
Lista dos verbetes

A
abstencionismo (Marcos Del Roio) 
abstração (Fabio Frosini) 
abstração determinada: v. homo oeconomicus. 
Ação Católica (Tommaso La Rocca) 
acaso (Giuseppe Prestipino)
Action Française (Bruno Brunetti) 
adubo da história (Guido Liguori)
Agnelli, Giovanni (Lelio La Porta) 
agnosticismo (Domenico Mezzina)
Alemanha (Elisabetta Gallo)
Alighieri, Dante: v. Dante. 
alta cultura (Costanza Orlandi) 
altos salários (Derek Boothman)
América (Giorgio Baratta)
América do Sul (Giorgio Baratta) 
americanismo (Giorgio Baratta) 
americanismo e fordismo (Giorgio Baratta) 
análise da situação: v. relações de força, 
anarcossindicalismo: v. sindicalismo teórico. 
anarquia (Guido Liguori) 
animalidade e industrialismo (Giorgio Baratta) 
anti-Croce: v. Croce, Benedetto. 
anti-história: v. história, 
antimaquiavelismo: v. maquiavelismo e 

antimaquiavelismo. 
antinacional: v. nacional-popular. 
antiprotecionismo: v. liberismo. 
antissemitismo: v. judeus, 
antropologia: v. filosofia da práxis. 
aparelho hegemônico (Guido Liguori)

apoliticismo/apoliticidade (Jole Silvia Imbornone) 
aporia (Eleonora Forenza) 
arbítrio (Rocco Lacorte) 
arditi (Jole Silvia Imbornone)
Aristóteles (Lelio La Porta) 
armas e religião (Guido Liguori) 
arquitetura (Lea Durante) 
arte (Yuri Brunello) 
arte militar (Silvio Suppa) 
artificial: v. natural-artificial. 
ateísmo (Giovanni Semeraro) 
atualismo (Giuseppe D ’Anna) 
autobiografia (Eleonora Forenza) 
autocrítica (Manuela Ausilio) 
autodidata (Jole Silvia Imbornone) 
autodisciplina: v. disciplina. 
autogoverno (Marcos Del Roio) 
automatismo (Fabio Frosini) 
autoridade (Michele Filippini)

B
Babbitt (Derek Boothman) 
bandidos/banditismo (Antonella Agostino) 
beleza (Marina Paladini Musitelli)
Benda, Julien (Pasquale Voza)
Bergson, Henri (Ludovico De Lutiis)
Bernstein, Eduard (Lelio La Porta) 
biblioteca (Fabio Frosini) 
biênio vermelho: v. Ordine Nuovo (L ’). 
biografia nacional (Jole Silvia Imbornone) 
bloco agrário (Antonella Agostino)
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bloco histórico (Pasquale Voza)
Bodin, Jean (Michele Filippini) 
bom senso (Guido Liguori) 
bonapartismo (Michele Filippini)
Bordiga, Amadeo (Andréa Catone) 
boulangismo (Marcos Del Roio) 
brescianismo (Marina Paladini Musitelli) 
Bronstein: v. Trotski.
Bukharin, Nikolai Ivanovich (Fabio Frosini) 
burguesia (Raul Mordenti) 
burguesia comunal (Jole Silvia Imbornone) 
burguesia rural (Elisabetta Gallo) 
burocracia (Michele Filippini)

C
cadornismo (Manuela Ausilio)
Calogero, Guido: v. atualismo. 
calvinismo (Fabio Frosini) 
camorra: v. máfia e camorra. 
campo: v. cidade-campo. 
camponeses (Elisabetta Gallo) 
canibalismo (Raffaele Cavalluzzi) 
canto X  do Inferno: v. Dante. 
capitalismo (Andréa Catone) 
capitalismo de Estado (Guido Liguori) 
caporalismo (Michele Filippini)
Caporetto (Marcos Del Roio) 
cárcere ou prisão (Jole Silvia Imbornone) 
Carducci, Giosue (Marina Paladini Musitelli) 
casamata: v. trincheiras, fortalezas e casamatas. 
catarse (Carlos Nelson Coutinho) 
catástrofe/catastrófico (Eleonora Forenza) 
catastrofismo: v. catástrofe/catastrófico. 
católicos (Raffaele Cavalluzzi)
Cattaneo, Cario (Pasquale Voza) 
causalidade (Giuseppe Prestipino)
Cavour, Camillo Benso, conde de (Silvio Suppa) 
cem cidades (Elisabetta Gallo) 
centralismo (Giuseppe Cospito) 
centralismo burocrático: v. centralismo. 
centralismo democrático: v. centralismo. 
centralismo orgânico: v. centralismo. 
certo (Giuseppe Prestipino)
César, Caio Júlio (Jole Silvia Imbornone) 
cesarismo (Guido Liguori) 
ceticismo (Manuela Ausilio)

