
N º      Lote                  Autor                                                           Título                                                                  Local            Editora              Ano        Língua           Autogra-       Dedica-   Anota-  
                                                                                                                                                                                                                                fado          tória        ções  

Livros - Acervo de Luiz Paulo de Pilla Vares
organização: Malu Pinto e Indiara  dos Santos - janeiro/ 2009

Nº   Lote                  Autor                                                           Título                                                                  Local            Editora              Ano        Língua           Autogra-       Dedica-   Anota-  
                                                                                                                                                                                                                                fado          tória        ções  

    1         1     hobsbawm, eric j.                             história do marxismo - 1 - o marxismo no tempo de marx                                brasil        paz e terra           1980      português         Não           Não            Sim  
    2         1     hobsbawm, eric j.                             história do marxismo - 2 - o marxismo na época da segunda                            brasil        paz e terra           1982      português         Não           Não            Sim  
                                                              internacional- primeira parte  
    3         1     hobsbawm, eric j.                             história do marxismo - 3 - o marxismo na época da segunda                            brasil        paz e terra           1984      português         Não           Não            Sim  
                                                              internacional- segunda parte  
    4         1     hobsbawm, eric j.                             história do marxismo - 4 - o marxismo na época da segunda                            brasil        paz e terra           1984      português         Não           Não            Sim  
                                                              internacional- terceira parte  
    5         1     hobsbawm, eric j.                             história do marxismo - 5 - o marxismo na época da terceira                             brasil        paz e terra           1985      português         Não           Não            Sim  
                                                              internacional- a revolução de outubro - o austromarxismo  
    6         1     hobsbawm, eric j.                             história do marxismo - 6 - o marxismo na época da terceira                             brasil        paz e terra           1985      português         Não           Não            Sim  
                                                              internacional- da internacional comunista de 1919 às frentes populares  
    7         1     hobsbawm, eric j.                             história do marxismo - 7 - o marxismo na época da terceira                             brasil        paz e terra           1986      português         Não           Não            Sim  
                                                              internacional- a urss da construção do socialismo ao stalinismo  
    8         1     hobsbawm, eric j.                             história do marxismo - 8 - o marxismo na época da terceira                             brasil        paz e terra           1987      português         Não           Não            Sim  
                                                              internacional- o novo capitalismo, o imperialismo, o terceiro mundo  
    9         1     hobsbawm, eric j.                             história do marxismo - 9 - o marxismo na época da terceira                             brasil        paz e terra           1987      português         Não           Não            Sim  
                                                              internacional- problemas da cultura e da ideologia  
   10        1     hobsbawm, eric j.                             história do marxismo - 10 - o marxismo na época da terceira                            brasil        paz e terra           1987      português         Não           Não            Sim  
                                                              internacional- de gramsci à crise do stalinismo  
   11        1     hobsbawm, eric j.                             história do marxismo - 11 - o marxismo hoje - primeira parte                            brasil        paz e terra           1989      português         Não           Não            Sim  
   12        1     hobsbawm, eric j.                             história do marxismo - 12 - o marxismo hoje - segunda parte                           brasil        paz e terra           1989      português         Não           Não            Sim  
   13        2     hobsbawm, eric j.                             o novo século - entrevista a antonio polito                                                   brasil        cia das letras        2000      português         Não           Não            Sim  
   14        1     hobsbawm, eric j.                             tempos interessantes uma vida no século xx                                                brasil        cia das letras        2002      português         Não           Não           Não  
   15        1     kolakowski, leszek                            las principales corrientes del marxismo - 1.   Os fundadores                            espanha      alianza                1980      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universidad  
   16        1     kolakowski, leszek                            las principales corrientes del marxismo - 2- la edad de oro                            espanha      alianza                1985      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universidad  
   17        1     kolakowski, leszek                            las principales corrientes del marxismo - 3 - la crisis                                    espanha      alianza                1985      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universidad  
   18        1     weill, claudie                                   marxistes russes et social-démocratie allemande 1898-1904                            paris        françois               1977       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
   19        1     thompson, edward p.                         a formação da classe operária inglesa - 1 - a árvore da liberdade                      brasil        paz e terra           1987      português         Não           Não           Não  
   20        1     thompson, edward p.                         a formação da classe operária - 2 - a maldição de adão                                  brasil        paz e terra           1987      português         Não           Não           Não  
   21        1     thompson, edward p.                         a formação da classe operária - 3 - a força dos trabalhadores                          brasil        paz e terra           1987      português         Não           Não           Não  
   22        1     hobsbawm, eric j.                             os trabalhadores estudo sobre a história do operariado                                  brasil        paz e terra           1981      português         Não           Não           Não  
   23        2     hobsbawm, eric j.                             revolucionários                                                                                     brasil        paz e terra           1982      português         Não           Não            Sim  
   24        1     hobsbawm, eric j.                             mundo do trabalho                                                                                brasil        paz e terra           1987      português         Não           Não           Não  
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   25        1     junior barrington, moore                     injustiça as bases sociais da obediência e da revolta                                     brasil        editora                1987      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasiliense  
   26        1     lichtheim, george                             breve historia del socialismo                                                                  espanha      alianza                1979      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editorial  
   27        1     carr, edward hallett                           what is history?                                                                                  inglaterra     pelican book         1967        inglês            Não           Não           Não  
   28        1     abendroth, wolfgang                         histoire du mouvement ouvrier em europe                                                  frança       françois               1967       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
   29        1     hobsbawm, eric j.                             estratégias para uma esquerda racional escritos políticos 1977-1988                 brasil        paz e terra           1991      português         Não           Não            Sim  
   30        1     pelling, henry                                  a history of british trade unionism                                                               usa         penguin               1963        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              books  
   31        1     droz, jacques                                  história geral do socialismo - vol 1                                                           portugal      horizonte             1972      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitário  
   32        1     droz, jacques                                  história geral do socialismo - vol 2                                                           portugal      horizonte             1972      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitário  
   33        1     droz, jacques                                  história geral do socialismo - vol 3                                                           portugal      horizonte             1972      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitário  
   34        1     droz, jacques                                  história geral do socialismo - vol 4                                                           portugal      horizonte             1972      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitári  
   35        1     droz, jacques                                  história geral do socialismo - vol 5                                                           portugal      horizonte             1974      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitário  
   36        1     droz, jacques                                  história geral do socialismo - vol 6                                                           portugal      horizonte             1974      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              universitário  
   37        1     guérin, daniel                                  front populaire révolution menquée                                                           frança       françois               1976       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
   38        0     finley, m. i.                                      a economia antiga                                                                               portugal      edições               1973      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              afrontamento  
   39        1     anderson, perry                               passagens da antiguidade ao feudalismo                                                  portugal      edições               1976      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              afrontamento  
   40        0     huberman, leo                                 a história da riqueza do homem                                                                brasil        zahar editores       1962      português         Não           Não            Sim  
   41        1     huberman, leo                                 a história da riqueza do homem                                                                brasil        zahar editores       1974      português         Não           Sim           Não  
   42        1     cole, g. d. h.                                    breviarios del fondo de cultura econômica                                                  méxico       fondo de              1957      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cultura   
   43        1     efimov, a . e  freiberg, n.                    história da época do capitalismo industrial - volume 1                                     brasil        editorial               1945      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              vitória ltda  
    44          1       efimov, a . e  freiberg, n.  história da época do capitalismo industrial - volume 2                                                   brasil          editorial         1945  português          Não              Não             Sim  
                                                                                                                                                                              vitória ltda  
   45        1     pinsky, jaime                                   100 textos de história antiga                                                                    brasil        contexto              1988      português         Não           Não           Não  
   46        2     deutscher, isaac                              las raíces de la burocracia                                                                    espanha      editorial               1978      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              anagrama  
   47        2     deutscher, isaac                              staline biographie politique                                                                     frança       gallimard             1953       francês           Não           Não            Sim  
   48        2     deutscher, isaac                              i sindacati sovietici                                                                                 itália        laterza                1968       italiano           Não           Não            Sim  
   49        2     deutscher, isaac                              a revolução inacabada - russia 1917-1967                                                  brasil        civilização            1968      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   50        2     deutscher, isaac                              o judeu não-judeu e outros ensaios                                                           brasil        civilização            1970      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   51        1     deutscher, isaac                              trotski - o profeta desarmado                                                                   brasil        civilização            1968      português         Não           Não            Sim  
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                                                                                                                                                                              brasileira  
   52        1     deutscher, isaac                              trotski - o profeta banido                                                                         brasil        civilização            1968      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   53        1     deutscher, isaac                              trotski - o profeta armado                                                                        brasil        civilização            1968      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   54        1     pokrovski, m. n.                               causas economicas da revolução russa                                                      brasil        calvino ltda           1944      português         Não           Não           Não  
   55        1     broué, pierre                                   le parti bolchevique                                                                               frança       les éditions           1963       francês           Sim           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              de minuit  
   56        2     reed, john                                      diez dias que estremecieron el mundo                                                       russia        editorial                  0        espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              progreso  
   57        2     reed, john                                      eu vi um novo mundo nascer                                                                   brasil        boitempo             2001      português         Não           Não           Não  
   58        1     sader, emir (org)                              vozes do século                                                                                   brasil        paz e terra           1997      português         Não           Não            Sim  
   59        1     vários                                            manifestes, thèses et résolutions des quatre premiers congrés                         frança       bibliothèque          1934       francês           Não           Não           Não  
                                                              mondiaux de l'internationale communiste 1919-1923                                                 communiste  
   60        1     deutscher, isaac                              a rússia depois de stalin                                                                         brasil        agir                    1956      português         Não           Não            Sim  
   61        2     bettelheim, charles                           a luta de classes na união soviética vol 1                                                    brasil        paz e terra           1976      português         Não           Não            Sim  
   62        2     bettelheim, charles                           a luta de classes na união soviética vol 2                                                    brasil        paz e terra           1983      português         Não           Não            Sim  
   63        2     vários                                            vi congresso de la internacional comunista - 1ª parte                                    méxico       siglo xxi               1977      espanhol          Não           Não           Não  
   64        2     vários                                            vi congresso de la internacional comunista - 2ª parte                                    méxico       siglo xxi               1978      espanhol          Não           Não           Não  
   65        2     rosenberg, arthur                             historia del bolchevismo                                                                        méxico       siglo xxi               1977      espanhol          Não           Não            Sim  
   66        2     vários                                            iii internacional comunista manifestos, teses e resoluções do 1º                        brasil        brasil debates       1988      português          Sim           Sim           Não  
                                                              congresso - vol 1                                                                                              editora ltda  
   67        2     vários                                            v congreso de la internacional comunista - primeira parte                             argentina     siglo xxi               1975      espanhol          Não           Não           Não  
   68        2     vários                                            v congreso de la internacional comunista - segunda parte                             argentina     siglo xxi               1975      espanhol          Não           Não           Não  
   69        2     broué, pierre                                   moscou le putsch du 19 août 1991                                                            frança       supplément à        1991       francês           Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                               le marxisme   
   70        2     broué, pierre                                   os processos de moscovo                                                                     portugal      livraria                 1966      português          Sim           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              morais   
   71        2     carr, edward hallett                           the bolshevik revolution vol 1                                                                 inglaterra     penguin               1966        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              books  
   72        2     carr, edward hallett                           the bolshevik revolution vol 2                                                                 inglaterra     penguin               1966        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              books  
   73        2     carr, edward hallett                           the bolshevik revolution vol 3                                                                 inglaterra     penguin               1966        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              books  
   74        2     carr, edward hallett                           el interregno (1923-1924)                                                                     espanha      alianza                1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editorial  
   75        2     deutscher, isaac                              marxismo, guerras e revoluções                                                               brasil        ática                   1991      português         Não           Não            Sim  
   76        2     deutscher, isaac                              ironias da história                                                                                 brasil        civilização               0        português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   77        2     lopes, juarez brandão                        isaac deutscher: política                                                                         brasil        ática                   1982      português         Não           Não            Sim  
   78        2     mlynar, zdenek                                o projeto gorbatchev                                                                              brasil        mandacaru           1987      português         Não           Não            Sim  
   79        2     gorbachev, mikhail                           perestroika, novas idéias para o meu país e o mundo                                    brasil        best seller            1987      português         Não           Não            Sim  
   80        2     gorbachev, mikhail; ohlweiler, otto        urss de gorbachev, a burocracia remodelada                                               brasil        tchê                    1987      português         Não           Não           Não  
               a .; genro, tarso  
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   81        2     fernandes, luís                                urss, ascensão e queda: a economia política das relações da urss com              brasil        anita garibaldi       1991      português          Sim           Sim           Não  
                                                               o mundo capitalista  
   82        2     easteman, max                                a rússia de stalin e a crise no socialismo                                                     brasil        o cruzeiro            1946      português         Não           Não            Sim  
   83        2     gorbachev                                      medvedev, zhores                                                                                brasil        josé olympio         1987      português         Não           Não            Sim  
   84        2     ponomariov, b.                                historia del partido comunista de la union sovietica                                        russia        ediciones em        1960      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              lenguas   
   85        2     comite central                                 historia del partido comunista (bolchevique) de la urss                                 argentina     editorial               1941      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              problemas  
   86        2     brinton, maurice                               os bolcheviques e o controle operário                                                       portugal      afrontamento        1975      português         Não           Não            Sim  
   87        2     arvon, henri                                    a revolta de kronstadt                                                                            brasil        brasiliense           1984      português         Não           Não            Sim  
   88        2     medvedev, roy                                la révolution d'octobre faits et réflexions                                                     frança       françois               1978       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   89        2     mett, ida                                        la commune de cronstadt - crépuscule sanglant des soviets revista                   frança       spartacus             1949       francês           Não           Não            Sim  
   90        2     vários                                            a revolução russa: cinquenta anos de história - revista civilização                      brasil        civilização            1967                        Não           Não            Sim  
                                                              brasileira - caderno especial nº 1                                                                          brasileira  

   91        2     procacci, giuliano; trtski, léon;              la revolución permanente - cuadernos de passado y presente/34                    argentina     passado y            1972      espanhol          Não           Não            Sim  
               bujarin, nicolai; zinóviev, grigori                                                                                                                           presente  
   92        2     procacci, giuliano; zinóviev, grigori;       el socialismo em um solo pais - cuadernos de passado y presente/36              argentina     passado y            1972      espanhol          Não           Não            Sim  
                  stalin, josé; carr,edward h.                                                                                                                                 presente  
   93        0     sanguinetti, horacio                          robespierre, la razon del pueblo                                                             argentina     la bastilla             1972      espanhol          Não           Não           Não  
   94        2     hobsbawm, eric j.                             the age of revolution 1789/1848                                                                 usa         mentor book         1962        inglês            Sim           Sim            Sim  
   95        2     hobsbawm, eric j.                             the age of capital 1848/1875                                                                     usa         mentor book           0           inglês            Não           Não            Sim  
   96        2     hobsbawm, eric j.                             era dos extremos: o breve século xx 1914-1991                                           brasil        cia das letras        1995      português         Não           Não            Sim  
   97        2     vincent, bernard                               thomas paine, o revolucionário da liberdade                                                brasil        paz e terra           1989      português         Não           Não            Sim  
   98        2     groethuysen, bernard                        philosophie de la révolution française                                                        frança       librairie                1956       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              gallimard  
   99        2     vários                                            revista de ciências sociais ufrgs vol. 2 n 1                                                   brasil        ifch/ufrgs             1988      português         Não           Não           Não  
   100       2     vários                                            filosofia política 2                                                                                  brasil        lpm                    1985      português         Não           Não           Não  
   101       2     vários                                            praga - revista de estudos marxistas nº 1                                                    brasil        boitempo             1997      português         Não           Não           Não  
   102       2     vários                                            praga - revista de estudos marxistas nº 2                                                    brasil        boitempo             1997      português         Não           Não           Não  
   103       2     vários                                            new left review nº 11                                                                           inglaterra     -                        2001        inglês            Não           Não           Não  
   104       2     vários                                            new left review nº 12                                                                           inglaterra     -                          0           inglês            Não           Não           Não  
   105       2     vários                                            new left review nº 11                                                                           inglaterra     -                        2002        inglês            Não           Não           Não  
   106       2     vários                                            crítica marxista nº 18                                                                             brasil        revan                  2004      português         Não           Não           Não  
   107       2     orso,p. j.; lerner,f., barsotti, p.              a comuna de paris de 1871: história e atualidade                                          brasil        icone                  2002      português         Não           Não            Sim  
   108       2     lambert, pierre (dir)                           A verdade - 90º aniversário da revolução de outubro nº especial                       brasil        atêlie do livro        2007      português         Não           Não           Não  
   109       2     saint-just, louis antonie léon (org)         o espírito da revolução                                                                           brasil        unesp                 1989      português         Não           Não           Não  
   110       2     guillemin, henri                                robespierre, político e místico                                                                  brasil        lpm                    1989      português         Não           Não           Não  
111         2     lukacs, georg                                  ensayos sobre el realismo                                                                    argentina     siglo viente           1965      espanhol          Não           Não           Não  
   112       2     vários                                            cahiers du mouvement ouvrier nº 1                                                           frança       cermtri                1998       francês           Não           Não           Não  
   113       2     vários                                            cahiers du mouvement ouvrier nº 2                                                           frança       cermtri                1998       francês           Não           Não           Não  
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   114       2     paine, thomas                                 common sense, the rights of man, and other essential writings                          usa         meridian book       1969        inglês            Não           Não            Sim  
   115       2     ollivier, albert                                  saint-just et la force des choses                                                               frança       gallimard             1954       francês           Não           Não           Não  
   116       2     saint-simon, graco babeuf                  el socialismo anterior a marx                                                                  méxico       grijalbo                1969      espanhol          Não           Não           Não  
   117       2     buonarroti, philippe                           conspiration pour l'egalité dite de babeuf vol. 1                                            frança       éditions               1957       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
   118       2     buonarroti, philippe                           conspiration pour l'egalité dite de babeuf vol. 2                                            frança       éditions               1957       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
   119       2     saint-simon                                     catecismo politico de los industriales                                                       argentina     aguilar                1964      espanhol          Não           Não           Não  
   120       0     armand, f. e maublanc, r.                   fourier, charles vol. 1                                                                             frança       éditions               1937       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              sociales   
   121       2     armand, f. e maublanc, r.                   fourier, charles vol. 2                                                                             frança       éditions               1937       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              sociales   
   122       2     lissagaray, prosper olivier                   historia da comuna de paris                                                                     brasil        cultura                   0        português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   123       2     louis, paul                                      histoire du socialisme em france, de la révolution a nos jours                           frança       librairie des           1936       francês           Não           Não            Sim  
                                                              1789-1936                                                                                                     sciences   
   124       2     trotsky, l.; zinoviev, g.; martov,y.;          a comuna de paris                                                                                brasil        gráfica                 1968      português         Não           Não           Não  
                luquet, p.; dunois, a .                                                                                                                                       editora   
   125       3     vários                                            a voz do trabalhador coleção fac-similar do jornal da confederação                    brasil        imprensa             1985      português         Não           Não           Não  
                                                              operária brasileira 1908-1915                                                                              oficial do   
   126       3     vários                                            revista história viva - ed especial temática nº2  - Revolução francesa                 brasil        duetto                         português         Não           Não           Não  
   127       3     vários                                            suplemento de teoria marxista e história do movimento operário -nº 1 -               brasil                             2001      português         Não           Não           Não  
                                                              comuna de paris  
   128       3     lerner, fidel                                     comuna de paris. Estamos aqui pela humanidade - cadernos espaço                 brasil        xamã                  2002      português         Não           Não            Sim  
                                                              marx especial  
   129       3     vários                                            cadernos de opinião                                                                              brasil        inúbia                 1975      português         Não           Não            Sim  
   130       3     bourgin, georges                              la commune                                                                                        frança       universitaires        1965       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                               de france  
   131       3     lissagaray, prosper olivier                   histoire de la commune de 1871 vol. 1                                                       frança       françois               1967       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   132       3     lissagaray, prosper olivier                   histoire de la commune de 1871 vol. 2                                                       frança       françois               1967       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   133       3     lissagaray, prosper olivier                   histoire de la commune de 1871 vol. 3                                                       frança       françois               1967       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   134       3     ollivier, albert                                  la commune                                                                                        frança       gallimard             1939       francês           Não           Não           Não  
   135       3     michel, louise                                  mis recuerdos de la comuna                                                                   méxico       siglo                   1973      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              veintiuno  
   136       3     vários                                            cahiers pour l'analyse nº 8 - l'impensé de jean-jacques rousseau                      frança       le graphe               0          francês           Não           Não            Sim  
   137       3     koechlin, heinrich                             ideologias e tendencias em la comuna de paris                                          argentina     proyección           1965      espanhol          Não           Não           Não  

   138       3     hobsbawm, eric j.                             nações e nacionalismo desde 1780                                                           brasil        paz e terra           1990      português         Não           Não           Não  
   139       3     rosenberg, arthur                             democracia e socialismo                                                                         brasil        global                 1986      português         Não           Não            Sim  
   140       3     fernandes, rubem césar (org)              dilemas do socialismo                                                                            brasil        paz e terra           1982      português         Não           Não           Não  
   141       3     vranicki, predrag                              historia del marxismo - vol. 1 - de marx a lenin                                           espanha      sígueme -            1977      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              salamanca  
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   142       3     vranicki, predrag                              historia del marxismo - vol. 2 - de la iii internacional a nuestros dias                 espanha      sígueme -            1977      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              salamanca  
   143       3     beer, max                                      história do socialismo e das lutas sociais vol. 2                                             brasil        calvino                1944      português         Não           Não            Sim  
   144       3     hofmann, werner                              a história do pensamento do movimento social dos séculos 19 e 20                   brasil        tempo                 1984      português         Não           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
   145       3     favre, pierre e monique                      os marxismos depois de marx                                                                  brasil        ática                   1991      português         Não           Não           Não  
   146       3     sader, eder                                     o anarquismo e a 1ª internacional                                                             brasil        núcleo de             1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pesquisa e   
   147       3     garcia, victor                                   la internacional obrera                                                                         espanha      ediciones             1978      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              júcar  
   148       3     wilson, edmund                               rumo à estação finlândia                                                                         brasil        cia das letras        1986      português         Não           Não            Sim  
   149       3     cole, g. d. h.                                    historia del pensamento socialista vol. 1- los prersores                                  méxico       fondo de              1974      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cultura   
   150       3     cole, g. d. h.                                    historia del pensamento socialista vol. 2- marxismo y anarquismo                    méxico       fondo de              1974      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cultura   
   151       3     cole, g. d. h.                                    historia del pensamento socialista vol. 3- la segunda internacional                   méxico       fondo de              1974      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cultura   
   152       3     cole, g. d. h.                                    historia del pensamento socialista vol. 4- la segunda internacional                   méxico       fondo de              1974      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cultura   
   153       3     cole, g. d. h.                                    historia del pensamento socialista vol. 5- comunismo y                                  méxico       fondo de              1974      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              socialdemocracia                                                                                             cultura   
   154       3     cole, g. d. h.                                    historia del pensamento socialista vol. 6- comunismo y                                  méxico       fondo de              1974      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              socialdemocracia                                                                                             cultura   
   155       3     cole, g. d. h.                                    historia del pensamento socialista vol. 7- socialismo y fascismo                       méxico       fondo de              1974      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura   
   156       3     lefebvre, georges                             o surgimento da revolução francesa                                                          brasil        paz e terra           1989      português         Não           Não           Não  
   157       3     ingrao, pietro                                   as massas e o poder                                                                             brasil        civilização            1980      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   158       3     souza, newton stadler de                    o anarquismo da colônia cecília                                                               brasil        civilização            1970      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   159       3     pinheiro, paulo sérgio e michael m.       a classe operária no brasil 1889-1930 documentos vol. 1 o movimento               brasil        alfa omega           1979      português         Não           Não           Não  
               hall                                               operário  
   160       3     thorez, maurice; duclos, jacques;          la revolución francesa                                                                           méxico       grijalbo                1968      espanhol          Não           Não           Não  
               peri, gabriel  
   161       3     guérin, daniel                                  proudhon - textos escolhidos                                                                   brasil        lpm                    1983      português         Não           Não           Não  
   162       3     ehmke, horst                                   socialismo democratico y eurocomunismo                                                alemanha     friedrich-ebert       1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              -stiftung  
   163       3     jameson, frederic                             o inconsciente político                                                                            brasil        ática                   1992      português         Não           Não           Não  
   164       3     jameson, frederic                             espaço e imagem: teoria do pós-moderno e outros ensaios                             brasil        ufrj                     1994                        Não           Não           Não  
   165       3     nietzsche, friedrich                           obras incompletas                                                                                 brasil        abril cultural          1978      português         Não           Não           Não  
166         3     pinto, alvaro vieira                            ideologia e desenvolvimento nacional                                                        brasil        mec                    1960      português         Não           Não           Não  
   167       3     marx, karl                                       a contribution to the critique of political economy                                          russia        progress              1984        inglês            Não           Não           Não  
   168       3     darnton, robert                                boemia literária e revolução                                                                     brasil        cia das letras        1987      português         Não           Não           Não  
   169       3     rouanet, sergio paulo                        o espectador noturno                                                                             brasil        cia das letras        1988      português         Não           Não           Não  
   170       3     bretonne, restif                                as noites revolucionárias                                                                        brasil        estação               1989      português         Não           Não           Não  
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                                                                                                                                                                              liberdade  
   171       3     mayer, arno j.                                  a força da tradição                                                                                brasil        cia das letras        1987                        Não           Não           Não  
   172       3     agulhon, maurice                             1848 - o aprendizado da república                                                            brasil        paz e terra           1991      português         Não           Não           Não  
   173       3     rudé, george                                   a multidão na história                                                                             brasil        campos               1991      português         Não           Não           Não  
   174       3     vovelle, michel                                a revolução francesa contra a igreja                                                          brasil        zahar                  1988      português         Não           Não           Não  
   175       3     lefebvre, georges                             a revolução francesa                                                                             brasil        ibrasa                 1966      português         Não           Não           Não  
   176       3     soboul, albert                                  história da revolução francesa                                                                  brasil        zahar                  1974                        Não           Não            Sim  
   177       3     soboul, albert                                  los sans-culottes movimento popular y gobierno revolucionário                       espanha      alianza                1987      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              universidad  
   178       3     vovelle, michel                                breve história da revolução francesa                                                          brasil        presença             1986      português         Não           Não            Sim  
   179       3     mota, carlos guilherme                      a revolução francesa 1789-1799                                                               brasil        ática                   1989                        Não           Não            Sim  
   180       3     péronnet, michel                              revolução francesa em 50 palavras-chaves                                                 brasil        brasiliense           1983      português         Não           Não            Sim  
   181       0     lefebvre, georges                             the coming of the french revolution                                                             usa         vintage                1947        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              books  
   182       3     soboul, albert                                  revolução francesa                                                                                brasil        teorema               1988      português         Não           Não            Sim  
   183       3     richet, d. e outros                             estudios sobre la revolución francesa y el final del antiguo régimen                 espanha      akal                    1980      espanhol          Não           Não            Sim  
   184       3     hobsbawm, eric j.                             revolução francesa                                                                                brasil        paz e terra           1996      português         Não           Não            Sim  

   185       3     manfred,a . E smirnov, n.                   la revolución francesa y el imperio de napoleón                                           méxico       grijalbo                1969                        Não           Não           Não  
   186       3     vovelle, michel                                a mentalidade revolucionária - sociedade e mentalidades na revolução             portugal      salamandra          1987      português         Não           Não           Não  
                                                              francesa  
   187       3     guérin, daniel                                  a luta de classes em frança na primeira república, 1793-1795                         portugal      a regra do            1977      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              jogo  
   188       3     guérin, daniel                                  la revolucion francesa y nosotros                                                            espanha      villalar                 1977      espanhol          Não           Não            Sim  
   189       3     furet, françois                                  pensando a revolução francesa                                                                brasil        paz e terra           1989      português         Não           Não           Não  
   190       3     furet, françois                                  marx e a revolução francesa                                                                    brasil        zahar                  1989      português         Não           Não           Não  
   191       3     burke, peter                                    cultura popular na idade moderna                                                             brasil        cia das letras        1989      português         Não           Não           Não  
   192       3     darnton, robert                                edição e sedação                                                                                 brasil        cia das letras        1992      português         Não           Não           Não  
   193       3     darnton, robert                                o grande massacre de gatos                                                                    brasil        graal                   1986      português         Não           Não           Não  
   194       3     hill, christopher                                o eleito de deus                                                                                    brasil        cia das letras        1988      português         Não           Não            Sim  
   195       3     hill, christopher                                o mundo de ponta-cabeça                                                                       brasil        cia das letras        1987      português         Não           Não            Sim  
   196       3     arendt, hannah                                da revolução                                                                                       brasil        ática                   1988      português         Não           Não            Sim  
   197       3     tocqueville, alexis                             o antigo regime e a revolução                                                                  brasil        hucitec                1989      português         Não           Não            Sim  
   198       3     tocqueville, alexis                             the old régime and the french revolution                                                       usa         doubleday            1955        inglês            Não           Não            Sim  
   199       3     michelet, jules                                 história da revolução francesa                                                                  brasil        cia das letras        1989      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                               e círculo do   
   200       3     solé, jacques                                   a revolução francesa wm questões                                                            brasil        zahar                  1989      português         Não           Não            Sim  
   201       3     felizardo, joaquim                             a revolução francesa da queda da bastilha ao 9 de thermidor                           brasil        lpm                    1985      português         Não           Não            Sim  
   202       3     matthiez, albert                                la revolución francesa vol. 1                                                                  espanha      labor                   1949      espanhol          Não           Não            Sim  
   203       3     matthiez, albert                                la revolución francesa vol. 2                                                                  espanha      labor                   1949      espanhol          Não           Não            Sim  
   204       3     falcon, francisco                               mercantilismo e transição                                                                       brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não            Sim  
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   205       3     iglésias, francisco                             a revolução industrial                                                                             brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não            Sim  
   206       3     manfred, a . Z.                                 a concepção materialista da revolução francesa                                          portugal      global                 1989      português         Não           Não            Sim  
   207       3     hobsbawm, eric j.                             ecos da marselhesa                                                                              brasil        cia das letras        1996      português         Não           Não            Sim  
   208       3     lefort, claude                                   pensando o político: ensaios sobre democracia, revolução e liberdade               brasil        paz e terra           1991      português         Não           Não            Sim  
   209       3     bresciani, maria stella e borges,           reforma e revolução                                                                              brasil        anpuh, marco        1991      português         Não           Não           Não  
               vavy pacheco                                                                                                                                                  zero, cnpq e   
   210       3     bobbio, norberto                              a era dos direitos                                                                                  brasil        campus               1992      português         Não           Não           Não  
   211       3     petras, james                                  ensaios contra a ordem                                                                          brasil        scritta                 1995      português         Não           Não           Não  
   212       3     manfred, a .                                    a grande revolução francesa                                                                    brasil        fulgor                  1966      português         Não           Não            Sim  
   213       3     kropotkin, pedro                               a grande revolução vol.1                                                                         brasil        progresso            1955      português         Não           Não            Sim  
   214       3     kropotkin, pedro                               a grande revolução vol.2                                                                         brasil        progresso            1955      português         Não           Não           Não  
   215       4     dobb, maurice                                 a evolução do capitalismo                                                                       brasil        zahar                  1965      português         Não           Não            Sim  
   216       4     santiago, theo (org)                          do feudalismo ao capitalismo - uma discussão histórica                                  brasil        contexto              1988      português         Não           Não            Sim  
   217       4     anderson, perry                               linhagens do estado absolutista                                                                brasil        brasiliense           1985      português         Não           Não            Sim  
   218       4     sweezy,p. m., dobb, m,                      do feudalismo ao capitalismo                                                                   brasil        martins                1977      português         Não           Não            Sim  
               takahashi,h. h., hilton,r., hill,c.                                                                                                                             fontes  
   219       4     vários                                            sobre o feudalismo - colecção teoris - c.e.r.m                                             portugal      estampa              1973      português         Não           Não            Sim  
   220       4     thompson, e. p.                                senhores e caçadores                                                                            brasil        paz e terra           1987      português         Não           Não           Não  
   221       4     tigar, michael e., levy, madeleine          o direito e a ascensão do capitalismo                                                         brasil        zahar                  1978      português         Não           Não            Sim  
               r.  
   222       4     posadas, j.                                     os problemas da guerra e da paz: uma interpretação marxista                          brasil        ed ciência,            1984      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura e   
   223       4     posadas, j.                                     a união soviética: sua função na transformação socialista da                            brasil        ed ciência,            1985      português         Não           Não           Não  
                                                              humanidade                                                                                                   cultura e   
   224       4     posadas, j.                                     a divergência sino-soviética                                                                     brasil        doxa editorial          0        português         Não           Não            Sim  
   225       4     gilly,adolfo                                      sacerdotes e burocratas - introdução ao socialismo real                                  brasil        brasiliense           1980      português         Não           Não            Sim  
   226       4     charlier, fernand                               urss e países de leste: socialismo ou capitalismo?                                       portugal      fronteira               1975      português         Não           Não            Sim  
   227       4     germain, e.                                     a burocracia nos estados operários                                                         portugal      fronteira               1975      português         Não           Não            Sim  
   228       4     posadas, j.                                     os ensinamentos da polônia                                                                    brasil        ed ciência,            1981      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura e   
   229       4     zinoviev, bukharine, bordiga, lenine      a questão parlamentar e a internacional comunista                                      portugal      antídoto                 0        português         Não           Não           Não  
                e trotsky  
   230       4     mandel, bailey, maitan e udry              a resposta operária à inflação, desmprego e emigração                                portugal      antídoto               1975      português         Não           Não           Não  
   231       4     grass, christian                                alfred rosmer et le mouvement révolutionnaire internacional                            frança       françois               1971       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  

   232       4     amendola, giorgio e outros                 eurocomunismo x leninismo - coleção polêmica                                            brasil        veja                    1978      português         Não           Não           Não  
   233       4     novack, george                                a lei do desenvolvimento desigual e combinado                                            brasil        rabisco                1988      português         Não           Não           Não  
   234       4     marie, jean-jacques                          os quinze primeiros anos da quarta internacional                                          brasil        palavra                1981      português         Não           Não           Não  
   235       4     vários                                            cadernos democracia socialista -  democracia socialista e ditadura do                brasil        aparte                 1987      português         Não           Não           Não  
                                                              proletariado  
   236       4     mandel, ernest                                sobre la historia del movimiento obrero                                                    espanha      fontamara            1978      espanhol          Não           Não           Não  
   237       4     mandel, ernest                                a luta pela democracia socialista na união soviética                                     portugal      antídoto               1977      português         Não           Não           Não  
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   238       4     mandel, ernest                                control obrero, consejos obreros, autogestión                                             méxico       era                     1974      espanhol          Não           Não           Não  
   239       4     mandel, ernest                                o futuro do socialismo                                                                            brasil        aparte                 1991      português         Não           Não           Não  
   240       4     mandel, ernest                                trotski: um estudo da dinâmica de seu pensamento                                       brasil        zahar                  1980      português         Não           Não           Não  
   241       4     mandel, ernest                                marxismo revolucionário atual                                                                  brasil        zahar                  1981      português         Não           Não           Não  
   242       4     mandel, ernest                                o lugar do marxismo na história                                                                brasil        aparte                 1987      português         Não           Não           Não  
   243       4     mandel, ernest                                introdução ao marxismo                                                                         brasil        movimento           1978      português         Não           Não            Sim  
   244       4     mandel, ernest                                socialismo x mercado                                                                            brasil        ensaio                 1991      português         Não           Não           Não  
   245       4     mandel, ernest                                sobre o facismo                                                                                  portugal      antídoto               1976      português         Não           Não           Não  
   246       4     mandel, ernest                                la teoría leninista de la organización                                                        argentina     del siglo               1972      espanhol          Não           Não           Não  
   247       4     mandel, ernest                                teoria marxista do estado                                                                      portugal      antídoto               1977      português         Não           Não           Não  
   248       4     mandel, ernest                                traité d'économie marxiste vol.1                                                               frança       union                  1969       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              générale   
   249       4     mandel, ernest                                traité d'économie marxiste vol.2                                                               frança       union                  1969       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              générale   
   250       4     mandel, ernest                                traité d'économie marxiste vol.3                                                               frança       union                  1969       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              générale   
   251       4     mandel, ernest                                traité d'économie marxiste vol.4                                                               frança       union                  1969       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              générale   
   252       4     mandel, ernest                                a formação do pensamento econômico de karl marx                                      brasil        zahar                  1968      português         Não           Não            Sim  
   253       4     mandel, ernest                                el capital: cien años de controversias em torno a la obra de karl marx               méxico       siglo                   1995      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              veintiuno  
   254       4     mandel, ernest                                el capitalismo tardío                                                                             méxico       era                     1979      espanhol          Não           Sim           Não  
   255       4     mandel, ernest                                introduccion a la teoria economica marxista                                              argentina     cepe                   1972      espanhol          Não           Não            Sim  
   256       4     mandel, ernest                                a crise do capital                                                                                  brasil        ensaio /               1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unicamp  
   257       4     serge, victor                                    portrait de staline                                                                                 frança       grasset                1940       francês           Não           Não           Não  
   258       4     claudín, fernando                             a oposição no "socialismo real"                                                                brasil        marco zero           1983      português         Não           Não            Sim  
   259       4     serge, victor                                    notes d'allemagne                                                                                frança       la breche             1990       francês           Não           Não           Não  
   260       4     claudín, fernando                             la crisis del movimiento comunista                                                          espanha      ibérica -               1977      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              ruedo ibérico  
   261       4     serge, victor                                    destin d'une révolution urss 1917-1937                                                      frança       grasset                1937       francês           Não           Não           Não  
   262       4     vários                                            ensaio nº 14                                                                                        brasil        ensaio                 1985      português         Não           Não           Não  
   263       4     mandel, ernest                                trotsky como alternativa                                                                          brasil        xamã                  1995                        Não           Não           Não  
   264       4     vários                                            50 anos da quarta internacional - correio internacional, ed especial                   brasil        acs                     1988      português         Não           Não           Não  
   265       0     karim, darioush                                la dictadura revolucionaria del proletariado                                                     ?           kappa                    0        espanhol          Não           Não            Sim  
   266       0     engels, frderico                                anti-dühring                                                                                         brasil        calvino                1945      português         Não           Não           Não  
   267       4     coggiola, osvaldo                             trotsky, ontem e hoje                                                                             brasil        oficina de             1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              livros  
   268       4     marie, jean-jacques                          o trotskismo                                                                                        brasil        perspectiva          1977      português         Não           Não           Não  
   269       4     serge, victor e trotsky,léon                  la lutte contre le stalinisme                                                                      frança       françois               1977       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
   270       4     ?                                                  pro segundo manifestto comunista - pour um second manifeste                        frança       fomento               1965        es - fr            Não           Não            Sim  
                                                              communiste - edição bilingue                                                                              obrero   
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   271       4     bensaïd, daniel e weber, henri             maio 1968: une répétition générale                                                           frança       françois               1968       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
   272       4     claudín, fernando                             a crise do movimento comunista vol. 2                                                       brasil        global                 1986      português         Não           Não           Não  
   273       4     campos, josé roberto                         o que é o trotskismo?                                                                            brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não            Sim  
   274       4     coggiola, osvaldo                             o trotskismo na américa latina                                                                  brasil        brasiliense           1984      português         Não           Não           Não  
   275       4     just, stéphane                                 a revolução proletária e os estados operários burocráticos                              brasil        palavra                1980      português         Não           Não            Sim  
   276       4     howe, irving                                    as idéias de trotski                                                                                brasil        cultrix                  1980      português         Não           Não           Não  
   277       4     broué, pierre                                   a revolução espanhola 1931-1939                                                             brasil        perspectiva          1992      português          Sim           Sim            Sim  
   278       4     broué, pierre e témime, émile              la revolución y la guerra de españa vol 1                                                   méxico       fondo de              1962      espanhol          Sim           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              cultura   
   279         4  broué, pierre e témime, émile  la revolución y la guerra de españa vol 2                                                               méxico         fondo de         1962  espanhol          Não              Não            Não  
                                                                                                                                                                              cultura   
   280       4     modzelewski, karol e kuron, jacek        revolucion politica o poder burocratico 1. Polonia                                        argentina     passado y            1971      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              presente  
   281       4     coggiola, osvaldo (org)                      trotski hoje - cadernos ensaio nº 6                                                             brasil        ensaio                 1994      português         Não           Não           Não  
   282       4     marie, jean-jacques e nagy, balazs       pologne-hongrie 1956 ou le printemps em octobre                                        frança       e.d.i. paris            1966       francês           Sim           Sim            Sim  
               e broué, pierre  
   283       4     fryer, peter                                     la tragedia se hungría                                                                          argentina     antídoto               1986      espanhol          Não           Não           Não  
   284       4     posadas, j                                      revista marxista latino-americana nº 19                                                      brasil        ?                       1976      português         Não           Não            Sim  
   285       4     bloch, gerárd                                   ciência, luta de classes e revolução                                                           brasil        palavra                1980      português         Não           Não           Não  
   286       5     napoleoni, claudio                            Lições sobre o capítulo sexto (inédito) de marx                                             brasil        lech- livraria          1972      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editora   
   287       5     rosdolsky, roman                             génesis y estructura de elcapital de marx (estudios sobre los                         espanha      biblioteca del         1983      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              grundrisse)                                                                                                     pensamiento   
   288       5     bottigelli, émile                                teoria - a génese do socialismo científico                                                  portugal      editorial               1971      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              estampa  
   289       5     haupt, georges e weil, claudie             marx y engels frente al problema de las naciones                                       espanha      editorial               1978      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              fontamara  
   290       5     mehring, franz                                 carlor marx - historia de su vida                                                               méxico       biografia              1965      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              gandesa  
   291       5     flickinger, hans                                marx nas pistas da desmitificação filosófica do capitalismo                              brasil        l&pm                  1985      português         Não           Não            Sim  
   292       5     mclellan, david                                as idéias de engels                                                                               brasil        editora cultrix        1979      português         Não           Não           Não  
   293       5     mclellan, david                                as idéias de marx                                                                                 brasil        editora cultrix        1979                        Não           Não           Não  
   294       5     losovski, a                                      marx y los sindicatos                                                                            mexico       editorial               1969      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
   295       5     gonzalez, horácio                             karl marx                                                                                            brasil        brasiliense           1984      português         Não           Não            Sim  
   296       5     rubel, maximilien                              crônica de marx                                                                                   brasil        ensaio                 1991      português         Não           Não            Sim  
   297       5     garaudy, roger                                 karl marx                                                                                            frança       seghers               1964           ff               Não           Não            Sim  
   298       5     freville, jean                                    los fundadores del socilaismo cientifico                                                     uruguai       ediciones             1949      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              publos unidos  
   299       5     loski, harold                                    karl marx                                                                                           mexico       fondo de              1935      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cultura   
   300       5     gemkow, heinrich                             marx e engels                                                                                      brasil        alfa-omega           1984      português         Não           Não            Sim  
   301       5     riazanov, d.                                    marx: o homem, o pensador, o revolucionário.                                              brasil        global editora        1984      português         Não           Não           Não  
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   302       5     riazanov, d.                                    marx-engels e a história do movimento operário                                           brasil        global editora        1984      português         Não           Não            Sim  
   303       5     mehring, franz                                 carlor marx y los primeros tiempos de la internacional                                   mexico       editorial               1968      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
   304       5     marx, karl e engels, friedrich               obras escolhidas                                                                                  brasil        editorial               1956      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              vitoria  
   305       5     marx, carlos                                    el capital - I                                                                                       mexico -       fondo de              1946      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                 buenos       cultura   
   306       5     marx, carlos                                    el capital - II                                                                                      mexico -       fondo de              1946      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                 buenos       cultura   
   307       5     marx, carlos                                    el capital - III                                                                                     méxico -       fondo de              1946      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                 buenos       cultura   
   308       5     marx, karl                                       trechos escolhidos sobre economia politica                                                 brasil        editorial               1945      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              calvino  
   309       5     marx, karl e engels,f                         obras escolhidas                                                                                  brasil        editorial               1961      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              vitoria  
   310       5     marx, karl e engels,f                         obras escolhidas                                                                                  brasil        editorial               1963      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              vitoria  
   311       5     fernandes, florestan e ianni,                karl marx - sociologia                                                                             brasil        editora ática         1982      português         Não           Não           Não  
               octavio  
   312       5     fernandes, florestan e josé paulo          engels - política                                                                                    brasil        editora ática         1981      português         Não           Não           Não  
               netto  
   313       5     fernandes, florestan e paul singer         marx - economia                                                                                   brasil        editora ática         1982      português         Não           Não           Não  
   314       5     vários                                            a verdade - 5º congresso mundial da internacional                                        brasil        a verdade -           2002      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              revista   
   315       5     vários                                            a verdade - 1917 - 1997: jornada de estudos em ocasião do 80º                       brasil        a verdade -             0        português         Não           Não           Não  
                                                              aniversário da revolução de outubro.                                                                     revista   
   316       5     vários                                            a verdade -  revolução russa 1917                                                            brasil        a verdade -           2003      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              revista   
   317       5     vários                                            a verdade - 75 anos de a verdade - entrevista com pierre lambert                     brasil        a verdade -           2004      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              revista   
   318       5     vários                                            a verdade - edição histórica - 75 anos de a verdade - artigos                            brasil        a verdade -           2004      português         Não           Não           Não  
                                                              selecionados                                                                                                  revista   
   319       5     vários                                            a verdade - pierre lambert - edição especial - militante operário,                        brasil        a verdade -           2008      português         Não           Não           Não  
                                                              combatente da 4ª internacional                                                                            revista   
   320       5     vários                                            manifesto do congresso da 4ª internacional                                                 brasil        a verdade -           1999      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              revista   
   321       5     moreno, nahuel                               problemas de organização                                                                      brasil                             1984      português         Não           Não           Não  
   322       5     vários                                            não à guerra e á exploração                                                                    brasil        a verdade -           2001      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              revista   
   323       5     vários                                            a verdade - Fundo solidário 4º congresso mundial                                         brasil        a verdade -           1998      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              revista   
   324       5     vários                                            o trabalho - socialistas no governo                                                            brasil        forja editora          1989      português         Não           Não            Sim  
   325       5     vários                                            o trabalho - as frentes populares                                                               brasil        livraria                 1986      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              palavra  
   326        5     vários         o trabalho                                 brasil                                                                                          livraria             1986       português  Não              Não              Não  
                                                                                                                                                                              palavra  
   327       5     vários                                            o trabalho                                                                                           brasil        o trabalho            1989      português         Não           Não           Não  
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   328       5     marx, karl                                       the portable karl marx                                                                          estados       penguin               1983        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                  unidos       books  
   329       5     vários                                            a verdade                                                                                           brasil        a verdade -           2000      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              revista   
   330       5     vários                                            a verdade - o alcance mundiail do levante das massas palestinas                     brasil        a verdade -           2001      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              revista   
   331       5     vários                                            a verdade - alterglobalização: uma inovação teórica do secretariado                  brasil        a verdade -           2003      português         Não           Não           Não  
                                                              unificado                                                                                                        revista   
   332       5     vários                                            a verdade - duas semanas que abalaram a europa                                        brasil        a verdade -           2004      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              revista   
   333       5     vários                                            a verdade - revolução na bolívia - diário de uma viagem                                 brasil        a verdade -           2004      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              revista   
   334       5     vários                                            a verdade - revolução política e revolução socila na ex-urss                             brasil        a verdade -           2004      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              revista   
   335       5     vários                                            a verdade - bolívia, equador: questões sobre a  revolução na américa                brasil        a verdade -           2005      português         Não           Não           Não  
                                                              latina.                                                                                                           revista   
   336       5     vários                                            a verdade - estados unidos, itália... Os povos se levantam contra os                  brasil        a verdade -           2007      português         Não           Não           Não  
                                                              governos de guerras.                                                                                        revista   
   337       5     vários                                            a verdade - estados unidos e a africa do sul - a questão negra                         brasil        a verdade -           2005      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              revista   
   338       5     vários                                            a verdade - bush ataca os povos do mundo                                                 brasil        ateliê do livro        2005      português         Não           Não           Não  
   339       5     vários                                            a verdade - 1936 - dossiê: revolução espanhola, frente popular na                    brasil        ateliê do livro        2006      português         Não           Não           Não  
                                                              frança, nascimento da 4ª internacional, primeiro processo de moscou  
   340       5     vários                                            a verdade - "face à remodelagem do mundo" do buzh nasções e povos              brasil        ateliê do livro        2006      português         Não           Não           Não  
                                                               lutam por sua sobrevivência  
   342       5     vários                                            a verdade - resoluções do 6º congresso mundial na luta dos povos                    brasil        a verdade -           2007      português         Não           Não           Não  
                                                              contra a barbárie: O lugar da 4ª internacional                                                          revista   
   343       5     vários                                            a verdade - dossiê brasil - seção brasileira supera crise - a 4ª                          brasil        ateliê do livro        2006      português         Não           Não           Não  
                                                              internacional vive e viverá!  
   344       5     vários                                            a verdade - a vitória do voto "não" na frança, em 29 de maio: uma                     brasil        ateliê do livro        2005      português         Não           Não           Não  
                                                              virada na situação mundial!  
   345       5     bensaïd, daniel                                marx, o intempestivo - grandezas e misérias de aventura crítica                        brasil        civilização            1999      português         Não           Não            Sim  
                                                              (séculos XIX e XX)                                                                                           brasileira  
   346       5     weber, henri                                   mouvement, ouvrier stalinisme et bureaucratie                                             brasil        documents           1966           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              j.c.r.  
   347       5     vários                                            cahiers rouge                                                                                      frança       francois               1969           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
   348       5     marx, karl                                       theories of surplus-value - volume IV of Capital - part I                                   rússia        foreign                1966        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              languages   
   349       5     marx, karl                                       teorias da mais-valia  - história crítica do pensamento econômico -                    brasil        difusão                1983      português         Não           Não           Não  
                                                              livro 4 de o capital -  volume II                                                                             editorial  
   350       5     marx, karl                                       contribuição à crítica da economia política                                                   brasil        martins                1987      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              fontes  
   351       5     marx, karl e engels, friedrich               Manifesto do partido comunista                                                                brasil        edições                  0                           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              progesso  
   352       5     marx, karl                                       o caplital                                                                                             brasil        nova cultural         1988      português         Não           Não           Não  
   353       5     marx, karl e engels, friedrich               sobre literatura e arte                                                                             brasil        edições               1989      português         Não           Não           Não  

