, o grande organizador de
derrotas", traduzido do original em francês e comparado com a edição em russo publicada
posteriormente.
Em seus 14 anos de existência, o propósito da Iskra tem sido o de resgatar contribuições
fundamentais do marxismo, principalmente através das obras de Leon Trótski (tais como seus
"Escritos Latino-Americanos", "A revolução espanhola", "O programa de transição", o atual
volume, entre outros), e também obras que procuram resgatar as lições dos grandes processos
da luta de classes, como em "Mulher, Estado e revolução", de Wendy Goldman, "Rosa
Luxemburgo: pensamento e ação, de Paul Frölich, assim como elaborações teóricas da Fração
Trotskista que contribuam para o desenvolvimento do pensamento teórico, político e
estratégico marxista, tais como "Estratégia Socialista e Arte Militar", de Matías Maiello e Emilio
Albamonte, "O marxismo de Gramsci", de Jual Dal Maso", "A crise capitalista e suas formas" e
"No entanto ela se move", ambos de Iuri Tonelo, "Brasil: Ponto de mutação", organizado por
Edison Urbano ou "A classe operária na luta contra a ditadura".
Seguindo essa perspectiva de atualizar e elaborar o pensamento marxista, temas fundamentais
como as questões de gênero, sexualidade e a questão negra tiveram publicações dedicadas a
elas, como "Pão e Rosas: identidade de gênero e antagonismo de classe", de Andrea D'Atri,
"Lutadoras: histórias de mulheres que fizeram história", organizado por Andrea D'Atri e Diana
Assunção, "A precarização tem rosto de mulher", organizado por Diana Assunção, "Questão
negra, marxismo e classe operária no Brasil", organizado por Daniel Alfonso e Daniel Matos, "A
revolução e o negro", organizado por Marcello Pablito e Letícia Parks, entre outros - nosso
próximo volume, já no prelo, "Mulheres Negras e Marxismo", organizado por Letícia Parks,
também aborda esse tema fundamental.
O propósito das nossas publicações é ser um arsenal teórico e político nas mãos da classe
trabalhadora, da juventude, dos setores oprimidos que, ao se apropriar do marxismo, podem
torná-lo vivo e transformá-lo em força material. Queremos fomentar o debate dessas ideias
fundamentais para o rearme teórico das novas gerações. A intelectualidade comprometida com
os ideais de transformação social pode cumprir um papel de grande valor para que essas ideias
voltem a ser perigosas.
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“Os filósofos se limitaram a
interpretar o mundo de diferente
maneiras, mas o importante é
transformá-lo.”
(Teses
sobre
Feuerbach, de Karl Marx)
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como usar este catálogo
Leia o catálogo e escolha um livro;

Clique sobre a imagem do livro que lhe interessar para ser direcionado ao site da Iskra;

Você terá acesso aos preços e demais informações sobre o livro. Caso se interesse,
poderá efetuar sua compra pelo site.

7

últimos lançamentos
A ideia da edição em português surgiu para
recuperar histórias de resistência e das lutas pela
emancipação das mulheres junto a todos os
oprimidos, difundindo-as para todas e todos que se
interessam pelo debate sobre mulheres e seu papel
decisivo no movimento operário. O livro aborda
sobre greves femininas, com debates cruzados por
gênero, classe e imigração, mostrando que a história
das lutas das mulheres é e sempre foi repleta de
lições estratégicas para o proletariado mundial.
A escolha e a importância desse título traduzido
para o português são expostas no prefácio escrito
por Diana Assunção, historiadora e organizadora do
livro A precarização tem rosto de mulher e Letícia
Parks, organizadora dos livros Mulheres negras e
marxismo e A revolução e o negro, das Edições
Iskra. Letícia colabora com o resgate da situação e
das lutas das trabalhadoras negras brasileiras.
Nós mulheres, o proletariado
Josefina Martínez
Autor: Josefina Martínez
Prefácio: Diana Assunção e
Letícia Parks
Quarta capa: Mirla Cisne, Anita
Leocadia Pereira dos Santos e
Laudicena Barreto
Orelha: Diana Assunção e
Letícia Parks
Páginas: 195
Edições Iskra
2022; 1° Edição
ISBN: 978-65-89174-02-8