chefe/líder (Marcos Del Roio)
China (Derek Boothman)
cidade-campo (Elisabetta Gallo)
cidade do silêncio: v. cem cidades.
ciência (Derek Boothman)
ciência da política (Carlos Nelson Coutinho)
cinema (Raffaele Cavalluzzi)
classe/classes (Raul Mordenti)
classe dirigente (Michele Filippini)
classe média (Raul Mordenti)
classe operária (Raul Mordenti)
classe política (Michele Filippini)
classe subalterna: v. subalterno/subalternos.
classe urbana (Raul Mordenti)
clássico (Fabio Frosini)
clérigos (Laura Mitarotondo)
clero (Giovanni Semeraro)
coerção (Lelio La Porta)
coerência/coerente (Peter Thomas)
coletivismo: v. individualismo.
colonialismo (Renato Caputo)
colônias (Renato Caputo)
comparação elíptica (Fabio Frosini)
composição demográfica (Giuseppe Prestipino)
compromisso (Guido Liguori)
comunas medievais (Jole Silvia Imbornone)
comunismo: v. sociedade regulada.
concepção do mundo (Guido Liguori)
Concordata (Tommaso La Rocca)
conexão de problemas (Eleonora Forenza)
conformismo (Guido Liguori)
conjuntura (Fabio Frosini)
consciência (Rocco Lacorte)
Conselhos de Fábrica: v. Ordine Nuovo (L’). 
conselhismo: v. Ordine Nuovo (£')• 
consenso (Lelio La Porta) 
constitucionalismo (Michele Filippini) 
Constituição (Michele Filippini)
Constituinte (Giuseppe Cospito) 
consumo (Vito Santoro) 
conteúdo: v. forma-conteúdo. 
contradição (Giuseppe Prestipino) 
Contrarreforma (Roberto Dainotto) 
corporativismo (Alessio Gagliardi)
Corradini, Enrico (Manuela Ausilio) 
corrupção (Michele Filippini)
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cosmopolitismo (Lea Durante)
crenças populares (Giovanni Mimmo Boninelli)
criação: v. destruiçáo-criação.
criança (Valéria Leo)
criatividade/criativo (Fabio Frosini)
crise (Fabio Frosini)
crise de 1929: v. crise.
crise de autoridade (Michele Filippini)
crise de hegemonia: v. crise de autoridade.
crise orgânica (Lelio La Porta)
Crispi, Francesco (Silvio Suppa) 
cristianismo (Tommaso La Rocca) 
crítica/crítico (Fabio Frosini)
Croce, Benedetto (Giuseppe Cacciatore) 
cultura (Giorgio Baratta) 
cultura alta: v. alta cultura, 
cultura europeia: v. Europa.
cultura francesa/cultura italiana (Jole Silvia Imbornone) 
cultura mundial (Giorgio Baratta) 
cultura popular (Costanza Orlandi)
Cuoco, Vincenzo: v. revolução passiva.
Cuvier, Georges (Joseph A. Buttigieg)