12 de 93



N º      Lote                  Autor                                                           Título                                                                  Local            Editora              Ano        Língua           Autogra-       Dedica-   Anota-  
                                                                                                                                                                                                                                fado          tória        ções  

                                                                                                                                                                              mandacaru  
   354       5     marx, karl                                       miséria da filosofia                                                                                brasil        editora leitura        1965      português         Não           Não           Não  
   355       6     marx, karl e engels, friedrich e             trecho escolhidos - coleção de estudos sociais                                             brasil        editorial               1945      português         Não           Não            Sim  
               outros                                                                                                                                                           calvino  
   356       6     florestan fernandes                           marx  engels - história                                                                            brasil        editora ática                  português         Não           Não            Sim  
   357       6     kouvalakis, eustache                         marx 2000                                                                                          frança       presses               2000           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitaires  
   359       6     guérin, daniel                                  marxismo y socialismo libertario                                                               frança       editorial               1959      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              proyección  
   360       6     guérin, daniel                                  le mouvement ouvrier aux états-unis 1867-1967                                           frança       françois               1968           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   361       6     rocker, rudolf                                   as idéias absolutistas no socialismo                                                           brasil        editora                1981      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              semente  
   362       6     kropotkin, peter alexeyvich                 kropotkin, textos escolhidos                                                                     brasil        editora l&pm         1987      português         Não           Não            Sim  
   363       6     chasin, j                                         marx hoje                                                                                           brasil        editora ensaio       1988      português         Não           Não            Sim  
   364       6     löwy, michael                                  la théorie de la révolution chez le jeune marx                                               frança       éditions               1997           ff               Sim           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              sociales  
   365       6     löwy, michael e bensaio, daniel            marxismo modernidade utopia                                                                 brasil        xamã editora        2000      português         Não           Não            Sim  
   366       6     weber, henri                                   marxismo e consciência de classe                                                            brasil        moraes                        português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editores  
   367       6     bernardo, joão                                 marx crítico de marx - livro primeiro - epistemologia, classes sociais e                brasil        edições               1977      português         Não           Não           Não  
                                                              tecnologia em o capital - volume I                                                                        afrontamento  
   368       6     bernardo, joão                                 marx crítico de marx - livro primeiro - epistemologia, classes sociais e                brasil        edições               1977      português         Não           Não           Não  
                                                              tecnologia em o capital - volume II                                                                        afrontamento  
   369       6     bernardo, joão                                 marx crítico de marx - livro primeiro - epistemologia, classes sociais e                brasil        edições               1977      português         Não           Não           Não  
                                                              tecnologia em o capital - volume III                                                                       afrontamento  
   370       6     giannotti, josé arthur                         marx, vida e obra                                                                                  brasil        l&pm                  2000      português         Não           Não            Sim  
   371       6     kropotkine, pedro                             a conquista do pão                                                                                brasil        organização          1953      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              simões  
   372       6     woodcock, george e avakumovic,         el principe anarquista                                                                           espanha      ediciónes                      espanhol          Não           Não            Sim  
               ivan                                                                                                                                                              júcar  
   373       6     kropotkine, pierre                             autour d'une vie - mémoires                                                                    frança       douziéme             1913           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              édition  
   374       6     kropotkin, peter                                o anarquismo                                                                                      brasil        editora unitas        1933      português         Não           Não            Sim  

   375       6     kropotkine, pierre                             paroles d'um révolté                                                                              frança       ernest                               ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              flammarion   
   376       6     kropotkine, pedro                             humanismo libertário e a ciência moderna                                                   brasil        cooperativa                   português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
   377       6     kropotkine, pierre                             oeuvres                                                                                             frança       françois               1976           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   378       6     fernandes, florestan e andrade,            élisée reclus - geografia                                                                         brasil        editora ática         1985      português         Não           Não           Não  
               manuel correia  
   379       6     vários                                             cuarta internacional                                                                             uruguai       cisa                    1962      espanhol          Não           Não            Sim  
   380       6     labica, georges                                as "teses sobre feuerbach" de karl marx                                                     brasil        zahar                  1980      português         Não           Não            Sim  
   381       6     engels, friedrich                               sobre o "capital" de marx                                                                      portugal      seara nova           1977                        Não           Não           Não  
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   382       6     marx, karl e engels, friedrich               para umas forças armadas populares e socialistas                                      portugal      liniciativas            1975      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editoriais  
   383       6     engels, friedrich                               el problema campesino em francia y em alemania                                        russia        ediciones em           0        espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              lenguas   
   384       6     engels, friedrich                               o cristianismo primitivo                                                                           brasil        laemmert             1969      português         Não           Não           Não  
   385       6     marx, carlos                                    crítica de la filosofia del estado de hegel                                                    méxico       grijalbo                1968      espanhol          Não           Não            Sim  
   386       6     marx, carlos                                    critica de la filosofia del estado de hegel                                                   argentina     claridad               1946      espanhol          Não           Não            Sim  
   387       6     marx, karl                                       la question juive                                                                                   frança       union                  1968       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              générale   
   388       6     marx, karl                                       a liberdade de imprensa                                                                         brasil        lpm                    1980      português         Não           Não            Sim  
   389       6     marx, karl                                       as filosofias da natureza em demócrito e epicuro                                         portugal      presença             1972      português         Não           Não            Sim  
   390       6     coggiola, osvaldo (org)                      ontem e hoje - manifesto comunista                                                           brasil        xamã                  1999      português         Não           Não           Não  
   391       6     bobbio, norberto e outros                   o marxismo e o estado                                                                           brasil        graal                   1991      português         Não           Não            Sim  
   392       6     filho, daniel aarão reis (org)                o manifesto comunista 150 anos depois: marx, karl e engels, friedrich                brasil        contraponto          1998      português         Não           Não            Sim  
   393       6     vários                                            crítica marxista vol 1, tomo 6                                                                   brasil        xamã                  1998      português         Não           Não            Sim  
   394       6     toledo, caio navarro de (org)               ensaios sobre o manifesto comunista                                                         brasil        xamã                  1998      português         Não           Não            Sim  
   395       6     marx, karl                                       misère de la philosophie                                                                        frança       editions               1946       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              sociales  
   396       6     almeida, jorge e cancelli, vitoria           150 anos do manifesto comunista                                                             brasil        xamã                  1998      português         Não           Não            Sim  
   397       6     coggiola, osvaldo (org)                      manifesto comunista                                                                              brasil        boitempo             1998      português         Não           Não            Sim  
   398       6     laski, harold j.                                  o manifesto comunista de 1848                                                                brasil        zahar                  1967      português         Não           Sim            Sim  
   399       6     hobsbawm, eric j.                             sobre história                                                                                       brasil        cia das letras        1998      português         Não           Não            Sim  
   400       6     marx, karl e engels, friedrich               critique des programmes de gotha et d'erfurt                                               frança       éditions               1966       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              sociales  
   401       6     marx, karl marx, jenny e engels,           lettres à kugel,ann                                                                                frança       éditions               1971       francês           Não           Não            Sim  
               friedrich                                                                                                                                                         sociales  
   402       6     marx, karl e engels, friedrich               la revolucion española                                                                           russia        ediciones em                 espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              lenguas   
   403       6     marx, karl                                       o 18 brumario e cartas a kugelmann                                                          brasil        paz e terra           1977      português         Não           Não            Sim  
   404       6     marx, karl e engels, friedrich               obras escolhidas vol 1                                                                            brasil        alfa-omega                   português         Não           Não            Sim  
   405       6     marx, karl e engels, friedrich               obras escolhidas vol 2                                                                            brasil        alfa-omega                   português         Não           Não            Sim  
   406       7     marx, karl                                       oeuvres 1                                                                                           frança       gallimard             1965       francês           Não           Não            Sim  
   407       7     marx, karl                                       oeuvres 2                                                                                           frança       gallimard             1968       francês           Não           Não           Não  
   408       7     marx, karl                                       oeuvres 3                                                                                           frança       gallimard             1982       francês           Não           Não           Não  
   409       7     marx, karl                                       formações economicas pré-capitalistas                                                      brasil        paz e terra           1977      português         Não           Não           Não  
   410       7     marx, karl                                       a origem do capital                                                                                brasil        fulgor                  1964      português         Não           Não            Sim  
   411       7     marx, karl e engels, friedrich               l'idéologie allemande                                                                             frança       éditions               1966       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              sociales  
   412       7     marx, karl e engels, friedrich               manifesto comunista - edição popular                                                           ?           editorial                        português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              calvino  
   413       7     marx, karl                                       a burguesia e a contra-revolução                                                              brasil        ensaio                 1989      português         Não           Não            Sim  
   414       7     marx, karl                                       manuscritos economicos y filosoficos de 1844                                               chile        austral                1960      espanhol          Não           Não            Sim  
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   415       7     marx, karl e engels, friedrich               a sagrada família                                                                                  brasil        moraes               1987      português         Não           Não            Sim  
   416       7     marx, karl                                       selected writings in sociology and social philisophy                                      austrália      penguin               1963        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              books  
   417       7     marx, karl                                       as crises econômicas do capitalismo                                                         brasil        ched editorial        1982      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              e edições   
   418       7     freedman, robert                              escritos econômicos de marx                                                                   brasil        zahar                  1966                        Não           Não            Sim  
   419       7     marx, karl e engels, friedrich               on religion                                                                                          russia        progress              1985        inglês            Não           Não            Sim  
   420       7     marx, karl e engels, friedrich               the german ideology                                                                              russia        progress              1976        inglês            Não           Não           Não  
   421       7     engels, friedrich                               le rôle de la violence dans l'histoire                                                           frança       editions               1962       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
   422         7              berlin, isaiah         marx, karl: sua vida, seu meio e sua obra                                                                    brasil           siciliano        1991  português          Não              Não             Sim  
   423       7     coggiola, osvaldo                             engels - o segundo violino                                                                       brasil        xamã                  1995      português         Não           Não            Sim  
   424       7     mclellan, david                                marx, karl : vida e pensamento                                                                 brasil        vozes                  1990      português         Não           Não            Sim  
   425       7     lápine, nicolai                                  o jovem marx                                                                                     portugal      editorial               1983      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              caminho  
   426       7     vários                                            karl marx  - biografia                                                                            russia e       progresso e          1983      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                 portugal      avante  
   427       7     vários                                            friedrich engels  - biografia                                                                    russia e       progresso e          1986      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                 portugal      avante  
   428       7     engels, friedrich                               dialética da natureza                                                                             brasil        alba                            português         Não           Não           Não  
   429       7     engels, friedrich e plejanov,                 ludwig feuerbach y el fin de la filosofia clasica alemana                                argentina     siglo xxi               1975      espanhol          Não           Não            Sim  
               georgui  
   430       7     engels, friedrich                               temas militares                                                                                  argentina     ediciones             1966      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              estudio  
   431       7     marx, karl e engels, friedrich               correspondance                                                                                   frança       alfred costes         1932       francês           Não           Sim           Não  
   432       7     beer, max                                      karl marx: sua vida e sua obra                                                                  brasil        unitas                 1933      português         Não           Não            Sim  
   433       7     marx, karl                                       o capital                                                                                             brasil        zahar                  1967      português         Não           Não            Sim  
   434       0     riazanov, d.                                    marx et engels conférences faites aux cours de marxisme près                        frança       editions                         francês           Não           Não           Não  
                                                              l'académie socialiste                                                                                         sociales  
   435       0     posadas, j.                                     la situacion em argentina y las tareas del partido                                        argentina     presente              1962      espanhol          Não           Não            Sim  
   436       0     marx, karl e engels, friedrich               estudes philosophiques                                                                         frança       editions               1935       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              sociales  
   437       0     engels, friedrich                               as guerras camponesas na alemanha                                                        brasil        vitória                 1946      português         Não           Não           Não  
   438       0     engels, friedrich                               la question du logement                                                                         frança       éditions               1957       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
   439       0     marx, karl e engels, friedrich               etudes philosophiques                                                                           frança       éditions               1961       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              sociales  
   440       0     engels, friedrich                               la révolution démocratique bourgeoise em allemagne                                    frança       éditions               1952       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
   441       7     vários                                            démocratie socialiste et dictature du prolétariat                                            frança       critique                1978       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              communiste  
   442       7     kropotkine, pedro                             folletos revolucionarios 1                                                                      espanha      tusquets              1977      espanhol          Não           Não            Sim  
   443       7     kropotkine, pedro                             folletos revolucionarios 2                                                                      espanha      tusquets              1977      espanhol          Não           Não           Não  
   444       7     proudhon, pierre joseph                     a propriedade é um roubo                                                                       brasil        lpm                    1997      português         Não           Não           Não  
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   445       7     vários                                            las colectividades campesinas 1936-1939                                                 espanha      tusquets              1977      espanhol          Não           Não           Não  
   446       7     castoriadis, cornelius                         as encruziladas do labirinto 3: o mundo fragmentado                                     brasil        paz e terra           1992      português         Não           Não            Sim  
   447       7     castoriadis, cornelius e outros             a criação histórica                                                                                 brasil        artes e                1992      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ofícios  
   448       7     castoriadis, cornelius                         as encruziladas do labirinto 1                                                                   brasil        paz e terra           1987      português         Não           Não            Sim  
   449       7     lefort, claude                                   a invenção democrática: os limites do totalitarismo                                        brasil        brasiliense           1987                        Não           Não           Não  
   450       7     lefort, claude                                   as formas da história                                                                             brasil        brasiliense           1990      português         Não           Não           Não  
   451       7     kurtz, robert                                    os últimos combatentes                                                                          brasil        vozes                  1997      português         Não           Não            Sim  
   452       7     fabbri, luigi                                     la vida de malatesta                                                                            espanha      maucci                         espanhol          Não           Não           Não  
   453       0     read, herbert                                   anarquia y orden: ensayos sobre politica                                                  argentina     tupac                  1959      espanhol          Não           Não           Não  
   454       0     proudhon, pierre joseph                     las confesiones de um revolucionario                                                      argentina     americalee           1947      espanhol          Não           Não            Sim  
   455       7     proudhon, pierre joseph                     qu'est-ce que la propriété?                                                                      frança       garnier-flamm       1966       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              arion  
   456       7     proudhon, pierre joseph                     oeuvres choisies                                                                                  frança       gallimard             1967       francês           Não           Não            Sim  
   457       7     resende, paulo-edgar a . E                  proudhon                                                                                            brasil        ática                   1986      português         Não           Não            Sim  
               passetti, edson (org)  
   458       7     motta, fernando c. prestes                  burocracia e autogestão (a proposta de proudhon)                                        brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não            Sim  
   459       7     bancal, jean                                    proudhon: pluralismo e autogestão                                                            brasil        novos                  1984                        Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              tempos  
   460       7     gurvitch, georges                             proudhon e marx                                                                                portugal      presença e           1980      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              martins   
   461       7     castoriadis, cornelius                         as encruziladas do labirinto 2: os domínios do homem                                    brasil        paz e terra           1987      português         Não           Não            Sim  
   462       7     malatesta, errico                              escritos revolucionários                                                                          brasil        novos                  1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              tempos  
   463       7     woodcock, george                            anarquismo: uma história das idéias e movimentos libertários vol. 1                   brasil        lpm                    1983      português         Não           Não           Não  
   464       7     woodcock, george                            anarquismo: uma história das idéias e movimentos libertários vol. 2                   brasil        lpm                    1984      português         Não           Não           Não  
   465       7     guillerm, alain e bourdet, yvon             autogestão: uma mudança radical                                                             brasil        zahar                  1976      português         Não           Não            Sim  
   466       7     vasco, neno                                    concepção anarquista do sindicalismo                                                      portugal      afrontamento        1984      português         Não           Não           Não  
   467       7     guérin, daniel                                  bakunin - textos escolhidos                                                                     brasil        lpm                    1983      português         Não           Não           Não  
   468       7     bakunin, mikhail                               dios y el estado                                                                                 argentina     proyeccion           1969      espanhol          Não           Não           Não  

   469       0     rocker, rudolf                                   as idéias absolutistas no socialismo                                                           brasil        sagitário              1946      português         Não           Não            Sim  
   470       8     bon, frédéric e burnier,                       clase obrera y revolución                                                                       méxico       serie popular         1975      espanhol          Não           Não            Sim  
               michael-antoine                                                                                                                                               era  
   471       8     dolgoff, sam                                    la anarquia segun bakunin                                                                     mexico       tusquets              1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editor  
   472       8     pauvert, jean-jaques - choix de            bakounine la liberté                                                                              frança       jean-jaques          1969           ff               Não           Não            Sim  
               textes                                                                                                                                                           pauvert   
   473       8     bakunin, mikhail                               conceito de liberdade                                                                           portugal      edições rés           1975      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              limitada  
   474       8     vários                                            la autogestion, el estado y la revolucion                                                   argentina     editorial               1969      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              proyeccion  
   475       8     bakunin, mikhail                               obras completas - bakunin                                                                    espanha      las edicions          1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ed la piqueta  
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   476       8     rodrigues, edgar                              os libertários - idéias e experiências anárquicas                                            brasil        vozes                  1988      português         Não           Não           Não  
   477       8     bakunin, mikhail                               la ravolucion social em francia I                                                              espanha      ediciones             1978      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              júcar  
   478       8     bakunin, mikhail                               la ravolucion social em francia II                                                             espanha      ediciones             1978      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              júcar  
   479       8     bakunin, mikhail                               estatismo y anarquía                                                                           espanha      ediciones             1976      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              júcar  
   480       8     bakunin, mikhail                               federalismo, socialismo y antiteologismo - consideraciones filosóficas              espanha      ediciones             1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              sobre el fantasma divino, sobre el mundo real y sobre el hombre                                  júcar  
   481       8     leone, henrique                                o sindicalismo                                                                                    portugal      guimarães e         1911      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cia editores  
   482       8     arvon, henrique                               história breve do anarquismo                                                                 portugal      editorial               1966      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              verbo  
   483       8     vários                                            movimiento libertario y politica                                                               espanha      biblioteca             1978          es1              Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              jucar  
   484       8     joyeux, maurice                               autogestão, gestão direta, gestão operária                                                  brasil        novos                  1988      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              tempos   
   485       8     besnard, pierre                                os sindicatos operários e a revolução social                                                 brasil        novos                  1988      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              tempos   
   486       8     malatesta, errico                              malatesta - textos escolhidos                                                                   brasil        l&pm editores        1984      português         Não           Não           Não  
   487       8     fabbri, luigi                                     dictadura y revolucion                                                                         argentina     editorial               1967      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              proyección  
   488       8     guérin, daniel                                  ni dieu ni maître - anthologie de l'anarchisme I                                             frança       librairie                1980           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              françois   
   489       8     guérin, daniel                                  ni dieu ni maître - anthologie de l'anarchisme II                                            frança       librairie                1979           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              françois   
   490       8     guérin, daniel                                  ni dieu ni maître - anthologie de l'anarchisme III                                           frança       librairie                1970           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              françois   
   491       8     guérin, daniel                                  ni dieu ni maître - anthologie de l'anarchisme IV                                           frança       librairie                1970           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              françois   
   492       8     vários                                            los anarquistas y los soviets                                                                  espanha      editorial               1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              anagrama  
   493       8     malatesta, errico                              solução anarquista para a questão social                                                    brasil        guilda de              1962      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              estudos   
   494       8     guérin, daniel                                  por um marxismo libertario                                                                    espanha      ediciones             1969      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              júcar  
   495       8     guérin, daniel                                  l'anarchisme                                                                                       frança       éditions               1965           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              gallimard  
   496       0     avrich, paul                                     les anrchistes russes                                                                             frança       librairie                1979           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              françois   
   497       8     landauer, gustav                              incitación al socialismo                                                                        argentina     editorial               1947      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              americanlee  
   498       8     monatte, pierre                                syndicalieme, révolitionnaire et communisme - les archives de pierre                  paris        librairie                1968           ff               Não           Sim           Não  
                                                              monatte                                                                                                         françois   
   499       8     santillán, diego abad de                     organismo economico da revolução - a autogestão espanhola                          brasil        brasiliense           1980      português         Não           Não           Não  
   500       8     volin                                             la revolución desconocida (1917 -1921) - documentación inédita sobre            argentina     editorial               1954      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              la revolución rusa                                                                                             americanlee  
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   501       8     vários                                            cahiers, marxistes leninistes                                                                    frança       librairie                1966           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              françois   
   503       8     castoriadis,  cornelius                        autonomie et transformation de la société - la philosophie militante de                frança       librarie droz          1989           ff               Sim           Sim            Sim  
                                                              cornelius castoriadis  
   504       8     peret, benjamim e munis, g                 les syndicats contre la revolution                                                              frança       eric losfeld le        1968           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                               terrain vague  
   505       8     mészáros, istván                              produção destrutiva e estado capitalista                                                     brasil        ensaio                 1989      português         Não           Não           Não  
   506       8     mészarós, istvan                              a necessidade do controle social                                                              brasil        ensaios               1989      português         Não           Não            Sim  
   507       8     rosanvallon, pierre                            la autogestión                                                                                    espanha      editorial               1979      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              fundamentos  
   508       8     althusser, louis                                sobre a repordução                                                                               brasil        vozes                  1999      português         Não           Não           Não  
   509       8     debord, guy                                    a sociedade do espetáculo - comentários sobre a sociedade do                        brasil        contraponto          1997      português         Não           Não            Sim  
                                                              espetáculo  
   510       8     castoriadis, cornelius                         sujet et vérité - dans le monde social-historique                                            frança       édition du             2002           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              seuil  
   511       8     jappe, anselm                                 guy debord                                                                                          brasil        vozes                  1999      português         Não           Não            Sim  
   512       8     althusser, louis, ranciére, jacques e      lire le capital                                                                                        1967        librairie                1967           ff               Não           Não            Sim  
                macherey, pierre                                                                                                                                             françois   
   513       8     althusser, louis                                pour marx                                                                                          frança       librairie                1966           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              françois   
   514       9     althusser, louis                                filosofia e filosofia espontânea dos cientistas                                               brasil        editorial                        português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              presença  
   515       9     althusser, louis                                o 22º congresso                                                                                 portugal      editorial               1978      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              estampa  
   516       9     althusser, louis                                montesquieu, la politica y al historia                                                         espanha      editorial               1968      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              ciencia nueva  
   517         9             althusser, louis               marxismo segundo althusser                                                                            brasil        sinal editora      1967  português          Não              Não             Sim  
   518       9     althusser, louis                                sobre o trabalho teórico                                                                          brasil        editorial                        português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              presença  
   519       9     laclau, ernesto                                 política e ideologia na teoria marxista - capitalismo, fascismo e                         brasil        paz e terra           1979      português         Não           Sim            Sim  
                                                              populismo  
   520       8     althusser, louis                                posições I - resposta a john lewis, elementos dede autocrítica e                        brasil        graal                           português         Não           Não            Sim  
                                                              sustentação de tese de amiens  
   521       9     althusser, louis                                posições II - aparelhos ideológicos de estado, freud e lacan, a filosofia               brasil        graal                           português         Não           Não            Sim  
                                                               como arma da revolução, marxismo e a luta de classe, como ler o   
   522       9     tragtenberg, maurício                        reflexões sobre o socialismo                                                                    brasil        moderna              1986      português         Não           Não           Não  
   523       9     bahro, rudolf                                   a alternativa - para um crítica do socialismo real                                           brasil        paz e terra           1980      português         Não           Não            Sim  
   524       9     bahro, rudolf                                   crítica ao sorex - socialismo realmente existente - debatendo as idéias               brasil        brasiliense           1982      português         Não           Não           Não  
                                                              de rudolf bahro  
   525       9     gorter, makhiaiski, bordiga                  marxismo heterodoxo                                                                            brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não           Não  
   526       9     vários                                            socialisme ou barbarie                                                                           frança                            1964           ff               Sim           Sim            Sim  
   527       9     sader, eder                                     marxismo e teoria da revolução proletária                                                   brasil        ática                   1986      português         Não           Não            Sim  
   528       9     marramao, giacomo                          o político e as transformações - crítica do capitalismo e ideologias da                 brasil        nosso tempo         1990      português         Não           Não           Não  
                                                              crise entre os anos vinte e trinta  
   529       9     vários                                            da ideologia - althussrr, gramsci, lukács, poulantzas                                      brasil        zahar editores       1983      português         Não           Não           Não  

18 de 93



N º      Lote                  Autor                                                           Título                                                                  Local            Editora              Ano        Língua           Autogra-       Dedica-   Anota-  
                                                                                                                                                                                                                                fado          tória        ções  

   530       9     castoriadis, cornelius                         os destinos do totalitarismo e outros escritos                                               brasil        l&pm                  1985      português         Não           Não            Sim  
   531       9     castoriadis, cornelius                         a instituição imaginária da sociedade                                                         brasil        paz e terra           1982      português         Não           Não            Sim  
   532       9     castoriadis, cornelius                         la sociedad burocratica - volume 2- la revolución contra la burocracia               espanha      tusquest              1976      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editor  
   533       9     castoriadis, cornelius                         la experiencia del movimiento obrero - volume 2 - proletariado y                     espanha      tusquest              1979      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              organización                                                                                                   editores  
   534       9     castoriadis, cornelius                         la experiencia del movimiento obrero - volume 1 - cómo luchar                       espanha      tusquest              1979      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editor  
   535       9     castoriadis, cornelius                         la sociedad burocratica - volume 1 - las relaciones de produción em                espanha      tusquets              1976      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              rusia                                                                                                             editor  
   536       9     cardan, paul                                   capitalismo moderno y revolución                                                           espanha      ruedo ibérico        1970      espanhol          Não           Não            Sim  
   537       9     lefort, claude                                   éléments d'une critique de la bureaucratie                                                  frança       gallimard             1979           ff               Não           Não            Sim  
   538       9     castoriadis, cornelius                         socialismo ou barbárie - o conteúdo do socialismo                                        brasil        brasiliense           1983          poq             Não           Não            Sim  
   539       9     castoriadis, cornelius                         a criação histórica o projeto da autonomia                                                   brasil        palmarinca           1991      português         Não           Não           Não  
   540       9     mattick, paul                                   integração capitalista e ruptura operária (recolha de textos)                             brasil        a regra do            1977      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              jogo  
   541       9     mattick, paul                                   crítica de los marxistas - historia/ciencia/sociedad                                       espanha      ediciones             1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              península  
   542       9     sweezy, paul m                                teoria do desenvolvimento capitalista                                                         brasil        zahar editores       1962      português         Não           Não            Sim  
   543       9     sweezy, paul m                                socialismo                                                                                          brasil        zahar editores       1963      português         Não           Não            Sim  
   544       9     baran, paul a                                   a economia política do desenvolvimento econômico                                      brasil        zahar editores       1960      português         Não           Não           Não  
   545       9     korsch, karl                                     teoria marxista y acción política                                                               méxico       cuadernos de        1979      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                               pasado y   
   546       9     korsch, karl                                     que es la socializacion? un programa de socialismo practico                         argentina     cuadernos de        1973      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                               pasado y   
   547       9     gorter, herman                                réponse à lénine                                                                                  frança       librairie                1982           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              ouvriere  
   548       9     korsch, karl                                     marxisme e philosophie                                                                         frança       lés éditions           1964           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              de minuit  
   549       9     korsch, karl e outros                         la contre-révolution bureaucratique                                                           frança       unión                  1973           ff               Não           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              générale d'   
   550       9     korsch, karl                                     karl marx                                                                                             itália        editori laterza        1969       italiano           Não           Não            Sim  
   551       9     korsch, karl                                     lucha de clases y derecho del trabajo                                                       espanha      editorial ariel         1980      espanhol          Não           Não            Sim  
   552       9     korsch, karl e outros                         derrumbe del capitalismo o sujeto revolucionario?                                        méxico       cuadernos de        1978      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                               pasado y   
   553       9     poulantzas, nicos                             clases sociales y poder politico em el estado capitalista                                 méxico       siglo                   1969      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              veintiuno   
   554       9     balibar, étienne                                sobre la dictadura del proletariado                                                           méxico       siglo                   1977      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              veintiuno   
   555       9     balinar, etienne                                la philosophie de marx                                                                           frança       la decouverte        1993           ff               Não           Não           Não  
   556       9     rancière, jacques                             sobre a teoria da ideologia - a política de althusser                                      portugal      portucalense         1971      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora  
   557       9     badiou, alain                                   teoria - sobre o conceito de modelo                                                         portugal      editorial               1972      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              estampa  
   558       9     badiou, alain e althusser, louis             materialismo historico y materialismo dialectico                                          espanha      cuadernos de                 espanhol          Não           Não            Sim  
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                                                                                                                                                                               pasado y   
   559       9     balibar, étienne                                cinq études du matérialisme historique                                                      frança       librairie                1974           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              françois   
   560       9     althusser, louis e outros                     polémica sobre marxismo y humanismo                                                    méxico       siglo                   1968      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              veintiuno   
   561       9     althusser, louis                                freud e lacan - marx e freud                                                                     brasil        graal                   1985      português         Não           Não            Sim  
   562       9     althusser, louis                                teoria - a transformação da filosofia - Marx e Lénine perante Hegel                  portugal      editorial               1981      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              estampa  
   563       9     althusser, louis                                lénine et la philosophie                                                                          frança       librairie                1969           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              françois   
   564         9         bricianer, serge (ed.)  anton pannekoek y los consejos obreros                                                                  espanha        editorial         1976  espanhol          Não              Não             Sim  
                                                                                                                                                                              anagrama  
   565       10  pannekoek, anton                            uma nueva forma de marxismo                                                              espanha      zero zys              1974      espanhol          Não           Não            Sim  
   566       10  bettelheim, charles e sweezy, paul        a transição para o socialismo                                                                   brasil        edições 70           1971      português         Não           Não           Não  
   567       10  pannekoek, anton                            lenin filosofo                                                                                     argentina     ediciones de         1973      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pasado y   
   568       10  bettelheim, charles e sweezy, paul        sociedades de transição: luta de classes e ideologia proletaria                       portugal      portucalense         1971      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora  
   569       10  sweezy, paul m.                               ensaios sobre o capitalismo e o socialismo                                                  brasil        zahar editores       1965      português         Não           Não            Sim  
   570       10  sweezy, paul m.                               el marxismo y el futuro                                                                         espanha      editorial               1982      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
   571       10  sweezy, paul m.                               teóricos e teorias da economia                                                                 brasil        zahar editores       1965      português         Não           Não            Sim  
   572       10  pannekoek, anton, korsch, karl e          crítica del bolchevismo                                                                         espanha      editorial               1976      espanhol          Não           Não            Sim  
               mattick, paul                                                                                                                                                   anagrama  
   573       10  löwy, michael                                  nacionalismos e internacionalismos - da época de marx até nossos                   brasil        xamã                  2000      português         Não           Não            Sim  
                                                              dias  
   574       10  badiou, alain                                   para uma nova teoria do sujeito                                                                brasil        relume-dumar       1994      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              á  
   575       10  borojov, ber                                    nacionalismop y lucha de clases                                                              méxico       ediciones de         1979      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
   576       10  negri, antonio                                  a anomalia selvagem - poder e potência em spinoza                                      brasil        editora 34            1993      português         Não           Não           Não  
   577       10  mattick, paul e outros                        karl kautsky eo marxismo                                                                        brasil        oficina de             1988      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              livros  
   578       10  konder, leandro                               a questão da ideologia                                                                           brasil        companhia           2002      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              das letras  
   579       10  castoriadis, cornelius                         fait et à faire                                                                                        frança       éditions du           1997           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              seuil  
   580       10  badiou, alain e rocha, ronald               política - partido, representação e sufágio                                                   brasil        projeto                1995      português          Sim           Sim           Não  
   581       10  collettti, lucio                                   el marxismo y el "derumbe" del capitalismo                                               espanha      siglo                   1978      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              vientiuno   
   582       10  derrida, jacques                               spectres de marx                                                                                 frança       galilée                 1993           ff               Não           Não           Não  
   583       10  i.s.                                                situacionista - teoria e prática da revolução                                                 brasil        conrad                2002      português         Não           Não            Sim  
   584       10  haddad, fernando                             em defesa do socialismo - por ocasião dos 150 anos do manifesto                    brasil        vozes                  1998      português         Não           Não            Sim  
   585       10  abendroth, kofler                              conversaciones com lukács                                                                     brasil        alianza holz          1971      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editorial  
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   586       10  fernandes, florestan (org.)                  pulantzas - sociologia                                                                            brasil        ática                   1984      português         Não           Não            Sim  
   587       10  luporini, cesare                                dialectica marxista e historicismo                                                            argentina     ediciones             1969      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
   588       10  poulantzas, nicos                             teoria das classes sociais                                                                      portugal      publicações          1976      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              escorpião  
   589       10  poulantzas, nicos                             fascismo e ditadura                                                                               brasil        martins                1978      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              fontes  
   590       10  colletti, lucio                                    ultrapassando o marxismo - e as ideologias                                                 brasil        forense                1983      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitária  
   591       10  poulantzas, nicos                             hegemonia y dominacion em el estado moderno                                        argentina     ediciones             1973      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
   592       10  plejánov, jorge                                 contra el anarquismo                                                                           argentina     ediciones             1969      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              calden  
   593       10  plejanov, g.v.                                  ensayos sobre el ateismo y la religion                                                      espanha      biblioteca             1980      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              jucar  
   594       10  plejánov, jorge                                 la ideologia del pequeño burgues                                                             méxico       ediciones             1972      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              roca  
   595       10  plekhanov, jorge                              o socialismo e a luta política                                                                  portugal      editorial               1976      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              fronteira  
   596       10  plajanov, jorge                                 sindicalismo y marxismo                                                                        mexico       editorial               1968      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
   597       10  plekhanov, jorge                              o materialismo dialético e a revolução                                                        brasil        r a editora                     português         Não           Não           Não  
   598       10  plekhanov, jorge                              las cuestiones fundamentalesdel marxismo                                               argentina     editorial               1940      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              problemas  
   599       10  plekhanov, george                            a arte e a vida social                                                                              brasil        brasiliense           1964      português         Não           Não           Não  
   600       10  plekhanov, jorge                              cartas sin direccion em arte y la vida social                                                 rússia        ediciones em        1956      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              lenguas   
   601       10  plekhanov, georgi                             selected philosophical works                                                                   rússia        progress              1981        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              publisher  
   602       10  plekhanov, georgi                             selected philosophical works                                                                   rússia        progress              1981        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              publisher  
   603       10  plekhanov, george                            a concepção materialista da história - o papel do indivíduo na história                brasil        vitória                 1956      português         Não           Não            Sim  
   604       10  plekhanov, george                            essais sur l'histoire du matérialisme - d'holbach, helvétius, marx                       frança       editions               1957           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
   605       10  plekhanov, george                            le matérialisme militant                                                                          frança       éditions               1957           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
   606       10  plekhanov, george                            a concepção materialista da história - da filosofia da história, da                       brasil        vitória                 1956      português         Não           Não            Sim  
                                                              concepção materialista da história, o papel do indivíduo na história  
   607       11  mehring, franz                                 sobre el materializmo histórico                                                                méxico       ediciones de         1976      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pasado y   
   608       0     labriola, arturo                                 il socialismo contemporaneo                                                                    italia        alberto                1922       italiano           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              morano -   
   609       11  kautsky, karl                                   la revolucion social el camino del poder                                                     méxico       ediciones             1978      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
   610       11  engels, friedrich e kautsky, karl            o socialismo jurídico                                                                              brasil        ensaio                 1991      português         Não           Não            Sim  
   611        11               adler, max           democracia politica y democracia social                                                                     chile          imprenta         1936  espanhol          Não              Não             Sim  
                                                                                                                                                                              condor  
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   612       11  adler, max                                      démocratie et conseils ouvriers                                                                frança       librairie                1967           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              françois   
   613       10  bauer, otto                                      la cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia                                 méxico       siglo                   1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              vientiuno   
   614       10  calwer, e outros                               la segunda internacional  y el problema nacional y colonial - segunda                méxico       ediciones             1978      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              parte                                                                                                             pasado y   
   615       11  bottomore, tom e goode, patrick           austro-marxism                                                                                  inglaterra     oxford                            inglês            Não           Não            Sim  
   616       11  bauer, otto                                      et la révolution                                                                                     frança       edi paris              1968           ff               Não           Não            Sim  
   617       11  bogdanov, a a                                 la ciencia y la clase obrera                                                                    espanha      editorial               1977      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              anagrama  
   618       11  hilferding, rudolf                               el capital financiero                                                                             espanha      editorial               1963      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              tecnos  
   619       11  kautsky, carlos                                terrorismo y comunismo                                                                       argentina     ediciones             1964      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              transicion  
   620       11  kautsky e lenin                                kautsky: a ditadura do proletariado; lenin: a revolução proletária e o                   brasil        livraria                 1979      português         Não           Não            Sim  
                                                              renegado kautsky                                                                                             editora de   
   621       11  parvus, e outros                               debate sobre la huelga de masas - primera parte                                         méxico       ediciones             1978      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
   622       11  luxemburg, rosa; kautsky, karl e           debate sobre la huelga de masas                                                           argentina     ediciones de         1976      espanhol          Não           Não            Sim  
               pannekoek, anton                                                                                                                                            pasado y   
   623       11  bernstein e outros                            la segunda internacional y el problema nacional y colonial                              méxico       ediciones de         1978      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
   624       11  kautsky, karl                                   les trois sources du marxisme - l'oeuvre historique de marx                             frança       spartacus                           ff               Não           Não            Sim  
   625       11  kautsky, karl                                   el camino del poder                                                                              méxico       editorial               1968      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
   626       11  kautsky, karl                                   doctrina economica de carlos marx                                                         argentina     el yunque             1973      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora  
   627       11  kautsky, karl                                   parlamentarismo y democracia                                                               espanha      editora                1982      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              nacional  
   628       11  kautsky, carlos                                la doctrina socialista                                                                            argentina     editorial               1966      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              claridad  
   629       11  kautsky, karl                                   a política agráriado partido socialista                                                         brasil        assunção             1945      português         Não           Não            Sim  
   630       11   jaures, jean                                    socialismo y libertad                                                                            argentina     editorial               1961      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              dedalo  
   631       11   jaures, jean                                    les origines du socialisme allemand                                                          frança       françois               1960           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   632       11  portis, larry                                     georges sorel - présentation et textes choisis                                               frança       la brèche pec        1989           ff               Não           Não            Sim  
   633       11  jaurès, jean                                    textes choisis - tome premier contre la guerre et la politique coloniale                frança       éditions               1959           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
   634       11  o                                                  o                                                                                                                                         0                           Não           Não           Não  
   635       11  jaurès, jean                                    la classe ouvrière                                                                                 frança       françois               1976           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   636       11  sorel, georges                                 réflexions sur la violence                                                                        frança       librairie                1946           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              marcel rivière  
   637       11  kautsky, karl                                   etica y concepcion materialista de la historia                                             argentina     ediciones             1975      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
   639       11  kautsky, karl                                   a questão agrária                                                                                  brasil        gráfica                 1968      português         Não           Não            Sim  

22 de 93



N º      Lote                  Autor                                                           Título                                                                  Local            Editora              Ano        Língua           Autogra-       Dedica-   Anota-  
                                                                                                                                                                                                                                fado          tória        ções  