Na primeira parte do livro você encontrará histórias
intensas sobre as lutas das mulheres trabalhadoras
na história: a greve Pan y Rosas revolta das
mulheres contra o aumento dos preços em
Barcelona, Málaga e Alicante trabalhadores têxteis
da Induyco contra a Corte inglesa, em Madri e
Cáceres em 1977, entre outras.
Na segunda parte do livro, algumas lutas atuais das
mulheres trabalhadoras são relatadas, em meio a
uma pandemia global que afeta especialmente as
mulheres migrantes e precarizadas: histórias de
mulheres na linha de frente.
O grito das diaristas enfermeiras e faxineiros em
hospitais; trabalhadores contra a escravidão
moderna; mulheres jovens que desafiam a
exploração em maquiladoras globais e aquelas que
defendem seus territórios.
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Neste livro, o sociólogo Iuri Tonelo analisa a crise
de 2008 e seus efeitos, buscando traçar um
panorama da inflexão histórica que significou a crise
que começou com a bancarrota do banco financeiro
Lehman Brothers e as transformações que ela gerou
na dinâmica internacional do capitalismo.
A obra não se limita, porém, ao terreno da reflexão
econômica: em uma análise que entrelaça aspectos
econômicos e políticos, disputas geopolíticas e
distintas formas de conflito entre o capital e o
trabalho, bem como a dimensão cultural nas mais
variadas formas de sentir e pensar, o autor desvela
ao leitor o significado dessa crise, cujas implicações
percorreram diversas esferas da sociedade.

No entanto, ela se move: a crise de
2008 e a nova dinâmica do
capitalismo
Iuri Tonelo
Autor: Iuri Tonelo
Posfácio: Edison Urbano
Orelha: Ricardo Antunes
Quarta capa: Virgínia Fontes
Páginas: 288
Peso: 432 gr
Boitempo e Edições Iskra
Coleção: Mundo do trabalho da
Boitempo
2021; 1° Edição
ISBN: 9786557170724

Iuri Tonelo traça as transformações no capitalismo
internacional a partir de 2008 que levaram a
metamorfoses no próprio capital, provocando
acontecimentos que chacoalharam a dinâmica
capitalista no período, como a reestruturação do
mundo do trabalho e os recorrentes conflitos
sociais, da Primavera Árabe ao Black Lives Matter.
“Após a abertura da crise em 2008, o capital entrou
em um impasse: a bancarrota do modelo de
acumulação neoliberal sem a perspectiva de uma
nova resolução de acumulação internacional. O
resultado para o mundo do trabalho também não
poderia ser outro. Não se tratou de negar os
métodos do período neoliberal, já que não se tinha
encontrado outro padrão de acumulação que
pudesse levar a uma metamorfose completa e mais
abrupta, mas de buscar aprofundá-los dentro das
novas condições econômicas. Isso só poderia levar
a formas de decomposição do trabalho e da
estrutura produtiva de muitos países, em nome de
engordar as massas de lucro de um conjunto de
monopólios.”
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Trabalho doméstico, terceirização, identidade
negra, precarização, violência policial, violência de
gênero, abortos clandestinos. Os dramas das
grandes massas trabalhadoras do mundo se
condensam na vida das mulheres negras. Mas na
história da luta de classes nós sempre fomos linhas
de frente.

Mulheres negras e marxismo
Carolina Cacau, Odete Assis e Letícia
Parks (org.)
Quarta capa: Flavia Rios
Edições Iskra
São Paulo; 2021; 1ª edição
Páginas: 352
Formato: 21cm × 14cm × 1.5 cm
ISBN: 978-65-89174-01-1

No volume Mulheres negras e marxismo visitamos
cada um desses temas para contribuir na
construção de um feminismo socialista e
revolucionário que entende que a classe
trabalhadora é o sujeito social da revolução, essa
classe cada vez mais feminina e negra. Não será um
representante no poder ou um punhado de nós no
topo que irá destruir o racismo e o patriarcado, isso
é neoliberalismo. Com esse livro, buscamos
contribuir para fortalecer esse ponto de vista para
o que é certamente uma das franjas que mais tem a
ganhar ao conquistar o marxismo e a revolução
como ferramentas para a superação da miséria
social que é o capitalismo.
Como disse CLR James, estamos convocadas pela
história a sermos vanguarda da classe trabalhadora
brasileira para escrever “alguns dos mais massivos e
brilhantes capítulos da história do socialismo
revolucionário”
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A Internacional Comunista depois de Lênin – Stálin,
o grande organizador de derrotas reúne os
documentos que a Oposição de Esquerda
apresentou prévia e posteriormente ao VI
Congresso de uma Internacional Comunista já
burocratizada sob a direção de Ióssif Stálin. Não
pôde ser discutido devido à censura da burocracia,
contudo, foi bem-sucedido em causar impacto em
diversos militantes de distintos países. Desse
modo, apesar de todas as perseguições,
deportações e prisões que se abatiam sobre a
Oposição, assentou as bases para a fundação da
Oposição de Esquerda Internacional.