D
D ’Annunzio, Gabriele (Guido Liguori)
Dante (Daniele Maria Pegorari)
De Man, Henri (Domenico Mezzina)
De Sanctis, Francesco (Marina Paladini Musitelli) 
demagogia (Michele Filippini) 
democracia (Guido Liguori) 
desagregado/desagregaçáo (Giuseppe Prestipino) 
desemprego (Lelio La Porta) 
desinteresse/desinteressado (Valéria Leo) 
destruiçáo-criação (Manuela Ausilio) 
determinismo (Giuseppe Prestipino)
Deus (Vincenzo Robles)
deus oculto (Giuseppe Prestipino)
dever ser (Cláudio Bazzocchi)
devir (Ludovico De Lutiis)
dialética (Giuseppe Prestipino)
dialeto (Alessandra Carlucci)
diplomacia (Lelio La Porta)
direçáo (Michele Filippini)
direita: v. esquerda-direita.
direito (Michele Filippini)
direito natural (Carlos Nelson Coutinho)

direitos e deveres (Fabio Frosini) 
dirigentes-dirigidos (Giuseppe Cospito) 
dirigidos: v. dirigentes-dirigidos. 
disciplina (Lelio La Porta) 
ditadura (Lelio La Porta) 
dívida pública (Vito Santoro)
Divina comédia: v. Dante. 
divisão dos poderes (Michele Filippini) 
divulgação (Rocco Lacorte) 
doença (Jole Silvia Imbornone) 
dois mundos (Jole Silvia Imbornone) 
dominicanos (Ludovico De Lutiis) 
domínio (Lelio La Porta) 
drama (Yuri Brunello) 
dumping (Vito Santoro)

E
economia (Fabio Frosini) 
economia direta: v. economia programática. 
economia planificada: v. economia programática. 
economia programática (Fabio Frosini) 
economia regulada: v. economia programática. 
economicismo: v. economismo. 
econômico-corporativo (Giuseppe Cospito) 
economismo (Fabio Frosini) 
educação (Chiara Meta)
Einaudi, Luigi (Fabio Frosini) 
eleições (Renato Caputo) 
elite/elitismo (Michele Filippini) 
emigração (Antonella Agostino) 
empirismo (Lelio La Porta) 
empresário (Jole Silvia Imbornone)
Engels, Friedrich (Guido Liguori)
Ensaio popular: v. Bukharin. 
época (Michele Filippini)
Erasmo de Roterdã, Desidério (Fabio Frosini) 
erro (Fabio Frosini) 
escola (Chiara Meta)
Escolástica (Lelio La Porta) 
escravidão (Lelio La Porta)
Espanha (Elisabetta Gallo) 
especialismo (Michele Filippini) 
especialista + político (Lelio La Porta) 
esperanto (Peter Ives)
espírito/espiritualismo (Giuseppe Prestipino) 
espírito de cisão (Rocco Lacorte)



22 | Dicionário gramsciano

espírito popular criativo (Giorgio Baratta) 
espontaneidade (Marcos Del Roio) 
espontaneísmo (Marcos Del Roio) 
esporte (Guido Liguori) 
esquerda-direita (Giuseppe Prestipino)
Estado (Guido Liguori)
Estado ampliado: v. Estado.
Estado ético (Guido Liguori)
Estado guarda-noturno (Guido Liguori)
Estado integral: v. Estado.
Estados Unidos (Derek Boothman) 
estatística (Derek Boothman) 
estatolatria (Guido Liguori) 
estética (Pasquale Voza) 
estrutura (Giuseppe Cospito) 
estrutura ideológica (Guido Liguori) 
estudo (Valéria Leo) 
estudo das fontes (Fabio Frosini) 
ética (Giuseppe Prestipino) 
ético-político (Guido Liguori)
Europa (Giorgio Baratta) 
evolucionismo (Lelio La Porta) 
executivo: v. legislativo-executivo. 
exército (Michele Filippini) 
extinção do Estado: v. sociedade regulada.

F
família (Valéria Leo) 
fantasia (Antonella Agostino) 
fascismo (Cario Spagnolo) 
fatalismo (Guido Liguori) 
fé (Fabio Frosini) 
federalismo (Michele Filippini) 
feminismo (Lea Durante)
Ferrari, Giuseppe (Pasquale Voza) 
fetichismo: v. abstração, 
feudalismo: v. Idade Média.
Feuerbach, Ludwig (Andréa Catone) 
filhotes do padre Bresciani: v. brescianismo 
filologia e filologia vivente (Ludovico De Lutiis) 
filosofia (Fabio Frosini) 
filosofia clássica alemá (Fabio Frosini) 
filosofia da práxis (Roberto Dainotto) 
filosofia especulativa (Peter Thomas) 
filósofo e filósofo democrático (Peter Thomas) 
fins: v. meios e fins.