                                                                                                                                                                              editora   
   640       0     labriola, antonio                               filosofia y socialismo - introduccion al conocimiento de la historia                    argentina     claridad                        espanhol          Não           Não           Não  
                                                              desde el punto de vista marxista  
   641       0     labriola, antonio                               ensáios sobre o materialismo historico                                                       brasil        atena edirora                 português         Não           Não            Sim  
   642       11  labriola, antonio                               la concezione materialistica della storia                                                       itália        editori laterza        1969       italiano           Não           Não            Sim  
   643       11  berstein, eduard                               socialismo evolucionário                                                                         brasil        zahar editores       1964      português         Não           Não           Não  
   644       11  berstein, eduard                               las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia -                     méxico       siglo                   1982      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              problemas del socialismo el revisionismo em la socialdemocracia                                 vientiuno   
   645       11  kautsky, karl                                   orígenes y fundamientos del cristianismo                                                  espanha      ediciones             1974      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              sígueme  
   646       0     lafargue, pablo                                la justicia y el bien                                                                              argentina     editorial tor                    espanhol          Não           Não            Sim  
   647       0     garaudy, roger                                 dún réalisme sans rivages                                                                      frança       plon                    1963           ff               Não           Não            Sim  
   648       11  jaurès, jean e lafargue, paul                idealismo y materialismo em la concepción de la historia                              argentina     siglo veinte           1960      espanhol          Não           Não            Sim  
   649       11  cox, gary                                        compreender sartre                                                                               brasil        vozes                  2007      português         Não           Não           Não  
   650       11  jaures, jean                                    l'esprit du socialisme                                                                             frança       meditations          1964           ff               Não           Não           Não  
   651       11  guesde, jules                                  textes choisis (1867 - 1881)                                                                    frança       éditions               1959           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
   652       11  lafargue, paul                                  el derecho a la pereza                                                                         espanha      editorial               1973      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              fundamentos  
   653       11  vários                                            mondialisations et impérialisme                                                                frança       éditions               2003           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              syllepse  
   654       11  collin, denis                                    compreender marx                                                                                brasil        vozes                  2008      português         Não           Não            Sim  
   655       11  vários                                            revista brasiliense                                                                                 brasil        brasiliense                    português         Não           Não            Sim  
   656       11  tragtenberg, maurício                        uma vida para as ciências humanas                                                          brasil        fapesp                2001      português         Não           Não           Não  
   657       11  liguori, guido                                   roteiros para gramsci                                                                             brasil        editora ufrj           2007      português         Não           Não            Sim  
   658       11  lukács, györgy                                 o jovem marx e outros escritores de filosofia                                                brasil        editora ufrj           2007      português         Não           Não            Sim  
   659        11             lukács, georg  história e consciência de classe - estudos sobre a dialética marxista                                       brasil           martins         2003  português          Não              Não             Sim  
                                                                                                                                                                              fontes  
   660       11  vários                                            estudos avançados - alfredo bosi: a escravidão entre dois                               brasil        usp                    1988      português          Sim           Sim           Não  
                                                              liberalismos; paul singer analisa a inflação e o mercado  
   662       11  lukács, georg                                  ontologia do ser social - os princípios ontológicos fundamentais de                    brasil        livraria                 1979      português         Não           Não           Não  
                                                              marx                                                                                                             editora   
   663       12  lukács, georg                                  teoria do partido revolucionário                                                                 brasil        brasil debates       1987      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                               editora  
   664       12  lukacs, george                                 existencialisme ou marxisme?                                                                 frança       nagel                  1961           ff               Não           Não           Não  
   665       12  lukacs, georg                                  histoire et conscience de classe                                                               france       les éditions           1960           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              de minut  
   666       12  lukacs, georg                                  balzac et le réalisme français                                                                  frança       françois               1967           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   667       12  lukács, georg                                  ontologia do ser social - a falsa e a verdadeira ontologia de hegel                     brasil        livraria                 1979      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
   668       12  fernandes, florestan (coord.),               lukács - sociologia                                                                                brasil        ática                   1981      português         Não           Não            Sim  
               netto, josé paulo (org.)  
   669       12  lukacs, georg                                  realismo e existencialismo                                                                     portugal      arcádia                1960      português         Não           Não           Não  
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   670       12  lukács, georg                                  lénine par lukács                                                                                  frança       edi paris              1965           ff               Não           Não            Sim  
   671       12  lukacs, georg                                  el asalto a la razón - la trayectoriadel irracionalismo desde schelling                 méxico       editorial               1983      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              hasta hitler                                                                                                     grijalbo  
   672       12  lukács, georg                                  marxismo e teoria da literatura                                                                 brasil        civilização            1968      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   673       12  lukács, georg                                  marx y el problema de la decadencia ideológica                                          méxico       siglo                   1981      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              veintiuno   
   674       12  lukács, georg                                  ensaios sobre literatura                                                                          brasil        civilização            1965      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   675       12  lukács, georg                                  significación actual del realismo crítico                                                      méxico       biblioteca era        1958      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ensaio  
   676       12  lukacs, gyorgy                                 revolution socialista y antiparlamentarismo                                               argentina     ediciones             1973      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
   678       12  netto, josé paulo                              georg lukács - um guerreiro sem repouso                                                    brasil        brasiliense           1983      português         Não           Não            Sim  
   679       12  löwy, michael                                  el marxismo olvidado - rosa luxemburg, georg lukacs                                   espanha      editorial               1978      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              fontamara  
   680       11  löwy, michael                                  método dialético e teoria política                                                               brasil        paz e terra           1975      português         Não           Não            Sim  
   681       11  löwy, michael                                  as aventuras de karl marx contra o barão de münchhausen                             brasil        busca vida           1987      português         Não           Não           Não  
   682       11  konder, leandro                               lukács                                                                                                brasil        l&pm                  1980      português         Não           Não            Sim  
   683       11  lichteim, george                               as idéias de lukács                                                                                brasil        cultrix                  1973      português         Não           Não           Não  
   684       12  löwy, michael                                  para uma sociologia dos intelectuais revolucionários                                      brasil        livraria                 1979      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editora   
   685       12  gramsci, antonio                              concepção dialética da história                                                                 brasil        civilização            1966      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   686       12  lukacs, georg                                  apartaciones a la historia de la estetica                                                     méxico       editorial               1954      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
   687       12  lukacs, georg                                  prolegomenos a uma estetica marxista                                                      méxico       editorial               1965      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
   688       12  gramsci, antonio                              poder, política e partido                                                                          brasil        brasiliense           1990      português         Não           Não            Sim  
   689       12  dias, edmundo fernandes e outros        o outro gramsci                                                                                    brasil        xamã                  1996      português         Não           Não            Sim  
   690       12  coggiola, osvaldo (org.)                     história e revolução                                                                               brasil        xamã                  1998      português         Não           Não           Não  
   691       12  manacorda, mario a                          o princípio educativo em gramsci                                                              brasil        artes                   1990      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              médicas  
   692       12  guimarães, juarez                            democracia e marxismo                                                                         brasil        xamã                  1999      português          Sim           Sim            Sim  
   693       11  bobbio, norberto                              gramsci e o conceito de sociedade civil                                                      brasil        paz e terra           1999      português         Não           Não            Sim  
   694       11  gramsci, antonio                              pensamiento politico (el partido)                                                              méxico       roca                   1977      espanhol          Não           Não            Sim  
   695       11  gramsci, antonio                              revolucion rusa y union sovietica                                                             méxico       roca                   1974      espanhol          Não           Não            Sim  
   696       11  löwy, michael                                  romantismo e messianismo                                                                     brasil        perspectiva          1990      português         Não           Não            Sim  
   697       12  löwy, michael                                  a evolução política de lukács: 1909 - 1929                                                  brasil        cortez editora        1998      português         Não           Não           Não  
   698       12  löwy, michael                                  ideologias e ciência social                                                                       brasil        cortez editora        1986      português         Não           Não           Não  
   699       12  aggio, alberto                                  gramsci - a vitalidade de um pensamento                                                    brasil        unesp                 1998      português         Não           Não            Sim  
   700       12  coutinho, carlos nelson                      marxismo e política - a dualidade de poderes e outros ensaios                         brasil        cortez editora        1994      português         Não           Não           Não  
   701       12  semeraro, giovanni                           gramsci e a sociedade civil                                                                      brasil        vozes                  1999      português         Não           Não            Sim  
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   702       12  gramsci, antonio                              contra el pesimismo prevision y perspectiva                                               méxico       roca                   1973      espanhol          Não           Não            Sim  
   703       12  jesus, antonio tavares de                   educação e hegemonia                                                                          brasil        cortez editora        1989      português         Não           Não            Sim  
   704       12  raddatz, fritz j                                  georg lukács - em testimonios personales y documentos gráficos                    espanha      alianza                1975      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editorial  
   705       12  antunes, ricardo e rêgo, walquiria         lukács, um galileu no século xx                                                                brasil        bontempo            1996      português         Não           Não           Não  
               leão (org.)                                                                                                                                                      editorial  
   706       12  staccone, giuseppe                           gramsci - 100 anos - revolução e política                                                    brasil        vozes                  1991      português         Não           Não            Sim  
   707       12  gruppi, luciano                                 tudo começou com maquiavel - as concepções de estado em marx,                  brasil        l&pm                  1980      português         Não           Não            Sim  
                                                              engels, lênin e gramsci  
   708        12            nosella, paolo                     a escola de gramsci                                                                                 brasil            artes           1992  português          Não              Não             Sim  
                                                                                                                                                                              médicas  
   709       12  gramsci, antonio                              sobre democracia operária e outros textos                                                 portugal      biblioteca             1976      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              ulmiero  
   710       12  gramsci, antonio                              concepção do partido proletário                                                              portugal      pontos de             1975      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              vista  
   711       12  gramsci, antonio                              pasado y presente                                                                              espanha      gedisa                 1977      espanhol          Não           Não           Não  
   712       12  coutinho, carlos nelson                      gramsci                                                                                              brasil        l&pm                  1981      português         Não           Não            Sim  
   713       12  gramsci, antonio                              a questão meridional                                                                             brasil        paz e terra           1987      português         Não           Não           Não  
   714       12  glucksmann, christinne buci-               gramsci e o estado                                                                                brasil        paz e terra           1980      português         Não           Não            Sim  
   715       12  anderson, perry                               las antininomias de antonio gramsci                                                        espanha      editorial               1981      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              fontamara  
   716       12  vários                                            revolucion y democracia em gramsci                                                       espanha      editorial               1976      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              fontamara  
   717       12  macciocchi, maria-antonietta               a favor de gramsci                                                                                brasil        paz e terra           1976      português         Não           Não            Sim  
   718       12  coutinho, carlos nelson e nogueira,       gramsci e a américa latina                                                                      brasil        paz e terra           1988      português         Não           Não            Sim  
               marco aurélio (org.)  
   719       12  bobbio, norberto                              o conceito de sociedade civil                                                                   brasil        graal                   1982      português         Não           Não            Sim  
   720       12  coutinho, carlos nelson                      gramsci - um estudo sobre seu pensamento político                                      brasil        campus               1989      português         Não           Não            Sim  
   721       12  gruppi, luciano                                 o conceito de hegemonia em gramsci                                                        brasil        graal                   1978      português         Não           Não            Sim  
   722       12  portelli, hugues                                gramsci e a questão religiosa                                                                   brasil        edições               1984      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              paulinas  
   723       12  ferri, franco (org.)                             política e história em gramsci                                                                   brasil        civilização            1978      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   724       12  portelli, hugues                                gramsci e o bloco histórico                                                                      brasil        paz e terra           1977      português         Não           Não            Sim  
   725       12  joll, james                                       as idéias de gramsci                                                                              brasil        cultrix                  1979      português         Não           Não            Sim  
   726       12  togliatti, p e outros                            gramsci e o marxismo                                                                         argentina     editorial               1965      argentina          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              proteo  
   727       12  dias, edmundo fernandes                   democracia operária - volume I                                                                brasil        editora da            1987      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              unicamp  
   728       12  dias, edmundo fernandes                   democracia operária - volume l                                                                 brasil        editora da            1987      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              unicamp  
   729       12  lajolo, laurana                                 antonio gramsci - uma vida                                                                      brasil        brasiliense           1982      português         Não           Não            Sim  
   730       12  innocentini, mário                             o conceito de hegemonia em gramsci                                                        brasil        tecnos                 1979      português         Não           Não            Sim  
   731       12  fiori, giuseppe                                 a vida de antonio gramsci                                                                       brasil        paz e terra           1979      português         Não           Não            Sim  
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   732       12  pizzorno, alessandro e outros              gramsci y las ciencias sociales                                                              argentina     ediciones             1972      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
   733       12  gramsci, antonio                              cuadernos de la carcel: el resorgimento                                                     méxico       juan pablo            1986      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editor  
   734       12  gramsci, antonio                              cuadernos de la cárcel: tomo 4                                                                méxico       ediciones era        1975      espanhol          Não           Não           Não  
   735       12  gramsci, antonio                              cuadernos de la cárcel: tomo 2                                                                méxico       ediciones era        1975      espanhol          Não           Não           Não  
   736       12  gramsci, antonio                              cuadernos de la cárcel: tomo 3                                                                méxico       ediciones era        1975      espanhol          Não           Não           Não  
   737       12  gramsci, antonio                              cuadernos de la cárcel: tomo 1                                                                méxico       ediciones era        1975      espanhol          Não           Não           Não  
   738       12  gramsci, antonio                              literatura e vida nacional                                                                         brasil        civilização            1986      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   739       0     gramsci, antonio                              los intelectuales y la organizácion de la cultura                                          argentina     editorial               1960      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              lautaro  
   740       12  gramsci, antonio                              maquiavel - a política e o estado moderno                                                   brasil        civilização            1968      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   741       12  gramsci, antonio                              os intelectuais e a organização da cultura                                                   brasil        civilização            1968      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   742       12  gramsci, antonio e bordiga,                 conselhos de fábrica                                                                              brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não            Sim  
               amadeo  
   743       12  gramsci, antonio                              obras escolhidas - antonio gramsci                                                            brasil        martins                1978      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              fontes  
   744       12  gramsci, antonio                              cadernos do cárcere - volume I - introdução ao estudo da filosofia de                 brasil        civilização            1999      português         Não           Não            Sim  
                                                              benedetto croce                                                                                               brasileira  
   745       13  gramsci, antonio                              cadernos do cárcere - volume II - os intelectuais; o princípio                            brasil        civilização            2000      português         Não           Não           Não  
                                                              educativo; jornalismo                                                                                        brasileira  
   746       12  gramsci, antonio                              cadernos do cárcere - volume IV  - temas de cultura; ação católica;                   brasil        civilização            2001      português         Não           Não           Não  
                                                              americanismo e fordismo                                                                                   brasileira  
   747       12  gramsci, antonio                              cadernos do cárcere - volume III - maquiavel: notas sobre estado e                   brasil        civilização            2000      português         Não           Não           Não  
                                                              política                                                                                                          brasileira  
   748       12  machado, carlos eduardo jordão          as formas de vida - estética e ética no jovem lukács (1910- 1918)                     brasil        unesp                 2004      português         Não           Não           Não  
   749       13  wallerstein, immanuel                        o declínio do poder americano - os estados unidos em um mundo                     brasil        contraponto          2004      português         Não           Não           Não  
                                                              caótico  
   750       13  vários                                            il potere delle transnazionali                                                                     itália        edizioni punto       2003       italiano           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                               rosso  
   751       13  amin, samir                                    oltre il capitalismo senile - per um XXI secolo non americano                            itália        edizioni punto       2002       italiano           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                               rosso  
   752       13  wood, ellen meiksins                         democracia contra capitalismo - a renovação do materialismo histórico               brasil        bontempo            2003      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editorial  
   753       13  abensour, miguel                             a democracia contra o estado - marx e o momento maquiaveliano                     brasil        ufmg                   1998      português         Não           Não           Não  
   754       13  jameson, fredric                               a cultura do dinheiro - ensaios sobre a globalização                                       brasil        vozes                  2001      português         Não           Não            Sim  
   755        13          habermas, jürgen  a constelação pós- nacional - ensaios políticos                                                               brasil        littera mundi      2001  português          Não              Não             Sim  
   756       13  castoriadis, cornelius                         figures du pensable - les carrefours du labyrinthe VI                                      frança       seuil                   1999           ff               Não           Não           Não  
   757       13  castoriadis, cornelius                         sur le politique de platon                                                                        frança       seuil                   1999           ff               Não           Não           Não  
   758       13  singer, paul                                    uma utopia militante - repensando o socialismo                                            brasil        vozes                  1998      português         Não           Não           Não  
   759       13  anderson, perry                               afinidades seletivas                                                                               brasil        bontempo            2002      português         Não           Não            Sim  
   760       12  mészáros, istván                              para além do capital - rumo a teoria da transição                                          brasil        bontempo            2002      português         Não           Não            Sim  
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                                                                                                                                                                              editorial  
   761       13  broué, pierre                                   révolution em allemagne (1917 - 1923)                                                      frança       les editions           1971           ff               Sim           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              de minut  
   762       13  gramsci, antonio                              escritos políticos (1917 - 1933)                                                                méxico       siglo                   1990           es              Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              veintiuno   
   763       13  vários                                            a dictionary of marxist thought                                                                estados       harvard                1983        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                  unidos       university   
   764       13  gramsci, antonio                              cartas do cárcere                                                                                  brasil        civilização            1987      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   765       13  poniatowska, elena e mansiváis,          ezln - documentos y comunicados                                                           méxico       ediciones era        1994      espanhol          Não           Sim           Não  
               carlos  
   766       13  monsiváis, carlos                             ezln - documento y comunicados                                                             méxico       ediciones era        1995      espanhol          Não           Não           Não  
   767       13  akademie, schriftenreihe der               von der klassenbewegung zur volkspartei - wegmarken der bayerischen          alemanha     saur                   1992           al               Não           Não           Não  
               georg-von-vollmar                             sozialdemokratie (1892-1992)  
   768       13  frank, pierre                                    histoire de l'internationale communiste (1919-1943) - volume I                         frança       éditions la            1979           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brèche  
   769       13  frank, pierre                                    histoire de l'internationale communiste (1919-1943) - volume II                                    éditions de la        1981           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brèche  
   770       13  vários                                            les congrès de la quatrième internationale - II                                              frança       éditions la            1981           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brèche  
   771       13  vários                                            les congrès de la quatrième internationale - I                                               frança       la brèche             1978           ff               Não           Não           Não  
   772       13  vários                                            les congrès de la quatrième internationale - IV                                             frança       la brèche             1989           ff               Não           Não           Não  
   773       13  vários                                            les congrès de la quatrième internationale - III                                             frança       la brèche             1988           ff               Não           Não           Não  
   774       13  d' horta, arnaldo pedroso                    méxico: uma revolução insolúvel                                                               brasil        saga                   1965      português         Não           Não           Não  
   775       13  guevara, ernesto (che)                      obras de che guevara                                                                            brasil        centro                 1980      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editorial latino  
   776       13  guevara, ernesto (che)                      che guevara - textos econômicos para a transformação do socialismo                brasil        edoções              1982      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              populares  
   777       13  giap, vo nguyen                               o vietnam segundo giap                                                                         brasil        saga                   1968      português         Não           Não           Não  
   778       13  villegas, daniel cosío e outros              historia minima de mexico                                                                      méxico       el coelgio del         1974      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              mexico  
   779       13  blanco, hugo                                   terra ou morte                                                                                      brasil        versus                 1979      português         Não           Não           Não  
   780       13  fernandes, florestan  (coord.) e            fidel castro - política                                                                              brasil        ática                   1986      português         Não           Não           Não  
               sader, emir (org.)  
   781       13  pérez, carlos tablada                         el pensamiento economico de ernesto che guevara                                       cuba        casa de las           1987      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              americas  
   782       13  matos, almir                                    cuba: a revolução na américa                                                                  brasil        editorial               1961      português          Sim           Não           Não  
                                                                                                                                                                              vitória  
   783       13  castro, fidel                                     de moncada à onu                                                                                brasil        edições               1960      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              futuro  
   784       13  castro, fidel                                     tres declarações fazem história                                                                brasil        brasiliense           1962      português         Não           Não           Não  
   785       13  vários                                            cuba et le marxisme                                                                              frança       editions               1962           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
   786       13  sweesy, paul m e outros                    perspectivas da américa latina                                                                 brasil        zahar editores       1964      português         Não           Não            Sim  
   787       13  sartre, jean paul                               furacao sobre cuba                                                                               brasil        editora do            1961      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              autor  
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   788       13  gimenez, armando                            sierra maestra: a revolução de fidel castro                                                   brasil        edições               1959      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              zumbi  
   789       13  sader, emir                                     cartas a che guevara: o mundo trinta anos depois                                         brasil        paz e terra           1997      português         Não           Sim           Não  
   790       13  vários                                            américa libre - che                                                                              argentina     dirple                  1997      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ediciones  
   791       13  huidobro, e. fernandez                       historia de los tupamaros - tomo 2: el nacimiento                                         uruguai       tae                     1987      espanhol          Não           Não           Não  
   792       13  huidobro, e fernandez                       historia de los tupamaros -  tomo 1: los origenes                                         uruguai       tae                     1986      espanhol          Não           Não           Não  
   793       13  guillen, abraham                              estrategia de la guerrilla armada                                                             uruguai       manuales del        1966      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pueblo  
   794       13  löwy, michael e nascimento,                marxismo e socialismo na américa latina                                                    brasil        ceca/cedac           1989      português         Não           Não           Não  
               claudio  
   795       13  pinheiro, paulo sérgio (coord.)             o estado na américa latina                                                                      brasil        cedec/paz e          1977      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              terra  
   796       13  vários                                            sociologie du travail - classes sociales et pouvoir politique em                          frança       aux éditions          1967           ff               Não           Não           Não  
                                                              amerique latine                                                                                                du seiul  
   797       13  boggs, james                                  la revolutión norteamericana                                                                 argentina     jorge alvarez         1964      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editor  
   798       13  godio, julio                                      historia del movimiento obrero latinoamericano/1 - anarquistas y                      méxico       editorial               1980      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              socialistas (1850-1918)                                                                                      nueva   
   799       13  buarque, sergio c                             diálogo ou confronto? América latina e a nova ordem economica                      brasil        paz e terra           1980      português         Não           Não           Não  
                                                              internacional (debate de canela sobre o relatório brandt)  
   800       13  frank, andrew gunder                        o desenvolvimento do subdesenvolvimento                                                 brasil        coleção               1967      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitária  
   801       13  drachkovitch, milorad m                     o marxismo no mundo moderno                                                               brasil        zahar editores       1966      português         Não           Não            Sim  
   802        13             sem, sun yat           tres princípios de povo (san min chu I)                                                                      brasil          editorial         1944  português          Não              Não             Sim  
                                                                                                                                                                              calvino  
   803       13  pinheiro, paulo sergio (coord.)             o estado autoritário e movimentos populares                                               brasil        paz e terra           1980      português         Não           Não           Não  
   804       13  nasser, gamal abdel e outros              nasserismo y marxismo                                                                       argentina     jorge álvarez         1965      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editor  
   805       13  petit, antoine g                                castro, debray contre le marxisme-leninisme: lettres à um ami                         frança       robert laffont         1968           ff               Não           Não           Não  
                                                              vénézuélien  
   806       13  guevara, ernesto (che)                      por uma revolução internacional                                                               brasil        edições               1987      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              populares  
   807       13  guevara, ernesto (che)                      textos politicos e sociais                                                                         brasil        edições               1987      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              populares  
   808       13  guevara, ernesto (che)                      textos revolucionários                                                                            brasil        edições               1987      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              populares  
   809       13  fernandes, florestan (cood.) e              che guevara - política                                                                            brasil        ática                   1981      português         Não           Não           Não  
               sader, emir (org.)  
   810       13  castro, paulo de                               conflito judeo-árabe coexistência pacífica                                                    brasil        felman-rego                  português         Não           Não            Sim  
   811       13  poerner, arthur josé                          argélia: o caminho da independência                                                         brasil        civilização            1966      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   812       13  senghor, leopold sedar                      um caminho do socialismo                                                                      brasil        distribuidora          1965      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              record  
   813       13  nasser, gamal abdel                         a revolução no mundo árabe                                                                   brasil        edarli editora         1963      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              arte limitada  
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   814       13  castro, moacir werneck                      dois caminhos da revolução africana                                                         brasil        instituto               1962      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro de   
   815       13  vários                                            tito, a iugoslávia e o mundo                                                                     brasil        civilização            1963      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   816       13  herzl, teodoro e outros                       el sionismo: crítica y defensaselección de textos                                        argentina     centro editos         1968      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              de america   
   817       13  bella, ben e outros                            argelia sera socialista                                                                          argentina     jorge alvarez         1964      espanhol          Sim           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              editor  
   818       13  fanon, frantz                                   por la revolución africana                                                                       méxico       coléccion             1965      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              popular   
   819       13  castro, paulo de                               subdesenvolvimento e revolução                                                              brasil        fundo de              1962      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura  
   820       13  chacon, vamireh                              a revolução no trópico                                                                            brasil        instituto               1962      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro de   
   821       13  huberman, leo e sweezy, paul             teoria de la politica exterior norteamericana                                              argentina     jorge alvaréz         1963      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editor  
   822       0     vários                                            north-south: a programme for survival                                                      inglaterra     pan books            1980        inglês            Não           Não           Não  
   823       13  correia, alexandre e sciascia,              direito romano I                                                                                    brasil        saraiva                1961      português         Não           Não            Sim  
               gaetano  
   824       13  guevara, ernesto (che)                      creare due, ter, multi viet-nam: e' la parola d'ordine                                        itália        libreria                 1967       italiano           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              feltrinelli  
   825       13  castaño, camilo                               dieci giorni in guatemala                                                                         itália        libreria                 1967       italiano           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              feltrinelli  
   826       13  vários                                            américa latina - revista teórica del comite ejecutivo del movimiento                   uruguai       movimiento           1967      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              revolucionário oriental                                                                                       revolucionário  
   827       13  gilly, adolfo                                     monthly review: el movimiento guerrillero em guatemala                               argentina     editorial               1965      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              perspectivas  
   828       13  moya, carlos                                   imagem crítica da sociologia                                                                    brasil        cultrix                  1970      português         Não           Não            Sim  
   829       13  moggridge, d e                                as idéias de keynes                                                                               brasil        cultrix                  1976      português         Não           Não           Não  
   830       13  chesnaux, jean                                el modo de producción asiático                                                               méxico       editorial               1969      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
   831       13  ostrovitiano, lapidus                          principios de economia política                                                                 brasil        editorial               1944      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              calvino  
   832       13  galbraith, john kenneth                      o novo estado industrial                                                                          brasil        nova cultural         1988      português         Não           Não           Não  
   833       13  fernandes, florestan (coord.) e             keynes - economia                                                                                brasil        ática                   1984      português         Não           Não           Não  
               szmrecsányi, tamás (org.)  
   834       13  fernandes, florestan (coord.) e             roger bastide - sociologia                                                                        brasil        ática                   1983      português         Não           Não           Não  
               queiroz, maria isaura pereira  
   835       13  fernandes, florestan (coord.) e             pierre bourtieu - sociologia                                                                      brasil        ática                   1983      português         Não           Não           Não  
               Ortiz, renato (org.)  
   836       13  fernandes, florestan (coord.) e             godelier - antropologia                                                                           brasil        ática                   1981      português         Não           Não           Não  
               carvalho, edgard de assis (org.)  
   837       13  fernandes, florestan (coord.) e             dieter prokop                                                                                       brasil        ática                   1986      português         Não           Não           Não  
               filho, ciro marcondes (org.)  
   838       13  fernandes, florestan (coord.) e             wright mills - sociologia                                                                          brasil        ática                   1985      português         Não           Não           Não  
               fernandes, heloísa r (org.)  
   839       13  fernandes, florestan ( coord.) e            malinowski - antropologia                                                                        brasil        ática                   1986      português         Não           Não           Não  
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               durham, eunice ribeiro ( org.)  
   840       13  fernandes, florestan (coord.) e             mannheim - sociologia                                                                           brasil        ática                   1982      português         Não           Não           Não  
               foracchi, marialice m  
   841       13  naville, pierre                                  hacia el automatismo social?                                                                  méxico       fondo de              1965      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura   
   842       13  morin, edgar e outros                        marxismo y sociologia                                                                         argentina     jorge alvaréz         1964      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editor  
   843       13  gurvitch, georges                             études sur les classes sociales                                                                frança       éditions               1966           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              gonthier  
   844       14  mills, wright c                                  poder e política                                                                                    brasil        zahar editores       1965      português         Não           Não           Não  
   845       14  aron, raymond                                 de uma sagrada família a outra: ensaios sobre os marxismoa                          brasil        civilização            1970      português         Não           Não           Não  
                                                              imaginários                                                                                                    brasileira  
   846       14  bottomore, t b                                  introdução à sociologia                                                                           brasil        zahar                  1978      português         Não           Não            Sim  
   847       14  lukács, georges e outros                    estrutura de classes e estratificaçã  social                                                   brasil        zahar                  1966      português         Não           Não            Sim  
   848       14  aron, raymond                                 la sociologia alemana contemporanea                                                     argentina     editorial               1953      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              paidos  
   849        14             mills, wright c                         a elite do poder                                                                                    brasil            zahar          1962  português          Não              Não            Não  
   850       14  schumpeter, j a                                imperialismo e classes sociais                                                                  brasil        zahar                  1961      português         Não           Não           Não  
   851       14  macpherson, c b e outros                   iodeologia na ciência social                                                                     brasil        paz e terra           1982      português         Não           Não           Não  
   852       14  ossowski, stanislaw                          estrutura de classes na consciência social                                                  brasil        zahar                  1964      português         Não           Não           Não  
   853       14  löwy, michael                                  o pensamento de che guevara                                                                 brasil        expressão            1999      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              popular  
   854       14  torelly, paulo peretti                          democracia e poder judiciário                                                                  brasil        oab rs                 1998      português         Não           Não           Não  
   855       14  lanni, octavio                                   dialética e capitalismo: ensaio sobre o pensamento de marx                            brasil        vozes                  1988      português         Não           Não           Não  
   856       14  neto, machado a l                            marx e mannheim: dois aspectos da sociologia do conhecimento                      brasil        livraria                 1956      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              progresso  
   857       0     pao, jin min ji                                   ainda sobre a experiência histórica da ditadura do proletariado                         brasil        editorial               1957      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              vitória  
   858       14  tsi, liu chao                                     a luta interna no partido                                                                          brasil        vitória                 1957      português         Não           Não            Sim  
   859       14  vários                                            el origen y el desarrollo de las divergencias entre la direccion del pcus               china        ediciones em        1953      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              y nosotros                                                                                                      lenguas   
   860       14  vários                                            sobre el problema de stalin                                                                     china        ediciones em        1963      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              lenguas   
   861       14  vários                                            nuevo complot de los revisionistas jruschovistas contra los intereses                espanha      naim frasheri        1966      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              de los pueblos de los paises socialistas  
   862       14  em-lai, chou                                    el gran decenio                                                                                    china        ediciones em        1959      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              lenguas   
   863       14  tung, mao tse                                  nuestro estudio y la situacion actual                                                           china        ediciones em        1958      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              lenguas   
   864       14  tung, mao tse                                  problemas de la guerra y de la estrategia                                                    china        ediciones em        1959      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              lenguas   
   865       14  tung, mao tse                                  citações do presidente mao tsé-tung                                                          brasil        josé alvaro           1967      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editor  
   866       14  schram, stuart                                 political leaders of the twentieth century mao tsé-tung                                  inglaterra     penguin               1967        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              books  
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   867       14  tung, mao tse                                  écrits choisis em trois volumes 1                                                              frança       françois               1967       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   868       14  tung, mao tse écrits                          écrits choisis em trois volumes 2                                                              frança       françois               1967       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
   869       14  tung, mao tse                                  écrits choisis em trois volumes 3                                                              frança       françois               1967       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   870       14  sader, eder                                     mao tse tung                                                                                       brasil        ática                   1982      português         Não           Não           Não  
   871       14  mao tse tung                                   obras escolhidas vol 1                                                                            brasil        vitória                 1961      português         Não           Não            Sim  
   872       14  mao tse tung                                   obras escogidas vol 4                                                                            china        ediciones em        1972      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              lenguas   
   873       14  schilling, voltaire                              a revolução na china                                                                             brasil        mercado              1984      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              aberto  
   874       14  schilling, voltaire                              história da revolução chinesa                                                                   brasil        unificado                      português         Não           Não           Não  
   875       14  reis filho, daniel aarão                       a construção do socialismo na china                                                          brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não           Não  
   876       14  mandel, ernest e outros                     china x vietnã revolução chinesa e indochinesa                                            brasil        versus                 1979      português         Não           Não           Não  
   877       14  netto, josé paulo                              portugal: do fascismo à revolução                                                             brasil        mercado              1986      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              aberto  
   878       14  carr, edward hallett                           la comintern y la guerra civil española                                                      espanha      alianza                1984      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editorial  
   879       14  prieto, indalecio                               la tragedia de españa                                                                          argentina     claridad                        espanhol          Não           Não           Não  
   880       14  vários                                            direito e avesso nº 3                                                                              brasil        nair ltda               1983      português         Não           Não           Não  
   881       14  groppali, ª                                      philosophia do direito                                                                           portogal      livraria                 1926      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              classica   
   882       14  genro, tarso fernando                        introdução à crítica do direito do trabalho                                                    brasil        lpm                    1979      português         Não           Não            Sim  
   883       14  genro, tarso fernando                        direito individual do trabalho                                                                    brasil        ltr                       1985      português         Não           Não           Não  
   884       14  genro, tarso fernando                        contribuição à crítica do direito coletivo do trabalho                                       brasil        síntese                        português          Sim           Sim            Sim  
   885       14  gomes, orlando                                direitos reais                                                                                        brasil        forense               1980      português         Não           Não           Não  
   886       14  valier, jacques                                 le parti communiste français et le capitalisme monopoliste d'état                      frança       françois               1976       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   887       14  varga, e.                                        o capitalismo do século xx                                                                      brasil        cia gráfica            1963      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              lux  
   888       14  singer, paul                                    dominação e desigualdade                                                                      brasil        paz e terra           1981      português         Não           Não           Não  
   889       14  pomeranz, lenina                             o que é o salário?                                                                                 brasil        fulgor                  1963      português         Não           Não           Não  
   890       14  lange, oskar                                    moderna economia política                                                                     brasil        fundo de              1963      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura  
   891       14  vários                                            história das doutrinas econômicas                                                             brasil        zahar                  1967      português         Não           Não           Não  
   892       14  santos, theotonio dos                        revolução científica técnica e acumulação do capital                                      brasil        vozes                  1987      português         Não           Não           Não  
   893       14  engels, friedrich e outros                    crítica do direito 1                                                                                 brasil        lech - livraria         1980      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editora   
   894       0     palacios, alfredo l.                            el socialismo argentino y las reformas penales                                           argentina     claridad                        espanhol          Não           Não           Não  
   895       0     porchat, reynaldo                             da pessoa physica em direito romano                                                        brasil        duprat & cia          1915      português         Não           Não           Não  
   896        14           baleeiro, aliomar  uma introdução à ciência das finanças e à política fiscal                                                     brasil           forense         1964  português          Não              Não             Sim  
   897       14  cerroni, umberto                              política: métodos, teorias, processos, sujeitos, instituições e                            brasil        brasiliense           1993      português         Não           Não            Sim  
                                                              categorias  
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   898       14  bobbio, norberto                              ensaio sobre ciência política na itália                                                         brasil        unb                    2002      português         Não           Não            Sim  
   899       14  miliband, ralph                                 marxismo e política                                                                               brasil        zahar                  1979      português         Não           Não            Sim  
   900       14  azambuja, darcy                              teoria geral do estado                                                                            brasil        globo                  1990      português         Não           Não           Não  
   901       14  lamounier, bolivar; weffort,                  direito, cidadania e participação                                                                brasil        taq - ta                1981      português         Não           Não           Não  
               francisco c. e benevides, maria                                                                                                                            queiros  
   902       14  souza junior, josé geraldo                   para uma crítica da eficácia do direito                                                        brasil        fabris                  1984      português         Não           Não           Não  
   903       14  miliband, ralph; poulantzas, nicos e       debates sobre el estado capitalista                                                         argentina     imago mundi         1991      espanhol          Não           Não            Sim  
                laclau, ernesto  
   904       0     vários                                            historia del partido comunista de españa                                                  argentina     anteo                  1961      espanhol          Não           Não           Não  
   905       14  palacios, alfredo l.                            la defensa del valor humano                                                                 argentina     claridad               1939      espanhol          Não           Não           Não  
   906       14  sunkel, osvaldo e paz, pedro               a teoria de desenvolvimento econômico                                                     brasil        difel                    1976      português         Não           Não            Sim  
   907       14  dobb, maurice                                 salarios                                                                                           argentina     fondo de              1949      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura   
   908       14  robinson, joan                                 economia marxista                                                                                brasil        fundo de              1960      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura  
   909       15  godelier, maurice                             racionalidade e irracionalidade na economia                                                brasil        tempo                          português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
   910       15  perroux, françois                              economia e sociedade                                                                         portugal      editora                1961      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              gráfica   
   911       15  bobbio, norberto                              direita e esquerda                                                                                 brasil        unesp                 1995      português         Não           Não            Sim  
   912       15  rivière, marc                                   economia burguesa e pensamento tecnocrático                                            brasil        civilização            1966      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   913       15  santillán, José fernández                    norberto bobbio: el filósofo y la política - antologia                                        méxico       fondo de              1996      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura   
   914       15  vários                                            capitalismo: teoria e dinâmica atual - revista da fundação seade                       brasil        fundação             1998      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              seade  
   915       0     lapidus, i. e ostrovitianov, k.                précis d'économie politique                                                                     frança       editions               1929       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales   
   916       15  editorial do diário do povo - pequim       espêlhos dos revisionistas                                                                      china        edições em           1963      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              línguas   
   917       15  editorial do diário do povo - pequim       proprietários de todos os países, unamo-nos para lutar contra nosso                 china        edições em           1963      português         Não           Não            Sim  
                                                              inimigo comum                                                                                                línguas   
   918       15  editorial do diário do povo - pequim       unamo-nos com base nas declarações de maoscou                                      china        edições em           1963      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              línguas   
   919       15  editorial da revista bandeira                o leninismo e o revisionismo contemporâneo                                               china        edições em           1963      português         Não           Não           Não  
               vermelha                                                                                                                                                       línguas   
   920       15  editorial del renmin ribao                    ?de donde proceden las divergencias?                                                       china        edições em           1963      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              línguas   
   921       15  diário zéri i popullit                            por la unidad combativa del movimiento comunista bajo la bandera                      ?           ?                       1963      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              triunfante del marxismo-leninismo  
   922       15  tung, mao tse                                  la dictature de la democratie populaire                                                       china        edições em           1949       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              línguas   
   923       15  fu-chun, li                                       levantemos bien em alto la bandera roja de la lines general y                           china        edições em           1960      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              continuemos avanzndo                                                                                      línguas   
   924       15  tie-chen, shao                                 la dialectica revolucionaria y la evaluacion del imperialismo                             china        edições em           1963      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              línguas   
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   925       15  editorial del renmin ribao                    palabras del camarada mao tse-tung sobre el imperialismo y todos los               china        edições em           1958      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              reaccionarios son tigres del papel                                                                        línguas   
   926       15  izquierdo, ivan                                 silêncio, por favor                                                                                 brasil        unissinos             2003      português          Sim           Sim           Não  
   927       15  zugadi, marcelo                               malvinas: contradições do capitalismo e revolução social                                brasil        aparte                 1982      português         Não           Não           Não  
   928       15  gorz, andré                                     stratégie ouvrière et néocapitalisme                                                          frança       éditions du           1964       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              seuil  
   929       15  carone, edgard                                da esquerda à direita                                                                             brasil        oficina do             1991      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              livro  
   930       15  rosner, menajem                              uma nueva vision socialista de la experiencia israeli                                      israel        histadrut              1988      espanhol          Não           Não            Sim  
   931       15  rosner, menajem                              le monde arabe à la veille d'um tournant                                                     frança       françois               1966       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
   932       15  minh, ho chi                                    action et révolution                                                                               frança       union                  1968       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              générale   
   933       15  galeano, eduardo                             las venas abiertas de américa latina                                                        argentina     siglo xxi               1975      espanhol          Não           Não           Não  
   934       15  palacios, alfredo l.                            el nuevo derecho                                                                               argentina     claridad                        espanhol          Não           Não            Sim  
   935       15  prado junior, caio                             teoria econômica                                                                                  brasil        brasiliense           1957                        Não           Não           Não  
   936       15  kelsen, hans                                   a justiça eo direito natural                                                                     portugal      armédio               1963      português         Não           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              amado  
   937       15  diniz, maria helena                           a ciência jurídica                                                                                   brasil        resenha                       português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              universitária  
   938       15  kelsen, hans                                   o problema da justiça                                                                             brasil        martins                1993      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              fontes  
   939       15  kaigl, vladimir                                  aspectos do capitalismo contemporâneo                                                     brasil        felman-rêgo                  português         Não           Não           Não  
   940       15  seligman, edwin r a                           la interpretacion economica de la historia                                                 argentina     editorial nova                 espanhol          Não           Não           Não  
   941       15  lange, oskar                                    planificacion y desarrollo                                                                      argentina     jorge alvarez         1963      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editor  
   942       15  eugenio, maurice e outros                  tendências do capitalismo contemporâneo                                                  brasil        civilização            1967      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
   943        15         schumpeter, joseph                  ciencia e  ideología                                                                               argentina     universitária      1968  espanhol          Não              Não            Não  
                                                                                                                                                                              de buenos   
   944       15  dobb, maurice                                 economia política e capitalismo                                                                brasil        graal                   1978      português         Não           Não            Sim  
   945       15  zarka, yves charles e outros                filosofia política                                                                                    brasil        l&pm                  1997      português         Não           Não            Sim  
   946       15  eaton, john                                     manual de economia política                                                                   brasil        zahar                  1965      português         Não           Não           Não  
   947       15  singer, paul                                    economia política do trabalho - elementos para uma análise                            brasil        editora                1979      português         Não           Não           Não  
                                                              histórico-estrutural do emprego e da força de trabalho no                                           hucitec  
   948       15  dobb, maurice                                 introduccion a la economia                                                                   argentina     fondo de              1938      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura   
   949       15  vários                                            manual de ecomonia política                                                                   brasil        vitória                 1959      português         Não           Não            Sim  
   950       15  hunt, e k e sherman, howard j              ahistória do pensamento econômico                                                          brasil        vozes                  1977      português         Não           Não            Sim  
   951       15  vários                                            economia politica del socialismo                                                               rússia        editorial                        espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              progreso  
   952       15  marx, karl                                       o capiltal                                                                                             brasil        unitas                          português         Não           Não            Sim  
   953       15  santos, theotonio dos                        conceito de classes sociais                                                                     brasil        vozes                  1983      português         Não           Não           Não  
   954       15  santos, theotonio dos                        teorias docapitalismo contemporâneo                                                        brasil        vega / novo          1983      português         Não           Não           Não  
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   955       15  santos, theotonio dos                        revolução cientifico-tecnica e capitalismo contemporâneo                               brasil        vozes                  1983      português         Não           Não           Não  
   956       15  harnecker, marta e lapidus e               o capital: conceitos fundamentais/ manual de economia política                        brasil        global editora        1978      português         Não           Não            Sim  
               ostrovitianov  
   957       15  lênin e outros                                  a nova política econômica (nep): capitalismo de estado - transição -                  brasil        global editora        1987      português         Não           Não           Não  
                                                              socialismo  
   958       15  ohlweiler, otto alcides                        a crise da economia mundial                                                                   brasil        mercado              1988      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              aberto  
   959       15  bettelheim, charles                           planification & croissance accélérée                                                          frança       françois               1967           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   960       15  vallier, jaques e salama, pierre            o imperialismo                                                                                     brasil        textos e               1977      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              debates  
   961       15  ohlweiler, otto alcides                        o capitalismo contemporâneo                                                                  brasil        mercado              1986      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              aberto  
   962       15  bobbio, norberto e bovero,                  sociedade e estado na filosofia política moderna                                           brasil        brasiliense           1991      português         Não           Não            Sim  
               michelangelo  
   963       15  bobbio, norberto                              teoria do ordenamento jurídico                                                                 brasil        polis                   1989      português         Não           Não           Não  
   964       15  campos, benedicto de                       a questão da constituinte - uma análise marxista                                          brasil        alfa-omega           1985      português         Não           Não            Sim  
   965       15  vários                                            constituição da república federativa do brasil - 1988                                       brasil        oab                    1988      português         Não           Não           Não  
   966       15  bobbio, norberto                              ensaios escolhidos                                                                                brasil        c h cardim            1986      português         Não           Não            Sim  
   968       15  bobbio, norberto                              liberalismo e democracia                                                                        brasil        brasiliense           1993      português         Não           Não           Não  
   969       15  bobbio, norberto                              direito e estado no pensamento de emanuel kant                                          brasil        universidade         1992      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              de brasília  
   970       15  bobbio, norberto                              as ideologias e o poder em crise                                                               brasil        universidade         1994      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              de brasília  
   971       15  bobbio, norberto                              a teoria das formas de governo                                                                brasil        universidade         1988      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              de brasília  
   972       0     chaumoun, ebert                              instituições de direito romano                                                                   brasil        forense               1962      português         Não           Não            Sim  
   973       16  katorguine, i i                                  experiência histórica do p.c.u.s. na aplicação da nova política                          brasil        progresso            1980      português         Não           Não           Não  
                                                              econômica 1921-1925  
   974       15  preobrajensky, eugênio                     a nova econômica                                                                                 brasil        paz e terra           1979      português         Não           Não           Não  
   975       15  bettelheim, charles                           a transição para a economia socialista                                                       brasil        zahar                  1969      português         Não           Não            Sim  
   976       15  salama, pierre                                 sur la valeur                                                                                        frança       françois               1982           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
   977       16  faria, luiz augusto estrella e outros        desvendando a espuma: reflexões sobre crise , regulação e                            brasil        fundação de         1989      português         Não           Não           Não  
                                                              capitalismo brasileiro                                                                                        economia e   
   978       16  santi, paulo e outros                         teoria marxista del imperialismo                                                               méxico       ediciones             1969      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
   979       0     baran, paul a e sweezy, paul m            capitalismo monopolista                                                                         brasil        zahar                  1966      português         Não           Não           Não  
   980       16  souza, enéas costa de                       capital e dinheiro                                                                                  brasil        fundação de         1992      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              economia e   
   981       16  amin, samir e vergopoulos, kostas        a questão agrária e o capitalismo                                                              brasil        paz e terra           1977      português         Não           Não           Não  
   982       0     marx, karl                                       o capital                                                                                             brasil        biblioteca de         1962      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              autores   
   983       16  eaton, john                                     marx contra keynes                                                                               brasil        fundo de              1958      português         Não           Não           Não  
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                                                                                                                                                                              cultura  
   984       16  preobrajensky, e                              de la n.e.p. au socialisme: vues sur l'avenir de la russie et de l'europe               frança       éditions du           1966           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              centre   
   985       16  santos, theotonio dos                        imperialismo e corporações multinacionais                                                  brasil        paz e terra           1977      português         Não           Não           Não  
   986       16  rubin, isaak illich                              a teoria marxista do valor                                                                        brasil        basiliense            1980      português         Não           Não           Não  
   987       16  miaille, michel                                 introdução crítica ao direito                                                                    portugal      editorial               1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              estampa  
   988       16  dobb, maurice                                 o crscimento econômico                                                                         brasil        zahar                  1965      português         Não           Não           Não  
   989       16  lange, oskar e outros                         da economia política                                                                              brasil        zahar                  1966      português         Não           Não           Não  
   990       16  robinson, joan                                 filosofia econômica                                                                                brasil        zahar                  1964      português         Não           Não           Não  
   991        16            robinson, joan          introdução à teoiria geral do emprego                                                                      brasil          fundo de         1960  português          Não              Não            Não  
                                                                                                                                                                              cultura  
   992       16  gomes, orlando                                marx e kelsen                                                                                      brasil        livraria                 1959      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              progresso   
   993       16  bryce, james                                   constituciones flexibles y constituciones rigidas                                          espanha      instituto de           1952      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              estudios   
   994       16  nakhnikian, george                           el derecho y las teorías éticas contemporáneas                                         argentina     centro editor         1968      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              de america   
   995       16  júnior, tercio sampaio ferraz                teoria da norma jurídica: ensaio da pragmática da comunicação                       brasil        forense               1978      português         Não           Não           Não  
                                                              normativa  
   996       16  júnior, tercio sampaio ferraz                conceito de sistema no direito                                                                  brasil        universidade         1976      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              de são paulo  
   997       16  genro, tarso fernando                        contribuição à crítica do direito coletivo do trabalho                                       brasil        ltr                       1988      português          Sim           Sim           Não  
   998       15  genro,  tarso fernando                       introdução crítica ao direito                                                                     brasil        sergio antonio       1988      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                               fabris editor  
   999       16  rosenfield, denis                              a ética na política: venturas e desventuras brasileiras                                    brasil        brasiliense           1992      português         Não           Não           Não  
1000      16  goldwin, robert a e schambra,              a constituição norte-americana                                                                 brasil        forense                1986      português         Não           Não            Sim  
               william a                                                                                                                                                        universitária  
1001      16  souto, claudio                                  introdução ao direito como ciência social                                                    brasil        tempo                 1971      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
1002      16  saes, décio                                     democracia                                                                                         brasil        ática                   1987      português         Não           Não            Sim  
1003       0     loria, a                                           las bases económicas de la constitución social                                           espanha      el consultor           1931      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              bibliográfico  
1004      16  neto, manoel augusto vieira (org.)        código civil brasileiro                                                                             brasil        saraiva                1978      português         Não           Não           Não  
1005      16  bodenheimer, edgar                          teoria del derecho                                                                                méxico       fondo de              1940      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura   
1006      16  menger, a                                      el derecho al producto integro del trabajo em su desarrollo historico                argentina     editorial               1944      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              americanlee  
1007      16  saldanha, nelson                              o problema da história na ciência jurídica contemporânea                               brasil        escola                 1978      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              osvaldo   
1008      16  neto, a l machado                            teoria da ciência jurídica                                                                         brasil        saraiva                1975      português         Não           Não           Não  
1009      16  heller, agnes                                   para mudar a vida: felicidade, liberdade e democracia                                    brasil        brasiliense           1982      português         Não           Não            Sim  
1010      16  gomes, angela de castro (org.)            velhos militantes: depoimentos                                                                 brasil        zahar                  1988      português         Não           Não           Não  
1011      16  santana, marco aurélio                      homens partidos: comunistas e sindicatos no brasil                                       brasil        bontempo            2001      português         Não           Não            Sim  
1012      16  feijó, martin cezar                             o revolucionário cordial: astrojildo pereira e as origens de uma política               brasil        bontempo            2001      português         Não           Não           Não  
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                                                              cultural  
1013      16  fernandes, florestan                          apontamentos sobre a teoria do autoritarismo                                              brasil        hucitec                1979      português         Não           Não           Não  
1014      16  filho, roberto lyra                              karl, meu amigo: diálogo com marx sobre o direito                                        brasil        sergio antonio       1983      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                               fabris editor  
1015      16  benjamim, cesar e outros                   1994 idéias de esquerda à crise brasileira                                                   brasil        relume-dumar       1993      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              á  
1016      16  durant, will                                      a história da filosofia                                                                              brasil        nova cultural         1996      português         Não           Não           Não  
1017      16  coleção os pensadores                      sócrates                                                                                             brasil        nova cultural         1996      português         Não           Não           Não  
1018      16  heller, agnes                                   o cotidiano e a história                                                                           brasil        paz e terra           1986      português         Não           Não           Não  
1019      16  heller, agnes e feher, ferenc                anatomia de la izquierda occidental                                                         espanha      ediciones de         1985      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              la península  
1020      16  neto, al machado                             compêndio de introdução à ciência do direito                                               brasil        saraiva                1977      português         Não           Não            Sim  
1021      16  neto, a l machado                            historia das idéias jurídicas no brasil                                                          brasil        editorial               1969      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
1022      16  dantas, agenos veloso e outros           clóvis bevilaqua                                                                                    brasil        publicações          1961      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              da   
1023      16  barros, alberto da rocha                     origens e evolução da legislação trabalhista                                                brasil        laemmert             1969      português         Não           Não            Sim  
1024      16  machado, dyonelio                           uma definição biológica do crime                                                              brasil        bells                   1975      português         Não           Não           Não  
1025      16  aguiar, roberto a r de                         direito, poder e opressão                                                                        brasil        alfa-omega           1980      português         Não           Não            Sim  
1026      16  pimenta, joaquim                             sociologia e direito                                                                                brasil        imprensa             1928      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              industrial  
1027       0     laski, harold j                                   el gobierno parlamentario em inglaterra                                                   argentina     editorial abril         1947      espanhol          Não           Não            Sim  
1028       0     engisch, karl                                   introdução ao pensamento jurídico                                                          portugal      fundação             1964      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              calouste   
1029      16  lévy-bruhl, henri                               sociologia do direito                                                                               brasil        difusão                1964      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              européia do   
1030      16  kelsen, hans                                   la democratie: as nature, as valeur                                                           frança       librairie du            1932           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              recueil sirey  
1031      16  cerroni, umberto e outros                   marx el derecho y el estado                                                                   espanha      oikos-tau             1969      espanhol          Não           Não            Sim  
1032      16  sarotte, george                                teoria - o materialismo histórico no estudo do direito                                    portugal      editorial               1975      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              estampa  
1033      16  lassalle, fernando                             que es uma constitucion                                                                      argentina     siglo veinte           1964      espanhol          Não           Não            Sim  
1034      16  stoyanovich, konstantin                     el pensamiento marxista y el derecho                                                      espanha      siglo                   1977      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              veintiuno  
1035      16  rosa, felippe augusto de miranda          direito, justiça e ideologia                                                                        brasil        achiamé              1980      português         Não           Sim            Sim  
1036      17  moreira, vital                                   a ordem jurídica do capitalismo                                                               portugal      centelho              1978      português         Não           Não            Sim  
1037      16  stucka, peter ivanovich                      direito e luta de classes - teoria geral do direito                                             brasil        acadêmica           1988      português         Não           Não            Sim  
1038       17            pasukanis, e b       la théorie générale du droit et le marxisme                                                                   frança         e d i paris       1970         ff               Não              Não             Sim  
1039      17  franco, afonso arinos de melo              curso de direito constitucional brasileiro - volume II                                        brasil        forense               1960      português         Não           Não            Sim  
1040      17  franco, afonso arinos de melo              curso de direito constitucional brasileiro - volume IV                                       brasil        forense               1958      português         Não           Sim            Sim  
1041      17  lyra filho, roberto                              para um direito sem dogmas                                                                    brasil        sergio antonio       1980      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                               fabris editor  
1042      17  lima, hermes                                   introducção á sciencia do direito                                                               brasil        companhia           1937      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
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1043      17  nequete, lenine                                o escravo na juris prudência brasileira                                                        brasil        tribunal de            1988      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              justiça  
1044      17  chaves, antonio                               lições de direito civil                                                                              brasil        universidade         1972      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              de são paulo  
1045      17  edelman, bernard                             o direito captado pela fotografia                                                              portugal      centelho              1976      português         Não           Não            Sim  
1046      17  tumánov, vladímir                             o pensamento jurídico burguês contemporâneo                                          portugal      editorial               1984      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              caminho  
1047      17  lima, iran de                                    a imperatividade de norma em kelsen                                                        brasil        universidade         1977      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              do vale do rio  
1048      17  ehrlich, eugen                                 fundamentos da sociologia do direito                                                         brasil        universidade         1967      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              de brasilia  
1049      17  russomano, rosah                            curso de direito constitucional                                                                  brasil        livraria freitas        1978      português          Sim           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                               bastos  
1050      17  kelsen, hans                                   teoria pura do direito                                                                            portugal      armênio               1976      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              amado editor  
1051      17  radbruch, gustav                              filosofia do direito                                                                                portugal      armênio               1974      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              amado editor  
1052      17  kelsen, hans                                   teoria general del derecho y del estado                                                     méxico       imprenta              1949      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitaria  
1053      17  vishinski, a                                     la teoria de la prueba em el derecho sovietico                                             uruguai       ediciones             1950      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              peblos unidos  
1054      17  lyra filho, roberto                              o que é direito                                                                                     porto         brasiliense           1982      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                  alegre  
1055      17  heine, heinrich                                 prosa filosófica de heinrich heine                                                              brasil        civilização            1967      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1056      17  bachelard, gaston                            o novo espirito científico                                                                         brasil        tempo                 1968      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
1057      17  heidegger, martin                             que é isto, a filosofia?                                                                            brasil        estante                1962      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitária  
1058      17  heidegger, martin                             ser e tempo                                                                                         brasil        vozes                  1988      português         Não           Não           Não  
1059      17  merleau-ponty, maurice                     las aventuras de la dialéctiva                                                                 argentina     ediciones             1957      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              leviatán  
1060      17  merleau-ponty, maurice                     la fenomenologia y las ciencias del hombre                                               argentina     editorial nova        1964      espanhol          Não           Não            Sim  
1061      17  merleau-ponty, maurice                     humanismo y terror                                                                             argentina     ediciones                      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              leviatán  
1062      17  miller, henry                                    a hora dos assassinos                                                                           brasil        l&pm                  1983      português         Não           Não           Não  
1063      17  merleau-ponty, maurice                     élege de la philosophie et autres essais                                                     frança       éditions               1960           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              gallimard  
1064      17  merleau-ponty, maurice                     sens et non-sens                                                                                 frança       les éditions           1948           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              nagel  
1065      17  saraiva, antónio josé                         história da literatura portuguesa                                                                brasil        publicações          1965      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              europa-améri  
1066      17  bakhtin, mikahil                                problemas da poética de dostoiévski                                                          brasil        forense                1981      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              universitária  
1067      17  fischer, ernst                                   a necessidade da arte                                                                            brasil        guanabara           1987      português         Não           Não           Não  
1068      17  eco, umberto                                   a definição de arte                                                                                brasil        edições 70           1972      português         Não           Não            Sim  
1069      17  brecht, bertold e outros                      teatro e vanguarda                                                                              portugal      editorial               1970      português         Não           Não            Sim  
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                                                                                                                                                                              presença  
1070      17  ewen, frederic                                 bertold brecht: sua vida, sua arte, seu tempo                                               brasil        globo                  1991      português         Não           Não           Não  
1071      17  jameson, fredric                               as sementes do tempo                                                                           brasi        ática                   1997      português         Não           Não           Não  
1072      17  berman, marshall                             aventuras no marxismo                                                                          brasil        companhia           2001      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              das letras  
1073      18  clerc, jean-pierre                              las cuatro estaciones de fidel castro: uma biografía política                           argentina     aguilar                1997      espanhol          Não           Não           Não  
1074      17  azevedo, clovis bueno de                   a estrela partida ao meio: ambigüidades do pensamento petista                       brasil        entrelinhas           1995      português         Não           Não           Não  
1075      17  camus, albert                                  l'homme révolté                                                                                   frança       gallimard             1951           ff               Não           Não            Sim  
1076      17  camus, albert                                  o mito de sísifo: ensaio sobre o absurdo                                                   portugal      livros do                       português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasil  
1077      17  breton, andré                                  manifestes du surréalisme                                                                      frança       gallimard             1924           ff               Não           Não            Sim  
1078      17  genro, tarso fernando                        fontes da vida                                                                                      brasil        tchê                    1987      português          Sim           Sim           Não  
1079      17  dacanal, josé hildebrando                   a literatura brasileira no século XX                                                            brasil        mercado              1984      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              aberto  
1080      18  steiner, george                                as idéias de heidegger                                                                           brasil        cultrix                  1978      português         Não           Não           Não  
1081      17  argan, giulio carlo                             história da arte como história da cidade                                                      brasil        martins                1992      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              fontes  
1082      17  bataille, georges                              a literatura do mal                                                                                 brasil        l&pm                  1989      português         Não           Não           Não  
1083      17  lukács, georg                                  soljentsyne                                                                                         frança       gallimard             1970           ff               Não           Não            Sim  
1084      17  dort, bernard                                   o teatro e sua realidade                                                                          brasil        perspectiva          1977      português         Não           Não           Não  
1085       17         amaral, josé luiz do      artes plásticas: significação e contexto                                                                      brasil             tchê!          1987  português          Sim               Sim             Não  
1086      18  lukács, georg                                  a teoria do reomance                                                                           portugal      editorial                        português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              presença  
1087      17  heidegger, martin                             sendas perdidas                                                                                argentina     losada                 1960      espanhol          Não           Não            Sim  
1088      18  bruns, roger                                    júlio césar - coleção grandes líderes                                                          brasil        nova cultural         1988      português         Não           Não           Não  
1089      18  vail, john j                                      fidel castro  - coleção grandes líderes                                                        brasil        nova cultural         1987      português         Não           Não           Não  
1090      18  garza, hedda                                   trotsky  - coleção grandes líderes                                                              brasil        nova cultural         1987      português         Não           Não           Não  
1091      18  bruns, roger                                    washington  - coleção grandes líderes                                                        brasil        nova cultural         1987      português         Não           Não           Não  
1092      18  garza, hedda                                   mao tsé-tung - coleção grandes líderes                                                      brasil        nova cultural         1988      português         Não           Não           Não  
1093      18  carson, s l                                      robespierre - coleção grandes líderes                                                        brasil        nova cultural         1988      português         Não           Não            Sim  
1094      18  dwyer, frank                                    danton - coleção grandes líderes                                                              brasil        nova cultural         1987      português         Não           Não            Sim  
1095      18  schiffman, ruth                                tito - coleção os grandes líderes                                                               brasil        nova cultural         1987      português         Não           Não           Não  
1096      18  nunes, augusto                                tancredo - coleção os grandes líderes                                                        brasil        nova cultural         1988      português         Não           Não           Não  
1097      18  bruns, roger                                    jefferson - coleção os grandes líderes                                                        brasil        nova cultural         1988      português         Não           Não           Não  
1098      18  polanyi, karl                                    a grande transformação: as origens da nossa época                                      brasil        campus               2000      português         Não           Não            Sim  
1099      18  castañeda, jorge g                            che guevara: a vida em vermelho                                                              brasil        companhia           1997      português         Não           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              das letras  
1100      18  arrighi, giovanni                               o longo século XX                                                                                 brasil        unesp                 1996      português         Não           Não            Sim  
1101      18  hardt, michael e negri, antonio             império                                                                                              brasil        record                 2001      português         Não           Não           Não  
1102      18  backes, marcelo (org.)                       bertold brecht                                                                                      brasil        unidade               1998      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editorial  
1103      18  benoit, hector e losurdo, domenico       crítica marxista - número 4                                                                      brasil        xamã                  1997      português         Não           Não            Sim  
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1104      18  vários                                            crítica marxista                                                                                     brasil        brasiliense           1995      português         Não           Não           Não  
1105      18  harnecker, marta                              o sonho era possível: a história dos trabalhadores narrada pos seus                  brasil        mepla - casa         1994      português         Não           Não           Não  
                                                              protagonistas                                                                                                  américa livre  
1106      18  vários                                            las hojas de la memoria: um siglo y medio de periodismo obrero y                  argentina     c t a                    2000      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              social em la argentina  
1107      18  anderson, perry                               além do neoliberalismo                                                                          brasil        pt                       1995      português         Não           Não           Não  
1108      18  barthes, roland                                crítica e verdade                                                                                   brasil        perspectiva          1970      português         Não           Não            Sim  
1109      18  garcia, silvana                                 teatro de militância: a intenção do popular no engajamento político                    brasil        universidade         1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              de são paulo  
1110      18  konder, leandro                               os marxistas e a arte: breve estudo crítico de algumas tendências da                 brasil        civilização            1967      português         Não           Não            Sim  
                                                              estética marxista                                                                                              brasileira  
1111      18  chauí, marilena                                o nacional e o popular na cultura brasileira - seminários                                  brasil        brasiliense           1984      português         Não           Não            Sim  
1112      18  caudwell, christopher                        illusion and reality: a study of the sources of poetry                                      estados       international          1970        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                  unidos       publisher  
1113      18  peixoto, nelson brissac                      a sedução da barbárie: o marxismo na modernidade                                      brasil        brasiliense           1982      português         Não           Não            Sim  
1114      18  hobsbawm, eric j                              história social do jazz                                                                             brasil        paz e terra           1990      português         Não           Não            Sim  
1115      18  eco, umberto                                   obra aberta                                                                                         brasil        perspectiva          1988      português         Não           Não            Sim  
1116      18  schwartz, roberto                             um mestre na periferia do capitalismo: machado de assis                                brasil        livraria duas          1990      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cidades  
1117      18  vários                                            rede imaginária: televisão e democracia                                                     brasil        companhia           1991      português          Sim           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              das letras  
1118      18  freire, paulo                                    pedagogia do oprimido                                                                           brasil        paz e terra           1994      português         Não           Não           Não  
1119      18  berman, marshall                             tudo que é sólido desmancha no ar: a aventuda da modernidade                      brasil        companhia           1990      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              das letras  
1120      18  vários                                            cultura e revolução: o congresso cultural de havana                                     portugal      centelho              1977      português         Não           Não           Não  
1121      18  macherey, pierre                              teoria - para uma teoria da produção literária                                              portugal      editorial               1971      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              estampa  
1122      18  goldmann, lucien                              a sociologia do romance                                                                         brasil        paz e terra           1990      português         Não           Não           Não  
1123      18  thomson, george                              marxismo e poesia                                                                              portugal      editorial               1977      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              teorema  
1124      18  koudela, ingrid dormien (org.)              um vôo brechtiano                                                                                brasil        perspectiva          1992      português         Não           Não           Não  
1125      18  schüler, donaldo                              eros: dialética e teórica                                                                          brasil        ed usp                1992      português         Não           Não           Não  
1126      18  jameson, fredric                               o marxismo tardio: adorno, ou a persistência da dialética                                brasil        unesp/                 1997      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              bontempo  
1127      18  paz, octaviano                                 signos em rotação                                                                                brasil        perspectiva          1990      português         Não           Não            Sim  
1128      18  vários                                            andré breton e o surrealismo                                                                   brasil        edições               1998      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              causa   
1129      18  jameson, fredric                               o método brecht                                                                                   brasil        vozes                  1999      português         Não           Não            Sim  
1130      18  oliveira, jessé (dir.)                           o século de brecht: os fuzis da senhora carrar - trupe de experimentos               brasil        prefeitura de                  português         Não           Não           Não  
                                                              teatrais bumba meu bobo                                                                                   porto alegre  
1131      18  williams, raymond                            cultura                                                                                               brasil        paz e terra           1992      português         Não           Não            Sim  