Stálin, o grande organizador de
derrotas
Leon Trótski
Tradução do russo: Paula Vaz de
Almeida
Tradução do francês: Fernando
Bustamante
Páginas: 384
Peso: 563 g
Formato: 23 × 16 × 2 cm
Edições Iskra
Edição: São Paulo; 2020; 1ª Edição
ISBN: 978-65-65-89174-00-4

Leon Trótski escreveu esses documentos no
desterro em Alma-Ata, mas só pôde reunir toda a
documentação quando se encontrava no exílio na
Turquia. A burocracia, longe de silenciar a
Oposição, também não pôde impedir Trótski de
ultrapassar as fronteiras com suas críticas, tanto no
que se refere à “teoria” de Stálin do “socialismo em
um só país” quanto às lições dos acontecimentos
principais do momento, como a greve geral inglesa
de 1926 ou a Revolução Chinesa de 1925-1927,
lições que permitiriam um ano depois generalizar
para todos os países sua teoria da Revolução
Permanente.
Para esta tradução, selecionou-se a edição original
em francês de 1930, disponível na forma de facsímile, no site da Biblioteca Nacional da França;
procedeu-se, ainda, à comparação desta com a
publicação em russo de 1994, a qual se baseia nos
Arquivos de Leon Trótski depositados na Biblioteca
Houghton. As diferenças entre o original francês e
o manuscrito russo foram anotadas, traduzidas e
posicionadas como nota de fim.
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coedições boitempo
Esse
abrangente
estudo
da
historiadora
estadunidense Wendy Goldman trata das lutas
fundamentais travadas pelas mulheres em meio à
Revolução russa contra o peso do milenar
patriarcado e o machismo que pesavam há séculos
sobre seus ombros na sociedade autocrática russa.
Sem procurar fazer um retrato idílico e romântico
do processo revolucionário, Goldman demonstra
como em meio a um país devastado por duas
guerras e uma tirania secular o governo soviético,
sob a direção bolchevique e com o protagonismo
das mulheres revolucionárias, não poupou esforços
para que não apenas a igualdade legal fosse
estabelecida após a Revolução, mas que as
condições materiais permitissem a emancipação das
mulheres.

Mulher, Estado e Revolução:
política familiar e vida social
soviéticas, 1917-1936
Wendy Goldman
Prólogo: Diana Assunção
Tradução:
Natália
Angyalossy
Alfonso
Páginas: 400
Peso: 460 g
Formato: 21 x 14 x 3 cm
Boitempo e Edições Iskra
São Paulo; 2014; 1ª Edição
ISBN: 978-85-7559-364-6

As imensas contradições desse processo, bem como
os terríveis retrocessos impostos às conquistas das
mulheres após o domínio da burocracia stalinista,
revogando conquistas fundamentais como o direito
ao aborto, são retratadas de maneira viva e apoiada
em sólida pesquisa documental realizada pela
autora.
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A Revolução de Outubro
Leon Trótski
Tradução: Daniela Jinkings (texto
final), Beatriz Medina e Paulo Cezar
Castanheira
Orelha: Emir Sader
Páginas: 184
Formato: 21 x 14 x 1 cm
Boitempo e Edições Iskra
São Paulo; 2017; 2ª Edição
ISBN: 978-85-7559-579-4

Com texto inédito em português, escrito pelo
dirigente da Revolução russa Leon Trótski poucos
meses após a realização da tomada do poder e da
criação do primeiro Estado operário da história,
esse pequeno livro sintetiza alguns dos eventos e
das lições fundamentais desse profundo processo
que abalou o mundo, escrito com o objetivo de
auxiliar o movimento comunista que se expandia
consolidava em todo o mundo naquele momento.
Publicado pela primeira vez em 1918, o texto foi
traduzido imediatamente para diversos idiomas.
Além do texto de Trótski que dá nome ao livro, a
edição conta com o escrito “Os sovietes em ação”,
de autoria do jornalista estadunidense John Reed
para levar aos trabalhadores de seu país um relato
em primeira mão de como funcionava, na prática, o
Estado soviético organizado a partir do
protagonismo político da classe trabalhadora. A
segunda edição conta ainda com o acréscimo da
conferência de Copenhagem em 1932, quando
Trótski, a convite da juventude da socialdemocracia dinamarquesa, profere uma brilhante e
sumária exposição sobre a Revolução russa e as
principais questões envolvidas nela.
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Rosa Luxemburgo: Pensamento e
ação
Paul Frölich
Prólogo: Diana Assunção
Posfácio: Isabel Loureiro
Tradução: Nélio Schneider e Erica
Ziegler
Páginas: 374
Peso: 562 g
Formato: 23 x 16 x 2 cm
Boitempo e Edições Iskra
São Paulo; 2019; 1ª Edição
ISBN: 978-85-7559-677-7