física e química (Derek Boothman) 
fisiocratas (Jole Silvia Imbornone) 
folclore/folklore (Giovanni Mimmo Boninelli) 
força (Michele Filippini) 
forças urbanas: v. classe urbana. 
fordismo (Giorgio Baratta) 
forma-conteúdo (Pasquale Voza) 
formação do homem (Giorgio Baratta) 
fortalezas e casamatas: v. trincheiras, fortalezas e 

casamatas.
Fortunato, Giustino (Daniele Maria Pegorari) 
Foscolo, Ugo (Domenico Mezzina)
Fovel, Nino Massimo (Alessio Gagliardi) 
franciscanos (Ludovico De Lutiis)
França (Elisabetta Gallo) 
frente ideológica (Guido Liguori) 
frente político-militar (Guido Liguori) 
frente única (Peter Thomas)
Freud, Sigmund (Livio Boni) 
funcionário (Michele Filippini) 
fü r ewig (Eleonora Forenza) 
fura-greve (Vito Santoro) 
futurismo (Marina Paladini Musitelli)

G
Gandhi, Mohandas Karamchand: v. pacifismo. 
Garibaldi, Giuseppe (Vito Santoro) 
gênero humano (Lelio La Porta) 
gênio (Jole Silvia Imbornone)
Gentile, Giovanni (Giuseppe DAnna) 
geografia (Derek Boothman)
Gioberti, Vincenzo (Roberto Finelli)
Giolitti, Giovanni (Marcos Del Roio)
Giulia (Lea Durante) 
glotologia: v. linguística.
Gobetti, Piero (Lelio La Porta)
Goethe, Johann Wolfgang von (Yuri Brunello) 
gorila amestrado (Giorgio Baratta) 
governados-governantes (Michele Filippini) 
governo (Silvio Suppa) 
gramática (Peter Ives)
Grande Guerra (Vito Santoro) 
grande política/pequena política (Carlos Nelson 

Coutinho)
Grécia (Derek Boothman) 
grego: v. latim e grego.
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greve (Guido Liguori) 
grupo social (Raul Mordenti) 
guerra (Roberto Ciccarelli)
guerra de guerrilha/guerra partisan (Roberto Ciccarelli) 
guerra de movimento (Roberto Ciccarelli) 
guerra de posiçáo (Roberto Ciccarelli) 
guerras de independência (Vito Santoro)
Guicciardini, Francesco (Laura Mitarotondo)

H
Hegel, Georg Wilhelm Fredrich (Roberto Finelli)
hegelianismo napolitano (Giuseppe D ’Anna)
hegemonia (Giuseppe Cospito)
herança do passado (Jole Silvia Imbornone)
heresias/heréticos (Raffaele Cavalluzzi)
história (Fabio Frosini)
história de partido (Lelio La Porta)
história ético-política (Pasquale Voza)
história predeterminada (Peter Thomas)
historicismo (Giuseppe Cacciatore)
historicismo absoluto: v. historicismo.
hitlerismo (Vito Santoro)
homem (Fabio Frosini)
homem coletivo (Rocco Lacorte)
homem do Renascimento (Laura Mitarotondo)
homem-massa (Giorgio Baratta)
homo oeconomicus (Fabio Frosini)
humanismo absoluto (Fabio Frosini)
Humanismo e novo humanismo (Laura Mitarotondo) 
humildes (Marcus Green)

I
Ibsen, Henrik (Yuri Brunello)
Idade Média (Jole Silvia Imbornone) 
idealismo (Giuseppe Prestipino) 
idéias (Fabio Frosini) 
ideologia (Guido Liguori) 
ídolos (Antonella Agostino)
Igreja católica (Tommaso La Rocca)
Ilitch: v. Lenin.
Iluminismo (Paolo Quintili) 
imaginação (Jole Silvia Imbornone) 
imanência (Fabio Frosini) 
imigração (Giuseppe Prestipino) 
imperativo categórico (Cláudio Bazzocchi) 
imperialismo (Renato Caputo)