1132      18  lukács, georg e outros                       realismo, materialismo e utopia                                                               portugal      moraes                1978      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editores  
1133      18  benjamin, walter                              essais sua bertold brecht                                                                       frança       françois               1969           ff               Não           Não            Sim  
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                                                                                                                                                                              maspero  
1134      18  grosz, george                                  el arte y la sociedad burguesa                                                               argentina     ediciones             1968      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              caldén  
1135      18  brecht, bertold                                 estudos sobre teatro - para uma arte dramática não-aristotélica                      portugal      portugália             1957      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora  
1136      18  bornheim, gerd a                              o sentido e a máscara                                                                            brasil        perspectiva          1969      português         Não           Não            Sim  
1137      18  raphael, max                                   marx y picasso: los pintores modernos a la luz del materialismo                     argentina     ediciones             1946      espanhol          Não           Sim            Sim  
                                                              dialéctico, em um estudio sobre la sociologia del arte                                                archipielago  
1138      18  félix, loiva otero e goettems,                cultura grega clássica                                                                            brasil        editora da            1989      português         Não           Não           Não  
               míriam barcellos (org.)                                                                                                                                      universidade  
1139      18  baudelaire, charles                            a modernidade de baudelaire: textos inéditos selecionados por teixeira              brasil        paz e terra           1988      português         Não           Não           Não  
                                                              coelho  
1140      18  peixorto, fernando                            brecht: uma introdução ao teatro dialético                                                   brasil        paz e terra           1981      português         Não           Não           Não  
1141      18  willet, john                                      o teatro de brecht                                                                                 brasil        zahar                  1967      português         Não           Não           Não  
1142      18  peixoto, fernando                             brecht: vida e obra                                                                                brasil        josé alvaro           1968      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editor  
1143      18  esslin, martin                                  bertold brecht ou les pièges de l'engagement                                              frança       julliard                 1961           ff               Não           Não           Não  
1144      18  hauser, arnold                                 historia social de la literatura y el arte                                                       espanha      ediciones             1968      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              guadarrama  
1145      18  hauser, arnold                                 historia social de la literatura y el arte II                                                    espanha      ediciones             1968      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              guadarrama  
1146      18  hauser, arnold                                 historia social de la literatura y el arte                                                       espanha      ediciones             1968      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              guadarrama  
1147      19  lukács, george                                 estetica I - la peculiaridad de lo estético                                                     méxico       ediciones             1966      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
1148      19  lukács, george                                 estetica - la peculiaridad de lo estetico II                                                    méxico       ediciones             1966      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
1149      19  lukács, george                                 estetica - la peculiaridad de lo estético III                                                   méxico       ediciones             1967      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
1150      19  lukács, george                                 estetica - la peculiaridade de lo estético IV                                                 méxico       ediciones             1967      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
1151      19  webster's third new international           webster's third new international dictionary - volume I a - g                            estados       britannica             1966        inglês            Não           Não           Não  
               dictionary                                                                                                                                          unidos       world   
1152      19  webster's third new international           webster's third new international dictionary - volume h- r                               estados       britannica             1966        inglês            Não           Não           Não  
               dictionary                                                                                                                                          unidos       world   
1153      19  webster's third new international           webster's third new international dictionary - volume s - z                              estados       britannica             1966        inglês            Não           Não           Não  
               dictionary                                                                                                                                          unidos       world   
1154       0     gisselbrecht, andré                           introducción a la obra de bertold brecht                                                    argentina     siglo veinte           1958      espanhol          Não           Não            Sim  
1155       0     vários                                            cahiers du cinéma                                                                                frança       editions de           1964           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              l'etoile  
1156      18  sader, emir (org.) ; gentili, pablo           pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático                        brasil        paz e terra           1995      português          Sim           Sim            Sim  
               (org.) e outros  
1157      18  vários                                            a social-democracia alemã e o trabalhismo inglês                                         brasil        iepes                  1982      português         Não           Não           Não  
1158      18  mészaros, istvan                              o século XXI: socialismo ou barbárie?                                                        brasil        bontempo            2003      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editorial  
1159      18  sader, emir e gentili, pablo (org.)          pós-neoliberalismo II: que estado para que democracia?                                brasil        vozes                  1999      português         Não           Não            Sim  
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1160      18  kurz, robert                                     o colapso da modernização: da derrocada do socialismo de caserna à               brasil        paz e terra           1992      português         Não           Não            Sim  
                                                              crise de economia mundial  
1161      18  blackburn, robin (org.)                       depois da queda: o fracasso do comunismo e o futuro do socialismo                  brasil        paz e terra           1992      português         Não           Não            Sim  
1162      18  hodgson, geoff                                socialismo y democracia parlamentaria                                                    espanha      editorial               1980      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              fontamara  
1163      18  eaton, john                                     socialismo contemporâneo                                                                      brasil        zahar                  1962      português         Não           Não            Sim  
1164      18  przeworski, adam                             capitalismo e social-democracia                                                               brasil        companhia           1989      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              das letras  
1165      18  trentin, bruno                                  la ideología del neocapitalismo                                                              argentina     jorge alvarez         1965      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editor  
1166      18  deutscher, isaac e outros                   problemas e perspectivas do socialismo                                                     brasil        zahar                  1969      português         Não           Não            Sim  
1167      18  martinet, gilles                                 el marxismo de nuestro tiempo                                                               espanha      ediciones             1968      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              península  
1168      18  basso, lelio                                     Marxismo: problemas do socialismo internacional                                         brasil        felman-rêgo                  português         Não           Não            Sim  
1169      18  shiva, vandana                                biopirataria: a pilhagem da natureza e do conhecimento                                 brasil        vozes                  2001      português         Não           Não           Não  
1170      18  harnecker, marta                              tornar possível o impossível: a esquerda no limiar do século XXI                      brasil        paz e terra           2000      português         Não           Não            Sim  
1171      19  garaudy, roger                                 a grande virada do socialismo                                                                  brasil        civilização            1970      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1172      18  trías, vivian                                     por un socilaismo nacional                                                                     uruguai       prisma                1985      espanhol          Não           Não           Não  
1173      18  benjamin, césar e outros                    socialismo: impasses e perspectivas                                                          brasil        página aberta        1992      português         Não           Não            Sim  
1174      19  luxemburg, rosa                               l'accumulation du capital - tomeII                                                              frança       françois               1967           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
1175      19  luxemburg, rosa                               l'accumulation du capital - tome I                                                              frança       françois               1967           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
1176      19  guimarães, juarez r                           rosa, a vermelha: vida e obra de uma mulher que marcou a história da               brasil        busca vida           1987      português         Não           Não           Não  
                                                              revolução no século XX  
1177      19  basso, lelio                                     rosa luxemburgo                                                                                 méxico       editorial               1977      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              nuestro   
1178      19  valcércel, josé antonio días                 la pasión revolucionaria de rosa luxemburgo                                              espanha      akal editor            1975      espanhol          Não           Não            Sim  
1179       19              frölich, paul                          rosa luxemburg                                                                                    frança         françoise        1965         ff               Não              Não             Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
1180      19  arendt, hanna                                  walter benjamin; bertold brecht; hermann broch; rosa luxemburgo                   espanha      editorial               1968      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              anagrama  
1181      19  luxemburg, rosa                               oeuvres II ( écrits politiques 1917- 1918)                                                    frança       françois               1969           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
1182      19  nettl, peter                                      rosa luxemburg                                                                                  inglaterra     oxford                 1969        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              university   
1183      19  luxemburg, rosa                               la cuestion nacional y la autonomia                                                          méxico       edicones              1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pasado y   
1184      19  luxemburg, rosa                               el desarrollo industrial de plonia y otros escritos sobre el problema                   méxico       ediciones             1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              nacionla                                                                                                        pasado y   
1185      19  guérin, daniel                                  rosa luxemburgo e a espontaneidade revolucionária                                      brasil        perspectiva          1982      português         Não           Não            Sim  
1186      19  luxemburgo, rosa                             reforma social ou revolução?                                                                   brasil        global editora        1986      português         Não           Não           Não  
1187      19  luxemburg, rosa                               grève de masses, parti et syndicats                                                          frança       françois               1964           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
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1188      19  luxemburg, rosa                               la révolution russe                                                                                frança       françois               1964           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
1189      19  luxemburgo, rosa                             camarada e amante: cartas de rosa luxemburgo a leo jogiches                         brasil        paz e terra           1983      português         Não           Não           Não  
1190      19  dunayevskaya, raya                          rosa luxemburgo, la liberación femenina y la filosofia marxista de la                  méxico       fondo de              1985      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              revolución                                                                                                      cultura   
1191      19  prudhommeaux, andré et dori              apartacus et la commune de berlin (1918 - 1919): le congrès de                       frança       spartacus             1949           ff               Não           Não            Sim  
                                                              spartacus discours sur le programme testaments politiques de rosa   
1192      19  luxemburg, rosa e bujarin, nicolai         el imperlismo y la acumulacionde capital                                                  argentina     ediciones             1975      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pasado y   
1193      19  luxemburg, rosa                               reforma ou revolução                                                                             brasil        edições                        português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              elipse  
1194      19  luxemburgo, rosa                             obras escogidas - tomo I                                                                      argentina     ediciones             1976      espanhol          Não           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              pluma  
1195      19  luxemburgo, rosa                             obras escogidas - tomo II                                                                     argentina     edicones              1976      espanhol          Não           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1196      19  loureiro, isabel maria e musse,            capítulos do marxismo ocidental                                                               brasil        unesp                 1998      português         Não           Não            Sim  
               ricardo  
1197      19  marini, ruy mauro                             dialética da dependência                                                                        brasil        vozes                  2000      português         Não           Não            Sim  
1198      19  roio, marcos del                               a classe operária na revolução burguesa: a pollítica de alinaças do                    brasil        oficina de             1990      português         Não           Não            Sim  
                                                              pcb:1928 - 1935                                                                                              livros  
1199      19  loureiro, isabel maria                         rosa luxemburg: os dilemas da ação revolucionária                                       brasil        unesp                 1995      português         Não           Não            Sim  
1200      19  ettinger, elzbieta                              rosa luxemburgo                                                                                   brasil        jorge zahar           1986      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editor  
1201      19  poulantzas, nicos                             o estado, o poder, o socialismo                                                                brasil        graal                   1985      português         Não           Não            Sim  
1202      19  milliband, ralph                                o estado na sociedade capitalista                                                              brasil        zahar                  1972      português         Não           Não            Sim  
1203      19  balibar, étienne; poulantzas, nicos        o estado em discussão                                                                           brasil        leitura política       1981      português         Não           Não            Sim  
               e outros  
1204      19  stedile, joão pedro e fernandes,           brava gente: a trajetória do mst e a luta pela terra no brasil                              brasil        fundação             1999      português          Sim           Sim           Não  
               bernardo mançano                                                                                                                                           perseu   
1205      19  sader, emir (org.)                             contracorrente: o melhor da  new left review em 2000                                    brasil        record                 2001                        Não           Não           Não  
1206      19  wood, ellen meikisins                        a origem do capitalismo                                                                          brasil        jorge zahar           2001      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editor  
1207       0     magri, gerratana e outros                   consejos obreros y democracia socialista                                                 argentina     ediciones             1972      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              presente y   
1208      19  vários                                            lua nova: revista de cultura e política - reflexões sobre marxismo                      brasil        cedec                 1989      português         Não           Não            Sim  
1209      19  vários                                            lua nova : revista de cultura e política - socialismo & socialismos                      brasil        cedec                   90       português         Não           Não            Sim  
1210      19  castro, paulo de                               rosa luxemburg: socialismo e liberdade                                                      brasil        forum editora        1968      português         Não           Não            Sim  
1211      19  vares, luiz paulo de pilla                     rosa, a vermelha - textos escolhidos                                                          brasil        busca vida           1988      português         Não           Não           Não  
1212      19  anderson, perry                               sur le marxisme occidental                                                                     frança       françois               1977           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
1213      19  vários                                            práxis                                                                                                brasil        projeto                1997      português         Não           Não           Não  
1214      19  marcondes, celso                             em algum lugar do passado - o pt na prefeitura de campinas                           brasil        brasil urgente        1991      português         Não           Não           Não  
1215      19  sader, emir                                     governar para todos                                                                              brasil        scretta                 1992      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editorial  
1216      19  costa, dante                                    o socialismo:  conceito, raízes históricas, posição atual no brasil                       brasil        organização          1954      português         Não           Não            Sim  
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                                                                                                                                                                              simões  
1217      19  mariatégui, josé carlos                       7 ensaios de interpretacion de la realidad pervana                                         peru        editora                1999      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              amauta  
1218      19  mariatégui, josé carlos                       temas de educacion                                                                               peru        editora                1998      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              amauta  
1219      19  luxemburg, rosa                               a acumulação do capital: contribuição ao estudo econômico do                        brasil        nova cultural         1985      português         Não           Não           Não  
                                                              imperialismo  
1220      19  luxemburg, rosa                               rosa luxemburg: a recusa da alienação                                                       brasil        unesp                 1991      português         Não           Não            Sim  
1221      19  vários                                            crítica marxista                                                                                     brasil        brasiliense           1994      português         Não           Não            Sim  
1222      20  loureiro, isabel maria                         rosa luxemburg:os dilemas da ação revolucionária                                        brasil        unesp                 2004      português         Não           Não            Sim  
1223      20  lunacharsky, anatoly                         on literature and art                                                                               rússia        progress              1965        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              publishers   
1224      20  barthers, roland                               racine                                                                                                brasil        l&pm                  1987      português         Não           Não           Não  
1225      20  jameson, fredric                               marxismo e forma: teorias dialéticas da literatura no séculom XX                      brasil        hucitec                1985      português         Não           Não           Não  
1226       20        saraiva, antónio josé      gil vicente: e o fim do teatro medieval                                                                       brasil        publicações       1965  português          Não              Não            Não  
                                                                                                                                                                              europa-améri  
1227      20  bornheim, gerd                                brecht: a estética do teatro                                                                      brasil        graal                   1992      português         Não           Não           Não  
1228      20  brecht, bertold                                 teatro completo - volume I                                                                       brasil        paz e terra           1986      português         Não           Não           Não  
1229      20  brecht, bertold                                  teatro completo - volume II                                                                     brasil        paz e terra           1987      português         Não           Não           Não  
1230      20  brecht, bertold                                 teatro completo - volume III                                                                     brasil        paz e terra           1988      português         Não           Não           Não  
1231      20  brecht, berltold                                teatro completo - volume IV                                                                     brasil        paz e terra           1990      português         Não           Não           Não  
1232      20  brecht, bertold                                 teatro completo - volume V                                                                      brasil        paz e terra           1991      português         Não           Não           Não  
1233      20  brecht, bertold                                 teatro completo - volume VI                                                                     brasil        paz e terra           1991      português         Não           Não           Não  
1234      20  brecht, bertold                                 teatro completo - volume VII                                                                    brasil        paz e terra           1992      português         Não           Não           Não  
1235      20  brecht, bertold                                 teatro completo - volume VIII                                                                   brasil        paz e terra           1992      português         Não           Não           Não  
1236      20  brecht, bertold                                 teatro completo - volume IX                                                                     brasil        paz e terra           1992      português         Não           Não           Não  
1237      20  brecht, bertold                                 teatro dialético                                                                                     brasil        civilização            1967      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1238      20  ciarini, paolo                                   bertold brecht                                                                                      brasil        civilização            1967      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1239      20  posada, francisco                             lukács, brecht e a situação atual do realismo socialista                                   brasil        civilização            1970      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1240      20  brecht, bertold                                 breviario de estetica teatral                                                                   argentina     ediciones la          1963      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              rosa blindada  
1241      20  dort, bernard                                   lecture de brecht                                                                                  frança       éditions du           1960           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              seiul  
1242      20  dias, eduardo                                  um imigrante e a revolução: memórias de um militante operário                        brasil        brasiliense           1983      português         Não           Não           Não  
                                                              (1934-1951)  
1243      20  broué, pierre                                   quand le peuple révoque le président: le brésil de l'affaire collor                       frança       l'harmattan           1993           ff               Sim           Sim           Não  
1244      20  frederico, celso                                a esquerda e o movimento operário: 1964 -1984 - volume I                             brasil        novos rumos         1984      português         Não           Não           Não  
1245      20  filho, daniel aarão reis e outros            história do marxismo no brasil: o impacto das revoluções                                brasil        paz e terra           1991      português         Não           Não            Sim  
1246      20  vários                                            orcamento participativo - democracia participativa                                         brasil        pt                       1999      português         Não           Não           Não  
1247      20  carvalho, apolonio de                        vale a pena sonhar                                                                                brasil        rocco                  1997      português         Não           Não           Não  
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1248      20  benjamin, walter e outros                   sociologia da arte IV                                                                              brasil        zahar                  1969      português         Não           Não            Sim  
1249      20  koudela, ingrid dormien                     brecht: um jogo de aprendizagem                                                             brasil        perspectiva          1991      português         Não           Não           Não  
1250      20  abramo, fúlvio e karepovs, dainis         na contracorrente da história: documentosa da liga comunista                          brasil        brasiliense           1987      português         Não           Não            Sim  
                                                              intertnacionalista (1930-1933)  
1251      20  sachetta, hermínio                            o caldeirão das bruxas e outros escritos políticos                                          brasil        unicamp              1992      português         Não           Não           Não  
1252      20  cattani,  antônio d (org.)                     sindicalismo: ação- reflexão                                                                     brasil        educs                 1990      português         Não           Sim           Não  
1253      20  vários                                            o socialismo vive: documentos e resoluções do 8º congresso do                       brasil        anita garibaldi       1992      português         Não           Não           Não  
                                                              partido comunista do brasil  
1254      20  antunes, ricardo                               adeus ao trabalho? ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do               brasil        cortez /                1995      português         Não           Não           Não  
                                                              mundo do trabalho                                                                                           unicamp  
1255      20  borges, jorge luis                             o "martin fierro"                                                                                    brasil        l&pm                  1985      português         Não           Não           Não  
1256      20  barbaum, leôncio                             uma vida em seis tempos (memórias)                                                        brasil        alfa-ômega           1976      português         Não           Não           Não  
1257      20  sader, emir                                     o anjo torto: esquerda (e direita) no brasil                                                    brasil        brasiliense           1995      português         Não           Não           Não  
1258      20  yañez, ruben                                   estetica y marxismo                                                                             uruguai       ediciones             1986      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              casa de   
1259      20  gorz, andré                                     o socialismo difícil                                                                                 brasil        zahar                  1968      português         Não           Não            Sim  
1260      20  schilling, vivian                                a presença do povo na cultura brasileira: ensaio sobre o pensamento                brasil        unicamp              1991      português         Não           Não           Não  
                                                              de mário de andrade e paulo freire  
1261      20  neto, jose´castilho marques                solidão revolucionária: mário pedrosa e as origesn do trotskismo no                  brasil        paz e terra           1993      português         Não           Não            Sim  
                                                              brasil  
1262      20  prado, antonio arnoni (org.)                 libertários no brasil: memória , lutas e cultura                                               brasil        brasiliense           1986      português         Não           Não            Sim  
1263      20  addor, carlos augusto                        a insurreição anarquista no rio de janeiro                                                    brasil        dois pontos          1986      português         Não           Não            Sim  
1264      20  carone, edgard                                movimento operário no brasil (1945-1964) - volumeII                                     brasil        difel                    1981      português         Não           Não           Não  
1265      20  linhares, hermínio                            contribuição à história das lutas operárias no brasil                                       brasil        alfa-ômega           1977      português         Não           Não            Sim  
1266      20  dias, everardo                                 história das lutas sociais no brasil                                                             brasil        alfa-ômega           1977      português         Não           Não            Sim  
1267      20  rezende, antonio paulo                      história do movimento operário no brasil                                                     brasil        ática                   1986      português         Não           Não            Sim  
1268      20  sfera, giuseppina                             anarquismo e anarcossindicalismo                                                            brasil        ática                   1987      português         Não           Não            Sim  
1269      20  candido, antonio                              teresina e seus amigos                                                                          brasil        paz e terra           1996      português         Não           Não           Não  
1270      20  filho, evaristo de moraes                    o problema do sindicato único no brasil: seus fundamentos                              brasil        alfa-ômega           1978      português         Não           Não            Sim  
                                                              sociológicos  
1271      20  simão, azis                                     sindicato e estado                                                                                 brasil        universidade         1966      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              de são paulo  
1272      20  vianna, luiz werneck                         liberalismo e sindicato no brasil                                                                brasil        paz e terra           1978      português         Não           Não            Sim  

1273      20  vários                                            ensaio -  movimento operário: novas e velhas lutas                                       brasil        editora e              1980      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              livraria   
1274      20  singer, paul                                    a formação da classe operária                                                                 brasil        unicamp              1988      português         Não           Não            Sim  
1275      20  vários,                                           a vida: periódico anarquista                                                                     brasil        cone                   1988      português         Não           Não           Não  
1276      20  carone, edgard                                classes sociais e movimento operário                                                        brasil        ática                   1989      português         Não           Não           Não  
1277      20  carone, edgard                                brasil: anos de crise 1930-1945                                                                brasil        ática                   1991      português         Não           Não           Não  
1278      20  pinheiro, paulo sérgio                        estratégias da ilusão - a revolução mundial e o brasil 1922-1935                       brasil        companhia           1991      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              das letras  
1279      20  bornheim, gerd a                              teatro: a cena dividida                                                                            brasil        l&pm                  1983      português         Não           Não            Sim  
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1280      20  tavares, josé nilo (org.) e outros           novembro de 1935 meio século depois                                                       brasil        vozes                  1985      português         Não           Não            Sim  
1281      20  genoino, josé                                  repensando o socialismo                                                                        brasil        brasiliense           1991                        Sim           Sim           Não  
1282      20  vários                                            partido dos trabalhadores - manifesto programa gratuito                                 brasil        pt                       1996      português         Não           Não           Não  
1283      20  keck, margaret e                              pt: a lógica da diferença - o partido dos trabalhadores na cosntrução da             brasil        ática                   1991      português         Não           Não           Não  
                                                               democracia brasileira  
1284      20  filho, daniel aarão reis                       a revolução faltou ao encontrou: os comunistas no brasil                                brasil        brasiliense           1990      português         Não           Não            Sim  
1285      20  dias, giocondo                                 a vida de um revolucionário                                                                     brasil        agir                    1993      português         Não           Não           Não  
1286      20  moraes, joão quartim de (org.)             história do marxismo no brasil volume II: os influxos teóricos                            brasil        unicamp              1995      português         Não           Não            Sim  
1287      20  domin, hilde                                    para quá la lírica hoy?                                                                          espanha      alfa                    1986      espanhol          Não           Não           Não  
1288      20  cattani, antonio david                        a ação coletiva dos trabalhadores                                                             brasil        smcultura /           1991      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              palmarinca  
1289      20  vários                                            entrevistas do le monde - a sociedade                                                       frança       ática                   1989      português         Não           Não           Não  
1290      20  tito, josip broz                                  o caminho (socialista) da ioguslávia                                                           brasil        saga                   1959      português         Não           Não            Sim  
1291      20  singer, paul                                    o que é socialismo                                                                                brasil        vozes                  1980      português         Não           Não            Sim  
1292      20  fernandes, florestan                          o que é revolução                                                                                 brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não           Não  
1293      20  fernandes, florestan                          movimento socialista e partidos políticos                                                     brasil        hucitec                1980      português         Não           Não           Não  
1294      20  genro, tarso fernando                        esferas da consciência                                                                           brasil        tchê!                   1989      português          Sim           Sim            Sim  
1295      20  schaff, adam                                   a sociedade informática                                                                          brasil        brasiliense           1990      português         Não           Não            Sim  
1296      20  bobbio, norberto                              qual socialismo?                                                                                   brasil        paz e terra           1983      português         Não           Não            Sim  
1297      20  nove, alec                                      a economia do socialismo - lançado o desafio: socialismo com                         brasil        ática                   1989      português         Não           Não            Sim  
                                                              mercado  
1298      20  marcuse, herbert e outros                  humanismo socialista                                                                            brasil        edições 70           1965      português         Não           Não            Sim  
1299      20  dutra, olívio e benevides, maria            socialismo em discussão: orçamento participativo e socialismo                         brasil        fundação             2001      português          Sim           Sim           Não  
               victoria                                                                                                                                                          perseu   
1300      20  cony, jussara                                  partido comunista do brasil 1922-2003 - 81 anos                                          brasil        assembléia           2003      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              legislativa rs  
1301      20  vários                                            nasce a cut                                                                                         brasil        pt                       2003      português         Não           Não           Não  
1302      20  pereira, astrojildo                             formação do pcdob                                                                               brasil        vitória                 1962      português         Não           Não            Sim  
1303      20  pereira, astrojildo                             construindo o pcb (1922-1924)                                                                 brasil        livraria                 1980      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
1304      20  rodrigues, leôncio martins                  corpo e alma do brasil                                                                            brasil        difusão                1966      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              européia do   
1305       0     brandão, octavio                              combates e batalhas- memórias volume I                                                    brasil        alfa-ômega           1978      português         Não           Não            Sim  
1306      20  netto,  evaristo giovanetti                   o pcb na assembléia constituinte de 1946                                                   brasil        novos rumos         1986      português         Não           Não           Não  
1307      20  carone, edgard                                o marxismo no brasil (das origens a 1964)                                                  brasil        dois pontos          1986      português         Não           Não           Não  
1308      21  petras, james e outros                       marxismo hoje                                                                                     brasil        xamã                  1996      português         Não           Não            Sim  
1309      21  sader, eder                                     quando novos personagens entraram em cena                                             brasil        paz e terra           1988      português         Não           Não           Não  
1310      21  telles, jover                                     o movimento sindical no brasil                                                                  brasil        livraria                 1981      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editora de   
1311      21  loureiro, isabel maria                         rosa luxemburgo: vida e obra                                                                   brasil        expressão            1999      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              popular  
1312      21  luxemburg, rosa                               scritti politici                                                                                         itália        editori riuniti          1970       italiano           Não           Não            Sim  
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1313      21  luxemburg, rosa                               a crise da social-democracia                                                                  portugal      martins                1974      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              fontes  
1314      20  laurat, lucien                                   la acumulation del capital segun rosa luxemburgo                                       argentina     editorial jorge        1969      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              alvarez  
1315      20  luxemburg, rosa                               introduccion a la economia politica                                                          argentina     ediciones de         1972      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
1316      20  geras, norman                                 a actualidade de rosa luxemburgo                                                           portugal      antidoto               1978      português         Não           Não            Sim  
1317      20  nascimento, claudio                          rosa luxemburgo e solidarnosc: autonomia operária e autogestão                      brasil        edições               1988      português          Sim           Sim           Não  
                                                              socialista                                                                                                       loyola  
1318      21  luxemburg, rosa                               j'étais, je suis, je serai! correspondance 1914 - 1919                                     frança       françois               1977           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
1319      21  luxemburg, rosa                               vive la lutte! Correpondance 1891 - 1914                                                    frança       françois               1975           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  