Escrita em 1939 por Paul Frölich, companheiro de
militância de Rosa, essa fundamental biografia de
uma das mais importantes revolucionárias da
história ganha agora sua primeira tradução para o
português. A biografia de Frölich, que ao lado de
Rosa foi fundador do Partido Comunista Alemão
poucas semanas antes do ignominioso assassinato
de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, os dois
principais dirigentes do movimento comunista no
país, traz não apenas um retrato biográfico de
Luxemburgo, mas uma profunda análise crítica de
suas posições políticas. Frölich, que fora o
responsável pela publicação das obras de
Luxemburgo na Alemanha ainda nos anos 1920,
mostra-se um profundo conhecedor dos
grandiosos feitos políticos da revolucionária
polonesa. A fundação do Partido Social Democrata
Polonês, a imigração para a Alemanha, a
participação nos eventos revolucionários de 1905,
o embate teórico-político travado com maestria
primeiro contra o reformismo de Eduard Bernstein,
e depois contra seu antigo mentor Karl Kautsky em
sua guinada para o parlamentarismo e posições
antirrevolucionárias
são
debatidos
em
profundidade. Frölich não se limita, no entanto, a
expor, mas na posição de camarada crítica posições
de Rosa, como sua oposição à política de autodeterminação das nacionalidades oprimidas
defendida por Lênin, entre outras. Uma obra
imprescindível para resgatar o legado de Rosa
Luxemburgo contra todos seus detratores e
usurpadores.
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Reivindicação dos
mulher
Mary Wollstonecraft

direitos

da

Autor: Mary Wollstonecraft
Prefácio: Maria Lygia Quartim de
Moraes
Orelha: Diana Assunção
Quarta capa: Maria Lygia Quartim
de Moraes
Páginas: 256
Formato: 23 × 16 × 2 cm
Peso: 408 gr
Edição: Boitempo
Apoio: Edições Iskra
2016; 1° Edição
ISBN: 9788575594704

Considerado um dos documentos fundadores do
feminismo, o livro denuncia a exclusão das
mulheres do acesso a direitos básicos no século
XVIII, especialmente o acesso à educação formal.
Escrito em um período histórico marcado pelas
transformações que o capitalismo industrial traria
para o mundo, o texto discute a condição da mulher
na sociedade inglesa de então, respondendo a
filósofos como John Gregory, James Fordyce e
Jean-Jacques
Rousseau.Libertária,
Mary
Wollstonecraft fez de sua própria vida uma defesa
da emancipação feminina: envolveu-se na
Revolução Francesa e foi uma precursora do amor
livre. Tendo falecido logo após o parto de sua
segunda filha, não pôde vê-la tornar-se, também,
uma famosa escritora: Mary Shelley, a autora de
Frankenstein. Extremamente revolucionário para a
época, Reivindicação dos direitos da mulher foi
traduzido para vários idiomas, se tornou uma
referencia teórica para as precursoras do feminismo
contemporâneo, como Simone de Beauvoir, e uma
leitura essencial para as discussões de
gênero.’Reivindicação dos direitos da mulher resulta
tanto de uma trajetória de lutas militantes de Mary
como de seus enfrentamentos contra a moral
sexista e conservadora da época’, diz Maria Lygia
Quartim de Moraes, que assina o prefácio. Citando
a feminista britânica Sheila Rowbotham, ela
argumenta que Mary, ‘como mulher de razão e
mulher de natureza’, personifica a tensão e as
fissuras do Iluminismo, e que a leitura deste livro –
escrito em linguagem direta e marcante – ‘desperta
um sentimento de admiração por essa jovem
mulher, capaz de superar tantos obstáculos, que
lutou obstinadamente para ser feliz e foi muito além
dos limites que seu tempo permitia’.
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demais livros

A Revolução e o Negro
Marcello Pablito, Daniel Alfonso e
Letícia Parks (org.)
Orelha: Sean Purdy
Quarta capa: Flávio Gomes e
Renata Gonçalves
Páginas: 264
Peso: 348 g
Formato: 21 x 14 x 1,5 cm
Edições Iskra
São Paulo; 2019; 2ª Edição revisada
e ampliada
ISBN: 978-85-9535-154-7