Império Romano (Jole Silvia Imbornone) 
inaudito (Pasquale Voza) 
incesto (Livio Boni) 
índia (Derek Boothman) 
individual: v. indivíduo. 
individualismo (Fabio Frosini) 
indivíduo (Fabio Frosini) 
industrialismo (Elisabetta Gallo)
Inglaterra (Derek Boothman) 
inimigo (Fabio Frosini) 
inorgânico (Giuseppe Prestipino) 
integralistas (Domenico Mezzina) 
intelectuais (Pasquale Voza) 
intelectuais italianos (Pasquale Voza) 
intelectuais orgânicos (Pasquale Voza) 
intelectuais tradicionais (Pasquale Voza) 
internacional/internacionalismo (Renato Caputo) 
intransigência-tolerância (Manuela Ausilio) 
inversão (Giuseppe Prestipino) 
ironia (Pasquale Voza) 
islamismo (Derek Boothman)
Itália (Giovanni Mimmo Boninelli) 
italianos (Domenico Mezzina)
Iulca ou Julca: v. Giulia.

J
jacobinismo (Rita Mediei)
Japão (Derek Boothman) 
jazz (Alessandro Errico) 
jesuítas (Giovanni Semeraro) 
jornalismo (Guido Liguori) 
judeus (Enzo Traverso)

K
Kant, Immanuel (Roberto Finelli)

L
Labriola, Antonio (Fabio Frosini) 
laicismo (Manuela Ausilio) 
laicos (Ludovico De Lutiis)
Lao-Tse (Derek Boothman) 
latim (Alessandro Carlucci) 
latim e grego (Alessandro Carlucci) 
legislativo-executivo (Lelio La Porta) 
leis de tendência (Fabio Frosini)
Lenin, Vladimir Ilitch Ulianov (Fabio Frosini)
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Leonardo da Vinci (Marco Versiero)
Leopardi, Giacomo (Lelio La Porta)
liberais/liberalismo (Marcos Del Roio)
liberdade (Rocco Lacorte)
liberismo (Andréa Catone)
libertinismo (Lea Durante)
líder carismático (Michele Filippini)
limite (Valéria Leo)
língua (Derek Boothman)
linguagem (Derek Boothman)
linguística (Derek Boothman)
literatura artística (Marina Paladini Musitelli)
literatura de folhetim (Bruno Brunetti)
literatura policial ou de terror (Bruno Brunetti)
literatura popular (Marina Paladini Musitelli)
livre-cambismo (Andréa Catone)
lógica: v. abstração e técnica do pensar.
Loria, Achille (Jole Silvia Imbornone) 
lorianismo/lorianos (Jole Silvia Imbornone) 
lorismo: v. lorianismo/lorianos. 
loteria (Giovanni Mimmo Boninelli) 
lucro: v. queda tendencial da taxa de lucro.
Lukács, Gyõrgy (Carlos Nelson Coutinho) 
luta de gerações (Guido Liguori)
Lutero, Martin (Fabio Frosini)
Luxemburgo, Rosa (Andréa Catone)

M
maçonaria (Guido Liguori) 
mãe (Valéria Leo)
máfia e camorra (Jole Silvia Imbornone) 
mais-valor (Giuseppe Prestipino) 
mal menor (Guido Liguori)
Manzoni, Alessandra (Domenico Mezzina)
Maquiavel, Nicolau (Lelio La Porta) 
maquiavelismo e antimaquiavelismo (Laura 

Mitarotondo)
máquina (Antonella Agostino)
Marx, Karl (Fabio Frosini) 
marxismo (Giuseppe Prestipino) 
massa/massas (Renato Caputo) 
matemática (Derek Boothman) 
matéria (Giuseppe Prestipino)
materialismo e materialismo vulgar (Giuseppe Prestipino) 
materialismo histórico (Giuseppe Prestipino)
Mathiez, Albert (Pasquale Voza)

