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Apresenta-se, neste espaço, uma lista ampla de periódicos marxistas e de esquerda 

publicados no Brasil. A lista classifica como “antigas” as extintas ou inativas, incluindo desde 

revistas publicadas na primeira metade do século passado, momento de introdução das 

idéias socialistas no país. Como “atuais”, a lista elenca as revistas com edições hoje em 

funcionamento. 

A caracterização como “marxistas e de esquerda” visa um critério mais abrangente, 

pois toda revista marxista é de esquerda, mas nem toda revista de esquerda é marxista. O 

critério, portanto, não é o doutrinário estrito. Mas sim o da relação teoria-prática, ou seja, 

considerar os periódicos que cumpriram um papel de intervenção, influência e formação na 

política e na cultura do pensamento da esquerda socialista no Brasil. Por essa razão, 

embora a maioria dos periódicos seja de cunho teórico, com edição de textos 

argumentativos, constam também os de perfil tipo magazine, que se valem de notas e 

matérias jornalísticas diversas em edições ilustradas. 

Algumas seguem com uma breve sinopse geral, outras apenas com o link, quando 

disponível, para possibilitar o acesso do leitor interessado. Entre parênteses, indicam-se 

suas editoras. Complementarmente, para além do gênero revista, incluem-se duas 

publicações, que são um blog e um jornal, respectivamente Marxismo21 e Le Monde 

Diplomatique Brasil, o primeiro pelo lugar destacado que vem ocupando na divulgação da 

produção cultural e política do marxismo em sua diversidade e, o segundo, por integrar, de 

longe, o maior periódico internacional de esquerda do mundo, com edições mensais em 30 

idiomas que chegam a mais de 50 países. 

Que esta lista sirva para incentivar a leitura, o estudo e mesmo a curiosidade 

intelectual dos que prezam pela unidade entre teoria e prática. No interior dela está 

registrada a maior parte das ideias, debates e eventos que orienta(ra)m a ação dos espíritos 

críticos que perfazem o conjunto da história política e cultural da esquerda brasileira. 

Agradece-se que nomes e dados de periódicos eventualmente não incluídos sejam 

enviados à redação desta publicação.* 

 

Antigas: 

 

Antítese: Marxismo e Cultura Socialista (CEPEC) 



Atenção! (Página Aberta) 

Cadernos do Terceiro Mundo (Terceiro Mundo) 

Divulgação Marxista (Calvino) - 

http://www.marxists.org/portugues/tematica/revistas/divulgacao/index.htm  

Ensaios Ad Hominem (Ad Hominem) 

Estudos Sociais (Vitória) 

Escrita/Ensaio (Escrita) - Ensaio (Ensaio) 

Praga: Revista de Estudos Marxistas (Boitempo) 

Práxis (Projeto Joaquim de Oliveira) 

Práxis: Revista de Filosofia, Política e Cultura (Tchê) 

Problemas: Revista Mensal de Cultura Política (Vitória) 

Revista Brasiliense (Brasiliense) 

 

Revista Civilização Brasileira - Encontros com a Civilização Brasileira (Civilização 

Brasileira) 

Lançada em 1965 e fechada pela ditadura militar em 1968, a RCB foi criada e 

dirigida pelo histórico editor brasileiro Ênio Silveira, e pelo poeta Moacyr Félix. 

Retornando como Encontros... entre os anos 1978 e 1982, a sua grande significação 

político-cultural para a esquerda e na luta contra a ditadura rendeu-lhe vários estudos 

acadêmicos.  