Trazendo textos marxistas clássicos e inéditos em
português, como de Leon Trótski, C. L. R. James e
George Breitman, além de contribuições inéditas
dos organizadores, esse livro procura traçar um
panorama das relação orgânica entre capitalismo e
racismo, mostrando como o preconceito racial tem
sua origem na justificativa do comércio
escravocrata capitalista e discutindo como os
revolucionários encaram as complexas imbricações
da luta antirracista e anticapitalista – partes de um
mesmo combate contra a exploração e a opressão.
Além do debate teórico e programático, o livro traz
também um poderoso retrato das lutas antirracistas
na África do Sul, em que as mulheres negras foram
a linha de frente do combate à política racista de
Estado do apartheid. Também traz um relato vivo
da batalha que deram os oposicionistas de esquerda
no interior do Partido Comunista Sul-Africano para
constituir
uma
política
revolucionária
em
contraposição à burocratização stalinista que se
abatia sobre todas as organizações do movimento
comunista internacional.
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A Precarização Tem Rosto de
Mulher: A luta das trabalhadoras e
trabalhadores terceirizados da USP
Diana Assunção (org.)
Apresentação à 3° edição: Renata
Gonçalves
Apresentação à 2° edição: Jorge
Luiz Souto Maior
Páginas: 224
Peso: 214 g
Formato: 18 x 12 x 1,5 cm
Edições Iskra
São Paulo; 2020; 3ª Edição revisada
e ampliada
ISBN: 978-85-9535-176-9

Livro composto de diversos textos que tratam da
questão do trabalho precário, sobretudo nos
serviços de limpeza, que atingem sobretudo as
mulheres negras em nosso país. O texto principal,
baseado em relato de Silvana Ramos, relata a
experiência da greve das trabalhadoras da empresa
Dima, que prestava serviços de limpeza para a USP,
quando os pagamentos foram suspensos. A autoorganização das trabalhadoras, a luta contra o peso
do machismo e do patriarcado como obstáculo para
a organização política e sindical, a solidariedade de
classe do Sindicato dos Trabalhadores da USP, a
aliança operário-estudantil com os estudantes e o
papel da fusão entre a combatividade operária e a
tradição marxista por meio da militância trotskista
são alguns dos aspectos fundamentais tratados. A
terceira edição ampliada traz ainda textos que
falam das lutas de trabalhadores precarizados na
França e Chile, bem como uma discussão sobre a
questão de como as lutas das mulheres negras
estão umbilicalmente ligadas às lutas da classe
operária no Brasil. A edição conta com as
apresentação de Renata Gonçalves e Jorge Luiz
Souto Maior.
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Estratégia Socialista e Arte Militar
Emilio Albamonte e Matías Maiello
Tradução: Edison Urbano
Páginas: 616
Peso: 748 g
Formato: 23 x 15,5 x 3cm
Edições Iskra
São Paulo; 2020; 1ª Edição
ISBN: 978-85-9535-166-0

Esse livro, escrito por dirigentes do Partido dos
Trabalhadores Socialistas (PTS) argentino, coloca
uma análise extensa e profunda sobre a questão da
revolução proletária e socialista a partir dos
principais debates estratégicos travados ao longo
dos séculos XX e XXI. Tomando as elaborações
teóricas, estratégicas e políticas dos mais
importantes dirigentes revolucionários, como
Lênin, Trótski, Rosa e Gramsci (e em particular a
estratégia-programa da Teoria da Revolução
Permanente), a reflexão apresentada também se
apoia em um sólido estudo das discussões militares
de grandes estrategistas como Carl von Clausewitz
e Hans Delbruck, resgatando a tradição marxista
hoje renegada pela maior parte da esquerda de
construir um pensamento estratégico com o
objetivo de triunfar sobre o capitalismo. Episódios
como o debate no interior da Social- -democracia
alemã, as revoluções do século XX, a guerra fria, as
revoluções chinesa e as estratégias guerrilheiras,
bem como as elaborações de pensadores “pósmarxistas” como Laclau, Mouffe, Foucault e
Agambem são tratados criticamente. Um livro
indispensável para se pensar a estratégia
revolucionária marxista no século XXI.
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O Marxismo de Gramsci
Juan Del Maso
Tradução: Danilo Paris
Prefácio: Fabio Frosini
Páginas: 216
Formato: 18 x 12 x 1,5 cm
Edições iskra
São Paulo; 2019; 1ª Edição
ISBN: 978-85-9535-161-5