1320      21  vários                                            lua nova: questões da democracia e do socialismo                                        brasil        cedec                 1988      português         Não           Não            Sim  
1321      21  ingrao, pietro                                   crise e terceira via                                                                                 brasil        livraria                 1981      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
1322      21  napolitano, giorgio                            o partido comunista italiano, o socialismo e a democracia                               brasil        livraria                 1979      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
1323      21  gramsci, antonio e outros                   el compromiso histórico                                                                        espanha      editorial               1978      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              grijalbo  
1324      21  anderson, perry                               o fim da história: de hegel a fukuyama                                                        brasil        zahar                  1992      português         Não           Não           Não  
1325      21  togliatti, palmniro                              socialismo e democracia                                                                         brasil        edições muro        1980      português         Não           Não            Sim  
1326      21  anderson, perry                               teoría, política e historia: um debate com e p thompson                                espanha      siglo                   1980      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              veintiuno  
1327      21   vários                                           lua nova: integração e desintegração na américa latina                                  brasil        cedec                 1990      português         Não           Não            Sim  
1328      21  authier, denis                                  a esquerda alemã (1918 - 1921)                                                               brasil        afrontamento        1972      português         Não           Não            Sim  
1329      21  coutinho, carlos nelson                      dualidade de poderes: introdução è teoria marxista de estado e                        brasil        brasiliense           1987                        Não           Não           Não  
                                                              revolução  
1330      21  anderson, perry                               a crise da crise do marxismo: introdução a um debate contemporâneo               brasil        brasiliense           1983      português         Não           Não            Sim  
1331      21  togliatti, palmiro                               o caminho italiano para o socialismo                                                          brasil        civilização            1966      português         Não           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1332      21  togliatti, palmiro                               lições sobre o fascismo                                                                          brasil        livraria                 1978      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
1333      21  rossanda, rossana                            il manifesto: tesis de uma disidencia comunista                                           méxico       ediciones era        1973      espanhol          Não           Não            Sim  
1334      21  chacon, vamireh                              história das idéias socialistas no brasil                                                       brasil        civilização            1965      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1335      21  saes, décio                                     a formação do estado burguês no brasil (1888 - 1891)                                   brasil        paz e terra           1985      português         Não           Não           Não  
1336      21  ferreira, maria nazareth                     a imprensa operária no brasil (1880 -1920)                                                  brasil        vozes                  1978      português         Não           Não           Não  
1337      21  antunes, ricardo                               classe operária, sindicatos e partido revolucionário                                        brasil        cortez editora        1982      português         Não           Não           Não  
1338      21  bodea, miguel                                 a greve de 1917: as origens do trabalhismo gaúcho                                       brasil        l&pm                           português          Sim           Sim            Sim  
1339      21  khoury, yara aun                              as greves de 1917 em são paulo                                                              brasil        cortez editora        1981      português         Não           Não           Não  
1340      21  rodrigues, edgar                              socialismo e sindicalismo no brasil                                                            brasil        laemmert             1969      português         Não           Não            Sim  
1341      21  bernardo, antonio carlos                    tutela e autonomia sindical: brasil, 1930 - 1945                                             brasil        t a queiroz            1982      português         Não           Não            Sim  
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1342      21  vários                                            introdução a uma história no  movimento operário brasileiro no século                brasil        veja                    1980      português         Não           Não            Sim  
                                                              XX (1900 -1979)  
1343      21  roio, josé luiz del                              1º de maio: cem anops de lutas (1886 - 1986)                                              brasil        global                 1986      português         Não           Não           Não  
1344      21  pinheiro, paulo sérgio                        política e trabalho no brasil                                                                      brasil        paz e terra           1975      português         Não           Não            Sim  
1345      21  beigeulman, paula                            os companheiros de são paulo                                                                 brasil        símbolo               1977      português         Não           Não            Sim  
1346      21   foot, francisco e leonardi, victor           história da indústria e do trabalho no brasil                                                  brasil        global                 1982      português         Não           Não            Sim  
1347      21  carone, edgard                                movimento operário no brasil (1877 -  1944)                                                brasil        difel                    1979      português         Não           Não           Não  
1348      21  pinheiro, paulo sérgio e hall,                a classe operária no brasil: condições de vida e de  trabalho, relações                brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não            Sim  
               michael m                                      com os empresários e o estado  
1349      21  chilcote, ronald h                              partido comunista brasileiro: conflito e integração                                          brasil        graal                   1982      português         Não           Não           Não  
1350      21  pacheco, eliezer                              o partido comunista brasileiro (1922 -1964)                                                 brasil        alfa-omega           1984      português         Não           Não            Sim  
1351      21  carone, edgard                                o pcb (1922 - 1943) - volume 1                                                                 brasil        difel                    1982      português         Não           Não           Não  
1352      21  carone, edgard                                o pcb (1943 - 1964) - volume 2                                                                 brasil        difel                    1982      português         Não           Não           Não  
1353      21  bandeira, moniz e outros                    o ano vermelho: a revolução russa e seus reflexos no brasil                            brasil        civilização            1967      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1354      21  carone, edgard                                movimento operário no brasil (1964 - 1984)                                                 brasil        difel                    1984      português         Não           Não           Não  
1355      21  negro, helio e leuenroth, edgard           o que é o marxismo ou bolchevismo                                                          brasil        semente                      português         Não           Não           Não  
1356      21  magnani, silvia lang                          o movimento anarquista em são paulo                                                       brasil        brasiliense           1982      português         Não           Não           Não  
1357      21  góes, maria conceição pinto                a formação da classe trabalhadora: movimento anarquista no rio de                  brasil        zahar                  1988      português         Não           Não           Não  
                                                              janeiro (1988-1911)  
1358      21  rodrigues, edgard                             ao anarquistas: trabalhadores italianos no brasil                                           brasil        global                 1984      português         Não           Não           Não  
1359      21  hardman, francisco foot                     nem pátria, nem patrão: vida operária e cultura anarquista no brasil                   brasil        brasiliense           1983      português         Não           Não           Não  
1360      21  maravi, sheldon leslie                        anarquistas, imigrantes e o movimento operário brasileiro (1890 - 1920)             brasil        paz e terra           1979      português         Não           Não           Não  
1361      21  fernandes, florestan                          a revolução burguesa: ensaio de interpretação sociológica                              brasil        zahar                  1976      português         Não           Não           Não  
1362      21  vinhas, moisés                                operários e camponeses na revolução brasileira                                           brasil        fulgor                  1963      português         Não           Não           Não  
1363      21  morais, fernando                              olga: a de vida de olga benario prestes, judia comunista entregue a                   brasil        alfa-omega           1986      português         Não           Não           Não  
                                                              hitler pelo governo vargas  
1364      21  vários                                            partisans: rosa luxemburg vivante                                                             frança       éditions de           1969           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              minuit  
1365      21  vários                                            20 anos do partido dos trabalhadores                                                        brasil        pt                       2000      português         Não           Não           Não  
1366      21  rolim, marcos                                  pt: partido de interlocução                                                                       brasil        assembléia           1992      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              legislativa  rs  

1367      21  filho, daniel aarão reis e sá, jair            imagens da revolução: documentos políticos das organizações                        brasil        marco zero           1985      português         Não           Não           Não  
               ferreira de (organizadores)                 clandestinas de esquerda dos anos (1961 - 1971)  
1368      21  filho, daniel aarão reis e outros             as esquerdas e a democracia                                                                  brasil         paz e terra /         1986      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cedec  
1369      21  vários                                            pt: um projeto para o brasil - seminário realizado em são paulo no dias               brasil        brasiliense           1989      português         Não           Não           Não  
                                                              15 e 16 de abril de 1989  
1370      21  cordeiro, cristiano                             memória e história: revista e arquivo do movimento operário brasileiro               brasil        livraria                 1982      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
1371      21  vários                                            teses para um debate nacional de comunistas pela legalidade do pcb                brasil        juruá                   1981      português         Não           Não           Não  
1372      21  vários                                            contribuição dos comunistas gaúchos para elaboração do programa de              brasil                             1982      português         Não           Não           Não  
                                                              governo das forças democráticas  
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1373      21  vários                                            a luta de classes: 6º congresso - resoluções                                                brasil        órgão do              1983      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              comitê   
1374      21  vários                                            inteligência brasileira                                                                             brasil        brasiliense           1986      português          Sim           Sim           Não  
1375      21  reis, dinarco                                    a luta de classes no brasil e o pcb - volume I                                               brasil        novos rumos         1981      português         Não           Não            Sim  
1376      21  reis, dinarco                                    a luta de classes no brasil e o pcb - volume II                                               brasil        novos rumos         1987      português          Sim           Sim           Não  
1377      21  sodré, nélson werneck                       contribuição à história do pcb                                                                   brasil        global                 1984      português         Não           Não            Sim  
1378      21  vinhas, moisés                                o partidão: a luta por um partido de massas (1922 - 1974)                               brasil        hucitec                1982      português         Não           Não           Não  
1379      21  amazonas, joão                               pela liberdade e pela democracia                                                              brasil        anita garibaldi       1982      português         Não           Não           Não  
1380      21  vários                                            o pt e o marxismo                                                                                 brasil        teoria e                1991      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              debate  
1381      21  lima, heitor ferreira                           caminhos percorridos: memórias de militância                                              brasil        brasiliense           1982      português         Não           Não           Não  
1382      21  filho, moacyr de oliveira                     praxedes: um operário no poder - insurreição comunista de 1935 vista               brasil        alfa-ômega           1985      português         Não           Não           Não  
                                                              por dentro  
1383      21  almeida, marly e vianna, gomes           revolucionários de 35: sonho e realidade                                                    brasil        companhia           1992      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              das letras  
1384      21  carone, edgard                                o estado novo (1937 -1945)                                                                     brasil        difel                    1976      português         Não           Não           Não  
1385      21  hernandez, leila m g                         aliança nacional libertadora                                                                     brasil        mercado              1985      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              aberto  
1386      21  waack, william                                 camaradas nos arquivos de moscou: a história secreta da revolução                  brasil        companhia           1993      português         Não           Não           Não  
                                                              brasileira de 1935                                                                                            das letras  
1387      21  singer, andré                                   o pt                                                                                                   brasil        publifolha             2001      português         Não           Não           Não  
1388      21  tronca, ítalo                                    revolução de 1930: a dominação oculta                                                      brasil        brasiliense           1982      português         Não           Não           Não  
1389      21  karavaev, a                                    brasil: passado e presente do capitalismo periférico                                       brasil        edições               1987      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              progresso  
1390      22  bastos, abguar                                prestes e a revolução social                                                                    brasil        editorial               1946      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              calvino  
1391      22  vários                                            teses sobre o programa - VI programa pc do brasil 1982                                 brasil        pc do brasil          1982      português         Não           Não           Não  
1392      22  marçal, joão batista                          memória histórica dos socialistas gaúchos                                                  brasil                             1987      português          Sim           Sim           Não  
1393      22  lima, haroldo e antunes, aldo               história da ação popular da juc ao pc do b                                                   brasil        alfa-ômega           1984      português         Não           Não           Não  
1394      22  maklouf, luis e outros                        pedro pomar - a vida de um comunista                                                       brasil        brasil debates       1980      português         Não           Não           Não  
1395      22  pont, raul                                       breve história do pt: 1979 -1991 - das origens ao primeiro congresso                 brasil        centro de             1992      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              documentaçã  
1396      22  gorender, jacob                               o escravismo colonioal                                                                           brasil        ática                   1985      português          Sim           Sim           Não  
1397      22  moraes, denis de  e viana,                  prestes: lutas e autocríticas                                                                     brasil        vozes                  1982      português         Não           Não            Sim  
               francisco  
1398      22  pedrosa, mario                                sobre o pt: partido dos trabalhadores                                                         brasil        ched editorial        1980      português         Não           Não           Não  
1399      22  vários                                            cadernos democracia socialista: teses - a construção do pt como                      brasil        aparte                         português         Não           Não           Não  
                                                              partido revolucionário, o movimento de mulheres no brasil  
1400      22  vários                                            cadernos em tempo: o pt e o partido revolucionário no brasil                            brasil                             1981      português         Não           Não           Não  
1401      22  pont, raul                                       a questão do partido na história do movimento operário                                  brasil        assembléia                   português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              legislativa rs  
1402      22  vários                                            psb: manifesto programa e estatuto                                                           brasil                                      português          Sim           Sim           Não  
1403      22  oliveira, jauri                                   porque o psb                                                                                       brasil                             1987      português         Não           Não           Não  
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1404      22  vários                                            pt: resoluções do 7° encontro nacional - documentos preparatórios para             brasil                                0                           Não           Não            Sim  
                                                               o 1° congresso do partido dos trabalhadores - 1991  
1405      22  vários                                            o trabalho: o pt numa encruzilhada: a questão do socialismo                            brasil                             1990      português         Não           Não           Não  
1406      22  leal, murilo                                     à esquerda da esquerda: trotskistas, comunistas e populistas no brasil               brasil        paz e terra           2004      português         Não           Não            Sim  
                                                              contemporâneo (1952 - 1966)  
1407      22  junior, caio prado                             história econômica do brasil                                                                    brasil        brasiliense           1956      português          Sim           Não            Sim  
1408      22  junior, caio prado                             formação do brasil contemporâneo                                                            brasil        brasiliense           1957      português          Sim           Não            Sim  
1409      22  junior, caio prado                             evolução política do brasil                                                                       brasil        brasiliense           1957      português          Sim           Não           Não  
1410      22  paim, antonio e barros, reynaldo          curso de introdução ao pensamento político brasileiro                                    brasil        universidade         1982      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              de brasília  
1411      22  boukharina, anna larina                     boukharine ma passion                                                                          frança       gallimard             1989           ff               Não           Não           Não  
1412      22  medvedev, roy                                os últimos anos de bukharin                                                                    brasil        civilização            1980      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1413      22  boukharine, nicolas                           lénine marxiste                                                                                    frança       françois               1966           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  

1414      22  bujarin, nicolai                                 teoria economica del periodo de transicion                                                argentina     ediciones             1972      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
1415      22  cohen, stephen                                nicolas boukharine: le vie d'um bolchevik                                                    frança       françois               1979           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
1416       0     trotsky, león davidovich bronstein         vida de lenin: dedicado a los trabajadores del mundo                                   espanha      dédalo                1932      espanhol          Não           Não           Não  
1417       0     lenine, n                                        o capitalismo de estado e o imposto em espécie                                           brasil        guaira                         português         Não           Não           Não  
1418       0     lenin, v i                                         la revolución proletaria y el renegado kautsky                                            argentina     lautaro                1947      espanhol          Não           Não           Não  
1419       0     lenine, n                                        no caminho da insurreição                                                                      brasil        empresa              1931      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora unitas  
1420       0     lenine, v j                                       a questão agrária                                                                                  brasil        calvino                1945      português         Não           Não           Não  
1421       0     lenine, v j                                       sur la littérature et l'art                                                                           frança       éditions               1957           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
1422      22  ilich, l v                                          la guerra y la humanidad: para la liberacion de los pueblos                             méxico       edicions                        espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              frente cultural  
1423      22  lenin, v i                                         la democracia socialista sovietica                                                             rússia        ediciones em        1920      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              lenguas   
1424      22  lenin                                             cartas desde lejos                                                                                rússia        ediciones             1980      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              progreso  
1425      22  lênine, v i                                       teses de abril                                                                                     portugal      editorial               1978      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              avante  
1426      22  lênin, v i                                         a doença infantil do "esquerdismo" no comunismo                                        brasil        vitória                 1960      português         Não           Não            Sim  
1427      22  lenin, v                                          informe em el II congreso de toda rusia de las organizaciones                          rússia        ediciones em        1919      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              comunistas de los pueblos del oriente                                                                   lenguas   
1428      22  lenin, v i                                         el primerto de mayo - la celebracion del primero de mayo por el                       rússia        ediciones em                 espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              proletariado revolucionario                                                                                 lenguas   
1429      22  lenin, v i                                         notas criticas sobre la cuestion nacional                                                     rússia        edicones em                  espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              lenguas   
1430      22  lênin, v i                                         o que é marxismo?                                                                                brasil        movimento           1980      português         Não           Não            Sim  
1431      22  lenin, v i                                         como iludir o povo: com os slogans de liberdade e igualdade                           brasil        global                 1979      português         Não           Não           Não  
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1432      22  lenin, v i                                         acerca de la religion                                                                              rússia        progreso              1968      espanhol          Não           Não           Não  
1433      22  lenin, v i                                         carta a los obreros de europa y de america                                                 rússia        ediciones em                 espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              lengua   
1434      22  lenin, v i                                         el comienzo de la revolucion em rusia - ejercito revolucionario y                       rússia        ediciones em                 espanhol          Não           Não           Não  
                                                              gobierno revolucionario - informe sobre la revolucion de 1905                                     lenguas   
1435      22  lenin, v i                                         acerca ddel movimiento obrero y comunista internacional                               rússia        ediciones em                 espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              lenguas   
1436      22  lênin, v i                                         o programa agrário: da social-democracia na primeira revolução russa               brasil        vitória                 1954      português         Não           Não            Sim  
                                                              de 1905-1907  
1437      22  lenin, v i                                         obras escojidas                                                                                    rússia        progreso              1969      espanhol          Não           Não           Não  
1438      22  lenine, v i                                       obras escolhidas - volume I                                                                     brasil        alfa-ômega           1979      português         Não           Não           Não  
1439      22  lenin, v i                                         obras escolhidas - volume II                                                                    brasil        alfa-ômega           1980      português         Não           Não           Não  
1440      22  vários                                            bukhárin: teórico marxista                                                                       brasil        oficina de             1989      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              livros  
1441      22  fernandes, florestan (coord.) e             bukharin - econonia                                                                               brasil        ática                   1990      português         Não           Não            Sim  
               gorender, jacob (org.)  
1442      22  boukharine, nicolas                           l'économie politique du rentier ( critique de l'economie marginaliste)                  frança       edi paris              1967           ff               Não           Não            Sim  
1443      22  cerroni, umberto e outros                   teoria marxista del partido politico                                                           argentina     ediciones             1969      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
1444      22  castellano, pablo                              sobre el partido obrero                                                                         espanha      iniciativas                      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editoriales  
1445      22  mallet, serge  e outros                       economía y política em la acción sindical                                                   méxico       ediciones             1978      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pasado y   
1446      22  sachs, eric                                      marxismo e luta de classe: questões de estratégia e tática                              brasil        práxis                 1987      português         Não           Não            Sim  
1447      22  sachs, eric                                      qual a herança da revolução russa? E outros textos                                       brasil                             1988      português         Não           Não            Sim  
1448      22  gerratana, sweezy e outros                 teoria del proceso em transicion                                                             argentina     ediciones                0                           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pasado y   
1449      22  nagy, imre                                      a tragédia da hungria                                                                             brasil        saga                   1959      português         Não           Não            Sim  
1450      22  alimonda, héctor                              josé carlos mariátegui                                                                            brasil        brasiliense           1983      português         Não           Não            Sim  
1451      22  netto, josé paulo                              o que é stalinismo                                                                                 brasil        nova cultural         1985      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              / brasiliense  
1452      22  vários                                            teoria marxista del partido político - volume III                                            argentina     ediciones             1973      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pasado y   
1453      22  villaran, jorge                                  mariategui, el para y la III internacional                                                       peru        graphos 100         1987      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editores  
1454      22  betancourt, raúl fornel                       o marxismo na américa latina                                                                  brasil        unisinos               1995      português         Não           Não            Sim  
1455      22  bellotto, manoel l e corrêa, anna           mariátegui - política                                                                               brasil        ática                   1982      português         Não           Não            Sim  
               maria m e fernandes, florestan   
1456      22  gruppi, luciano                                 o pensamento de lênin                                                                           brasil        graal                   1979      português         Não           Não           Não  
1457      22  harnecker, marcia                            a revolução social (lênin e a américa latina)                                                 brasil        global                          português         Não           Não           Não  
1458      22  vários                                            contribuição do debate - deputado josé fortunati - mandato popular                   brasil        asembléia                     português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              legislativa  
1459      22  gorender, jocob                               a escravidão reabilitada                                                                          brasil        ática                   1990      português          Sim           Sim           Não  
1460      22  gorender, jacob                               a burguesia brasileira                                                                            brasil        brasiliense           1988      português         Não           Não           Não  
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1461      22  costa, emília viotti da                         da monarquia à republica: momentos decisivos                                            brasil        livraria                 1979      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
1462      22  mantega, guido e moraes, maria          cadernos do presente - a economia política brasileira em questão 1964              brasil        aparte                 1978      português         Não           Não           Não  
                                                              - 1975  
1463      22  fernandes, florestan                          o pt em movimento                                                                                brasil        cortez editora        1991      português          Sim           Sim           Não  
1464      22  fernandes, florestan                          pensamento e ação: o pt e os rumos do socialismo                                       brasil        brasiliense           1989      português         Não           Não           Não  
1465      22  dulles, john w f                                o comunismo no brasil: 1935 - 1945: repressão em meio ao cataclismo              brasil        nova                   1985      português         Não           Não           Não  
                                                               mundial                                                                                                        fronteira  
1466      22  maffei, eduardo                               a batallha da sé                                                                                    brasil        philobiblion           1984      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              livros de arte  
1467      22  vários                                            memória e história - n° 1 - astrojildo pereira: documentos inéditos                     brasil        livraria                 1981      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
1468      22  dulles, john w foster                          anarquistas e comunistas no brasil                                                            brasil        nova                   1977      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              fronteira  
1469      22  konder, leandro                               a derrota da dialética                                                                             brasil        campus               1988      português         Não           Não            Sim  
1470      22  vários                                            um alternativa democrática para a crise brasileira                                         brasil        novos rumos         1984      português         Não           Não           Não  
1471      22  filho, michel zaidan                           o pcb e a internacional comunista (1922 - 1929)                                           brasil        vértice                 1988      português         Não           Não            Sim  
1472      22  vários                                            memória & história                                                                                brasil        novos rumos         1987      português         Não           Não           Não  
1473      22  vários                                            pcb: vinte anos de política (1958 - 1979)                                                     brasil        lech                    1980      português         Não           Não           Não  
1474      22  carone, edgard                                revoluções no brasil contemporâneo 1922 - 1938                                          brasil        buriti                   1965      português         Não           Não            Sim  
1475      22  filho, michel zaidan                           pcb (1922 - 1929)                                                                                 brasil        global                  1985      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitária  
1476      22  filho, michel zaidan                           comunistas em cém aberto 1922 - 1930                                                     brasil        oficina de             1989      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              livros  
1477      22  vários                                            resposta a kruschov                                                                              brasil                             1963      português         Não           Não           Não  
1478      22  silva, luis inácio lula da                      manifesto aos petistas                                                                           brasil        pt                       1991      português         Não           Não           Não  
1479      22  vários                                            intensificar a luta política contra o governo sarney - resolução política                brasil                             1987      português         Não           Não           Não  
                                                              do comitê central do partido revolucionário comunista  
1480      22  vários                                            resoluções I encontro estadual nova esquerda santa maria                             brasil                             1989      português         Não           Não           Não  
1481      22  genro, tarso fernando                        o leste e a filosofia                                                                                brasil        câmara dos          1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              deputados rs  
1482      22  vários                                            resoluções do 1° congresso do partido revolucionário comunista                       brasil                             1984      português         Não           Não            Sim  
1483      22  vários                                            projeto de programa socialista                                                                  brasil                             1993      português         Não           Não           Não  
1484      22  vários                                            manifesto programa e estatutos                                                                brasil                             1986      português         Não           Não           Não  
1485      22  vários                                            o programa do pc do b                                                                           brasil                                      português         Não           Não           Não  
1486      22  vários                                            o brasil numa encruzilhada histórica                                                          brasil                                      português         Não           Não           Não  
1487      22  vários                                            a política do psb                                                                                   brasil                             1986      português         Não           Não           Não  
1488      22  vários                                            capitalismo e communismo                                                                     brasil        calvino filho          1943      português         Não           Não           Não  
1489      22  novack, george e frankel, dave            las tres primeras internacionales                                                             espanha      fontamara            1978      português         Não           Não            Sim  
1490      22  nin, andreu                                     las organizaciones obreras internacionales                                                espanha      fontamara            1978      espanhol          Não           Não           Não  
1491      22  nin, andreu                                     la revolución rusa: de la naturaleza de las cosas                                         espanha      fontamara            1979      espanhol          Não           Não           Não  
1492      22  nin, andreu                                     los movimientos de emancipación nacional                                               espanha      fontamara            1977      espanhol          Não           Não           Não  
1493      23  maurín, joaquín                               revolución y contrarrevolución en españa                                                  espanha      ruedo ibérico        1966      espanhol          Não           Não           Não  
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1494      23  vários                                            revista comunismo                                                                              espanha      fontamara            1978      espanhol          Não           Não           Não  
1495      23  vários                                            cuarta internacional - n° 3                                                                      uruguai       ediciones IV          1963      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              internacional  
1496      23  vários                                            revista marxista latinoamericana                                                               brasil        frente                  1975      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              operária  
1497      23  nin, andres                                     origem e carater dos soviétes                                                                  brasil        cultura                         português         Não           Não            Sim  
1498      23  nin, andrés                                     a guerra civil na espanha                                                                        brasil        laemmert             1969      português         Não           Não           Não  
1499      23  nin, andrés                                     a guerra civil de espanha                                                                      portugal      textos                  1975      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              marginais  
1500      23  bukharin, n                                     o imperialismo e a economia mundial                                                         brasil        melso                          português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociedade   
1501      23  bukharin, n                                     a b c do comunismo                                                                              brasil        edições                        português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              elipse  
1502      23  bujárin, nicolás                                el programa de los bolcheviques                                                             espanha      sociedad              1920      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              española de   
1503      23  boukharine, n                                  la théorie du matérialisme historique: manuel populaire de sociologie                 frança       éditions                             ff               Não           Não           Não  
                                                              marxiste                                                                                                        anthropos  
1504      23  bandeira, moniz                               lênin: vida e obra                                                                                  brasil        paz e terra           1978      português         Não           Não            Sim  
1505      23  genro, tarso fernando e filho,               lênin: coração e mente                                                                           brasil        tchê!                   1985      português          Sim           Sim           Não  
               adelmo genro  
1506      23  fontieva, l                                       lenine                                                                                                brasil        fulgor                  1963      português         Não           Não            Sim  
1507      23  hill, christopher                                lênin e a revolução russa                                                                        brasil        zahar                  1963      português         Não           Não            Sim  

1508      23  mariátegui, josé carlos                       ideologia y politica                                                                                 peru        amauta               1990      espanhol          Não           Não           Não  
1509      23  mariátegui, josé carlos                       temas de nuestra américa                                                                       peru        amauta               1990      espanhol          Não           Não           Não  
1510      23  iakovlev, egor                                  um dia e toda uma vida                                                                          rússia        ediçõs de             1982      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              agência de   
1511      23  shub, david                                     lênin                                                                                                estados       the new               1948        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                  unidos       american   
1512      23  mariátegui, josé carlos                       defensa del marxismo                                                                            peru        amauta               1988      espanhol          Não           Não            Sim  
1513      23  vários                                            a reforma política que precisamos                                                             brasil        pt                       2002      português         Não           Não           Não  
1514      23  genro, tarso fernando e souza,            el presupuesto participativo: la experiencia de porto alegre                              brasil        ediciones del         2000      português         Não           Não           Não  
               ubiratan                                                                                                                                                        serbal  
1515      23  vários                                            praga - revista de estudos marxistas - n° I                                                   brasil        bontempo            1996      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editorial  
1516      23  falcón, jorge                                    mariategui marx-marxismo: el productor y su producto                                    peru        amauta               1983      espanhol          Não           Não            Sim  
1517      23  bukharin, nikolai                               economic theroy of the leisure class                                                        estados       monthly               1972        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                  unidos       review press  
1518      23  guérin, daniel                                  lenin                                                                                                  brasil        mundo livre          1979      português         Não           Não           Não  
1519      23  vários                                            lénine et la religion                                                                               frança       éditions               1949           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
1520      23  zetkin, clara                                    recuerdos sobre lenin                                                                           méxico       grijalbo                1968      espanhol          Não           Não            Sim  
1521      23  lewin, moshe                                   l'ultima battaglia di lenin                                                                          itália        laterza                1969       italiano           Não           Não           Não  
1522      23  vários                                            el poder sovietico: teoria y documentos                                                    argentina     centro editor         1969      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              de america   
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1523      23  löwy, michel                                    o marxismo na américa latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais                brasil        fundação             1999      português          Sim           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              perseu   
1524      23  vários                                            lénine: biografia                                                                                  portugal      avante!                1984      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                                                      5  
1525      23  lênin, vladimir ilitch                           o desenvolvimento do capitalismo na rússia: o processo de formação                brasil        abril cultural          1982      português         Não           Não           Não  
                                                              do mercado interno para a grande indústria  
1526      23  lênin, vladimir ilitch                           a aliança operário-camponesa                                                                 brasil        vitória                 1954      português         Não           Não           Não  
1527      23  lênin, vladimir ilitch                           sobre os sindicatos                                                                               brasil        vitória                 1958      português         Não           Não           Não  
1528      23  lênin, vladimir ilitch                           materialismo y empiriocriticismo                                                              uruguai       ediciones             1959      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pueblos   
1529      23  lênin, vladimir ilitch                           cuadernos filosoficos                                                                           argentina     ediciones             1968      espanhol          Não           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              studio  
1530      23  lênin, vladimir ilitch                           contra el revisionismo                                                                            rússia        progreso              1967      espanhol          Não           Não           Não  
1531      23  lênin, vladimir ilitch                           dos tacticas de la socialdemocracia em la revolucion democratica                     rússia        ediciones em                 espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              lenguas   
1532      23  lênin, vladimir ilitch                           la révolution bochéviste                                                                         frança       petit                    1931           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              bibliothèque   
1533      23  bertelli,  antonio roberto (org.)              lênin: estado, ditadura do proletariado e pode soviético                                  brasil        oficina de             1988      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              livros  
1534      23  lênin, vladimir ilitch                           lênin no poder: 1917 - 1923 - textos pós-revolução de  vladimir ilitch                  brasil        l&pm                  1979      português         Não           Não           Não  
                                                              lênin  
1535      23  marini, ruy mauro                             subsdesarrololo y revolucion                                                                  méxico       siglo                   1969      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              veintiuno  
1536      23  trotsky, léon                                    resultados y perspectivas: las fuerzas motrices de la revolucion                     argentina     ediciones             1972      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cepe  
1537      23  miranda, nelson                               comenda graciliano ramos - ode ao velho graça                                           brasil        edições               2000      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              catavento  
1538      23  vários                                            a verdade: sexagésimo aniversário do assassinato de leon trotsky                    brasil        edições o             2000      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              trabalho  
1539      23  trotsky, leon                                    literatura e revolução                                                                             brasil        zahar                  2007      português         Não           Não            Sim  
1540      23  löwy, michel                                    a estrela da manhã: surrealismo e marxismo                                               brasil        civilização            2002      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1541      23  kyrou, ado                                      luis buñel                                                                                            brasil        civilização            1966      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1542      23  naville, pierre                                  le temps du surréel: l'espérance mathémathique - tome I                                frança       éditions               1977           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              galilée  
1543      23  trotsky, leon                                    naturaleza y dinámica del capitalismo y la economía de transición                  argentina     léon trotsky           1999      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ediciones  
1544      23  vários                                            a cidade reinventa a democracia                                                               brasil        prefeitura             2000      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              municipal de   
1545      23  o                                                  les bolchevicks contre staline 1923 - 1928                                                  frança                             1957           ff               Não           Não            Sim  
1546      23  pablo, michel                                  dictadure du prolétariat democratie socialisme                                             frança                             1957           ff               Não           Não            Sim  
1547      23  haupt, georges e marie,                     lés bolchéviks par eux-mêmes                                                                 frança       françois               1969           ff               Não           Não            Sim  
               jean-jacques                                                                                                                                                   maspero  
1548      23  alba, victor                                     histoire du p o u m                                                                                frança       éditions               1975           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              champ libre  
1549       0     trotsky, leon                                    stalin                                                                                                 brasil        instituto               1947      português         Não           Não            Sim  
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                                                                                                                                                                              progresso   
1550      23  naville, pierre                                  trotsky vivant                                                                                       frança       julliard                 1937           ff               Não           Não            Sim  
1551      23  trotsky, leon                                    literatura y revolucion                                                                          argentina     jorge alvarez         1958      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editor  
1552      23  trotsky, leon                                    le mouvement communiste em france (1919 - 1939)                                      frança       éditions de           1967           ff               Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              minuit  
1553      23  broué, pierre                                   trotsky                                                                                               frança       fayard                 1988           ff               Sim           Sim            Sim  
1554      23  trotsky, leon                                    écrits militaires - i comment le révolution s'est armée                                     frança       l'herne                 1967           ff               Não           Não            Sim  

1555      23  trotsky, leon                                    la revolucion española II                                                                                    ediciones omr       1972      espanhol          Sim           Sim           Não  
1556      23  vários                                            l'agonie du capitalisme el les tâches de la IV internationale (programme             frança       société                1968           ff               Não           Não            Sim  
                                                               de transition)                                                                                                  internationale   
1557      24  trotsky, leon                                    mis peripecias em españa                                                                     espanha      editorial               1929      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              españa  
1558      23  trotsky, leon                                    ma vie                                                                                               frança       gallimard             1953           ff               Não           Não           Não  
1559      24  trotsky, leon                                    em defensa del marxismo                                                                     argentina     editorial               1958      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              amerindia  
1560      24  trotsky, leon                                    as lições de outubro                                                                              brasil        global                 1979      português          Sim           Não           Não  
1561      24  trotsky, leon                                    la revolucion traicionada                                                                      argentina     progeso               1964      espanhol          Não           Não            Sim  
1562      23  trotsky, leon                                    leur morale et la nôtre                                                                           frança       jean-jaques          1966           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pauvert  
1563      23  trotsky, léon                                    la révolution permanente                                                                        frança       gallimard             1963           ff               Não           Não            Sim  
1564      23  trotsky, leon                                    terrorisme et communisme                                                                     frança       union                  1963           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              générale   
1565      23  trotsky, leon                                    revolução desfigurada                                                                            brasil        renascença          1933      português         Não           Não            Sim  
1566      24  trotsky, leon                                    a história da revolução russa: o triunfo dos sovietes                                       brasil        saga                   1967      português         Não           Não           Não  
1567      24  trotsky, leon                                    a história da revolução russa: a tentativa de contra-revolução                          brasil        saga                   1967      português         Não           Não            Sim  
1568      24  trotsky, leon                                    a história da revolução russa: a queda do tzarismo                                        brasil        saga                   1967      português         Não           Não            Sim  
1569      24  trotsky, léon                                    1905                                                                                                 frança       les éditions           1969           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              de minuit  
1570      24  trotsky, leon                                    el triunfo del bochevismo                                                                      espanha      biblioteca                      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              nueva  
1571      23  trotsky, léon                                    el pensamiento vivo de karl marx                                                            argentina     editorial               1940      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              losada  
1572      24  trotsky, léon                                    ou va la france? - écrits 1928 - 1940 - tome II                                              frança       librairie                1958           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              marcel rivière  
1573      24  trotsky, léon                                    écrits - 1928 - 1940 - tome III - la tragédie de la classe ouvrière                        frança       librairie                1959           ff               Não           Não            Sim  
                                                              allemande la revolution espagnole                                                                        marcel rivière  
1574      24  fernandes, florestan (coord.) e             trotsky - política                                                                                    brasil        ática                   1981      português         Não           Não           Não  
               miranda, orlando (org.)  
1575      24  vários                                            cadernos democracia socialista: programa de transição 1938 -1988 IV               brasil        aparte                 1988      português         Não           Não           Não  
                                                              internacional - 50 anos  
1576      24  trotsk, léon                                     écrits 1928 - 1940 - tome I                                                                      frança       librairie                1955           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              marcel rivière  
1577      23  trotsky, léon                                    reolução e contra-revolução na alemanha                                                   brasil        unitas                 1933      português         Não           Não            Sim  
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1578      23  miranda, nilson e francischelli,             cruzamentos: psicanálise, filosofia, política, ética                                          brasil        criação                2000      português          Sim           Sim           Não  
               leonardo (organizadores)                                                                                                                                   humana  
1579      23  mancuso, eduardo                            marxistas                                                                                            brasil        renascença          2001      português          Sim           Sim           Não  
1580      24  vários                                            cruzamentos 2: pensando a violência                                                         brasil        escuta                 2005      português         Não           Não           Não  
1581      24  vários                                            o surrealismo: literatura, artes plásticas, teatro, cinema, arquitetura,                   brasil        editora da            1991      português         Não           Não           Não  
                                                              filosofia                                                                                                         universidade  
1582      24  vários                                            nueva sociedad: 30 años de nueva sociedad                                            venezuela     nueva                 2002      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociedad  
1583      24  moraes, joão quartim de (org.)             história do marxismo no brasil - volume III                                                   brasil        unicamp              1998      português         Não           Não           Não  
1584      24  schuster, jean e outros                      os arcanos da poesia surrealista                                                               brasil        brasiliense           1988      português          Sim           Sim           Não  
1585      24  riazanov, david                                socialismo, casamento e família                                                               brasil        textos                  1975      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              marginais  
1586      24  axelos, kostas                                 marx penseur de la technique                                                                  frança       éditions de           1961           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              minuit  
1587      24  reich, wilhelm                                  psicologia de massa do fascismo                                                              brasil        publicações          1974      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              escorpião  
1588      24  reich, wilhelm                                  materialismo dialéctico e psicanálise                                                          brasil        martins                1977      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              fontes  
1589      24  reich, wilhelm                                  irrupção da moral sexual repressiva                                                           brasil        martins                        português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              fontes  
1590      24  rycroft, charles                                as idéias de reich                                                                                  brasil        cultrix                  1971      português         Não           Não           Não  
1591      24  meneghini, l c                                  freud e a literatura                                                                                 brasil        editora da            1972      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ufrgs  
1592      24  freud, sigmung                                psicopatologia da vida cotidiana                                                               brasil        zahar                  1964      português         Não           Não            Sim  
1593      24  ginsbourg, ariel                                paul nizan                                                                                          frança       editions               1966           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              universitaires  
1594      24  fromm, erich                                   o coração do homem                                                                             brasil        zahar                  1965      português         Não           Não            Sim  
1595      24  fromm, erich                                   meu encontro com marx e freud                                                               brasil        zahar                  1965      português         Não           Não           Não  
1596      24  pesch, edgar                                   para conhecer o pensamento de freud                                                       brasil        l&pm                  1966      português         Não           Não           Não  
1597      24  fromm, erich                                   el miedo a la liberdad                                                                          argentina     editorial abril         1947      espanhol          Não           Não           Não  
1598      24  fromm, erich                                   conceito  marxista de homem                                                                  brasil        zahar                  1962      português         Não           Não            Sim  
1599      24  fromm, erich                                   a revolução da esperança                                                                       brasil        circulo do                     português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              livro  
1600      24  trotsky, león                                    el gran organizador de derrotas ( la internacional comunista desde la               espanha      ediciones hoy        1930      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              muerte de lenin)  
1601      24  vários                                            a qeustão do partido                                                                              brasil        kairós livraria        1978      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                               e editora  

1602      24  trotsky, leon                                    escritos sobre sindicato                                                                          brasil        kairós livraria        1978      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                               e editora  
1603      24  serge, victor                                    trotsky: vida e morte                                                                              brasil        ensaio                 1992      português         Não           Não           Não  
1604      24  trotsky, leon                                    cómo hicimos la revolución de octubre                                                      méxico       grijalbo                1968      espanhol          Não           Não            Sim  
1605      24  trotsky, leon                                    por los estados unidos socialistas de america latina                                    argentina     ediciones             1961      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              coyoacán  
1606      24  trotsky, leon                                    programa de transição para o socialismo                                                    brasil        editora                         português         Não           Não           Não  
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                                                                                                                                                                              combate   
1607       0     trotsky, leon                                    adonde va inglaterra? Europa y america                                                   espanha      ediciones             1927      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              biblos  
1608      24  trotsky, leon                                    os crimes de stalin                                                                                brasil        mêlso                  1937      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              sociedade   
1609      24  trotsky, leon                                    lenine                                                                                                frança       éditions de la        1924           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              librairie du   
1610      24  trotsky, leon                                    el bolcheviquismo: ante la guerra y la paz del mundo                                   espanha      editorial               1921      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cervantes  
1611      24  sandor, paul                                   historia de la dialectica                                                                        argentina     siglo veinte           1964      espanhol          Não           Não            Sim  
1612      24  albornoz, suzana                             ética e utopia: ensaio sobre ernst bloch                                                      brasil        movimento           1985      português         Não           Não           Não  
1613      24  kursanov, g a                                  el materialismo dialectico y el concepto                                                     méxico       grijalbo                1966      espanhol          Não           Não            Sim  
1614      24  fataliev, k                                       o materialismo dialético e as ciências da natureza                                         brasil        zahar                  1966      português         Não           Não            Sim  
1615      24  fernandez, julio fausto                       el existencialismo: ideologia de um mundo em crisis                                     uruguai       ediciones             1949      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pueblos   
1616      24  basbaum, leoncio                             sociologia do materialismo                                                                      brasil        obelisco               1959      português         Não           Não           Não  
1617       0     frugoni, emilio                                 ensayos sobre marxismo                                                                       uruguai       claudio garcia       1936      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                               e cia  
1618      24  selsam, howard                               revolución em filosofía                                                                          méxico       grijalbo                1967      espanhol          Não           Não           Não  
1619      24  yajot, o                                          que es el materialismo dialectico                                                              rússia        editorial                        espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              progreso  
1620      24  genro, tarso fernando e outros             quatro ensaios marxistas                                                                        brasil        tchê!                   1986      português          Sim           Sim           Não  
1621      24  georges, politzer                              ecrits 1 la philosophie et les mythes                                                          frança       editions               1969           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              sociales  
1622      24  kelle, w e kovalzón, m                       sociologia marxista                                                                             espanha      akal                             espanhol          Não           Não           Não  
1623      24  vieira, padre antonio                         história do futuro                                                                                 portugal      secult / iop /          1998         latim             Sim           Não           Não  
                                                                                                                                                                              prodepa  
1624      25  trotsky, león                                    escritos - tomo I - 1929 1930 - volumen 1                                                 colombia      editorial               1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1625      25  trotsky, león                                    escritos - tomo II  - 1930 - 1931 - volumen 1                                              colombia      editorial               1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1626      25  trotsky, león                                    escritos - tomo III - 1933 - volumen 1                                                       colombia      editorial               1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1627      25  trotsky, león                                    escritos - tomo IV - 1932 - 1933 - volumen 1                                              colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1628      25  trotsky, león                                    escritos - tomo V - 1933 - 1934 - volumen 1                                               colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1629      25  trotsky, león                                    escritos - tomo VI - 1934 - 1935 - volumen 1                                              colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1630      25  trotsky, león                                    escritos - tomo VII - 1935 - 1936 - volumen 1                                             colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              colombia  
1631      25  trotsky, león                                    escritos - tomo VIII - 1936 - 1937 - volumen 1                                            colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1632      25  trotsky, león                                    escritos - tomo IX - 1937 1938 - volumen 1                                               colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1633      25  trotsky, león                                    escritos - tomo X - 1938 - 1939 - volumen 1                                               colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
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                                                                                                                                                                              pluma  
1634      25  trotsky, león                                    escritos - tomo XI - 1939 - 1940 - volumen 1                                              colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1635      25  trotsky, león                                    escritos - tomo I - 1929 1930 - volumen 2                                                 colombia      editorial               1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1636      25  trotsky, león                                    escritos - tomo II - 1930 - 1931 - volumen 2                                               colombia      editorial               1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1637      25  trotsky, león                                    escritos - tomo III - 1932 - volumen 2                                                       colombia      editorial               1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1638      25  trotsky, león                                    escritos - tomo III - 1929 1930 - volumen 2                                                colombia      editorial               1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1639      25  trotsky, león                                    escritos - tomo IV - 1932 - 1933 - volumen 2                                              colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1640      25  trotsky, león                                    escritos - tomo V - 1933 - 1934 - volumen 2                                               colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1641      25  trotsky, león                                    escritos - tomoVI - 1934 - 1935 - volumen 2                                               colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1642      25  trotsky, león                                    escritos - tomo VII - 1935 - 1936 - volumen 2                                             colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1643      25  trotsky, león                                    escritos - tomo VIII - 1929 1930 - volumen 2                                              colombia      editorial               1980      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1644      25  trotsky, león                                    escritos - tomo IX - 1937 -1938 - volumen 2                                               colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1645      25  trotsky, león                                    escritos - tomo X - 1929 1930 - volumen 2                                                colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1646      25  trotsky, león                                    escritos - tomo XI - 1929 1930 - volumen 2                                               colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1647      25  trotsky, león                                    escritos - tomo I - 1929 1930 - volumen 3                                                 colombia      editorial               1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1648      25  trotsky, léon                                    escritos - tomo VII - 1935 - 1936 - volumen 3                                             colombia      editorial               1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  