 

Revista Internacional: Problemas da Paz e do Socialismo (Novos Rumos) 

Sem Terra (MST) - http://www.mst.org.br/revista_sem_terra  

Socialismo e Liberdade (Fundação Lauro Campos) - 

http://laurocampos.org.br/secoes/publicacoes/revista-socialismo-e-liberdade/  

Temas de Ciências Humanas (Ciências Humanas) 

Teoria & Política (Brasil Debates) 

 

Atuais: 

 

Aurora Obreira (Barricada Libertária; Annarkio.net) - http://anarkio.net/index.php/rvts  

Cadernos Cemarx (UNICAMP) - http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/cemarx/  

http://www.marxists.org/portugues/tematica/revistas/divulgacao/index.htm
http://www.mst.org.br/revista_sem_terra
http://laurocampos.org.br/secoes/publicacoes/revista-socialismo-e-liberdade/
http://anarkio.net/index.php/rvts
http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/cemarx/


Cadernos de Pesquisa Marxista do Direito (Outras Expressões) - http://cpmd.blog.com/  

Caros Amigos (Caros Amigos) - http://www.carosamigos.com.br/  

Carta Capital (Confiança) - http://www.cartacapital.com.br/  

Ciência & Luta de Classes (CEPPES) - http://inverta.org/ceppes/revista-ciencia-luta-de-

classes  

Contra a Corrente: Revista Marxista de Teoria, Política e História Contemporânea (Centelha 

Cultural) - http://revista-contra-a-corrente.blogspot.com.br/  

 

Crítica Marxista (UNESP) - http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/ 

Lançada em 1994, foi publicada pelas editoras Brasiliense, Xamã, Boitempo, Revan 

e, atualmente, UNESP. Mantém relação com o Centro de Estudos Marxistas do 

IFCH/UNICAMP e assenta a sua pauta nas produções de viés teórico e polêmico no 

campo plural do marxismo. 

 

Dialectus: Marxismo, Teoria Crítica e Filosofia da Educação (UFC) -  

http://www.revistadialectus.ufc.br/index.php/RevistaDialectus/index  

Fórum (Publisher Brasil) - http://www.revistaforum.com.br/  

Germinal: Marxismo e Educação em Debate (UFBA) - 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/index 

 

História & Luta de Classes (Líder) - http://historiaelutadeclasses.wordpress.com/ 

Lançada em 2005, organizada por um grupo de historiadores e cientistas sociais, foi 

antecedida pela criação da Associação para o Desenvolvimento da Imprensa 

Alternativa (ADIA), que lhe dá suporte, e possui sua linha editorial mais centrada no 

campo da História. 

 

Lutas Sociais (NEILS/PUC-SP) - http://www.pucsp.br/neils/revista/ultima_edicao.html 

Lançada em 1996, é produzida pelo Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas 

Sociais, do Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-SP. Enfoca temas críticos 

especialmente nos campos da Sociologia, Ciência Política, Relações Internacionais, 

História e Serviço Social. 

 

Mais-Valia (Týkhe) 

Marx e o Marxismo: Revista do NIEP-Marx (UFF) - 

http://www.marxeomarxismo.uff.br/index.php/MM/index  

http://cpmd.blog.com/
http://www.carosamigos.com.br/
http://www.cartacapital.com.br/
http://inverta.org/ceppes/revista-ciencia-luta-de-classes
http://inverta.org/ceppes/revista-ciencia-luta-de-classes
http://revista-contra-a-corrente.blogspot.com.br/
http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/
http://www.revistadialectus.ufc.br/index.php/RevistaDialectus/index
http://www.revistaforum.com.br/
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/index
http://historiaelutadeclasses.wordpress.com/
http://www.pucsp.br/neils/revista/ultima_edicao.html
http://www.marxeomarxismo.uff.br/index.php/MM/index


 

Margem Esquerda: Ensaios Marxistas (Boitempo) - 

http://www.boitempo.com/revista_margem_esq.php 

Lançada em 2003, é a publicação periódica da Boitempo Editorial e cobre uma ampla 

gama de abordagens no terreno do marxismo, com uma pauta aberta a temáticas 

que vão desde o mundo do trabalho, passando por momentos conjunturais, até os 

enfoques político-culturais. 