Passados mais de 80 anos da morte de Antonio
Gramsci, seus Cadernos do cárcere se
transformaram em uma das principais obras
teóricas do marxismo no século XX. A partir de um
enfoque metodológico que destaca a coerência
interna de seu pensamento, este trabalho
reconstrói algumas de suas principais ideias,
propondo uma releitura da questão da hegemonia
e suas relações com a teoria da revolução
permanente. Escrito com rigor e concisão, O
marxismo de Gramsci é de grande utilidade tanto
para quem acabou de iniciar a leitura do comunista
sardo quanto para os conhecedores de seus
escritos. É, ainda, um livro de interesse para todos
aqueles que querem refletir sobre os caminhos
para a renovação do marxismo revolucionário na
atualidade. O livro tem prefácio de Fabio Frosini,
professor de filosofia da Universidade de Urbino
(Itália) e membro da International Gramsci Society.
Foi escrito por Juan Dal Maso (Buenos Aires, 1977)
que é membro do Partido dos Trabalhadores
Socialistas (PTS) da Argentina. Pesquisa sobre o
pensamento de Gramsci há mais de uma década e é
autor de vários artigos sobre questões levantadas
pela teoria marxista. Depois de O marxismo de
Gramsci (2016), publicou Hegemonía y lucha de
clases. Tres ensayos sobre Trotsky, Gramsci y el
marxismo (2018).
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Lutadoras: História de mulheres
que fizeram história
Andrea D’Atri e Diana Assunção (org.)
Tradução: Lara Zaramella e Mariana
Duarte
Apresentação: Luciana Boiteux
Orelha: Myriam Bregman
Páginas: 336
Formato: 21 x 14 x 2 cm
Edições Iskra
São Paulo; 2018; 2ª Edição
ISBN: 978-85-61474-01-0

Em uma sociedade patriarcal, misógina e machista a
regra é que as histórias das grandes mulheres
sejam apagadas. Ainda mais se se trata de mulheres
revolucionárias, que dedicaram suas vidas a lutar
contra a exploração, a opressão e a degradação das
mulheres e dos trabalhadores. Esse livro se propõe
a resgatar alguns capítulos dessa história que
querem
esconder
de
nós.
Pioneiras,
Internacionalistas,
Rebeldes,
Combativas,
Vermelhas, Indomáveis. Esses são os títulos dos
capítulos do livro que trata desde as heroicas
combatentes da Revolução Francesa e da Comuna
de Paris, como Flora Tristan e Louise Michel,
passando pelas pioneiras revolucionárias marxistas
como Alexandra Kolontai, Clara Zetkin, Rosa
Luxemburgo e Larissa Reisner, abordando também
as oposicionistas que fizeram frente ao stalinismo e
à burguesia imperialista, como Chen Bilan e Genora
Dollinger, e também as mulheres que foram linha
de frente da luta contra o racismo, como Dandara,
Aqualtune, Luísa Mahin e Rosa Parks. As histórias
dessas revolucionárias é a história da luta contra o
machismo e também contra o sistema que o
sustenta, o capitalismo. Nessa segunda edição,
acrescentamos dois anexos. Um sobre o papel das
mulheres no ascenso operário da década de
1970/80 no Brasil, e outro sobre a luta das
mulheres negras contra a escravidão.
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A
Revolução
compilação
Leon Trótski

Espanhola

—

Tradução: André Acier e Leonardo
Rodrigues
Prólogo: Esteban Volkov
Introdução: Antonio Quiozini
Páginas: 392
Formato: 23 x 16 x 2,5 cm
Edições Iskra e CEIP León Trotsky
São Paulo; 2014; 1ª Edição
ISBN: 978-85-61474-12-6