1649      25  trotsky, león                                    escritos - tomo VIII - 1936 -1937 - volumen3                                              colombia      editorial               1980      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1650      25  trotsky, león                                    escritos - tomo I - 1929 1930 - volumen 4                                                 colombia      editorial               1977      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pluma  
1651      25  stállin, j v                                       obras - I - 1901- 1907                                                                            brasil        vitória                 1952      português         Não           Não           Não  
1652      25  stállin, j v                                       obras II - 1907 - 1913                                                                            brasil        virória                 1952      português         Não           Não            Sim  
1653      25  stállin, j v                                       obras III - 1917                                                                                     brasil        vitória                 1953      português         Não           Não           Não  
1654      25  stállin, j v                                       obras IV - 1917 - 1920                                                                           brasil        vitória                 1954      português         Não           Não            Sim  
1655      25  stállin, j v                                       obras VI - 1924                                                                                    brasil        vitória                 1955      português         Não           Não            Sim  
1656      25  vários                                            o método estruturalista                                                                           brasil        zahar                  1967      português         Não           Não           Não  
1657      25  glucksmann, andré                           a cozinheira e o canibal: ensaio sobre as relações entre estado, o                     brasil        paz e terra           1978      português         Não           Não           Não  
                                                              marxismo e os campos de concentração  
1658      25  anderson, perry                               portugal e o fim do ultracolonialismo                                                          brasil        civilização            1966      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1659      25  baby, jean                                      as grandes divergências do mundo comunista                                              brasil        senzala                        português         Não           Não           Não  
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1660      24  fiori, ernani maria                             textos escolhidos: metafísica e história - volume I                                          brasil        l&pm                  1987      português         Não           Sim           Não  
1661      24  kardelj, eduard                                socialismo e guerra                                                                               brasil        fundo de              1961      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cultura  
1662      24  vários                                            estruturalismo                                                                                      brasil        tempo                          português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
1663      24  vários                                            problemas do estruturalismo                                                                    brasil        zahar                  1968      português         Não           Não            Sim  
1664      24  sprigge, cecil                                   benedetto croce                                                                                 argentina     sur                     1956      espanhol          Não           Não           Não  
1665      24  ajdukiewicz, kazimierz                       problemas e teorias da filosofia (teoria do conhecimento e metafísica)                brasil        lech                    1979      português         Não           Não           Não  
1666      24  bornheim, gerd a                              aspéctos filosóficos do romantismo                                                           brasil        instituto               1959      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              estadual do   
1667      24  bornheim, gerd                                introdução ao filosofar: o pensamento filosófico em bases existenciais               brasil        globo                  1970      português         Não           Não           Não  
1668      24  baran, paul                                     marxismo y psicoanálisis                                                                      argentina     jorge alvarez         1963      espanhol          Não           Não           Não  
1669      24  naville, pierre                                  la psychologie du comportement                                                              frança       gallimard             1963          ffq              Não           Não           Não  
1670      24  browder, earl                                   teheran: nuestra senda em la guerra y en la paz                                          uruguai       editorial               1945      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              america  
1671      24  gorky, maximo                                 la revolucion y la cultura de la era bolchevista                                            espanha      biblioteca                      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              nueva  
1672      24  breton, andré                                  manifestos do surrealismo                                                                      brasil        nau editora           2001      português         Não           Não            Sim  
1673      24  coelho, plínio augusto                       surealismo e anarquismo                                                                        brasil        imaginário            1990      português         Não           Não            Sim  
1674      24  wells, harry k                                   el pragmatismo: filosofia del imperialismo                                                 argentina     editorial               1964      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              platina  
1675      24  dimitrov                                         a unidade operária contra o fascismo                                                         brasil        aldeia global         1978      português         Não           Não           Não  
1676      24  vários                                            le parti communiste el la question paysanne                                                frança       éditions               1949           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              sociales  
1677      24  vários                                            que é o stalinismo? A experiência histórica da ditadura ao proletariado               brasil        vitória                    0        português         Não           Não            Sim  
1678      24  levy, nelson                                    a crise do imperialismo e a revolução: análise crítica da teoria dos três               brasil        brasil debates       1980      português         Não           Não           Não  
                                                               mundos  
1679      24  lens, joseph                                    el moderno existencialismo aleman y frances                                             espanha      editorial               1955      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              gredos  
1680      24  debrun, michel                                ideologia e realidade                                                                             brasil        textos                  1959      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiros de   
1681      24  hirschberger, johannes                      história a filosofia moderna                                                                      brasil        herder                 1960      português         Não           Não           Não  
1682      24  hirschberger, johannes                      história da filosofia na antiguidade                                                             brasil        herder                 1957      português         Não           Não           Não  
1683       0     hirschberger, johannes                      história da filosofia na idade média                                                            brasil        herder                 1959      português         Não           Não           Não  
1684       0     aron, raymond                                 introduction à la philosophie de l'histoire                                                     frança       gallimard             1948           ff               Não           Não           Não  
1685       0     hook, sidney                                   o herói na história                                                                                 brasil        zahar                  1962      português         Não           Não           Não  
1686      24  petras, james e veltmeyer                  hegemonia dos estados unidos                                                                brasil        vozes                  2000      português         Não           Não           Não  
1687       0     stalin, j                                          el marxismop y la cuestion nacional y colonial                                           argentina     problemas            1940      espanhol          Não           Não           Não  
1688      24  garaudy, r e outros                           lecciones de filosofia marxista                                                                 méxico       grijalbo                1966      espanhol          Não           Não            Sim  
1689      24  axelos, kostas                                 vers la pensée planétaire                                                                       frança       les éditions           1964           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              de minuit  
1690      24  arismendi, rodney                            vigencia del marxismo-leninismo                                                             méxico       grijalbo                1984      espanhol          Não           Não           Não  
1691      24  vários                                            o marxismo                                                                                         brasil        unitas                 1933      português         Não           Não            Sim  
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1692      24  stalin, j                                          materialismo dialético e materialismo histórico                                              brasil        global                 1978      português         Não           Não            Sim  
1693      24  thalheimer, august                            marxismo e existencialismo                                                                     brasil        laemmert             1970      português         Não           Não            Sim  
1694      24  thalheimer, august                            introdução ao materialismo dialético                                                          brasil        lech                    1979      português         Não           Não            Sim  
1695      24  arrighi, giovanni                               a ilusão do desenvolvimento                                                                    brasil        vozes                  1997      português         Não           Não            Sim  

1696      24  vários                                            seminário internacional sobre democracia participativa - porto alegre -                brasil        prefeitura             1999      português         Não           Não           Não  
                                                              rs - brasil - subsídio aos debates                                                                          municipal de   
1697      24  pont, raul                                       democracia, participação, cidadania: uma visão de esquerda                           brasil        livraria                 2000      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              palmarinca  
1698       0     gledson, john                                  machado de assis: ficção e história                                                           brasil        paz e terra           1986      português         Não           Não           Não  
1699      24  gide, andré e outros                          the god that failed                                                                               estados       bantam                1964        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                  unidos       books  
1700      24  caesar                                           the civil war                                                                                       estados       penguin               1976        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                  unidos       books  
1701      26  júnior, r magalhães                           vida e obra de machado de assis - aprenizado - volume I                                brasil        civilização            1981      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1702      26  júnior, r magalhães                           vida e obra de machado de assis - ascensão - volume II                                 brasil        civilização            1981      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1703      26  júnior, r magalhães                           vida e obra de machado de assis - maturidade - volume III                              brasil        civilização            1981      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1704      26  júnior, r magalhaes                           vida e obra de machado de assis - apogeu - volume IV                                   brasil        civilização            1981      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1705      26  fukuyama, francis e outros                  a experiência do século                                                                          brasil        sm cultura /          1992      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              palmarinca  
1706      26  soljenitsin, alexandre                         arquipélago gulag 1918 - 1956                                                                 brasil        círculo do                     português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              livro  
1707      26  nascimento, claudio araújo                 movimento pela autogestão na polônia                                                       brasil        edições base        1983      português         Não           Não           Não  
1708      26  mèndes, pierre                                ação para o futuro                                                                                 brasil        expressão e          1968      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cultura  
1709      26  fukuyama, francis                             o fim da história e o último homem                                                            brasil        rocco                  1992      português          Sim           Sim           Não  
1710      26  vários                                            polônia                                                                                               brasil        ched editorial        1981      português         Não           Não           Não  
1711      26  giannotti, josé arthur                         origens da dialética do trabalho                                                                brasil        difusão                1966      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              européia do   
1712      26  vários                                            las sociedades del esta, entre la libertad y el socialismo                               espanha      editorial               1981      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              fontanella  
1713      26  laski, harold j                                   a grammar of politics                                                                           inglaterra     unwin                  1967        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              university   
1714      26  laski, harold j                                   introdução à política                                                                              brasil        zahar                  1964      português         Não           Não            Sim  
1715      26  vários                                            práxis - revue philosophique - tome I                                                         frança       edition                 1965           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              internationale  
1716      26  vários                                            práxis - revue philosophique - tome I - II                                                     frança       edition                 1966           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              internationale  
1717      26  vários                                            práxis - revue philosophique - tome II - III                                                   frança       edition                 1965           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              internationale  
1718      26  vários                                            práxis - revue philosophique - tome IV                                                       frança       edition                 1965           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              internationale  
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1719      26  fernandes, florestan (coord.) e             stalin - política                                                                                      brasil        ática                   1982      português         Não           Não           Não  
               netto, josé paulo (org.)  
1720      26  stalin, j                                          o marxismo e o problema nacional e colonial                                               brasil        lech                    1979      português         Não           Não           Não  
1721      26  stalin, j                                          fundamentos do leninismo                                                                      brasil        global                          português         Não           Não            Sim  
1722      26  anderson, perry                               reinventando a esquerda                                                                        brasil        unesp                 1997      português         Não           Não           Não  
1723      27  araújo, angela maria carneiro              trabalho, cultura e cidadania                                                                    brasil        scritta                 1997      português         Não           Não           Não  
1724      27  poulantzas, nicos                             o estado em crise                                                                                 brasil        graal                   1977      português         Não           Não            Sim  
1725      27  anderson, perry e camiller, patrick        um mapa da esquerda na europa ocidental                                                 brasil        contrapontos        1996      português         Não           Não           Não  
               (organizadores)  
1726      27  arendt, hannah                                crises da república                                                                                brasil        perspectiva          1973      português         Não           Não           Não  
1727      27  vários                                            filosofia e política 6 - o poder                                                                   brasil        l&pm                  1991      português         Não           Não           Não  
1728      27  chaves, flávio loureiro                        simoões lops neto: regionalismo e literatura                                                 brasil        mercado              1982      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              aberto  
1729      27  d'astier, emmanuel                           stalin, esse desconocido                                                                       espanha      ayma                  1964      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              sociedad   
1730      27  huberman, leo                                 nós, o povo:a epopéia norte-americana                                                      brasil        brasiliense           1966      português         Não           Não           Não  
1731      27  jvostov, v m e zubok, l i                      história contemporânea                                                                          brasil        vitória                 1961      português         Não           Não            Sim  
1732      27  malaparte, curzio                             tecnica del golpe de estado                                                                   espanha      plaza & janes        1965      espanhol          Não           Não            Sim  
1733      27  levy, nelson                                    desejo...  Lugar de liberdade: um ensaio ético-político                                    brasil        brasil debates       1991      português         Não           Não           Não  
1734       0     mondolfo, rodolfo                             la filosofía política de italia em el siglo XIX                                                argentina     ediciones             1942      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              imán  
1735      27  marcuse, herbert                              razão e revolução                                                                                 brasil        paz e terra           1978      português         Não           Não            Sim  
1736      27  habermas, jürguen                           passado como futuro                                                                             brasil        tempo                 1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
1737      27  marcuse, herbert                              a dimensão estética                                                                              brasil        edições 70           1977      português         Não           Não           Não  
1738      27  habermas, jürgen                             pensamento pós-meta físico: estudos filosóficos                                           brasil        tempo                 1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
1739      27  habermas, jürgen                             para a reconstrução do materialismo histórico                                              brasil        brasiliense           1983      português         Não           Não           Não  
1740      27  habermas, jürgen                             dialética e hermenêutica: para a crítica da hermenêutica de gadamer                 brasil        l&pm                  1987      português         Não           Não           Não  
1741      27  habermas, jürgen                             consciência moral e agir comunicativo                                                        brasil        tempo                 1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
1742      27  fernandes, florestan (coord.) e             habermas - sociologia                                                                            brasil        ática                   1980      português         Não           Não           Não  
               freitag, bárbara e rouanet, sérgio   

1743      27  habermas, jürgen                             a crise de legitimação do capitalismo tardio                                                 brasil        tempo                 1980      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
1744      27  bensaïd, daniel                                walter benjamin: sentinelle messianique                                                     frança       plon                    1990           ff               Não           Não           Não  
1745      27  fernandes, florestan  (coord.) e            theodor w adorno                                                                                  brasil        ática                   1986      português         Não           Não           Não  
               cohn, gabriel (org.)  
1746      27  fernandes, florestan (coord.) e             walter benjamin                                                                                    brasil        ática                   1985      português         Não           Não           Não  
               kothe, flávio r (org.  
1747      27  benjamin, walter                              a modernidade e os modernos                                                                 brasil        tempo                 1975      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
1748      27  bolle, willi (apres.)                            walter benjamim: documentos de cultura, documentos de babárie -                    brasil        cultrix /                1986      português         Não           Não           Não  

60 de 93



N º      Lote                  Autor                                                           Título                                                                  Local            Editora              Ano        Língua           Autogra-       Dedica-   Anota-  
                                                                                                                                                                                                                                fado          tória        ções  

                                                              escritos escolhidos                                                                                           universidade   
1749      27  benjamin, walter                              diário de moscou                                                                                  brasil        companhia           1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              das letras  
1750      28  benjamin, walter                              walter benjamin: obras escolhidas - magia e técnica, arte e política                   brasil        brasiliense           1985      português         Não           Não           Não  
1751      28  benjamin, walter                              walter benjamin: obras escolhidas II: rua de mão única                                   brasil        brasiliense           1987      português         Não           Não           Não  
1752      28  benjamin, walter                              walter benjamin: obras escolhidas III: charles boudelaire um lírico no                 brasil        brasiliense           1989      português         Não           Não           Não  
                                                              auge do capitalismo  
1753      28  rajchman, john                                foucault: a liberdade da filosofia                                                                brasil        zahar                  1987      português         Não           Não            Sim  
1754      28  merquior, josé guilherme                    michel foucault ou niilismo de cátedra                                                        brasil        nova                   1985      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              fronteira  
1755      28  foucault, michel                               dossier; últimas entrevistas                                                                     brasil        livraria taurus        1984      português         Não           Não            Sim  
1756      28  freitag , barbara                               a teoria crítica ontem e hoje                                                                     brasil        brasiliense           1986      português         Não           Não           Não  
1757      28  benjamin, walter                              o conceito de crítica de arte no romantismo alemão                                       brasil        edusp                 1993      português         Não           Não           Não  
1758      28  marcuse, herbert                              cultura e sociedade                                                                               brasil        paz e terra           1997      português         Não           Não            Sim  
1759      28  foucault, michel                               microfísica do poder                                                                              brasil        graal                   1989      português         Não           Não            Sim  
1760      28  adorno, theodor                               minima moralia                                                                                    brasil        ática                   1992      português         Não           Não            Sim  
1761      28  marcuse, herbert                              cultura e sociedade - volume II                                                                 brasil        paz e terra           1998      português         Não           Não           Não  
1762      28  deleuze, gilles                                 foucault                                                                                              brasil        brasiliense           1991          pop             Não           Não            Sim  
1763      28  adorno, theodor w e horkheimer,          dialética do esclarecimento                                                                     brasil        zahar                  1991      português         Não           Não           Não  
               max  
1764      28  hegel                                            estárica : poesia                                                                                 portugal      gumarães            1964      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editores  
1765      28  hegel                                            estática: a arte clássica e a arte romântica                                                 portugal      guimarães            1958      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editores  
1766      28  hegel                                            estética: o belo artístico ou o ideal                                                           portugal      guimarães            1964      português         Não           Não           Não  
1767      28  feuerbach, ludwig                             tesis provision ales para la reforma de la filosofia: principios de la                    espanha      las ediciones         1976      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              filosofia del futuro                                                                                             liberales  
1768      28  hegel                                            introdução à história da filosofia                                                              portugal      armédio               1961      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              amado  
1769      28  hegel                                            principes de la philosophie du droit                                                           frança       gallimard             1940           ff               Não           Não            Sim  
1770      28  astrada, carlos                                humanismo y dialéctica de la libertad                                                      argentina     dédalo                1960      espanhol          Não           Não           Não  
1771      28  guillaumaud, jacques                        cibrnetica e materialismo dialético                                                             brasil        tempo                 1970      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
1772      28  júnior, caio prado                             notas introdutórias à lógica dialética                                                          brasil        brasiliense           1961      português         Não           Não           Não  
1773      28  garaudy, roger                                 do anátema ao diálogo                                                                           brasil        paz e terra           1966      português         Não           Não            Sim  
1774      28  garaudy, roger                                 perspectivas do homem                                                                         brasil        civilização            1965      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1775      28  garaudy, roger                                 introducción a la metodologia marxista                                                     argentina     ediciones             1964      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              meridiano  
1776      28  garaudy, roger                                 marxismo do século XX                                                                          brasil        paz e terra           1967      português         Não           Não            Sim  
1777      28  merquior, josé guilherme                    o marxismo ocidental                                                                             brasil        nova                   1987      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              fronteira  
1778      29  vogt, winfried e outros                       estado e capitalismo                                                                              brasil        tempo                 1980      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
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1779      29  reichelt, helmut e outros                     a teoria do estado: materiais para a reconstrução da teoria marxista do              brasil        tempo                 1990      português         Não           Não           Não  
                                                               estado                                                                                                          brasileiro  
1780      29  offe, claus                                      problemas estruturais do estado capitalista                                                 brasil        tempo                 1984      português         Não           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
1781      29  stawar, andré                                  libre essais marxistaes                                                                          frança       éditions du           1960           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              seuil  
1782      29  offe, claus                                      trabalho & sociedade: problemas estruturais e perspectivas para o                    brasil        tempo                 1989      português         Não           Não           Não  
                                                              futuro da sociedade do trabalho                                                                           brasileiro  
1783      29  marcuse, herbert                              eros e civilização: uma interpretação filosófica do pensamento de                     brasil        guanabara                    português         Não           Não           Não  
                                                              freud                                                                                                             koogan  
1784      29  marcuse, herbert                              a ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional                           brasil        zahar                  1982      português         Não           Não           Não  
1785      29  marcuse, hebert                               materialismo histórico e existência                                                            brasil        tempo                 1968      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
1786      29  palmier, j m                                    sur marcuse                                                                                        frança       union                  1968           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              générale   
1787      29  marcuse, herbert                              le marxisme soviétique                                                                          frança       gallimard             1963           ff               Não           Não           Não  
1788      29  horkheimer, max                              les débuts de la philosophie bourgeoise de l'histoire                                      frança       petite                  1970           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              bibiothèque   
1789      29  vários                                            lua nova: sujeito e objeto                                                                        brasil        cedec                 1998      português         Não           Não            Sim  

1790      29  goldmann, lucien                              el hombre y lo absoluto: el dios oculto                                                      espanha      ediciones             1985      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              península  
1791      29  macintyre, alasdair                           as idéias de marcuse                                                                             brasil        cultrix                  1970      português         Não           Não           Não  
1792      29  wright, erik olin e outros                     reconstruindo o marxismo: ensaios sobre a explicação e teoria da                     brasil        vozes                  1993      português         Não           Não           Não  
                                                              história  
1793      29  astradas, carlos                               nietzsche y la crisis del irracionalismo                                                      argentina     dédalo                 960       espanhol          Não           Não           Não  
1794      29  konder, leandro                               o futuro da filosofia da práxis: o pensamento de marx no século XXI                  brasil        paz e terra           1992      português         Não           Não           Não  
1795      29  giannotti, j a                                    certa herança marxista                                                                           brasil        companhia           2000      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              das letras  
1796      29  marx, karl e garaudy, roger                 textos sobre hegel e el problema hegeliano                                               argentina     ediciones             1969      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              calden  
1797      29  bloch, ernst                                    sujeito-objeto: el pensamiento de hegel                                                     méxico       fondo de              1962      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cultura   
1798      29  lukács, georg                                  el joven hegel: y los problemas de la sociedad capitalista                               méxico       grijalbo                1963      espanhol          Não           Não           Não  
1799      29  macherey, pierre                              hegel ou spinoza                                                                                  frança       françois               1979           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
1800      29  adorno, thodor w                              tres estudios sobre hegel                                                                      espanha      taurus                 1970      espanhol          Não           Não            Sim  
1801      29  vilhena, vasco de magalhães (org.)       marx e hegel (marx e o "caso" hegel)                                                         brasil        livros                   1985      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              horizonte  
1802      29  lefebvre, henri                                 a cidade do capital                                                                                brasil        dp&a                  1999      português         Não           Não           Não  
1803      29  papaioannou, kostas                         hegel                                                                                               portugal      editorial               1964      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              presença  
1804      29  lefebvre, henri                                 nietzsche                                                                                           méxico       fondo de              1987      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura   
1805      29  bergmann, uwe e outros                    la révolte des étudiants                                                                          frança       gallimard             1968           ff               Não           Sim           Não  
1806       0     rappoport, charles                            filosofia da história como ciência da evolução                                              brasil        edições               1934      português         Não           Não            Sim  
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                                                                                                                                                                              nosso livro  
1807       0     laski, harold j                                   el problema de la soberanía                                                                  argentina     siglo veinte           1947      espanhol          Não           Não           Não  
1808       0     croce, benedetto                              a história: pensamento e ação                                                                  brasil        zahar                  1962      português         Não           Não           Não  
1809       0     duverger, maurice                            les partis politiques                                                                               frança       libraire                 1951           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              armand colin  
1810       0     sorel, jorge                                     reflexiones sobre la violencia                                                                  uruguai       ediciones             1961      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              actualidad  
1811       0     laski, harold j                                   la crisis de la democracia                                                                     argentina     siglo veinte           1946      espanhol          Não           Não            Sim  
1812       0     gide, andré                                     de volta da u r s s                                                                                 brasil        vecchi editor         1934      português         Não           Não            Sim  
1813       0     macdonald, j ramsay                         socialismo                                                                                          brasil        livraria                 1958      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              progresso  
1814      30  ohlweiler, otto alcides                        materialismo histórico e crise contemporânea                                              brasil        mercado              1984      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              aberto  
1815      30  mondolfo, rodolfo                             estudos sobre marx - histórico-críticos                                                        brasil        mestre jou            1967      português         Não           Não           Não  
1816      30  hyppolite, jean                                 gênese e estrutura da fenomenologia do espírito de hegel                              bradil        discurso               1999      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editorial  
1817      30  giannotti, josé arthur                         origens da dialética do trabalho: estudo sobre a lógica do jovem marx                brasil        l&pm                  1985      português         Não           Não           Não  
1818      30  schaefer, sérgio                               a lógica da dialética: um estudo da obra filosófica de caio prado júnior               brasil        fisc                     1985      português         Não           Não           Não  
1819      30  volpe, galvano della                          clave de la dialéctica histórica                                                               argentina     proteo                 1965      espanhol          Não           Não            Sim  
1820      30  schaff, adam                                   o marxismo e o indivíduo                                                                        brasil        civilização            1967      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1821      30  vázquez, adolfo sánchez                    ciência e revolução: o marxismo de althusser                                               brasil        civilização            1980      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1822      30  fernandes, florestan (coord.) e             della volpe - sociologia                                                                           brasil        ática                   1979      português         Não           Não           Não  
               pereira, wilcon jóia (org.)  
1823      30  croce, benedetto                              materialismo histórico e economia marxista                                                 brasil        instituto               1948      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              progreeso   
1824      30  volpe, galvano della                          rousseau y marx                                                                                argentina     editorial               1963      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              platina  
1825      30  caudwell, christopher                        o conceito de liberdade: para uma teoria marxista da estética                          brasil        zahar                  1968      português         Não           Não           Não  
1826      30  tucker, robert                                  karl marx: fiolosofia e mito                                                                       brasil        zahar                  1963      português         Não           Não           Não  
1827      30  garaudy, roger                                 para conhecer o pensamento de hegel                                                       brasil        l&pm                  1983      português         Não           Não            Sim  
1828      30  menezes, djacir                               proudhon, hegel e a dialética                                                                   brasil        zahar                  1966      português         Não           Não            Sim  
1829      30  astrada, carlos                                marx y hegel: trabajo y alineación em la "fenomenología" y em los                  argentina     siglo veinte           1958      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              "manuscritos"  
1830      30  rosenfield, denis l                             política e liberdade em hegel                                                                   brasil        brasiliense           1983      português         Não           Não            Sim  
1831      30  rosenfield, denis                              introdução ao pensamento político de hegel                                                brasil        ática                   1993      português         Não           Não            Sim  
1832      30  konder, leandro                               hegel: a razão quase enlouquecida                                                           brasil        campus               1991      português         Não           Não            Sim  
1833      30  bras, gérard                                    hegel e a arte                                                                                      brasil        zahar                  1990      português         Não           Não            Sim  
1834      30  bourdieu, pierre                               contrafogos                                                                                         brasil        zahar                  2001      português         Não           Não            Sim  
1835      30  flickinger, hans-georg                        marx e hengel - o porão de uma filosofia social                                             brasil        lpm e cnpq           1986      português         Não           Não            Sim  
1836      30  schmidt, joël                                   júlio césar - biografia                                                                             brasil        lpm                    2005      português         Não           Não           Não  

1837      30  châtelet, françois                              o pensamento de hegel                                                                        portugal      presença             1985                        Não           Não            Sim  
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1838      30  morin, edgar                                   introduction a une politique de l'homme                                                      frança       éditions du           1965       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              seuil  
1839      30  vários                                            hegel e o pensamento                                                                          portugal      rés                     1979      português         Não           Não            Sim  
1840      30  fougeyrollas, pierre                           a filosofia em questão                                                                            brasil        paz e terra           1967      português         Não           Não            Sim  
1841      30  negt, oskar                                     dialética e história - crise e renovação do marxismo                                       brasil        instituto               1984      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              goethe e   
1843      31  harnecker, marta                              los conceptos elementales del materialismo histórico                                    méxico       siglo veintuno        1970      espanhol          Não           Não            Sim  
1844      31  arendt, hannah                                crises da república                                                                                brasil        perspectiva          1972      português         Não           Não           Não  
1845      31  goldmann, lucien                              le structuralisme génétique                                                                     frança       deöel gonthier       1977           ff               Não           Não           Não  
1846      31  schüloer, donaldo                             heráclito e seu (dis)curso                                                                        brasil        l&pm pocket         2000      português         Não           Não           Não  
1847      31  santos, laymert g dos                        alienação e capitalismo                                                                          brasil        brasiliense           1982      português         Não           Não           Não  
1848      31  heberman, leo                                 abc do socilismo                                                                                   brasil                             1983      português         Não           Não           Não  
1849      31  nascimento, claudio                          a questão do socialismo da compra de paris à comuna de gdansk                     brasil        cedac                 1986      português         Não           Não           Não  
1850      31  haverman, robert                             dialética sem dogma                                                                              brasil        zahar                  1967      português         Não           Não            Sim  
1851      31  habermas, jüergen                           o discurso filosófico da modernidade                                                        portugal      publicações          1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              dom quixote  
1852      31  vários                                            dossiê habermas                                                                                  brasil        cebrap                1987      português         Não           Não           Não  
1853      31  cripps, stafford e outros                     problemas de governo socialista                                                               brasil        livraria                 1956      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              progresso  
1854      31  vários                                            écrits sur le communisme: de platon a khrouchtchev                                     frança       seghers               1964           ff               Não           Não           Não  
1855      31  fougeyrollas, pierre                           le marxisme em question                                                                       frança       éditions du           1959           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              seuil  
1856      31  hegel                                            lógica - tomo III                                                                                  espanha      biblioteca             1893      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              economica   
1857      31  hegel                                            lógica - tomo I                                                                                    espanha                           1892      espanhol          Não           Não           Não  
1858      31  mills, c wright                                  the marxists                                                                                      estados       dell publishing       1962        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                  unidos  
1859      31  schaff, adam                                   marxismo e existencialismo                                                                     brasil        zahar                  1965      português         Não           Não           Não  
1860      31  papaioannou, kostas                         l'idéologie froide: essai sur le dépérissement du marxisme                                 ff           jean-jacques         1967           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pauvert  
1861      31  volpe, galvano della                          teoria: crítica da ideologia contemporânea                                                 portugal      editorial               1974      português         Não           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              estampa  
1862      31  vários                                            les marxistes                                                                                       frança       éditions j'ai lu        1965           ff               Não           Não           Não  
1863      31  d' hondt                                         de hegel a marx                                                                                 argentina     amorrortu             1972      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editores  
1864      31  debray , régis                                  modeste contribution aux discours et cérémonies officielles du dixième              frança       françois               1978           ff               Não           Não           Não  
                                                               anniversaire                                                                                                   maspero  
1865      31  badiou, alain                                   théorie de la contradiction                                                                       frança       françois               1976           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
1866      31  badiou, alain                                   le noyaiu rationnel de la dialectique hégélienne                                            frança       françois               1978           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
1867      31  lefebvre, henri                                 problèmes actuels de marxisme                                                               frança       presses               1963           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitaires  
1868      31  lefebvre, henri                                 el marxismo                                                                                      argentina     ediciones             1973      espanhol          Não           Não           Não  
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                                                                                                                                                                              cepe  
1869      31  goldmann, lucien                              introducción a la filosofía de kant                                                            argentina     amorrortu             1974      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editores  
1870      31  goldmann, lucien                              lukács y heidegger: hacia uma filosofia nueva                                            argentina     amorrortu             1975      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editores  
1871      31  politzer, georges                              la fin d'une parade philosophique le bergsonisme                                         frança       jean-jacques         1968           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              pauvert  
1872      31  paris, robert                                    les origines du fascisme                                                                         frança       flammarion           1968           ff               Não           Não           Não  
1873      31  filho, adelmo genro                           marxismo filosofia profana                                                                      brasil        tchê!                   1986      português         Não           Não           Não  
1874      31  ash, william                                    marxismo e moral                                                                                 brasil        zahar                  1965      português         Não           Não            Sim  
1875      31  calvez, jean-yves                             o pensamento de karl marx                                                                   portugal      livraria                 1962      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              tavares   
1876      31  goldmann, lucien                              dialética e cultura                                                                                  brasil        paz e terra           1967      português         Não           Não           Não  
1877      31  goldmann, lucien                              las ciencias humanas y la filodofía                                                          argentina     galatea                1958      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              nueva   
1878      31  lefebvre, henry                                qué es la dialéctica                                                                             argentina     dédalo                1964      espanhol          Não           Não           Não  
1879      31  lefebvre, henry                                sociologia de marx                                                                                brasil        forense               1966      português         Não           Não           Não  
1880      31  elster, jon                                       marx hoje                                                                                           brasil        paz e terra           1989      português         Não           Não           Não  
1881      31  lefebvre, henry                                metafilosofia                                                                                        brasil        civilização            1967      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1882      31  albéres, r m                                    jean-paul sartre                                                                                    brasil        itatiaia                 1958      português         Não           Não            Sim  
1883      31  jeanson, francis                               sartre por ele próprio                                                                            portugal      portugália             1965      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editora  
1884      31  lebrun, gérard                                 sobre kant                                                                                          brasil        edusp                 1993      português         Não           Não           Não  

1885      31  brum, josé thomaz                            nietsche: as artes do intelecto                                                                  brasil        l&pm                  1986      português         Não           Não            Sim  
1886      31  nietzsche                                       la genesis de la moral                                                                         argentina     editorial tor                    espanhol          Não           Não            Sim  
1887      31  kant, emmanuel                               crítica da razão prática                                                                           brasil        edições de                    português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ouro  
1888      31  sartre, jean paul                               baudelaire                                                                                          frança       gallimard             1947           ff               Não           Não            Sim  
1889      31  danto, arthur c                                 as idéias de sartre                                                                                brasil        cultrix                  1975      português         Não           Não           Não  
1890      31  zecchi, stefano                                ernst bloch: utopía y esperanza em el comunismo                                       espanha      edicionesa            1978      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              península  
1891      31  soares, laura tavares                         tempo de desafios: a política social democrática e popular no governo               brasil        vozes                  2002      português          Sim           Sim           Não  
                                                              do rio grande do sul  
1892      31  beauvoir, simone de                         o existencialismo e a sabedoria das nações                                               postugal      minotauro            1965      português         Não           Não           Não  
1893      31  kant, emmanuel                               à paz perpétua                                                                                     brasil        l&pm                  1989      português         Não           Não           Não  
1894      31  beauvoir, simone de                         el pensamiento politico de la derecha                                                      argentina     siglo veinte           1963      espanhol          Não           Não            Sim  
1895      31  beauvoir, simone de                         j p sartre versus merleau-ponty                                                              argentina     siglo veinte           1963      espanhol          Não           Não            Sim  
1896      31  sartre, jean paul                               el fantasma de stalin                                                                           argentina     santiago              1957      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              rueda  
1897      31  lefebvre, henri                                 pour conneitre: la pensée de karl marx                                                      frança       bordas                1947           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editeur  
1898      31  lefebvre, henri                                 marx: as vie, son ouvre avec un exposé de sa philosophie                              frança       presses               1964           ff               Não           Não            Sim  
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                                                                                                                                                                              universitaires  
1899      31  bloch, ernst                                    thomas münzer: teólogo da revolução                                                        brasil        tempo                 1973          pop             Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
1900      31  bornheim, gerd                                o homem e a ética : aula inaugural                                                            brasil        universidade         1994      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              federal do rio   
1901      32  junior, caio prado                             dialética do conhecimento - tomo I: preliminares pré-história da                        brasil        brasiliense           1955      português          Sim           Não           Não  
                                                              dialética  
1902      32  junior, caio prado                             dialética do conhecimento - tomo II: história da dialetica, lógica da                     brasil        brasiliense           1955      português          Sim           Não           Não  
                                                              dialética  
1903       0     laski, harold j                                   reflexiones sobre la  revolucion de nuestro tiempo                                      argentina     editorial abril         1945      espanhol          Não           Não           Não  
1904      31  beauvoir, simone de                         pour une morale de l'ambigüite                                                                frança       gallimard             1947           ff               Não           Não            Sim  
1905      31  colombel, jeannette                          jean- paul sartre: um homme em situations                                                 frança       le livre de             1985           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              poche  
1906      32  clausewitz, carl von                          da guerra                                                                                            brasil        martins                1982      português         Não           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              fontes  
1907      32  vários                                            liberalismo e socialismo                                                                          brasil        unesp                 1995      português         Não           Não            Sim  
1908      33  vários                                            novos estudos: debate adeus ao socialismo?                                               brasil        cebrap                1991      português         Não           Não           Não  
1909      32  sartre, jean paul                               sartre no brasil: a conferência de araraquara                                               brasil        paz e terra            1986      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              filosofia  
1910      32  sartre, jean paul                               o testamento de sartre                                                                           brasil        l&pm                  1980      português         Não           Não           Não  
1911      32  sartre, jean paul                               problemas del marxistmo                                                                     argentina     editorial               1965      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              losada  
1912      32  sartre, jean paul                               situations, VII: problèmes du marxisme II                                                    frança       gallimard             1965           ff               Não           Não            Sim  
1913      32  bloch, ernst                                    le principe espérance II: les épures d'um monde meilleur                                frança       gallimard             1982           ff               Não           Não           Não  
1914      32  bloch, ernst                                    le principe espérance III: les images-souhaits de l'instant exaucé                      frança       gallimard             1991           ff               Não           Não           Não  
1915      32  arendt, hannah                                lições sobre a filosofia política de kant                                                        brasil        relume-dumar       1993      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              á  
1916      32  bornheim, gerd a                              sartre - filosofia                                                                                    brasil        perspectiva          1971      português         Não           Não           Não  
1917      32  sartre, jean paul e outros                    entretiens sur la politique                                                                       frança       gallimard             1949           ff               Não           Não            Sim  
1918      32  sartre, jean paul                               verdade e existência                                                                              brasil        nova                   1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              fronteira  
1919      32  sartre, jeal paul                                a  imaginação                                                                                      brasil        difusão                1964      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              européia do   
1920      32  sartre, jean paul e heidegger,              existencialismo y humanismo                                                                argentina     sur                     1949      espanhol          Não           Não            Sim  
               martin  
1921      32  sartre, jean paul                               ques es la literatura?                                                                           argentina     losada                 1950      espanhol          Não           Não            Sim  
1922      32  solal, annie cohen                            sartre 1905 - 1980                                                                                brasil        l&pm                  1986      português         Não           Não           Não  
1923      32  sartre, jean paul                               lo imaginario: posicología fenomológica de la imaginación                            argentina     losada                 1964      espanhol          Não           Não           Não  
1924      32  sartre, jean paul                               between existencialism and marxisme: sartre on philosophy, politics,               estados       pantheon                        inglês            Não           Não           Não  
                                                              psychology and the arts                                                                         unidos       books  
1925      32  laing, r d e cooper, d g                       reason & violence: a decade of sartre's philosophy 1950 -1960                       estados       pantheon                        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                  unidos       books  
1926      32  brewster, bem e outros                      sartre y el marxismo                                                                             méxico       ediciones de         1976      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
1927      32  garaudy, roger                                 preguntas a jean-paul sartre                                                                  argentina     ediciones             1964      espanhol          Não           Não           Não  
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                                                                                                                                                                              procyon  
1928      32  vários                                            tribune libre: marxisme el existencialsme - controverse sur la dialetique              frança       plon                    1962           ff               Não           Não            Sim  
1929      32  sartre, jean paul                               being na nothingness: the principal test of existencialism                               estados       washington           1966        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                  unidos       square press  
1930      32  sartre, jean paul                               la republica del silencio                                                                        argentina     losada                 1960      espanhol          Não           Não            Sim  
1931      33  smith, adam e david, ricardo               investigação sobre a causa da riqueza das nações  e princípios de                    brasil        abril cultural          1978      português          Sim           Não           Não  
                                                              economia política e tributação - os pensadores  

1932      33  marx, karl                                       manuscritos econômicos-filosóficos e outros textos escolhidos -  os                   brasil        abril cultural          1978      português         Não           Não            Sim  
                                                              pensadores  
1933      33  veblen, thornstein                             a alemanha imperial e a revolução industrial - a teoria da classe ociosa              brasil        abril cultural          1980      português         Não           Não           Não  
                                                               - os pensadores  
1934      33  bergson, henri                                 cartas, conferências e outros escritos - os pensadores                                   brasil        abril cultural          1979      português         Não           Não           Não  
1935      33  bentham, jeremy e mill, john stuart        uma introdução aos princípios da moral e da legislação e sistema de                 brasil        abril cultural          1979      português         Não           Não           Não  
                                                              lógica dedutiva e indutiva e outros textos  
1936      33  russell, bertrand                               ensaios escolhidos                                                                                brasil        abril cultural          1978      português         Não           Não           Não  
1937      33  kant, immanuel                                crítica da razão pura                                                                              brasil        abril cultural          1980      português         Não           Não           Não  
1938      33  kant, immanuel                                textos selecionados - os pensadores                                                         brasil        abril cultural          1980      português         Não           Não           Não  
1939      33  durkheim, émile                               da divisão do trabalho social - as regras do método sociológico - o                    brasil        abril cultural          1978      português         Não           Não           Não  
                                                              suicídio - as formas elemtares da vida religiosa - os pensadores  
1940      33  comte, auguste                                curso de filosofia positiva - discurso sobre o espírito positivo -                          brasil        abril cultural          1978      português         Não           Não           Não  
                                                              discurso preliminar sobre o conjunto do positivismo - catecismo   
1941      33  vico, giambattista                             princípios de (uma) ciência nova ( acerca da natureza comum das                    brasil        abril cultural          1979      português         Não           Não           Não  
                                                              nações) - os pensadores  
1942      33  hegel, georg wilhelm friedrich              a fenomenologia do espírito - estética: a idéia e o ideal - estética: o                   brasil        abril cultural          1980      português         Não           Não           Não  
                                                              belo artístico e o ideal - introdução à história da filosofia - os   
1943      33  bachelard, gaston                            a filosofia do não - o novo espírito científico - a poética do espaço -                   brasil        abril cultural          1978      português         Não           Não           Não  
                                                              os pensadores  
1944      33  keynes, john  maynard e kalecki,          inflação e deflação - teoria da dinâmica econômica - os pensadores                  brasil        abril cultural          1978      português         Não           Não           Não  
               michael  
1945      33  sraffa, piero e robinson, joan               produção de mercadoria s por meio de mercadorias - ensaois sobre a                brasil        abril cultural          1980      português         Não           Não           Não  
                                                              teoria do crscimento econômico - liberdade e necessidade - os   
1946      33  malinowski, bronislaw                        argonautas do pacífico ocidental - os pensadores                                         brasil        abril cultural          1978      português         Não           Não           Não  
1947      33  wittgenstein, ludwig                          investigações filosóficas - os pensadores                                                    brasil        abril cultural          1979      português         Não           Não           Não  
1948      33  lévi-strauss, claude                           a noção de strutura em etnologia - raça e história - totemismo hoje - os              brasil        abril cultural          1980      português         Não           Não           Não  
                                                               pensadores  
1949      33  benjamim, walter; horkheimer,             textos escolhidos - os pensadores                                                             brasil        abril cultural          1980      português         Não           Não            Sim  
               max; adorno, thedor w e habermas,  
1951      33  saussure, ferdinand de; jakobson,         textos selecionados - os pensadores                                                         brasil        abril cultural          1978      português         Não           Não           Não  
               roman; hjelmslev, louis trolle e   
1952      33  husserl, edmund                              investigações lógicas: sexta investigação ( elementos de uma                          brasil        abril cultural          1980      português         Não           Não           Não  
                                                              elucidação fenomenológica de conhecimento)  
1953      33  merleau-ponty, maurice                     tesxtos selecionados - os pensadores                                                        brasil        abril cultural          1980      português         Não           Não           Não  
1954      33  weber, max                                    textos selecionados                                                                               brasil        abril cultural          1980      português         Não           Não           Não  
1955      33  freud, sigmund                                cinco lições de pscinalálise - a história  do movimento psicanalítico -o                brasil        abril cultural          1978      português         Não           Não           Não  
                                                              futuro de uma ilusão - o mal-estar na civilização - esboço de   
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1956      33  kierkegaard, soren aabye                   diário de um sedutor - temor e tremor - o desespero humano -- os                     brasil        abril cultural          1979      português         Não           Não           Não  
                                                              pensadores  
1957      33  arendt, hannah                                a vida do espírito: o pensar, o querer, o julgar                                              brasil        relume-dumar       1992      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              á  
1958      33  sartre, jean-paul                               crítica de la razón dialécita - tomo I: teoría de los conjuntos prácticos -             argentina     losada                 1963      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              libro I: de la "práxis" individual a lo práctico inerte  
1959      33  sartre, jean-paul                               crítica de la razón dialética - tomo I: teoría de los conjuntos prácticos -             argentina     losada                 1963      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              libro II: del grupo a la historia  
1960      33  weber, max                                    a ética protestante e o espírito do capitalismo                                              brasil        livraria                 1967      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pioneira   
1961      33  gertz, rené e (org.)                            max weber e karl marx                                                                           brasil        hucitec                1997      português         Não           Não           Não  
1962      33  mondolfo, rodolfo                             el pensamiento antiguo - historia de la filosofia greco-romana I desde              argentina     losada                 1942      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              los orígenes hasta platón  
1963      33  mondolfo, rodolfo                             el pensamiento antiguo - historia de la filosofia greco-romana - II desde           argentina     losada                 1942      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                 aristóteles hasta los neoplatónicos  
1964      33  mondolfo, rodolfo                             sócrates                                                                                             brasil        mestre jou            1963      português         Não           Não           Não  
1965      33  martins, maria helena (org.)                fronteiras culturais: brasil, uruguai, argentina                                               brasil        ateliê editorial       2002      português          Sim           Sim           Não  
1966      33  vários                                            histórias da filosofia: o ilumonismo: o século XVIII                                         brasil        zahar                  1982      português         Não           Não            Sim  
1967      33  mondolfo, rodolfo                             rousseau y la conciencia moderna                                                          argentina     editorial               1967      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitaria   
1968      33  wolff, francis                                   sócrates: o sorriso da razão                                                                     brasil        brasiliense           1982      português         Não           Não           Não  
1969      33  châtelet, françois                              platon                                                                                               frança       gallimard             1965           ff               Não           Não           Não  
1970      33  thompson, george                            teoria - os primeiros filósofos: I - estudos sobre a sociedade grega                   portugal      editorial               1974      português         Não           Não           Não  
                                                              antiga                                                                                                           estampa  
1971      33  corbisier, roland                               Hegel: textos escolhidos                                                                         brasil        civilização            1981      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
1972      33  nizan, paul                                     les matérialistes de l'antiquité                                                                  frança       fraçois                 1965           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
1973      33  nietzsche, federico                           el origen de la tragedia: o helenismo y pesimimismo                                    espanha      f sempere y                   espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              compañia  
1974      34  coleção os pensadores                      os pré-socráticos                                                                                  brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1975      34  coleção os pensadores                      platão: defesa de sócrates; xenofonte: ditos e feitos memoráveis de                  brasil        abril cultural          1972                        Não           Não           Não  
                                                              sócrates e aristófanes: as nuves  
1976      34  coleção os pensadores                      platão: diálogos: o banquete; fédon; sofista; político                                       brasil        abril cultural          1972      português         Não           Não           Não  
1977      34  coleção os pensadores                      aristóteles                                                                                           brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1978      34  coleção os pensadores                      epicuro; lucrécio; cícero; sêneca e marco aurélio                                          brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1979      34  coleção os pensadores                      santo agostinho                                                                                    brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  