Maurras, Charles: v. Action Française.
Mazzini, Giuseppe (Pasquale Voza) 
meaçáo (Antonella Agostino) 
mecanicismo (Michele Filippini)
Meccano (Giorgio Baratta) 
meios e fins (Giuseppe Cospito) 
melodrama (Marina Paladini Musitelli) 
mercado determinado (Fabio Frosini) 
mercadoria (Lelio La Porta) 
mercantilismo (Lelio La Porta) 
metafísica (Peter Thomas) 
metáfora (Peter Ives)
metódico/metodológico (Giuseppe Prestipino) 
metodologia (Fabio Frosini)
Mezzogiorno (Antonella Agostino)
Michels, Robert (Michele Filippini)
Milão (Elisabetta Gallo)
Missiroli, Mario (Vito Santoro) 
mistério de Nápoles: v. Nápoles. 
mito (Guido Liguori) 
moderados (Pasquale Voza) 
modernismo (Vincenzo Robles) 
moderno (Giuseppe Prestipino) 
moderno Príncipe (Lelio La Porta) 
molecular (Eleonora Forenza) 
monarquia (Guido Liguori)
Mondolfo, Rodolfo (Guido Liguori) 
moral (Giuseppe Prestipino) 
morboso (Pasquale Voza) 
morte (Jole Silvia Imbornone)
Mosca, Gaetano (Michele Filippini) 
mosca-varejeira (Vito Santoro) 
mulher (Lea Durante) 
multidão/multidões (Eleonora Forenza) 
mundo (Giorgio Baratta) 
música (Alessandra Errico)

N
nação (Fabio Frosini) 
nacional: v. nacional-popular. 
nacional-internacional: v. nação. 
nacional-popular (Lea Durante) 
nacionalismo (Manuela Ausilio)
Nápoles (Giovanni Mimmo Boninelli) 
natural-artificial (Renato Caputo) 
naturalismo (Marina Paladini Musitelli)
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natureza (Manuela Ausilio) 
natureza humana: v. homem. 
náufrago (Eleonora Forenza) 
necessidade (Fabio Frosini) 
neoidealismo: v. Croce.
Norte-Sul (Elisabetta Gallo) 
novo (Pasquale Voza) 
númeno (Cláudio Bazzocchi)

0
objetividade (Giuseppe Prestipino) 
objetividade do real: v. objetividade. 
opinião pública (Lelio La Porta) 
ópio (Eleonora Forenza) 
oposição (Lelio La Porta) 
oratória (Fabio Frosini) 
orçamento estatal (Vito Santoro) 
Ordine Nuovo (L’) (Guido Liguori) 
orgânico (Giuseppe Prestipino) 
organismo (Fabio Frosini) 
organização (Giuseppe Prestipino) 
Oriani, Alfredo (Vito Santoro) 
Oriente-Ocidente (Silvio Suppa) 
original (Fabio Frosini) 
ortodoxia (Fabio Frosini) 
otimismo (Lelio La Porta)

P
pacifismo (Renato Caputo) 
pai (Valéria Leo) 
paixão (Eleonora Forenza) 
papa/papado (Vincenzo Robles) 
papa laico: v. Croce.
Papini, Giovanni: v. Voce {La). 
parasitismo (Vito Santoro)
Pareto, Vilfredo (Michele Filippini) 
parlamentarismo: v. parlamento. 
parlamentarismo negro (Lelio La Porta) 
parlamento (Silvio Suppa) 
particular (Laura Mitarotondo) 
partido (Michele Filippini)
Partido Comunista (Guido Liguori) 
Partido da Ação (Pasquale Voza)
Partido Popular (Marcos Del Roio) 
Partido Socialista: v. socialistas.
Pascal, Blaise (Lelio La Porta)