Essa coletânea de textos de Leon Trótski abrange
todo o período de um dos mais importantes e
decisivos processos revolucionários do século XX,
que, ao longo da década de 1930, colocou à prova
todas as grandes correntes do movimento operário.
Trótski, buscando a todo momento influenciar os
rumos do processo, debate as posições de
anarquistas, stalinistas, republicanos burgueses,
PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol,
representante do socialismo reformista) e POUM
(Partido Operário de Unificação Marxista,
organização centrista com importante inserção no
proletariado espanhol). Ao golpe fascista de
Francisco Franco, em 1936, antecedeu a eleição do
governo de Frente Popular, com a participação de
partidos burgueses republicanos e de todas as
organizações de esquerda influentes, que, com sua
política de conciliação de classes, mostraram a
impotência política das direções das massas para
desenvolver o processo revolucionário e barrar o
avanço da extrema-direita. A profundidade e
importância desse processo revolucionário é tão
relevante que Trótski afirmou, na época: “a
Revolução Espanhola têm um enorme significado,
não apenas como acontecimento histórico de
importância capital, mas como escola superior de
estratégia revolucionária. As ideias e os indivíduos
têm sido submetidos a uma verificação
excepcionalmente importante, infalível. Para todo
marxista sério é uma obrigação estudar não
somente os acontecimentos da revolução, mas
também as posições políticas que distintos
agrupamentos e militantes isolados tomaram, em
nosso próprio seio, frente aos acontecimentos
espanhóis”.
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Pão e Rosas – Identidade de
gênero e antagonismo de classe no
capitalismo
Andrea D'Atri
Tradução: Barbara Molnar, Flavia
Toledo e Lara Zaramella
Páginas: 288
Dimensão: 21 × 14 × 1,5 cm
Edições Iskra
São Paulo; 2017; 2ª Edição
ISBN: 978-85-61474-00-3

No livro, D’Atri retoma os grandes acontecimentos
do século XIX e XX para a luta das mulheres e entra
de maneira profunda nos principais debates do
feminismo internacional que percorreram esses
acontecimentos, chegando até os desafios dos dias
de hoje e, armada do marxismo e do materialismo
histórico e dialético, se lança às principais
polêmicas atuais dos movimentos de mulheres e do
feminismo.
A autora busca analisar a constante reinvenção
capitalista em se apropriar e modernizar suas
formas de exploração através da opressão de
gênero. Andrea nos apresenta um panorama
histórico para iluminar as origens da relação
capitalista com o patriarcado e aprofunda conceitos
das relações existentes entre a luta de classes e as
lutas das mulheres, elaborando sobre o início do
movimento político das mulheres com o advento
das revoluções burguesas e o desenvolvimento do
movimento operário, marcos para o surgimento de
uma visão socialista da relação entre gênero e
classe cristalizada nas reflexões de Flora Tristán.
Além disso, a autora apresenta os debates atuais a
partir de uma visão marxista da realidade, e em
diálogo
com
importantes
pensadores
contemporáneos, como Nancy Fraser, Slavoj Zizek
e Judith Butler, e com correntes ideológicas de
nossos dias, ditas pós-modernas, pós-feministas e
pós-marxistas, contra qual a autora nos apresenta
ideias robustas que são fundamentais para guiar as
experiências de luta das mulheres e a estratégia
para derrotar o capitalismo e libertar a humanidade
de toda forma de opressão e exploração.
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Brasil: Ponto de mutação
Edison Urbano (org.)
Páginas: 168
Peso: 160
Formato: 21 x 14 x 1 cm
Edições Iskra
São Paulo; 2019; 1ª Edição
ISBN: 978-85-9535-104-2

Escritos ao calor das eleições presidenciais de 2018
e o ascenso do bolsonarismo ao governo do país,
os textos reunidos nesse livro procuram analisar
diversos aspectos das forças em disputa, das
causas profundas da conformação desse novo
fenômeno social no país, bem como entender
distintos elementos de sua ideologia. Tratando o
bolsonarismo não como um fenômeno isolado, mas
como um ponto distintivo de um processo de “crise
orgânica” - retomando a categoria política
desenvolvida pelo revolucionário Antonio Gramsci
– os autores procuram analisar os desdobramentos
do golpe institucional de 2016, o surgimento de um
“bonapartismo judiciário” como ator político de
fundamental importância frente à crise terminal do
pacto que consolidou o regime político brasileiro a
partir da Constituinte de 1988. Também
fenômenos ligados ao processo eleitoral e
categorias usadas por analistas como a “guerra
híbrida” e as máquinas de “fake news” bolsonaristas
são discutidas criticamente, tal como elementos da
ideologia mobilizada pelo então candidato da
extrema-direita, como o racismo, o machismo, a
LGBTfobia e o conservadorismo sexual e moral. A
tentativa de analisar os processos em movimento e
a partir de suas causas profundas permite que,
mesmo quase um ano e meio após a eleição de
Bolsonaro, não se trate de um livro datado, mas de
uma análise do trecho de um filme que permite
apreender melhor o seu movimento como um todo.
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Escritos Latino-Americanos dá conta de uma parte
expressiva da produção intelectual de Leon Trótski.
Nela, os organizadores levaram em conta não
somente artigos produzidos por Trótski, mas
também cartas e entrevistas.