1980      34  coleção os pensadores                      santo anselmo e abelardo                                                                       brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1981      34  coleção os pensadores                      santo tomás de aquino; dante alighieri; john duns scot e william of                     brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
                                                              ockham  
1982      34  coleção os pensadores                      nicolau maquiavel                                                                                 brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1983      34  coleção os pensadores                      nicolau maquiavel                                                                                 brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1984      34  coleção os pensadores                      erasmo de rotterdam e thomas more                                                         brasil        abril cultural          1972      português         Não           Não           Não  
1985      34  coleção os pensadores                      federalistas                                                                                         brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não            Sim  
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1986      34  coleção os pensadores                      condillac, helvétius e degerando                                                               brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1987      34  coleção os pensadores                      johann, gottlieb fichte e friedrich von schelling                                              brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1988      34  coleção os pensadores                      jean-jacques rousseau                                                                           brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1989      34  coleção os pensadores                      voltaire  e diderot                                                                                  brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1990      34  coleção os pensadores                      george berkeley e david hume                                                                 brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1991      34  coleção os pensadores                      montesquieu                                                                                       brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1992      34  coleção os pensadores                      jean-paul sartre e martin heidegger                                                           brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não            Sim  
1993      34  coleção os pensadores                      auguste comte e émile durkheim                                                               brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1994      34  coleção os pensadores                      john locke                                                                                           brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1995      34  coleção os pensadores                      baruch de espinosa                                                                               brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1996      34  coleção os pensadores                      blaise pascal                                                                                       brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1997      34  coleção os pensadores                      rené descartes                                                                                     brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1998      34  coleção os pensadores                      francis bacon                                                                                       brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
1999      34  coleção os pensadores                      giordano bruno                                                                                     brasil        abril cultural          1973      português         Não           Não           Não  
2000      34  coleção os pensadores                      michel de montaigne                                                                             brasil        abril cultural          1972      português         Não           Não           Não  
2001      34  keynes, john maynard                       a teoria geral do emprego, do juro e da moeda - inflação e deflação                  brasil        abril cultural          1983      português         Não           Não           Não  
2002      34  ricardo, david                                  princípios da tributação econômica                                                            brasil        abril cultural          1982      português         Não           Não           Não  
2003      34  weber, max                                    economia y sociedad: esbozo de sociología compresiva                                méxico       fondo de              1969      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura   
2004      34  weber, max                                    economia y sociedad: esbozo de sociología compresiva                                méxico       fondo de              1969      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura   
2005      34  fischer, luís augusto                          um passado pela frente: porsia gaúcha ontem e hoje                                     brasil        editora da            1992      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              universidade  
2006      34  mancuso, eduardo                            marxistas                                                                                            brasil        renascença          2002      português          Sim           Sim           Não  
2007      34  vários                                            teoria & política                                                                                    brasil        brasil debates       1989      português         Não           Não           Não  
2008      34  genro, tarso fernando                        política & modernidade                                                                           brasil        tchê!                   1990      português          Sim           Sim           Não  
2009      34  pinto, celi regina j                             positivismo: um projeto político alternativo                                                   brasil        l&pm                  1986      português         Não           Não            Sim  
2010      34  reverbel, carlos e laitano, cláudia         arca de blau: memórias                                                                          brasil        artes e                1993      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              ofícios  
2011      34  bauer, adroaldo                               o dia do descanso de deus                                                                      brasil                             2007      português         Não           Não            Sim  
2012      34  valdir, josé                                      libergrade                                                                                           brasil        metrópole            2003      português         Não           Não            Sim  
2013      34  silva, hélio e carneiro, maria cecília       nasce a república                                                                                 brasil        três                    1975      português         Não           Não            Sim  
                ribas  
2014      34  vares, luiz paulo de pilla  e outros         nós os gaúchos                                                                                    brasil        editora da            1993      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universidade  
2015      34  vares, luiz paulo de pilla  e outros         um colóquio sobre ética                                                                          brasil        conselho              1996      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              regional de   
2016      34  vares, luiz paulo de pilla                     socialismo & liberdade                                                                           brasil        mercado              1985      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              aberto  
2017      34  vares, luiz paulo de pilla                     o pescador de pérolas: por um marxismo vivo                                              brasil        tchê!                   1988      português         Não           Não           Não  
2018      34  vares, luiz paulo de pilla  e                  gramsci: cem anos de um pensamento vivo                                                 brasil        palmarinca           1991      português         Não           Não            Sim  
               marques, luiz j (organizadores)  
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2019      35  vares, luiz paulo de pilla  e outros;        1968: o ano de muitas primaveras                                                             brasil        ue / porto             1998      português         Não           Não            Sim  
               pouge, robert (org.)                                                                                                                                          alegre  
2020      35  vares, luiz paulo de pilla  e outros         editorial: especial entrevistas                                                                   brasil        sextante              2007      português         Não           Não            Sim  
2021      35  vários                                            rs: cultura e ideologia                                                                             brasil        mercado              1980      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              aberto  
2022      35  vários                                            a sociedade gaúcha                                                                              brasil        fee                     1993      português          Sim           Sim           Não  
2023      35  vários                                            nós os gaúchos II                                                                                 brasil        editora da            1994      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              universidade  
2024      35  lopez, luiz roberto                             história do brasil contemporâneo                                                              brasil        mercado              1980      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              aberto  
2025      35  porto alegre, achylles                        história popular de porto alegre                                                                brasil        ue / porto             1994      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              alegre  
2026      35  freitas, décio                                   o homem que inventou a ditadura no brasil                                                  brasil        sulina                  1998      português         Não           Não           Não  

2027      35  pesavento, sandra jatahy                   pecuária e indústria: forma de ralização do capitalismo na sociedade                 brasil        movimento           1986      português         Não           Não           Não  
                                                              gaúcha no século XIX  
2028      35  lessa, barbosa                                 borges de medeiros: advogado, chefe de polícia, presidente do rs por                brasil        tchê!                   1985      português         Não           Não           Não  
                                                              25 anos, primeiro governante a enfrentar o capital estrangeiro  
2029      35  vellinho, moysés                              aparas do tempo                                                                                  brasil        erus                   1981      português         Não           Não           Não  
2030      35  chaves, antônio josé gonçalves           memórias ecônomo-políticas sobre a administração pública do brasil                 brasil        erus                   1978      português         Não           Não           Não  
2031      35  barcellos, rubens de                         estudos rio-grandenses                                                                          brasil        globo                  1955      português         Não           Não            Sim  
2032      35  jacques, paulino                               gaspar silveira martins: o condestável da democracia brasileira                        brasil        zélio valverde                português         Não           Sim           Não  
2033      35  vellinho, moysés                              capitania d'el rei                                                                                   brasil        globo                  1970      português         Não           Não            Sim  
2034      35  cesar, guilhermino                            qorpo-santo                                                                                         brasil        instituto                1986      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              estadual do   
2035      35  possamai, zita (org.)                         revolução de 1893                                                                                brasil        secretaria             1993      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              municial de   
2036      35  trindade, hélgio                                poder legislativo e autoritarismo no rio grande do sul 1891 - 1937                     brasil        sulina                  1980      português         Não           Não           Não  
2037      35  aguiar, flávio                                   os homens precários                                                                             brasil        instituto               1975      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              estadual do   
2038      35  vários                                            travessia: qorpo santo                                                                            brasil        editora da            1984      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ufsc  
2039      35  alvim, newton                                  pinheiro machado                                                                                 brasil        tchê!                   1985      português         Não           Não           Não  
2040      35  vários                                            rio grande do sul: terra e povo                                                                  brasil        globo                  1969      português         Não           Não            Sim  
2041      35  love, joseph l                                   rio grande do sul and brazilian regionalism 1882 - 1930                                estados       stanford               1971        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                  unidos       university   
2042      35  franco, sérgio da costa                      júlio de castilhos e sua época                                                                  brasil        editora da            1988      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universidade  
2043      35  franco, sérgio da costa                      júlio de castilhos e sua época                                                                  brasil        globo                  1967      português         Não           Não            Sim  
2044      35  sponchiado, breno antonio                  imigração & 4ª colônia: nova palma pe. Luizinho                                           brasil        ufsm                   1996      português          Sim           Sim           Não  
2045      35  santos, adriana conceição santos         diversidade étnica: dialogando com a história e a cultura negra                        brasil        prefeitura             2007      português         Não           Não           Não  
               (org.)                                                                                                                                                            municipal de   
2046      35  marçal, joão batista                          os anarquistas no rio grande do sul                                                           brasil        unidade               1995      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editorial  
2047      35  pesavento, sandra jatahy                   a burguesia gaúcha: dominação do capital e disciplina do trabalho rs                 brasil        mercado              1988      português         Não           Não           Não  
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                                                              1889 -1930                                                                                                     aberto  
2048      35  guimarães, eduardo                          dispersos                                                                                            brasil        libretos                2002      português         Não           Sim           Não  
2049      35  pesavento, sandra jatahy                   república velha gaúcha: charqueadas, frigoríficos e criadores                           brasil        movimento           1980      português          Sim           Sim            Sim  
2050      35  fonseca, pedro c dutra                       rs: economia & conflitos políticos na república velha                                      brasil        mercado              1983      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              aberto  
2051      35  kliemann, luiza h schmitz                   rs: terra e poder - história da questão agrária                                               brasil        mercado              1986      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              aberto  
2052      35  félix, loiva otero                               coronelismo, borgelismo e cooptação política                                               brasil        mercado              1987      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              aberto  
2053      35  schneider, delmar ewaldo                   metafísica e historicidade                                                                        brasil        unisinos               2003      português          Sim           Sim           Não  
2054      35  witkoski, antônio carlos                      diversidade intelectual e cultura política: abordagem gramsciana da                   brasil        annablume           2000      português         Não           Não            Sim  
                                                              pedagogia petista  
2055      35  marques, luiz j (org.)                         rio grande do sul: estado e cidadania                                                         brasil        palmarinca           2000      português         Não           Não           Não  
2056      35  vários                                            ensaios fee - volume II                                                                           brasil        fee                     1980      português         Não           Não           Não  
2057      35  bastos, tocary assis                          o positivismo e a realidade brasileira                                                          brasil        revista                 1965      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira de   
2058      35  vários                                            constituições sul-riograndenses 1843 - 1947                                                brasil        imprensa             1963      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              oficial  
2059      35  vários                                            fundamentos da cultura rio-grandense                                                        brasil        universidade         1958      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              federal do rio   
2060       0     rosa, othelo                                    julio de castilhos: perfil biographico e escriptos politicos                                  brasil        livraria do             1930      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              globo  
2061       0     moritz, gustavo                                acontecimentos políticos do rio grande do sul 89 - 90 - 91                               brasil        truman                1939      português          Sim           Sim            Sim  
2062       0     vários                                            província de são pedro                                                                           brasil        livraria do             1945      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              globo  
2063      35  brasil, j f de assis                             partido democrático nacional: programma e commentarios                              brasil        imprensa             1927      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              nacional  
2064      36  collor, lindolfo                                  o sentido histórico do castilhismo                                                              brasil        livraria do             1936      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              globo  
2065      35  vários                                            província de são pedro: 20                                                                      brasil        editora globo        1955      português         Não           Não            Sim  
2066      35  filho, artur ferreira                             revoluções e cudilhos                                                                            brasil                                      português         Não           Sim            Sim  
2067      35  vários                                            província de são pedro: 17                                                                      brasil        editora globo        1952      português         Não           Não           Não  
2068      35  vários                                            fundamentos da cultura rio-grandense                                                        brasil        universidade         1954      português         Não           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              federal do rio   
2069      35  flores, moacyr                                 notas para a história da revolução farroupilha                                              brasil        puc rs                 1973      português         Não           Não           Não  
2070      35  vários                                            palavra de trabalhador 3: seja                                                                  brasil        secretaria             1994      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              municipal de   
2071      35  vários                                            arquitetura - história e crítica - textos selecionados                                        brasil        faculdade de         2000      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              arquitetura e   
2072      36  vários                                            cadernos em tempo                                                                               brasil        edições et            2000      português         Não           Não            Sim  
2073      36  vários                                            sur l'individualisme                                                                               frança       presses de la        1986           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                               fondation   

2074      36  vários                                            revista amanhã: economia e negócios                                                        brasil                             1991      português         Não           Não           Não  
2075      36  vários                                            o pt e o desafios da nova ordem                                                               brasil                             1997      português         Não           Não           Não  
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2076      36  barbosa, márcia helena saldanha e       dyonelio machado                                                                                 brasil        unidade               1995      português         Não           Não           Não  
               grawunder, maria zenilda                                                                                                                                   editorial  
2077      36  vários                                            insurgente: revista crítica e democrática participativa do pt de porto                   brasil        partido dos                   português         Não           Não           Não  
                                                              alegre                                                                                                           trabalhadores  
2078      35  vários                                            processo revolucionario de 1930                                                               brasil        puc rs                 1980      português         Não           Não           Não  
2079      35  vários                                            comunicação e transição democrática                                                        brasil        mercado              1985      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              aberto  
2080      36  cantero, francisco                             arte e técnica da imprensa moderna: teoria e prática                                      brasil        jornal dos             1971      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              livros  
2081      36  estevam, carlos                               a questão da cultura popular                                                                    brasil        tempo                 1963      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
2082      36  guareschi, pedrinho a                        comunicação: a presença e o papel dos meios de comunicação de                    brasil        vozes                  1981      português         Não           Não           Não  
                                                              massa estrangeiros na américa latina  
2083      36  capelato, maia helena e prado,            o bravo matutino: imprensa e ideologia: o jornal o estado de são paulo               brasil        alfa-ômega           1980      português         Não           Não           Não  
               maria lígia  
2084      36  filho, ciro marcondes                         o capital da notícia: jornalismo como produção social da segunda                     brasil        ática                   1986      português         Não           Não           Não  
                                                              natureza  
2085      36  rossi, clóvis                                    o que é jornalismo                                                                                brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não           Não  
2086      36  prado, joão rodolfo do                       tv: quem vê quem                                                                                 brasil        eldorado              1973      português          Sim           Sim            Sim  
2087      36  caparelli, sérgio                               televisão e capitalismo no brasil                                                               brasil        l&pm                  1982      português         Não           Não           Não  
2088      36  klintowitz, jacob                               30 segundos de televisão valem mais de 2 meses de bienal de são                   brasil        summus              1981      português          Sim           Sim           Não  
                                                              paulo. Isto é bom ou ruim?                                                                                 editorial  
2089      36  fischer, rosa maria bueno                   o mito na sala de jantar: leitura interpretativa do discurso                                brasil        movimento           1984      português         Não           Não           Não  
                                                              infanto-juvenil sobre televisão  
2090      36  jakobson, roman                              lingüística e comunicação                                                                       brasil        cultrix                  1970      português         Não           Não           Não  
2091      36  carpenter, edmund e mcluan,              revolução na comunicação                                                                      brasil        zahar                  1980      português         Não           Não           Não  
               marshall  
2092      36  melo, josé marques de                      comunicação &libertação                                                                        brasil        vozes                  1981      português         Não           Não           Não  
2093      36  mattelart, armand                             multinacionais e sistemas de comunicação: os aparelhos ideológicos                 brasil        lech                    1976      português         Não           Não           Não  
                                                              do imperalismo  
2094      36  vários                                            um incosnciente pós-colonial, se é que ele existe                                          brasil        artes e                2000      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ofícios  
2095      36  azevedo, josé clóvis                          escola cidadã: desafios diálogos e travessias                                               brasil        vozes                  2000      português          Sim           Sim           Não  
2096      36  azevedo, josé clóvis                          escola cidadã: desafios, diálogos e travessias                                              brasil        vozes                  2005      português          Sim           Sim           Não  
2097      36  beltrão, luiz                                     jornalismo opinativo                                                                               brasil        sulina                  1980      português         Não           Não           Não  
2098      36  bletrão, luiz                                     jornalismo interpretativo                                                                         brasil        sulina                  1976      português         Não           Não           Não  
2099      36  chaves, flávio loureiro                        história e literatura                                                                                brasil        editora da            1988      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              universidade  
2100      36  schmuhl, robert                                as responsabilidades do jornalismo: as questõs da ética do país de                   brasil        nórdica                1984      português         Não           Não           Não  
                                                              maior liberdade de expressão  
2101      36  baudrillard, jean e maffesoli,                textos: comunicação e pós-modernidade                                                    brasil        ufba                   1985      português         Não           Não           Não  
               michel  
2102      36  reichel, heloisa jochims                      a indústria têxtil do rio grande do sul 1910 - 1930                                          brasil        mercado              1978      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              aberto  
2103      36  schirmer, lauro                                rbs: da voz -do-poste à multimídia: a história e as histórias nunca                      brasil        l&pm                  2002      português          Sim           Sim           Não  
                                                              contadas da maior rede de comunicação do sul do brasil  
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2104      36  filho, adelmo genro                           o segredo da pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo                        brasil        tchê!                   1987      português         Não           Não           Não  
2105      36  vários                                            vozes: escolas de comunicação e profissionalização                                      brasil        vozes                  1972      português         Não           Não            Sim  
2106      36  macedo, francisco riopardense de        rossetti e a imprensa farroupilha                                                               brasil        corag                  1990      português         Não           Não           Não  
2107      36  morin, edgar                                   cultura de massas no século XX: o espírito do tempo                                     brasil        forense               1967      português         Não           Não            Sim  
2108      36  enzenberger, hans magnus                elementos para uma teoria dos meios de comunicação                                  brasil        tempo                 1979      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
2109      36  vários                                            resoluções de encontros e congressos 1979 - 1998                                       brasil        perseu                1998      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              abramo  
2110      36  vários                                            a revolução farroupilha: história & interpretação                                            brasil        mercado              1985      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              aberto  
2111      36  alegre, apolinário porto                      cancioneiro da revolução de 1835                                                             brasil        erus                   1981      português         Não           Não           Não  
2112      36  fonseca, juarez                                caderno de história: memorial do rio grande do sul - a música regional               brasil        margs                 2008      português         Não           Não           Não  
                                                              gaúcha  
2113      36  vários                                            aniversário da revolução farroupilha: quando a história se repete:                      brasil        departamento       1972      português         Não           Não            Sim  
                                                              discurso proferido na sessão de 19 de setembro de 1972                                            de imprensa   
2114      36  vários                                            ciências sociais e humanas                                                                     brasil        ufsm                   1985      português         Não           Não           Não  
2115      36  ostermann, ruy carlos                        a história do rio grande: a versão , o mito e aproposta de um ensino                  brasil        assembléia           1985      português         Não           Não           Não  
                                                              crítico                                                                                                           legislativa do   
2116      36  fontoura, joão neves da                     memórias: a aliança liberal e a revolução de 1930                                         brasil        editora globo        1963      português         Não           Não           Não  
2117      36  ruas, tabajara e colin, flávio                a guerra dos farrapos                                                                            brasil        governo do                   português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              estado do rio   
2118      91  vários                                            arca: revista literária anual: mário de andrade                                              brasil        paraula               1993      português         Não           Não           Não  
2119      91  vários                                            província de são pedro: 10                                                                      brasil        editora globo        1947      português         Não           Não           Não  
2120       0     guido, angelo                                  pedro weingartner                                                                                 brasil        secretaria de         1956      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              educação e   

2121       0     dourado, angelo                               os voluntarios do martyrio: factos e epizodios da guerra civil                            brasil        livraria                 1896      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              americana  
2122      91  vários                                            província de são pedro: revista de difusão literária e cultural                            brasil        livraria do             1945      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              globo  
2123      91  baguet, a                                       viagem ao rio grande do sul                                                                     brasil        paraula               1997      português         Não           Sim           Não  
2124      36  brecth, bertold                                 parables for the: the good woman of setzuan; the caucasian chalk                   estados       penguin               1968        inglês            Não           Sim           Não  
                                                              circle                                                                                                unidos       books  
2125      36  boerner, peter                                 johann wolfgang von goethe                                                                    frança       inter nationes        1981           ff               Não           Não           Não  
2126      36  kracauer, siegfried                            de caligari a hitler:historia psicológica del cine alemán                                 argentina     ediciones             1961      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              nueva visión  
2127      36  lawson, john howard                         o processo de criação no cinema                                                              brasil        civilização            1967      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2128      36  bernardet, jean-claude                       brasil em tempo de cinema: ensaio sobre o cinema brasileiro de 1958 a             brasil        civilização            1967      português         Não           Não            Sim  
                                                               1966                                                                                                            brasileira  
2129      36  morin, edgar                                   las estrellas del cine                                                                            argentina     editorial               1964      espanhol          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              universitaria  
2130      36  dovjenko, alexandr petrovich               la palabra y el escritor en el cine                                                             uruguai       ediciones             1957      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pueblos   
2131      36  jachaturian, aram i e shostakovich,       la musica em el cine                                                                             uruguai       ediciones             1957      espanhol          Não           Não            Sim  
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                dmitri d                                                                                                                                                         pueblos   
2132      36  alexandrov, grigori vasilievich              las tradiciones de los clásicos y el film cómico                                            uruguai       ediciones             1957      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pueblos   
2133      36  eisenstein, sergio m                          problemas de la composicion cinematogréfica                                            uruguai       ediciones             1957      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pueblos   
2134      36  eisenstein, sergio m                          el sentido del cine                                                                              argentina     ediciones la          1958      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              reja  
2135      37  gromo, mario                                  cine italiano                                                                                      argentina     ediciones             1955      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              losange  
2136      36  epstein, jean                                   la inteligencia de una máquina                                                               argentina     ediciones             1960      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              losange  
2137      37  leirens, jean                                    tiempo y cine                                                                                    argentina     edicones              1957      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              losange  
2138      37  borde, raymond e chaumeton,             panorama del cine negro                                                                      argentina     ediciones             1958      espanhol          Não           Não            Sim  
               etienne                                                                                                                                                         losange  
2139      37  almquist, bengt idestam                     cine sueco                                                                                        argentina     ediciones             1958      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              losange  
2140      37  latzarus, bernard                              plutarque: vies parallèles III                                                                    frança       éditions               1950           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              garnier frères  
2141      37  latzarus, bernard                              plutarque: vies parallèles IV                                                                    frança       éditions               1950           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              garnier frères  
2142      37  lawson, john howard                         il film nella battaglia delle idee                                                                  itália        feltrinelli               1955       italiano           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editori milano  
2143      37  arnheim, rudolf                                film as art                                                                                         estados       university of          1957        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                  unidos       california   
2144      37  houston, penelope                            the contemporany cinema                                                                     estados       penguin               1963        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                  unidos       books  
2145      37  eisenstein, serge                              réflexions d'um cinéaste                                                                         rússia        editions du           1958           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              progres  
2146      37  vários                                            recherches soviétiques: cinéma                                                               frança       cahier                 1956           ff               Não           Não            Sim  
2147      37  vários                                            sur le cinéma                                                                                      frança       éditions du           1953           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              seuil  
2148      37  leprohon, pierre                               cinquante ans de cinéma français                                                             frança       éditions du           1954           ff               Não           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              cerf  
2149      37  leprohon, pierre                               michelangelo antonioni                                                                          frança       seghers               1961           ff               Não           Não            Sim  
2150      37  o                                                  o                                                                                                                                         0                           Não           Não           Não  
2151      37  vários                                            the new webster encyclopedic dictionary of the english language                    estados       avenel books        1984        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                  unidos  
2152      37  metz, christian                                 a significação no cinema                                                                         brasil        perspectiva          1972      português         Não           Não           Não  
2153      37  barbaro, umberto                             elementos de estática cinematográfica                                                       brasil        civilização            1965      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2154      37  eisner, lotte                                    o ecran demoníaco                                                                              portugal      editorial aster                português         Não           Não           Não  
2155      37  dahl, gustavo e outros                       cinema moderno cinema nôvo                                                                  brasil        josé alvaro           1966      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editor  
2156      37  rocha, glauber                                 revisão crítica do cinema brasileiro                                                            brasil        civilização            1963      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2157      37  lunardelli, fatimarlei                           quando éramos jovens                                                                           brasil        editora da            2000      português          Sim           Sim           Não  
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                                                                                                                                                                              universidade  
2158      37  vários                                            john  huston film retrospective                                                                  brasil                                      português         Não           Não           Não  
2159      37  diegues, carlos                                cinema brasileiro: idéias e imagens                                                           brasil        editora da            1988      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              universidade   
2160      37  vários                                            cinema rs: produção audio visual 1998 - 2000                                              brasil        iecine                  2000      português         Não           Não           Não  
2161      37  vários                                            cinema rs: produção audio visual 1998 - 2000                                              brasil        iecine                  2000      português         Não           Não           Não  
2162      38  bastos, baptista                               o filme e o realismo                                                                             portugal      arcádia                1962      português         Não           Não            Sim  
2163      37  nascimento, hélio                             cinema brasileiro                                                                                  brasil        mercado              1981      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              abert  
2164      37  manvell, roger                                 o filme e o público                                                                               portugal      editorial aster          0                           Não           Não            Sim  
2165      37  sousa, enéas de                              trajetórias do cinema moderno                                                                 brasil        divisão de            1965      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              cultura   
2166      38  pudovkin, v i                                   diretor e ator no cinema                                                                          brasil        agência                        português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora iris  
2167      38  pudovkin, v i                                   argumento e montagem no cinema                                                           brasil        agência                        português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editora iris  

2168      38  bessy, maurice                                orson wells                                                                                        portugal      editorial               1965      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              presença  
2169      38  clair, rené                                       reflexões                                                                                          portugal      editorial aster                português         Não           Não           Não  
2170      38  xavier, ismael                                  sertão mar: glauber rocha e a estética da fome                                             brasil        brasiliense           1983      português         Não           Não           Não  
2171      38  anderson, perry                               tras las huellas del materialismo histórico                                                  espanha      siglo                   1986      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              veintiuno de   
2172      38  bazin, andré                                   7e. art:qu'est-ce le cinéma? I: ontologie el langage                                       frança       éditions du           1958           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cerf  
2173      38  debrix, jean r                                   7e. art: les fondements de l'art cinématographique                                        frança       éditions du           1960           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cerf  
2174      38  hovald, patrice g                              7e. art: le néo -réalisme italien: et ses créateurs                                           frança       éditions du           1959           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cerf  
2175      38  bazin, andré                                   7e. Art: qu'est que le cinema? II: le cinéma et les autres arts                           frança       éditions du           1959           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cerf  
2176      38  bazin, andré                                   qu'est-ce le cinéma? III: cinéma et sociologie                                              frança       éditions du           1961           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              cerf  
2177      38  agel, henri                                      esthétique du cinéma                                                                            frança       presses               1957           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              univessitaires  
2178      38  cohen-séat, gilbert                            essai sur les principes dúne philosophie du cinéma                                       frança       presses               1958           ff               Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universitaires  
2179      38  becker, tulio                                    cadernos de cinea de p f gastal                                                                brasil        unidade               1996      português         Não           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              editorial  
2180      38  silveira, walter da                             fronteiras do cinema                                                                              brasil        tempo                 1966      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
2181      38  pereira, paulo antônio                        imagens do movimento: introduzindo ao cinema                                           brasil        vozes                  1981      português         Não           Não           Não  
2182      38  grünnewald, josé lino                        a idéia do cinema                                                                                 brasil        civilização            1969      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2183      38  sadoul, georges                               história do cinema mundial - volume II - das origens aos nossos dias                 brasil        martins                1963      português         Não           Não            Sim  
2184      38  sadoul, georges                               história do cinema mundial - volume I - das origens aos nossos dias                  brasil        martins                  0                           Não           Não           Não  
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2185      38  eisenstein, sergei                             a forma do filme                                                                                   brasil        zahar                  1990      português         Não           Não           Não  
2186      38  pudovkin, vsevolod                           argumento e realização                                                                        portugal      arcádia                1961      português         Não           Não           Não  
2187      38  aristarco, guido                                histórias das teorias do cinema - II volume                                                 portugal      arcádia                1963      português         Não           Não            Sim  
2188      38  eisenstein, serguei                           memórias imorais - uma autobiografia: serguei eisenstein                               brasil        companhia           1987      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              das letras  
2189      38  becker, tuio                                    cinema gaúcho: uma breve história                                                           brasil        movimento           1986      português         Não           Não           Não  
2190      38  pudovkin, vsevolod                           o ator no cinema                                                                                   brasil        livraria                 1956      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora da   
2191      38  rocha, glauber                                 deus e o diabo na terra do sol                                                                  brasil        civilização            1965      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2192      38  senna, orlando (org.)                         glauber rocha: roteiros do terceyro mundo                                                   brasil        alhambra /            1985      português         Não           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              embrafilme  
2193      39  dutra, milton (org)                             alberto pasqualini                                                                                 brasil        intermédio            1986      português          Sim           Sim           Não  
2194      39  barbosa, francisco de assis                 as idéias políticas de joão mangabeira - volume I                                          brasil        senado                1980      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              federal /   
2195      39  barbosa, francisco de assis                 as idéias políticas de joão mangabeira -  volume II                                        brasil        senado                1980      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              federal /   
2196      39  barbosa, francisco de assis                 as idéias políticas de joão mangabeira                                                                  senado                1980      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              federal /   
2197       0     lima, hermes                                   problemas de nosso tempo                                                                     brasil        cia editora            1935      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              nacional  
2198      39  neto, joão pinheiro                            salário é a causa da inflação - cadernos povo brasileiro 19                              brasil        civilização            1963      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2199      39  oliveira, franklin de                           cadernos do povo brasileiro 9 - que é revolução brasileira?                             brasil        civilização            1963      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2200      39  oliveira, franklin de                           cadernos do povo brasileiro : extra - revolução e contra revolução no                 brasil        civilização            1962      português         Não           Não           Não  
                                                              brasil                                                                                                            brasileira  
2201       0     peri, marcos                                   perspectiva da revolução brasileira                                                            brasil        autores                1962      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              reunidos  
2202      39  vários                                            as universidades e a construção de novos modelos de política                         brasil        corag                  2001      português         Não           Não           Não  
2203      39  vários                                            curso de jornalismo - conferências                                                            brasil        academia             1958      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira de   
2204      39  roche, jean                                     l'administration de la province du rio grande do sul de 1829 a 1847                    brasil        ufrgs                   1961      português         Não           Não           Não  
2205      39  chaves, flávio loureiro                        simões lopes neto                                                                                 brasil        editora da            2001      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              universidade   
2206       0     bello, josé maria                              história da república 1889 - 1945                                                              brasil        editora                2001      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              nacional  
2207       0     cardoso, fernando henrique                corpo e alma do brasil: empresário industrial e desenvolvimento                       brasil        difusão                1964      português         Não           Não           Não  
                                                              econômico no brasil                                                                                          européia do   
2208      39  reverbel, carlos                                um capitão da guarda nacional                                                                 brasil        ucs e martins        1981      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                               livreiro  
2209      39  martins, lafayette rodrigues                 perfis perlamentares 14 silveira martins                                                      brasil        câmara dos          1979      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              deputados  
2210       0     barros, joão alberto lins de                  memórias de um revolucionário - 1ª parte                                                   brasil        civilização            1954      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2211       0     fontoura, joão neves da                     memórias: a aliança liberal e a revolução de 1930 - 2º volume                          brasil        globo                  1963      português         Não           Não           Não  
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2212       0     fontoura, joão neves da                     memórias: borges de medeiros e seu tempo                                                brasil        globo                  1957      português         Não           Não            Sim  
2213      39  bandeira, moniz                               o caminho da revolução brasileira                                                             brasil        melso                          português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              sociedade   
2214      39  collor, lindolfo                                  garibaldi e  a guerra dos farrapos                                                              brasil        fundação             1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              paulo couto e  

2215      39  pasqualini, alberto                            bases e sugestões para uma política social                                                 brasil        globo                  1948      português         Não           Não           Não  
2216      39  holanda, nestor de                            cadernos do povo brasileiro 08: como seria o brasil socialista?                         brasil        civilização            1963      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2217      39  pdt                                               manifesto, programa  e estatuto                                                               brasil        assembléia           1980      português          Sim           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              legislativa rs  
2218      39  vários                                            revista de economia e política - volume 1 n° 1                                              brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não           Não  
2220      39  vários                                            revista de economia e política - volume 1 n° 2                                              brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não           Não  
2221      39  vários                                            revista de economia e política - volume 1 n° 3                                              brasil        brasiliense           1981      português         Não           Não           Não  
2222      39  vários                                            revista de economia e política - volume 6 n° 3                                              brasil        brasiliense           1986      português         Não           Não           Não  
2223      39  vários                                            revista de economia e política - volume 7 n°2                                               brasil        brasiliense           1987      português         Não           Não           Não  
2224      39  santo, miguel frederio do espírito          a abertura da barra do rio grande                                                              brasil        brde                   1982      português         Não           Não           Não  
2225      39  fuentes, carlos                                 contea bush                                                                                        brasil        rocco                  2004      português         Não           Não           Não  
2226      39  palast, greg                                    a melhor democracia que o dinheiro pode comprar                                        brasil        francis                 2004      português         Não           Não           Não  
2227      39  luz, nícia vilela                                 a luta pela industrialização no brasil                                                           brasil        difusão                1961      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              européia do   
2228      39  lops, juarez rubens brandão                sociedade industrial no brasil                                                                   brasil        difusão                1965      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              européia do   
2229      39  pereira, luiz                                    trabalho e desenvolvimento no brasil                                                         brasil        difusão                1965      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              européia do   
2230      39  oliveira, francisco                             celso furtado                                                                                       brasil        ática                   1983      português         Não           Não           Não  
2231      39  sobrinho, barbosa lima                      a verdade sobre a revolução de outubro  1930                                             brasil        alfa-ômega           1975      português         Não           Não           Não  
2232      39  paim, antonio                                  a filosofia da escola do recife                                                                   brasil        saga                   1966      português         Não           Não           Não  
2233       0     rosa, othelo                                    vultos da epopéia farroupilha                                                                   brasil        livraria do             1935      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              globo  
2234      39  bense, max                                    pequena estética                                                                                  brasil        perspectiva          1975      português         Não           Não            Sim  
2235      39  fischer, luís augusto e sedres,             conversar entre confetes                                                                        brasil        smc poa              2000      português         Não           Não           Não  
               mariangela  
2236       0     cardoso, fernando henrique                capitalismo e escravidão no brasil meriodional                                             brasil        difusão                1962      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              européia do   
2237      39  morin, edgar; baudrillard, jean e           a decadência do futuro e a construção do presente                                       brasil        ufsc                    1993      português          Sim           Sim           Não  
               maffesoli, michel  
2238      39  brito, francisco de sá                         memória da guerra de farrapos                                                                brasil        gráfica e              1950      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editora souza  
2239      39  vários                                            manual de ética redacional e estilo - zh                                                      brasil        l&pm                  1994      português         Não           Não           Não  
2240      39  vários                                            fundamentos da cultura rio-grandense                                                        brasil        gráfica da             1962      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              universidade   
2241      39  flores, moacyr                                 modelo político dos farrapos                                                                    brasil        mercado              1978      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              aberto  
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2242      39  vários                                            comunicação e cultura de massa                                                              brasil        tempo                 1978      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
2243      39  vários                                            humanismo e comunicação de massa                                                        brasil        tempo                 1970      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileiro  
2244      39  martínez, tomás eloy                         la novela de peron                                                                              argentina     planeta                1996      espanhol          Não           Não           Não  
2245       0     vários                                            partido socialista brasileiro                                                                      brasil        independênci        1983      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              a  
2246      40  vários                                            el socialismo no es la violencia ni es depojo ni el reperto                                                                          espanhol          Não           Não           Não  
2247      40  bonow filho, germano                        socialismo e liberdade                                                                            brasil        psb                    1953      português         Não           Não           Não  
2248      40  vários                                            que es y que quiere el partido socialista: suplemento el sol                                         el sol                           espanhol          Não           Não           Não  
2249      40  frank, pierre (org.)                            quatrième internatiole nº 7                                                                      frança                                           ff               Não           Não            Sim  
2250      40  frank, pierre (org.)                            quatrième internatiole nº 19                                                                    frança                             1963           ff               Não           Não           Não  
2251      40  frank, pierre (org.)                            quatrième internatiole nº15                                                                     frança                             1962           ff               Não           Não           Não  
2252      40  frank, pierre (org.)                            quatrième internatiole nº21                                                                     frança                             1964           ff               Não           Não           Não  
2253      40  crippa, domingos (org.)                      convivium: revista de investigação e cultura                                                 brasil        convivio               1965      português         Não           Não           Não  
2254      40  crippa, domingos (org.)                      convivium: revista de investigação e cultura - nº 4 volume 6                             brasil        convivio               1965      português         Não           Não           Não  
2255      40  crippa, domingos (org.)                      convivium: revista de investigação e cultura - nº 5/6 volume 7                          brasil        convivio               1965      português         Não           Não           Não  
2256      40  vários                                            vozes: revista de cultura nº 1                                                                   brasil        vozes                  1972      português         Não           Não           Não  
2257      40  vários                                            transformação: revista filosófica                                                                brasil        unesp                 1988      português         Não           Não           Não  
2258      40  jaurés, jean                                    el pequeño libro socialista nº 3                                                               argentina     vanguarda           1947      espanhol          Não           Não            Sim  
2259      40  dickmann, enrique                            el pequeño libro socialista nº 4                                                               argentina     vanguarda                    espanhol          Não           Não           Não  
2260      40  castiñeros, alejandro                         el pequeño libro socialista nº 5                                                               argentina     vanguarda                    espanhol          Não           Não           Não  
2261      40  bogliolo, romulo                               el pequeño libro socialista nº 7                                                               argentina     vanguarda           1933      espanhol          Não           Não           Não  
2262      40  hoan, daniel w                                 el pequeño libro socialista nº 10                                                             argentina     vanguarda           1933      espanhol          Não           Não            Sim  

2263      40  hendersen, fred                               el pequeño libro socialista                                                                    argentina     vanguarda           1933      espanhol          Não           Não           Não  
2264      40  work, john m                                   el pequeño libro socialista nº 15                                                             argentina     vanguarda           1934      espanhol          Não           Não           Não  
2265      40  blum, leon                                      el pequeño libro socialista nº16                                                              argentina     vanguarda           1934      espanhol          Não           Não           Não  
2266      40  hendersen, fred                               el pequeño libro socialista nº23                                                              argentina     vanguarda           1934      espanhol          Não           Não           Não  
2267      40  hendersen, fred                               el pequeño libro socialista nº25                                                              argentina     vanguarda           1934      espanhol          Não           Não           Não  
2268      40  hendersen, fred                               el pequeño libro socialista nº27                                                              argentina     vanguarda           1934      espanhol          Não           Não           Não  
2269      40  partido laborista inglês                       el pequeño libro socialista nº28                                                              argentina     vanguarda           1935      espanhol          Não           Não           Não  
2270      40  henderson, fred                               el pequeño libro socialista nº30                                                              argentina     vanguarda           1934      espanhol          Não           Não           Não  
2271      40  hillquit, morns                                  el pequeño libro socialista nº31                                                              argentina     vanguarda           1935      espanhol          Não           Não           Não  
2272      40  henderson , fred                              el pequeño libro socialista nº41                                                              argentina     vanguarda           1935      espanhol          Não           Não           Não  
2273      40  coreo, dardo                                   el pequeño libro socialista nº 64                                                             argentina     vanguarda           1945      espanhol          Não           Não           Não  
2274      40  nigro, juan                                      el pequeño libro socialista nº 67                                                             argentina     vanguarda           1946      espanhol          Não           Não           Não  
2275      40  vera, jaime                                     el pequeño libro socialista nº 70                                                             argentina     vanguarda           1946      espanhol          Não           Não           Não  
2276      40  casilla, gerardo gatti                          rojo y negro nº 1                                                                                  uruguai                            1968      espanhol          Não           Não           Não  
2277      40  vários                                            la nouvelle critique - nº 54                                                                      frança                             1954           ff               Não           Não            Sim  
2278      40  vários                                            la nouvelle critique - nº22                                                                       frança                             1951           ff               Não           Não           Não  
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2279      40  vários                                            la nouvelle critique - nº 19                                                                      frança                             1950           ff               Não           Não           Não  
2280      40  vários                                            nova escrita / ensaio nº 8                                                                        brasil        ensaio                 1981      português         Não           Não           Não  
2281      40  vários                                            nova escrita / ensaio nº 9                                                                        brasil        ensaio                 1982      português         Não           Não           Não  
2282      40  vários                                            nova escrita / ensaio nº15 /16                                                                  brasil        ensaio                 1986      português         Não           Não           Não  
2283      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°242                                                                    frança       denoel                1966           ff               Não           Não           Não  
2284      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°263                                                                    frança       denoel                1968           ff               Não           Não           Não  
2285      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°264                                                                    frança       denoel                1966           ff               Não           Não           Não  
2286      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°265                                                                    frança       denoel                1966           ff               Não           Não           Não  
2287      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°266                                                                    frança       denoel                1966           ff               Não           Não           Não  
2288      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°267                                                                    frança       denoel                1966           ff               Não           Não           Não  
2289      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°269                                                                    frança       denoel                1968           ff               Não           Não           Não  
2290      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°273                                                                    frança       denoel                1969           ff               Não           Não           Não  
2291      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°274                                                                    frança       denoel                1966           ff               Não           Não           Não  
2292      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°276                                                                    frança       denoel                1966           ff               Não           Não           Não  
2293      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°277                                                                    frança       denoel                1966           ff               Não           Não           Não  
2294      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°278                                                                    frança       denoel                1966           ff               Não           Não           Não  
2295      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°279                                                                    frança       denoel                1969           ff               Não           Não           Não  
2296      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°280                                                                    frança       denoel                1969           ff               Não           Não           Não  
2297      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°281                                                                    frança       denoel                1969           ff               Não           Não           Não  
2298      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°282                                                                    frança       denoel                1970           ff               Não           Não           Não  
2299      40  sartre, jean-paul (org.)                       les tempes modernes n°335                                                                    frança       denoel                1974           ff               Não           Não           Não  
2300      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n° 3/4                                                             uruguai       palestra                        espanhol          Não           Não           Não  
2301      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n° 7                                                               uruguai       palestra               1964      espanhol          Não           Não           Não  
2302      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n° 8                                                               uruguai       palestra                        espanhol          Não           Não           Não  
2303      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n° 9                                                               uruguai       palestra               1964      espanhol          Não           Não           Não  
2304      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°19                                                               uruguai       palestra               1965      espanhol          Não           Não           Não  
2305      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°26                                                               uruguai       palestra               1965      espanhol          Não           Não           Não  
2306      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°25                                                               uruguai       palestra               1965      espanhol          Não           Não           Não  
2307      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°24                                                               uruguai       palestra               1965      espanhol          Não           Não           Não  
2308      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°21                                                               uruguai       palestra               1965      espanhol          Não           Não           Não  
2309      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°31                                                               uruguai       palestra               1966      espanhol          Não           Não           Não  