Pascoli, Giovanni (Antonella Agostino)
passado e presente (Fabio Frosini)
passividade (Giuseppe Cospito)
pátria (Manuela Ausilio)
pedagogia (Giovanni Semeraro)
pedantismo (Jole Silvia Imbornone)
pequena burguesia (Elisabetta Gallo)
pequena política: v. grande política/pequena política.
personalidade (Chiara Meta)
pessimismo (Lelio La Porta)
pessoa (Rocco Lacorte)
Piemonte (Raffaele Cavalluzzi)
Pirandello, Luigi (Yuri Brunello)
Pisacane, Cario (Raffaele Cavalluzzi) 
plutocracia (Lelio La Porta) 
poder (Michele Filippini) 
poesia (Pasquale Voza) 
polêmica (Lelio La Porta) 
polícia (Guido Liguori) 
política (Silvio Suppa) 
política externa (Roberto Ciccarelli) 
política interna (Roberto Ciccarelli) 
política internacional (Roberto Ciccarelli) 
popular (Marina Paladini Musitelli) 
popular-nacional: v. nacional-popular. 
populismo (Domenico Mezzina) 
pós-guerra (Guido Liguori) 
positivismo (Pasquale Voza) 
povo (Lea Durante) 
povo-nação (Lea Durante) 
pragmatismo (Chiara Meta) 
prática: v. unidade de teoria-prática. 
práxis: v. filosofia da práxis.
Prefácio de 59 (Fabio Frosini) 
presente: v. passado e presente. 
prestígio (Peter Ives) 
previsão (Peter Thomas) 
previsibilidade: v. previsão.
Prezzolini, Giuseppe (Lelio La Porta) 
prisão: v. cárcere ou prisão. 
progresso (Ludovico De Lutiis) 
proibicionismo (Derek Boothman) 
proletariado: v. classe operária. 
propaganda (Manuela Ausilio) 
propriedade (Vito Santoro) 
prostituição (Livio Boni)
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protecionismo: v. liberismo.
Proudhon, Pierre-Joseph (Fabio Frosini) 
provérbios (Giovanni Mimmo Boninelli) 
província/provincianismo (Fabio Frosini) 
psicanálise (Livio Boni) 
psicologia (Livio Boni) 
público (Lelio La Porta)

Q
quantidade-qualidade (Giuseppe Prestipino)
Quarantotto (Andréa Catone)
queda tendencial da taxa de lucro (Fabio Frosini)
questão agrária (Emanuele Bernardi)
questão dos jovens (Giuseppe Prestipino)
questão meridional (Lea Durante)
questão nacional (Vito Santoro)
questão política dos intelectuais: v. intelectuais.
questão sexual (Livio Boni)
questão vaticana (Tommaso La Rocca)
química: v. física e química.

R
rabo do diabo: v. América do Sul. 
racional: v. real-racional. 
racionalismo (Lelio La Porta) 
racismo (Manuela Ausilio) 
real-racional (Giuseppe Prestipino) 
realidade do mundo externo: v. númeno. 
realismo greco-cristão (Jole Silvia Imbornone) 
realismo histórico e político (Giuseppe Cospito) 
referendum (Lelio La Porta)
Reforma (Fabio Frosini)
reforma econômica (Giuseppe Prestipino)
reforma intelectual e moral (Fabio Frosini)
reformismo (Lelio La Porta)
regularidade (Fabio Frosini)
relações de força (Carlos Nelson Coutinho)
relativismo (Lelio La Porta)
religião (Tommaso La Rocca)
Renascimento (Roberto Dainotto)
representados-representantes (Giuseppe Cospito)
restauração (Luigi Masella)
retórica (Fabio Frosini)
revisionismo (Lelio La Porta)
revolução (Lelio La Porta)
Revolução Francesa (Lelio La Porta)

revolução passiva (Pasquale Voza) 
revolução permanente (Roberto Ciccarelli) 
revolução-restauração: v. revolução passiva. 
revolucionário (Michele Filippini)
Ricardo, David (Fabio Frosini)
Risorgimento (Pasquale Voza)
ritmo de pensamento (Eleonora Forenza)
robinsonada (Lelio La Porta)
Roma (Andréa Catone)
romance de folhetim: v. literatura de folhetim.
Romantismo italiano (Domenico Mezzina)
Rotary Club (Derek Boothman)
Rousseau, Jean-Jacques (Carlos Nelson Coutinho) 
Rússia (Elisabetta Gallo)