 

Marxismo Vivo: Revista de Teoria e Política Internacional (Instituto José Luís e Rosa 

Sundermann) - 

http://www.litci.org/pt/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=36 

Marxismo Revolucionário (LBI-QI) - http://www.lbiqi.org/revista-marxismo-revolucionario  

 

Mouro: Revista Marxista (Ideographos) - http://www.mouro.com.br/ 

Lançada em 2009, é organizada pelo Núcleo de Estudos d’O Capital, de São Paulo. 

Visa análises que contribuam para a compreensão crítica da realidade 

contemporânea segundo as perspectivas marxista e socialista. Possui a 

peculiaridade de ser ilustrada por aquarelas. 

 

Novos Rumos (Instituto Astrogildo Pereira; UNESP) - 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/novosrumos  

Lançada em 1986, é um periódico político-cultural do IAP, pautado na teoria de Marx 

e na busca da emancipação humana. No seu quinto ano ingressou em nova fase 

com um novo projeto gráfico. A partir de 2012, passou a ser editada em colaboração 

com a UNESP. 

 

Novos Temas: Revista de Estudos Sociais e Ciências Humanas (Quarteto; Instituto 

Caio Prado Jr.) - http://institutocaioprado.org.br/icp/?page_id=48  

Lançada em 2009, é vinculada ao Instituto Caio Prado Jr. e segue, em seu nome e 

projeto, a tradição aberta pela extinta revista Temas de Ciências Humanas, inspirada 

na centralidade do trabalho e na renovação crítica da teoria marxista para além da 

estalinização. 

 

Outubro: Revista do Instituto de Estudos Socialistas (Alameda) - 

http://revistaoutubro.com.br/blog/ 

http://www.boitempo.com/revista_margem_esq.php
http://www.litci.org/pt/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=36
http://www.lbiqi.org/revista-marxismo-revolucionario/no-15-dezembro-2013
http://www.mouro.com.br/
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/novosrumos
http://institutocaioprado.org.br/icp/?page_id=48
http://revistaoutubro.com.br/blog/


Lançada em 1998, é uma publicação vinculada ao Instituto de Estudos Socialistas. 

Pauta-se especialmente pelo objetivo de refletir e superar os impasses teóricos que 

bloquearam o desenvolvimento do debate estratégico de cunho socialista no Brasil. 

 

Princípios: Revista Teórica, Política e de Informação (Anita Garibaldi) - 

http://www.revistaprincipios.com.br/principios/  

Rebela: Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos (UFRGS) - 

http://rebela.edugraf.ufsc.br/index.php/pc/index  

Revista Espaço Acadêmico - 

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/index 

Retrato do Brasil (Manifesto) - http://www.oretratodobrasil.com.br/revista/  

Samuel (Última Instância; Alameda) - http://revistasamuel.uol.com.br/  

Serviço Social & Sociedade (Cortez) - 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0101-6628&lng=pt&nrm=is  

Socialismo Libertário (CAB) - http://www.cabn.libertar.org/?p=1255  

Teoria e Debate (Fundação Perseu Abramo) - http://www.teoriaedebate.org.br/  

 

Verinotio: Revista On-line de Filosofia e Ciências Humanas (Coltec/UFMG; GP 

Marxologia/CNPq) - http://www.verinotio.org/ 

Lançada em 2004, de edição eletrônica e articulada pelo Grupo de Pesquisa 

Marxologia, Filosofia e Estudos Confluentes, descende dos projetos editoriais 

anteriores das revistas Escrita/Ensaio e Ensaio, dirigidas por José Chasin e 

inspiradas na ideia do retorno a Marx. 

 

Blog: 

Marxismo21 - http://marxismo21.org/  

 

Jornal: 

Le Monde Diplomatique Brasil (Palavra Livre; Instituto Polis) - 

http://www.diplomatique.org.br/ 

 

 

______ 

* Publicado originalmente na revista Esquerda Petista, São Paulo, n. 1, p. 75-78, maio 2014. 

Disponível em: http://www.calameo.com/read/001810147320dc1f7ac5a. 
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