Escritos latino-americanos
Leon Trótski
Páginas: 309
Dimensão: 21 × 14 × 2 cm
Edições Iskra e CEIP León Trotsky
São Paulo; 2009; 1ª Edição
ISBN: 978-85-61474-02-7
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A crise capitalista e suas formas
Iuri Tonelo
Orelhas: Ricardo Antunes
Prefácio: Plínio de Arruda Sampaio Jr.
Introdução: Juan Chingo
Páginas: 156
Peso: 210 g
Dimensão: 21 × 14 × 1 cm
Edições Iskra
São Paulo; 2019; 1ª Edição
ISBN: 978-85-61474-24 -9

As crises econômicas desde a década de 70 são a
base para a atual crise do sistema capitalista. A
crise que estourou em 2007/2008 escancara as
contradições insolúveis do sistema capitalista em
sua época imperialista, que segundo a formulação
de Lênin, é uma “época de crises, guerras e
revoluções”. Isso se expressou, principalmente,
após décadas de domínio capitalista sem grandes
mobilizações, com as revoluções no mundo árabe
em 2011, as grandes lutas operárias na Grécia, na
França e mesmo no Brasil, nas lutas da juventude
na Espanha, nos Estados Unidos, no Chile e no
Brasil em 2013, e com as lutas das mulheres que se
levantam em todo o mundo, dos negros e LGBTs.
Para Tonelo, a situação atual mostra como o
neoliberalismo, a hiperfinanceirização e os ataques
e flexibilizações ao direitos trabalhistas, a partir dos
anos 80, não foram capazes de resolver a longo
prazo o problema estrutural da economia e do
sistema capitalista. Desencadeando assim uma
crise orgânica, em que os partidos tradicionais se
enfraqueceram e se abriu espaço para a extremadireita representada de diferentes maneiras e em
distintos países por Trump (EUA), Le Pen (França) e
mesmo por Bolsonaro (Brasil). Mas essa crise
orgânica também abriu espaço à esquerda, que
vem sendo majoritariamente ocupada por uma
nova
esquerda
mais
radical,
que
contraditoriamente ainda defende uma perspectiva
reformista.
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ebooks gratuitos

Coronavírus e Marxismo
Danilo Paris
Páginas: 60
São Paulo, 2020; Edição digital

“Coronavírus e marxismo” propõe uma reflexão
marxista sobre a atual crise e pretende ser uma
breve contribuição das Edições ISKRA, uma editora
militante feita por e para trabalhadores, para o
nosso tempo.
A presente coletânea reúne quatro artigos. O
primeiro, de Lewontin e Levins, dois importantes
biólogos estadunidenses, discorre sobre as opções
políticas e metodológicas em relação à
epidemiologia que nos levaram a essa encruzilhada.
O segundo, de Wallace, Liebman, Chaves e Wallace,
analisa os descaminhos globais dos grupos
econômicos estadunidenses e suas conexões com a
origem da pandemia. O terceiro, de Simone
Ishibashi, em diálogo com Foucault, Agamben,
Zizek, Panagiotis, problematiza e debate os
conceitos de “biopolítica” e “biopoder”, que foi
reavivado pela realidade do aprisionamento dos
corpos no interior das casas, pelo silêncio
angustiante das ruas de imensas capitais e,
sobretudo, pela utilização de medidas autoritárias e
repressivas por diversos governantes mundo afora.
O quarto artigo, de Iuri Tonelo, analisa o percurso
do capital e das economias mundiais diante da
pandemia.
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Sobre o pessimismo, o otimismo, o século XX e
muitas outras coisas ficou popularmente conhecido
entre nós pelo título “O otimismo e o pessimismo”
e apenas um pequeno trecho estava disponível em
português. Nesta edição gratuita, que publicamos
em memória do revolucionário russo a 80 anos de
seu assassinato por um agente do stalinismo,
trazemos na íntegra a “carta de uma pessoa
estranha”, escrita por Leon Trótski em 1901, sob o
pseudônimo de “Antid Oto”.

Sobre o pessimismo, o otimismo, o
século XX e muitas outras coisas
Leon Trótski
Tradução: Paula Vaz de Almeida
Páginas: 17
São Paulo; 2020; Edição digital em
memória a Leon Trótski a 80 anos
de seu assassinato.
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Postais com algumas artes do livro “Mulheres
negras e marxismo” elaboradas por Isadora Romera.
@garatujas.isa
Siga a artista no instagram.