S
Sacro Império Romano (Jole Silvia Imbornone) 
salário (Vito Santoro)
Salvemini, Gaetano (Marcos Del Roio)
São Januário (Giovanni Mimmo Boninelli) 
sarcasmo (Marina Paladini Musitelli) 
Sardenha/sardos (Domenico Mezzina)
Savonarola, Girolamo (Raffaele Cavalluzzi) 
senso comum (Guido Liguori)
Sicília/sicilianos (Jole Silvia Imbornone) 
simples (Marcus Green) 
sindicalismo/sindicatos (Vito Santoro) 
sindicalismo teórico (Fabio Frosini) 
situação: v. relações de força. 
socialismo (Andréa Catone) 
socialistas (Silvio Suppa) 
sociedade civil (Jacques Texier) 
sociedade comunista: v. sociedade regulada. 
sociedade política (Guido Liguori) 
sociedade regulada (Guido Liguori) 
sociologia (Michele Filippini) 
solipsismo/solipsista (Fabio Frosini)
Sorel, Georges (Guido Liguori)
Spaventa, Bertrando (Roberto Finelli)
Spirito, Ugo (Roberto Finelli)
Sraffa, Piero (Fabio Frosini)
Stalin Qoseph Vissarionovitch) (Andréa Catone) 
subalterno/subalternos (Joseph A. Buttigieg) 
subjetivo/subjetivismo/subjetividade (Giuseppe 

Cacciatore)
subversivismo (Michele Filippini)
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sufrágio universal (Lelio La Porta)
Sul: v. Norte-Sul.
superestrutura/superestruturas (Giuseppe Cospito) 
super-homem (Lelio La Porta) 
Super-regionalismo-Supercosmopolitismo (Domenico 

Mezzina)
supremacia (Giuseppe Cospito)

T
Tania (Lea Durante)
Tatiana: v. Tania.
taxa de lucro: v. queda tendencial da taxa de lucro.
taylorismo (Giorgio Baratta)
teatro (Yuri Brunello)
técnica (Derek Boothman)
técnica do pensar (Chiara Meta)
técnicas militares (Roberto Ciccarelli)
teleologia (Giuseppe Prestipino)
teologia (Giovanni Semeraro)
teoria-prdtica: v. unidade de teoria-prática.
teratologia (Eleonora Forenza)
tipo social (Michele Filippini)
tirania da maioria (Laura Mitarotondo)
títulos de Estado (Vito Santoro)
tolerância: v. intransigência-tolerância.
Tolstói, Liev Nikoláievitch (Jole Silvia Imbornone)
totalitário (Renato Caputo)
trabalhador coletivo (Fabio Frosini)
trabalho (Fabio Frosini)
tradição (Giuseppe Prestipino)
tradução (Derek Boothman)
tradutibilidade (Derek Boothman)
transformismo (Raffaele Cavalluzzi)
três fontes do marxismo (Giuseppe Prestipino)
trincheiras, fortalezas e casamatas (Roberto Ciccarelli)
Trotski (Liev Davidovitch Bronstein) (Andréa Catone)
turismo (Fabio Frosini)

Turquia (Derek Boothman)

U
última instância: v. estrutura. 
unidade de teoria-prática (Fabio Frosini) 
unificação cultural (Rocco Lacorte) 
universal (Giuseppe Cacciatore) 
universidade (Derek Boothman)
URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

(Andréa Catone)
Ustica (Jole Silvia Imbornone) 
utopia (Fabio Frosini)

V
vaidade de partido (Lelio La Porta)
Valentino (Cesare Borgia) (Laura Mitarotondo) 
valor, teoria do: v. economia. 
veleidade (Michele Filippini) 
verdade (Rocco Lacorte) 
verdadeiro (Rocco Lacorte)
Verdi, Giuseppe (Pasquale Voza)
Verga, Giovanni (Domenico Mezzina) 
verismo (Marina Paladini Musitelli)
Vico, Giambattista (Fabio Frosini) 
visão do mundo: v. concepção do mundo.
Voce {La) (Jole Silvia Imbornone)
Volpicelli, Arnaldo (Alessio Gagliardi) 
voluntários (Lelio La Porta) 
voluntarismo (Marcos Del Roio) 
vontade (Fabio Frosini) 
vontade coletiva (Carlos Nelson Coutinho)

W
Weber, Max (Michele Filippini)

X
xenomania (Jole Silvia Imbornone)