2310      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°32                                                               uruguai       palestra               1966      espanhol          Não           Não           Não  
2311      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°33                                                               uruguai       palestra               1966      espanhol          Não           Não           Não  
2312      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°38                                                               uruguai       palestra               1967      espanhol          Não           Não           Não  
2313      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°39                                                               uruguai       palestra               1967      espanhol          Não           Não           Não  
2314      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°40                                                               uruguai       palestra               1967      espanhol          Não           Não           Não  
2315      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°41                                                               uruguai       palestra               1967      espanhol          Não           Não           Não  
2316      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°42                                                               uruguai       palestra               1967      espanhol          Não           Não           Não  
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2317      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°44                                                               uruguai       palestra               1967      espanhol          Não           Não           Não  
2318      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°45                                                               uruguai       palestra               1967      espanhol          Não           Não           Não  
2319      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°46 /47                                                          uruguai       palestra               1968      espanhol          Não           Não           Não  
2320      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°48                                                               uruguai       palestra               1968      espanhol          Não           Não           Não  
2321      40  huberman, leo e sweezy paul m           monthly review - volume 1 n°49                                                               uruguai       palestra               1968      espanhol          Não           Não           Não  
2322      40  vários                                            divulgação marxista revista n° 8                                                               brasil        editorial               1946      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              calvino  
2323      40  vários                                            divulgação marxista revista n°9                                                                brasil        editorial               1946      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              calvino  
2324      40  vários                                            divulgação marxista revista n°14                                                               brasil        editorial               1947      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              calvino  
2325      40  vários                                            divulgação marxista revista n°15                                                               brasil        editorial               1947      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              calvino  
2326      40  vários                                            divulgação marxista revista n°16                                                               brasil        editorial               1947      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              calvino  
2327      40  vários                                            divulgação marxista revista n°17/18                                                           brasil        editorial               1947      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              calvino  
2328      40  vários                                            divulgação marxista revista n°19/20                                                           brasil        editorial               1947      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              calvino  
2329      41  vários                                            neuf capitulaires de charlemagne: concernant son ouvre réformatrice                 itália        giuffrè                 1968       italiano           Não           Não           Não  
                                                              par les "missi"                                                                                                 editore  
2330      41  vários                                            archives de philosophie du droit n° 12                                                        frança       sirey                   1967           ff               Não           Não           Não  
2331      41  vários                                            coleção seminários n° 12                                                                        brasil        instituto de           1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              apoio jurídico   
2332      41  o                                                  internet: pesquisa google: amadeo bordiga                                                  brasil                             2001      português         Não           Não           Não  
2333      41  o                                                  internet: pesquisa: anton pannekoek, karl kautsky e max shachtman                  brasil                             2001      português         Não           Não           Não  
2334      41  o                                                  internet: pesquisa sobre marxism writers -                                                   brasil                             2000        inglês            Não           Não           Não  
                                                              www.marxists.org/archive/index.htm  
2335      41  o                                                  internet: pesquisa sobre marxism writers - karl marx e fredrick engels -               brasil                             2001        inglês            Não           Não           Não  
                                                               www.marxists.org/archive/index.htm  
2336      41  o                                                  internet: pesquisa sobre amadeo bordiga -                                                  brasil                             2001        inglês            Não           Não           Não  
                                                              www.sinistra.net/lib/bor/bordiga  
2337      41  maitan, livio                                    capítulo - 1948 - 1968 results and prospects of the struggle to rebuild                                                             inglês            Não           Não            Sim  
                                                              the internatinal - international marxist review: volume 3 n° 2  
2338      41  o                                                  internet: pesquisa sobre anton pannekoek -                                                                                  2001           ff               Não           Não           Não  
                                                              www.sinistra.net/lib/bas/progco/qioi/qioiipebif.html acessado em   
2339      41  o                                                  pesquisa na internet sobre gregory zinviev.                                                                                  2001        inglês            Não           Não           Não  
                                                              www.marxists.org/archive/zinoviev/index.htm acessado em 23/09/01  
2340      41  o                                                  pesquisa na internetm sobre tesi caratteristiche del partito 1951.                                                        2002       italiano           Não           Não           Não  
                                                              www.tightrope.it/user/chefare/classici/bordiga/tesi51.it.htm acessado   
2341      41  vários                                            ideologia e aparelhos ideológicos de estado                                              portugal      editorial               1970      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              presença  
2342      41  moncada, l cabral                             el hecho del derecho                                                                           argentina     editorial               1956      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              losada  
2343      41  rossanda, rosana e outros                  teoria marxista del partido politico 3                                                        argentina     edicones de          1973      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              pasado y   
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2344      41  stucka, p i                                      la función revolucionaria del derecho y del estado                                       espanha      ediciones             1974      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              península  
2345      41  santos, thoetonio dos                        crisis economica y transición democrática em brasil                                      méxico                            1979      espanhol          Não           Não            Sim  
2346      41  neto, machado a l e neto, zahidé          o direito e a vida social                                                                           brasil        universidade         1966      português         Não           Não            Sim  
               machado                                                                                                                                                       de são paulo  
2347      41  vários                                            à l'occasion du 60e anniversaire du meutre de trotsky                                                                                   ff               Não           Não            Sim  
2348      41  biavaschi, magda barros                    magistratura e transformação social: as teses coletivas de juízes                      brasil                             1998      português         Não           Não            Sim  
                                                              gaúchos  
2349      41  vários                                            pesquisas da  internet sobre kautsky internet archive: marxist writers                 brasil                             2001        inglês            Não           Não           Não  
                                                              archive site eee.marxists.org/archive/kautsky/index.htm acessado em  
2350      41  vários                                            dialectiques: gramsci et l'état                                                                   frança                                           ff               Não           Não            Sim  
2351      41  poulantzas, nicos                             l'etet, le pouvoir, le socialisme (trecho em cópia reprográfica)                          frança       politiques             1978           ff               Não           Não           Não  
2352      41  vários                                            pesquisa da internet sobre the amadeo bordiga archive: non-english                estados                            2002        inglês            Não           Não           Não  
                                                              section do site: www.marxists.org/archive/noneng/bordiga.htm                         unidos  
2353      41  vários                                            pesquisa da internet sobre "shactman internet archive - marxiste                    estados                            2001        inglês            Não           Não           Não  
                                                              writers archive" acessado no dia 23/09/2001                                               unidos  
2354      41  milinband, ralph                               state power and class interests (trecho de cópia reprográfica)                                                                      inglês            Não           Não            Sim  
2355      41  cartelier, lysiane                               the state and wage labour ( trecho em cópia reprográfica  de capital na                                               1976        inglês            Não           Não           Não  
                                                              class)  
2356      41  cerroni, umberto                              novos rumos: liberalismo e socialismo (trecho em cópia reprográfica                  brasil                                      português         Não           Não            Sim  
                                                              páginas 19 a 29)  

2357      41  bernardo, joão                                 gertores, estado e capitalismo de estado (artigo síntese do curso dado               brasil        cortez                 1977      português         Não           Não           Não  
                                                              no mestrado da faculdade de educação na univ.  fed. de minas gerais,  
2358      41  gimbernat, jose antonio                     introduccion a ernst bloch, um filosofo marxista (trecho de cópia                                                          0        espanhol          Não           Não            Sim  
                                                              reprográfica)  
2359      41  gurvitch, georges                             objeto y problemas  de sociologia (trecho em cópia reprográfica de                                                             espanhol          Não           Não           Não  
                                                              elementos de sociologia jurídica)  
2360      41  feil, cristóvão                                   contribuição ao debate para uma nova teoria democrática a favor do                 brasil                                      português         Não           Não           Não  
                                                              op: amplicação do estado , duplo poder e a estratégia de hegemonia  
2361      41  pérez, jesus maria                            rosa luxemburgo y la revolución alemana de 1818 -1819  (trecho em                 brasil                             2000      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              cópia reprográfica ) enviado por e-mail no dia 17/03/2000  
2362      41  luxemburgo, rosa                             pesquisa na internet sobre "archivo de obras de  rosa luxemburgo 1871                                              1999      espanhol          Não           Não           Não  
                                                               - 1919" do site   
2363      41  arregui, alberto                                a 80 años del asesinato de rosa luxemburgo - um olvido injusto - hace                                                         espanhol          Não           Não           Não  
                                                              100 años que se publicó reforma o revolución  
2364      41  ?                                                  em el 80 aniversario del asesinato de rosa luxemburgo y karl                                                                     espanhol          Não           Não           Não  
                                                              liebknecht (trecho de texto sem autor identificado)  
2365      41  ?                                                  pesquisa da internet sobre "1848 - 1998 há 150 anos do manifesto                    brasil                                      português         Não           Não           Não  
                                                              comunista" do site www.mst.org.ar/menifies.htm  
2366      41  ?                                                  pesquisa na internet sobre "socialismo libertário - tempos bicudos para              brasil                                      português         Não           Não           Não  
                                                              o socialismo" do site www.rio-point.com/socialismo.htm  
2367      41  tezanos, josé félix e castells,               la critica de la razon economica y la razon de la critica social o começo              brasil        novos rumos         1991        es / po            Não           Não            Sim  
               manuel                                           da história (trecho em cópia reprográfica de el socialismo del futuro -   
2368      41  sacchi, hugo                                   os conselhos operários e a transição para o socialismo                                  brasil        textos e               1979      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              debates  
2369      41  vários                                            manifiesto de las izquierdas socialistas y socialdemocratas del p.s.e                 frança                             1999           ff               Não           Não           Não  
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                                                              site www.gauche-socialiste.com  
2370      41  lefort, claude                                   post-communisme et libéralisme (texto em cópia reprográfica)                                                                        ff               Não           Sim           Não  
2371      41  posadas, j                                      frente operárian° 153 a crise no pc chinês- avanço da revolução                       brasil                             1666      português         Não           Não            Sim  
                                                              política - exige o funcionamento bolchevique de partido, os sovietes e   
2372      41  löwy, michael                                  um fio de continuidade (trecho em cópia reprográfica de teoria e                       brasil                             1989      português         Não           Não            Sim  
                                                              debate, n°8 de 11/1989)  
2373      41  vários                                            l'humanité: journal du parti communiste français                                           frança                             1998           ff               Não           Não           Não  
2374      41  ?                                                  el outro kelsen (trecho de texto em cópia reprográfica)                                  méxico                                     espanhol          Não           Não            Sim  
2375      41  kurtz, roberto                                  a ideologia do sangue (trecho em cópia reprográfica da folha de são                  brasil                             1999      português         Não           Não           Não  
                                                              paulo - caderno mais!)  
2376      41  kurtz, roberto                                  o fantasma da arte (trecho em cópia reprográfica da folha de são                      brasil                             1999      português         Não           Não            Sim  
                                                              paulo - caderno mais!)  
2377      41  nascimento, claudio                          mario alves e gramsci                                                                            brasil                                      português         Não           Não            Sim  
2378      41  horácio, joel                                    manifesto del 1° de mayo - IV internacional                                                             posadista             1994      espanhol          Não           Não           Não  
2379      41  mayer, gustav                                 suplementeo cultural - jornal causa operária n° 328                                                                        2001      português         Não           Não           Não  
2380      42  vários                                            jornal lemonde diplomatique n° 537                                                          frança                             1998           ff               Não           Não           Não  
2382      42  vários                                            jornal lemonde diplomatique n° 533                                                          frança                             1998           ff               Não           Não           Não  
2383      42  paz, octavio                                    jornalivros: águia ou sol?                                                                        brasil        o globo                1994      português         Não           Não           Não  
2384      42  asturias, miguel ángel                       lendas da guatemala                                                                             brasil        o globo                1993      português         Não           Não           Não  
2385      42  vários                                            o pasquim: adeus velho brizola! n° 117                                                       brasil                             2004      português         Não           Não           Não  
2386      42  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socalista do pt n° 285                        brasil        em tempo            1995      português         Não           Não            Sim  
2387      42  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socalista do pt n° 287                        brasil        em tempo            1996      português         Não           Não           Não  
2388      42  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socalista do pt n°304                         brasil        em tempo            1998      português         Não           Não           Não  
2389      42  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socalista do pt n° 304                        brasil        em tempo            1998      português         Não           Não           Não  
2390      42  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socalista do pt n° 305                        brasil        em tempo            1999      português         Não           Não           Não  
2391      42  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socalista do pt n° 311 /312                  brasil        em tempo            1999      português         Não           Não           Não  
2392      42  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socalista do pt n° 321                        brasil        em tempo            2001      português         Não           Não           Não  
2393      42  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socalista do pt n° 322                        brasil        em tempo            2001      português         Não           Não            Sim  
2394      42  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socalista do pt- cadernos de                brasil        em tempo               0        português         Não           Não           Não  
                                                              apoio -  n° 305 textos  
2395      42  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socalista do pt - cadernos de               brasil        em tempo                     português         Não           Não           Não  
                                                              apoio -  n° 305 textos de formação  
2396      42  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socalista do pt n°310                         brasil        em tempo            1999      português         Não           Não            Sim  
2397      42  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socalista do pt n° 326                        brasil        em tempo            2002      português         Não           Não           Não  
2398      42  james, c r l                                     jornal de suplemento cultural causa operária - a fundação da III                        brasil                             2001      português         Não           Não           Não  
                                                              internacional  
2399      42  kurtz, roberto                                  jornal suplemento mais! - folha de são paulo                                                brasil                             2003      português         Não           Não            Sim  
2400      42  kapstein, ethan b e outros                  jornal forein affairs - edição brasileira n° 1                                                   brasil        gazeta                 1996      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              mercantil  
2401      42  vários                                            revista de cultura socialista - la ciudad futura n° 27                                     argentina                           1991      espanhol          Não           Não           Não  
2402      42  vários                                            jornal rouge - ligue communiets revolutionnaire n° 1800                                 frança                             1998           ff               Não           Não           Não  
2403      42  ribeiro, renato j; matos, lf franklin          jornal suplemento folhetim  - 200 anos da revolução francesa - folha                  brasil                             1988      português         Não           Não            Sim  
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               de e filho, otavio f                             de são paulo n° 615  
2404      42  vários                                            jornal suplemento mais - folha de são paulo                                                 brasil        adorno                2003      português         Não           Não           Não  

2405      42  vários                                            jornal le monde - de la revolution française - n° 1                                          frança                             1989           ff               Não           Não           Não  
2406      42  vários                                            jornal le monde - de la revolution française - n° 4                                          frança                             1989           ff               Não           Não           Não  
2407      42  vários                                            jornal correio do povo - suplemento 20 de setembro                                      brasil        cia                      1969      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              jornalística   
2408      42  vários                                            jornal zh - suplemento cultural especial - 1923 - a última revolução a                  brasil                             1993      português         Não           Não           Não  
                                                              cavalo  
2409      42  vários                                            jornal zh - informativo especial - a revolução gaúcha                                      brasil                             1991      português         Não           Não           Não  
2410      42  vários                                            jornal zh - informativo especial - a revolução gaúcha                                      brasil                             1991      português         Não           Não           Não  
2411      42  vários                                            jornal i'unita - l'ultimo saluto dato a enrico berlinguer tutti italia n° 140                 itália         organo del           1984                        Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              partido   
2412      43  vários                                            socialismo ou barbárie às portas do século XXI - manifesto                              brasil        tendência             1996      português         Não           Não           Não  
                                                              programático da IV internacional                                                                          democrática   
2413      43  vários                                            resultados da conferência nacional preparatória - conferência                       alemanha     brpo                   2002      português         Não           Não           Não  
                                                              internacional  
2414      43  vários                                            6ª conferência nacional da ds - resoluções                                                  brasil        em tempo            2001      português         Não           Não           Não  
2415      43  vários                                            conferência da ds - resoluções de 1999                                                      brasil        em tempo            1999      português         Não           Não           Não  
2416      43  vários                                            revista princípios - américa latina e os rumos da  esquerda - n°49                     brasil        anita garibaldi       1998      português         Não           Não           Não  
2417      43  vários                                            revista  a verdade - nova série n° 7                                                           brasil        revista teória         1993      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              da IV   
2418      43  boron, atilio a                                  requiém para o neoliberalismo                                                                 brasil        partido dos                   português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2419      43  vários                                            concepção e diretrizes de programa de governo para o estado do rs                  brasil        pt                       2002      português         Não           Não           Não  
2420      43  vários                                            cadernos em tempo - dossiê eleições: os caminhos da esquerda no                  brasil                                      português         Não           Não           Não  
                                                              brasil  
2421      43  vários                                            revista teórica e debate ano 10 n° 36                                                         brasil        fundação             1997        brasil            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              perseu   
2422      43  rostow, w w                                    revista exame n° 99 - como tudo começou: origens da economia                      brasil        abril                    1975      português         Não           Não           Não  
                                                              moderna  
2423      43  vários                                            magazine littéraire n° 103/104                                                                 frança       magazine             1975           ff               Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              littéraire  
2424      43  cardoso, fernando henrique                cadernos cebrap n° 11- notas sobre estado e depêndencia                             brasil        cebrap /               1975      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasiliense  
2425      43  bornheim, gerd                                filosofia geral volume 2                                                                           brasil        ufrgs - centro        1965      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                               de estudos   
2426      43  vários                                            revista senhor n° 4 ano 3                                                                        brasil        senhor                1961      português         Não           Não           Não  
2427      43  vários                                            revista casa de las américas n° 209                                                           cuba        casa de las           1997      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              américas  
2428      43  vários                                            primeiro caderno de teses municipal: preparando o II congresso                       brasil        pt / poa               1999      português         Não           Não           Não  
2429      43  ?                                                  um caminho para a revolução no brasil ( texto em cópia reprográfica)                brasil                             1989      português         Não           Não           Não  
2430      43  partido comunista brasileiro                a luta pelo socilismo científico - 8° congresso                                               brasil                             1991      português         Não           Não           Não  
2431      43  partido comunista brasileiro                a luta pelo socilismo científico - 8° congresso                                               brasil                             1991      português         Não           Não           Não  
2432      43  partido comunista brasileiro                a luta pelo socilismo científico - 8° congresso                                               brasil                             1991      português         Não           Não           Não  
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2433      43  vários                                            insurgente n° 3 ano 2                                                                             brasil        partido dos           1999      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2434      43  vários                                            um ano de governo lula - os caminhos da transição                                       brasil        assembléia                   português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              legislativa rs  
2435      43  vários                                            jornal em tempo - tendência democrática socialista do pt - n° 293                     brasil        em tempo            1997      português         Não           Não           Não  
2436      43  harnecker, marta                              aprendiendo a gobernar - alcaldía de porto alegre                                        méxico                            1993      espanhol          Não           Não           Não  
2437      43  vários                                            caderno de teses - III congresso da cidade - construindo a cidade do                 brasil        pmpa                  2000      português         Não           Não           Não  
                                                              futuro  
2438      43  vários                                            cadernos de jornalismo - n° 2 -  sindicato dos jornalistas profissionais                brasil                             1977      português         Não           Não           Não  
                                                              de porto alegre  
2439      43  freitas, daniel                                  james joyce y dublin                                                                            espanha                           1994      espanhol          Não           Não           Não  
2440      43  pont, raul                                       argumento - 1968, o sonho não acabou                                                      brasil                             2008      português         Não           Não           Não  
2441      43  vários                                            balanço das eleições 98 - as posições do partido da classe operária                  brasil        edições               1998      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              causa   
2442      43  vários                                            resoluções VIII - conferência nacional democrática socialista                           brasil        instituto de           2007      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              comunicação,  
2443      43  foutzii, flávio                                   memória do presente - renúncia fiscal                                                        brasil        assembléia           2005      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              legislativa rs  
2444      43  koutzii, flávio                                   memória do presente - crônica do deserto                                                   brasil        assembléia           2007      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              legislativa rs  
2445      43  pont, raul                                       crise política a democratização do estado                                                   brasil        assembléia           2006      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              legislativa  
2446      43  vários                                            em defesa do rio grande e reafirmandoum novo brasil                                    brasil        assembléia                   português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              legislativa rs  
2447      43  villaverde, adão                               debates "armados" para a demarcação e o pragmatismo e                              brasil        assembléia           2007      português         Não           Não           Não  
                                                              despreparados para a construção de hegemonia                                                     legislativa  
2448      43  dutra, olívio e benevides, maria            socialismo em discussão                                                                        brasil        perseu                2001      português         Não           Não            Sim  
               victoria                                                                                                                                                          abramo  
2449      43  dutra, olívio e benevides, maria            socialismo em discussão                                                                        brasil        perseu                2001      português         Não           Não           Não  
               victoria                                                                                                                                                          abramo  
2450      44  vários                                            revista trabalhadores nº 1 - escravos                                                         brasil        fundo de              1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              assistência à   
2451      44  vários                                            revista trabalhadores nº 2 - movimento operário                                            brasil        fundo de              1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              assistência à   

2452      44  vários                                            revista trabalhadores nº 3 - imigrantes                                                        brasil        fundo de              1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              assistência à   
2453      44  vários                                            revista trabalhadores nº 4 - fábrica e cidade                                                 brasil        fundo de              1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              assistência à   
2454      44  vários                                            revista trabalhadores nº 5 - eleições                                                          brasil        fundo de              1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              assistência à   
2455      44  vários                                            revista trabalhadores nº 6 - classes perigosas                                              brasil        fundo de              1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              assistência à   
2456      44  vários                                            revista critique communista - nº 146                                                          frança       lcr éditée             1996       francês           Não           Não           Não  
2457      44  vários                                            revista critique communista - nº 147                                                          frança       lcr éditée             1997       francês           Não           Não           Não  
2458      44  vários                                            revista critique communista - nº 151                                                          frança       lcr éditée             1998       francês           Não           Não           Não  
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2459      44  vários                                            revista critique communista - nº 151                                                          frança       lcr éditée             1998       francês           Não           Não           Não  
2460      44  amoretti, rogério                              freud: pensamento e ação                                                                       brasil        unb                       0        português          Sim           Sim           Não  
2461      44  oertzen, peter von                            tesis sobre la estrategia y tactica del socialismo democrático em la                 venezuela     cen de ispt           1974      espanhol          Não           Não           Não  
                                                              republica federal de alemanha  
2462      44  vogel, hans jochen                           problemas basicos de socialismo democrático                                          venezuela     cen de ispt           1974      espanhol          Não           Não           Não  
2463      44  brandt, willy                                    socialismo y libertad                                                                           venezuela     ildis                    1978      espanhol          Não           Não           Não  
2464      44  vários                                            revista teoria e debate nº 4                                                                      brasil        partido dos           1988      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2465      44  vários                                            revista teoria e debate nº 5                                                                      brasil        partido dos           1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2466      44  vários                                            revista teoria e debate nº 6                                                                      brasil        partido dos           1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2467      44  vários                                            revista teoria e debate nº 7                                                                      brasil        partido dos           1989      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2468      44  vários                                            revista teoria e debate nº 9                                                                      brasil        partido dos           1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2469      44  vários                                            revista teoria e debate nº 10                                                                    brasil        partido dos           1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2470      44  vários                                            revista teoria e debate nº 11                                                                    brasil        partido dos           1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2471      44  vários                                            revista teoria e debate nº 12                                                                    brasil        partido dos           1990      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2472      44  vários                                            revista teoria e debate nº 13                                                                    brasil        partido dos           1991      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2473      44  vários                                            revista teoria e debate nº 14                                                                    brasil        partido dos           1991      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2474      44  vários                                            revista teoria e debate nº 15                                                                    brasil        partido dos           1991      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2475      44  vários                                            revista teoria e debate nº 16                                                                    brasil        partido dos           1991      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2476      44  vários                                            revista teoria e debate nº 17                                                                    brasil        partido dos           1992      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2477      44  vários                                            revista teoria e debate nº 18                                                                    brasil        partido dos           1992      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2478      44  vários                                            revista teoria e debate nº 19                                                                    brasil        partido dos           1992      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2479      44  vários                                            revista teoria e debate nº 20                                                                    brasil        partido dos           1993      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2480      44  vários                                            revista teoria e debate nº 22                                                                    brasil        partido dos           1993      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2481      44  vários                                            revista teoria e debate nº 24                                                                    brasil        partido dos           1994      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2482      44  vários                                            revista teoria e debate nº 28                                                                    brasil        partido dos           1995      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2483      44  vários                                            revista teoria e debate nº 41                                                                    brasil        partido dos           1999      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2484      44  vários                                            revista teoria e debate nº 43                                                                    brasil        partido dos           2000      português         Não           Não            Sim  
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                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2485      44  vários                                            revista teoria e debate nº 46                                                                    brasil        partido dos           2000      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2486      44  vários                                            revista teoria e debate nº 47                                                                    brasil        partido dos           2001      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2487      44  vários                                            revista teoria e debate nº 48                                                                    brasil        partido dos           2001      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2488      44  vários                                            revista teoria e debate nº 49                                                                    brasil        partido dos           2001      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2489      44  vários                                            revista teoria e debate nº 50                                                                    brasil        partido dos           2002      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2490      44  vários                                            revista teoria e debate nº 51                                                                    brasil        partido dos           2002      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2491      44  vários                                            revista teoria e debate nº 52                                                                    brasil        partido dos           2002      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2492      44  vários                                            revista teoria e debate nº 54                                                                    brasil        partido dos           2003      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2493      44  vários                                            revista teoria e debate nº 54                                                                    brasil        partido dos           2003      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2494      44  vários                                            revista teoria e debate nº 68                                                                    brasil        partido dos           2006      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              trabalhadores  
2495      44  vários                                            revista inprecor nº 307                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2496      44  vários                                            revista inprecor nº 308                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2497      44  vários                                            revista inprecor nº 309                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2498      44  vários                                            revista inprecor nº 310                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   

2499      44  vários                                            revista inprecor nº 311                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2500      44  vários                                            revista inprecor nº 312                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2501      44  vários                                            revista inprecor nº 313                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2502      44  vários                                            revista inprecor nº 314                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2503      44  vários                                            revista inprecor nº 315                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2504      44  vários                                            revista inprecor nº 316                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2505      44  vários                                            revista inprecor nº 317                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2506      44  vários                                            revista inprecor nº 318                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2507      44  vários                                            revista inprecor nº 319                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
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2508      44  vários                                            revista inprecor nº 320                                                                           frança       secretariat            1990       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2509      44  vários                                            revista inprecor nº 324                                                                           frança       secretariat            1991       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2510      44  vários                                            revista inprecor nº 325                                                                           frança       secretariat            1991       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2511      44  vários                                            revista inprecor nº 328                                                                           frança       secretariat            1991       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2512      44  vários                                            revista inprecor nº 329                                                                           frança       secretariat            1991       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2513      44  vários                                            revista inprecor nº 330                                                                           frança       secretariat            1991       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2514      44  vários                                            revista inprecor nº 331                                                                           frança       secretariat            1991       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2515      44  vários                                            revista inprecor nº 332                                                                           frança       secretariat            1991       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2516      44  vários                                            revista inprecor nº 335                                                                           frança       secretariat            1991       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2517      44  vários                                            revista inprecor nº 422                                                                           frança       secretariat            1998       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2518      44  vários                                            revista inprecor nº 430/431                                                                     frança       secretariat            1999       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unifié de la 4   
2519      44  vários                                            revista inprecor nº 04                                                                            frança       secretariado         1990      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unificado de   
2520      44  vários                                            revista inprecor nº 05                                                                            frança       secretariado         1990      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unificado de   
2521      44  vários                                            revista inprecor nº 14                                                                            frança       secretariado         1991      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unificado de   
2522      44  vários                                            revista inprecor nº 21                                                                            frança       secretariado         1992      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unificado de   
2523      44  vários                                            revista inprecor nº 22                                                                            frança       secretariado         1992      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unificado de   
2524      44  vários                                            revista inprecor nº 23                                                                            frança       secretariado         1992      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unificado de   
2525      44  vários                                            revista inprecor nº 25                                                                            frança       secretariado         1992      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unificado de   
2526      44  vários                                            revista inprecor nº 26                                                                            frança       secretariado         1992      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unificado de   
2527      44  vários                                            revista inprecor nº 29                                                                            frança       secretariado         1993      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unificado de   
2528      44  vários                                            revista inprecor nº 31                                                                            frança       secretariado         1993      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unificado de   
2529      44  vários                                            revista inprecor nº 36                                                                            frança       secretariado         1993      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unificado de   
2530      44  vários                                            revista inprecor nº 47                                                                            frança       secretariado         1995      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              unificado de   
2531      44  vários                                            revista socialist affairs nº 2                                                                    inglaterra     the socialist          1982        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              international  
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2532      44  vários                                            revista socialist affairs nº 2                                                                    inglaterra     the socialist          1984        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              international  
2533      44  vários                                            revista siglomundo nº 34                                                                      argentina     centro editor         1969      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              de américa   
2534      44  vários                                            revista siglomundo nº 35                                                                      argentina     centro editor         1969      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              de américa   
2535      44  vários                                            revista ensaios de opinião                                                                       brasil        inúbia                    0        português         Não           Não            Sim  
2536      44  vários                                            cadernos de opinião                                                                              brasil        inúbia                    0        português         Não           Não            Sim  
2537      44  vários                                            revista international viewpoint nº 313                                                          eua         united                 1999        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              secretariat of  
2538      44  vários                                            revista international viewpoint nº 342                                                          eua         united                 2002        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              secretariat of  
2539      44  vários                                            revista international viewpoint nº 348                                                          eua         united                 2003        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              secretariat of  
2540      44  vários                                            revista international viewpoint nº 349                                                          eua         united                 2003        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              secretariat of  
2541      44  vários                                            revista international viewpoint nº 350                                                          eua         united                 2003        inglês            Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              secretariat of  
2542      44  vários                                            revista a verdade nº 15                                                                          brasil        4ª                       1995      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              internacional  
2543      44  vários                                            revista a verdade nº 18/19                                                                       brasil        4ª                       1997      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              internacional  
2544      44  vários                                            revista princípios nº 19                                                                           brasil        anita garibaldi       1990      português         Não           Não           Não  
2545      44  vários                                            revista princípios nº 20                                                                           brasil        anita garibaldi        991      português         Não           Não           Não  

2546      44  vários                                            revista princípios nº 21                                                                           brasil        anita garibaldi       1991      português         Não           Não           Não  
2547      44  vários                                            revista princípios nº 22                                                                           brasil        anita garibaldi       1991      português         Não           Não           Não  
2548      44  vários                                            revista princípios nº 23                                                                           brasil        anita garibaldi       1991      português         Não           Não           Não  
2549      44  vários                                            revista princípios nº 24                                                                           brasil        anita garibaldi       1992      português         Não           Não           Não  
2550      44  vários                                            revista princípios nº 27                                                                           brasil        anita garibaldi       1993      português         Não           Não           Não  
2551      44  vários                                            revista princípios nº 28                                                                           brasil        anita garibaldi       1993      português         Não           Não           Não  
2552      44  vários                                            revista princípios nº 30                                                                           brasil        anita garibaldi       1993      português         Não           Não           Não  
2553      44  vários                                            revista princípios nº 33                                                                           brasil        anita garibaldi       1994      português         Não           Não           Não  
2554      44  vários                                            revista libertárias nº 2                                                                            brasil        imaginário            1997      português         Não           Não           Não  
2555      44  vários                                            revista libertárias nº 4                                                                            brasil        imaginário            1998      português         Não           Não           Não  
2556      44  kofler, l.                                         cadernos de a y u - literatura do absurdo                                                       ?           ?                          0        espanhol          Não           Não           Não  
2557      44  zeitlin, i.                                         cadernos de a y u - iluminismo e sociologia                                                    ?           ?                          0        espanhol          Não           Não           Não  
2558      44  tasca, a .                                        cadernos de a y u - sobre o facismo                                                             ?           ?                          0        espanhol          Não           Não           Não  
2559      44  vários                                            revista el viejo topo nº 4                                                                       espanha      iniciativas             1976      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editoriales  
2560      44  vários                                            revista el viejo topo nº 5                                                                       espanha      iniciativas             1976      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editoriales  
2561      44  vários                                            revista el viejo topo nº 10                                                                      espanha      iniciativas             1977      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editoriales  
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2562      44  vários                                            revista el viejo topo nº 38                                                                      espanha      iniciativas             1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editoriales  
2563      44  vários                                            revista el viejo topo nº 39                                                                      espanha      iniciativas             1979      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editoriales  
2564      44  vários                                            revista el viejo topo nº 41                                                                      espanha      iniciativas             1980      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editoriales  
2565      44  vários                                            revista el viejo topo nº 45                                                                      espanha      iniciativas             1980      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editoriales  
2566      44  favre, luis e forgue, françois                cadernos de o trabalho - edição especial                                                    brasil        o trabalho            1984      português         Não           Não           Não  
2567      44  vários                                            magazine littéraire nº 105                                                                       frança       magazine             1975       francês           Não           Sim           Não  
                                                                                                                                                                              littéraire  
2568      44  vários                                            relatório da comissão especial sobre o problema da hungria                             eua         onu                    1957      português         Não           Não            Sim  
2569      44  vários                                            revista novos estudos nº 14                                                                     brasil        cebrap                1986      português         Não           Não            Sim  
2570      44  vários                                            cadernos de em tempo - socialismo ou barbárie às portas do século xxi              brasil        em tempo               0        português         Não           Não           Não  
2571      44  vários                                            cadernos de em tempo - socialismo ou barbárie às portas do século xxi              brasil        em tempo               0        português         Não           Não           Não  
2572      44  vários                                            arevista artéria nº 2                                                                               brasil        secretaria de         1991      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cultura de   
2573      44  vários                                            revista da oab nº 50                                                                              brasil        brasiliense           1988      português         Não           Não            Sim  
2574      44  vários                                            revista outubro nº 2                                                                               brasil        instituto de           1998      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              estudos   
2575      44  vários                                            revista outubro nº 3                                                                               brasil        instituto de           1999      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              estudos   
2576      44  vários                                            revista correspondência internacional nº 2                                                colombia      comite                 1980      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              paritário por   
2577      44  vários                                            revista correspondência internacional nº 3                                                colombia      comite                 1980      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              paritário por   
2578      44  vários                                            revista perspectiva internacional nº 3                                                         brasil        aparte                 1982      português         Não           Não           Não  
2579      44  vários                                            revista perspectiva internacional nº 8/ 9                                                      brasil        aparte                 1984      português         Não           Não           Não  
2580      44  vários                                            revista internacionalismo nº 3                                                                   brasil        organização          1981      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              4ª   
2581      44  vários                                            revista quatrieme internationale nº 16/17                                                    frança       comité                 1974       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              executif   
2582      44  vários                                            revista época                                                                                       brasil        grêmio                1966      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              universitário   
2583      44  vários                                            revista crítica social nº 3                                                                         brasil        adia                    2004      português         Não           Não           Não  
2584      44  vários                                            revista observatório social de américa latina - osal nº 1                                argentina     osal e clacso        2000      espanhol          Não           Não           Não  
2585      44  vários                                            revista textos nº 2                                                                                 brasil        causa                  1999      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              operária  
2586      44  vários                                            revista brasiliense nº 25                                                                          brasil        brasiliense           1959      português         Não           Não            Sim  
2587      44  vários                                            revista brasiliense nº 28                                                                          brasil        brasiliense           1960      português         Não           Não           Não  
2588      44  vários                                            revista brasiliense nº 29                                                                          brasil        brasiliense           1960      português         Não           Não            Sim  
2589      44  vários                                            revista brasiliense nº 31                                                                          brasil        brasiliense           1960      português         Não           Não            Sim  
2590      44  vários                                            revista brasiliense nº 32                                                                          brasil        brasiliense           1960      português         Não           Não            Sim  
2591      44  vários                                            revista brasiliense nº 33                                                                          brasil        brasiliense           1961      português         Não           Não            Sim  
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2592      44  vários                                            revista brasiliense nº 35                                                                          brasil        brasiliense           1961      português         Não           Não            Sim  

2593      44  vários                                            revista brasiliense nº 36                                                                          brasil        brasiliense           1961      português         Não           Não            Sim  
2594      44  vários                                            revista brasiliense nº 37                                                                          brasil        brasiliense           1961      português         Não           Não            Sim  
2595      44  vários                                            revista brasiliense nº 39                                                                          brasil        brasiliense           1962      português         Não           Não            Sim  
2596      44  vários                                            revista brasiliense nº 40                                                                          brasil        brasiliense           1962      português         Não           Não            Sim  
2597      44  vários                                            revista brasiliense nº 42                                                                          brasil        brasiliense           1962      português         Não           Não            Sim  
2598      44  vários                                            revista brasiliense nº 43                                                                          brasil        brasiliense           1962      português         Não           Não            Sim  
2599      44  vários                                            revista brasiliense nº 44                                                                          brasil        brasiliense           1962      português         Não           Não            Sim  
2600      44  vários                                            revista brasiliense nº 45                                                                          brasil        brasiliense           1963      português         Não           Não            Sim  
2601      44  vários                                            revista brasiliense nº 46                                                                          brasil        brasiliense           1963      português         Não           Não            Sim  
2602      44  vários                                            revista brasiliense nº 47                                                                          brasil        brasiliense           1963      português         Não           Não            Sim  
2603      44  vários                                            revista brasiliense nº 48                                                                          brasil        brasiliense           1963      português         Não           Não            Sim  
2604      44  vários                                            revista brasiliense nº 49                                                                          brasil        brasiliense           1963      português         Não           Não            Sim  
2605      44  vários                                            revista brasiliense nº 50                                                                          brasil        brasiliense           1963      português         Não           Não            Sim  
2606      44  hill, christoper                                  los hombres de la história nº 6 - lenin                                                      argentina     centro editor         1968      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              de la américa  
2607      44  vários                                            revista les autres voix de la planète                                                          bélgica       cadtm                 2004       francês           Não           Não           Não  
2608      44  vários                                            revista estudios nº 107                                                                          uruguai       estudios               1990      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              politicos,   
2609      44  vários                                            revista monthly review nº 5                                                                      chile        editorial mr           1969       italiano           Não           Não           Não  
2610      44  vários                                            revista novos rumos nº 17                                                                       brasil        novos rumos         1990      português         Não           Não           Não  
2611      44  vários                                            caderno nº 1 le monde diplomatique                                                          brasil        instituto               2000      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              abaporu  
2612      44  vários                                            caderno de teses internacionais da 6º conferência nacional                             brasil        em tempo            2000      português         Não           Não           Não  
2613      44  vários                                            revista new left review nº 45                                                                  inglaterra     ed new left           1967        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              review  
2614      44  vários                                            revista new left review nº 46                                                                  inglaterra     ed new left           1967        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              review  
2615      44  vários                                            revista new left review nº 51                                                                  inglaterra     ed new left           1968        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              review  
2616      44  vários                                            revista new left review nº 52                                                                  inglaterra     ed new left           1968        inglês            Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              review  
2617       0     vários                                            cadernos do nosso tempo nº 1                                                                 brasil        ibesp                  1953      português         Não           Não            Sim  
2618      44  vários                                            cadernos do nosso tempo nº 2                                                                 brasil        ibesp                  1954      português         Não           Não            Sim  
2619      44  vários                                            cadernos do nosso tempo nº 5                                                                 brasil        ibesp                  1956      português         Não           Não           Não  
2620      44  vários                                            revista autogestion nº 1                                                                         frança       antropos              1966       francês           Não           Não            Sim  
2621      44  vários                                            revista autogestion nº 2                                                                         frança       antropos              1967       francês           Não           Não            Sim  
2622      44  vários                                            revista autogestion nº 3                                                                         frança       antropos              1967       francês           Não           Não            Sim  
2623      44  vários                                            revista autogestion nº 4                                                                         frança       antropos              1967       francês           Não           Não            Sim  
2624      44  vários                                            revista teoria e prática nº 1                                                                      brasil        lpm                    1967      português         Não           Não           Não  
2625      44  vários                                            revista teoria e prática nº 2                                                                      brasil        lpm                       0        português         Não           Não           Não  
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2626      44  vários                                            revista teoria e prática nº 3                                                                      brasil        lpm                    1968      português         Não           Não            Sim  
2627      44  vários                                            revista filosofia política nº 1                                                                     brasil        lpm                    1984      português         Não           Não            Sim  
2628      44  vários                                            revista filosofia política nº 3                                                                     brasil        lpm                    1986      português         Não           Não           Não  
2629      44  vários                                            revista le mouvement social nº 39                                                             frança       les éditions           1962       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ourièves  
2630      44  vários                                            revista le mouvement social nº 45                                                             frança       les éditions           1963       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ourièves  
2631      44  vários                                            revista le mouvement social nº 47                                                             frança       les éditions           1964       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ourièves  
2632      44  vários                                            revista le mouvement social nº 49                                                             frança       les éditions           1964       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ourièves  
2633      44  vários                                            revista le mouvement social nº 51                                                             frança       les éditions           1965       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ourièves  
2634      44  vários                                            revista le mouvement social nº 54                                                             frança       les éditions           1966       francês           Sim           Sim            Sim  
                                                                                                                                                                              ourièves  
2635      44  vários                                            revista le mouvement social nº 59                                                             frança       les éditions           1967       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              ourièves  
2636      44  vários                                            revista civilização brasileira nº 2                                                               brasil        civilização            1965      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2637      44  vários                                            revista civilização brasileira nº 9/10                                                           brasil        civilização            1966      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2638      44  vários                                            revista civilização brasileira nº 11/12                                                          brasil        civilização            1967      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2639      44  vários                                            revista civilização brasileira nº 15                                                              brasil        civilização            1967      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              brasileira  

2640      44  vários                                            revista civilização brasileira nº 16                                                              brasil        civilização            1967      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2641      44  vários                                            revista civilização brasileira nº 21/22                                                          brasil        civilização            1968      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2642      44  vários                                            revista civilização brasileira especial nº 3                                                    brasil        civilização            1968      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2643      44  vários                                            revista encontros com a civilização brasileira nº 2                                         brasil        civilização            1978      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              brasileira  
2644      44  vários                                            revista novos rumos ano 1 nº 2                                                                brasil        novos rumos         1986      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              e fundação   
2645      44  vários                                            revista novos rumos ano 1 nº 3                                                                brasil        novos rumos         1986      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              e fundação   
2646      44  vários                                            revista novos rumos ano 2 nº 1                                                                brasil        novos rumos         1987      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              e fundação   
2647      44  vários                                            revista novos rumos ano 3 nº 6/7                                                              brasil        novos rumos         1988      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              e fundação   
2648      44  vários                                            revista novos rumos ano 3 nº 8/9                                                              brasil        novos rumos         1988      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              e fundação   
2649      44  vários                                            revista novos rumos ano 3 nº 10/11/12                                                       brasil        novos rumos         1988      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              e fundação   
2650      44  vários                                            revista novos rumos ano 4 nº 13                                                               brasil        novos rumos         1989      português         Não           Não            Sim  
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                                                                                                                                                                              e fundação   
2651      44  vários                                            revista oitenta nº 1                                                                                brasil        lpm                    1979      português         Não           Não            Sim  
2652      44  vários                                            revista oitenta nº 2                                                                                brasil        lpm                    1980      português         Não           Não           Não  
2653      44  vários                                            revista oitenta nº 3                                                                                brasil        lpm                    1980      português         Não           Não           Não  
2654      45  vários                                            arevista estudos sociais nº 6                                                                    brasil        cdu                    1959      português         Não           Não           Não  
2655      45  vários                                            arevista estudos sociais nº 9                                                                    brasil        cdu                    1960      português         Não           Não            Sim  
2656      45  vários                                            arevista estudos sociais nº 10                                                                  brasil        cdu                    1961      português         Não           Não            Sim  
2657      45  vários                                            arevista estudos sociais nº 12                                                                  brasil        cdu                    1962      português         Não           Não            Sim  
2658      45  vários                                            arevista estudos sociais nº 13                                                                  brasil        cdu                    1962      português         Não           Não           Não  
2659      45  vários                                            arevista estudos sociais nº 14                                                                  brasil        cdu                    1962      português         Não           Não            Sim  
2660      45  vários                                            arevista estudos sociais nº 15                                                                  brasil        cdu                    1962      português         Não           Não           Não  
2661      45  vários                                            arevista estudos sociais nº 16                                                                  brasil        cdu                    1963      português         Não           Não            Sim  
2662      45  vários                                            arevista estudos sociais nº 17                                                                  brasil        cdu                    1963      português         Não           Não            Sim  
2663      45  vários                                            arevista estudos sociais nº 18                                                                  brasil        cdu                    1963      português         Não           Não            Sim  
2664      45  vários                                            arevista estudos sociais nº 19                                                                  brasil        cdu                    1964      português         Não           Não            Sim  
2665      45  vários                                            revista tempo brasileiro nº 2                                                                    brasil        gráfica                 1962      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora livro   
2666      45  vários                                            revista tempo brasileiro nº 3                                                                    brasil        gráfica                 1963      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora livro   
2667      45  vários                                            revista tempo brasileiro nº 7                                                                    brasil        gráfica                 1965      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editora livro   
2668      45  vários                                            revista tempo brasileiro nº 8                                                                    brasil        gráfica                 1966      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora livro   
2669      45  vários                                            revista tempo brasileiro nº 13/14                                                               brasil        gráfica                 1966      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora livro   
2670      45  vários                                            revista tempo brasileiro nº 17/18                                                               brasil        gráfica                   0        português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora livro   
2671      45  vários                                            crítica nº 1                                                                                          brasil        tendência             1980      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              socialista  
2672      45  vários                                            crítica nº 4                                                                                          brasil        ?                       1978      português         Não           Não           Não  
2673      45  vários                                            l'homme et la société ed especial nº 7 150º anniveraire de karl marx                 frança       anthropos            1968       francês           Não           Não            Sim  
2674      45  vários                                            espirit: structuralismes - ideólogie                                                             frança       libraire du             1967       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              mas  
2675      45  vários                                            revista giovane critica nº 19                                                                        ?           università di          1968       italiano           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              catania  
2676      45  vários                                            revista problemas nº 63                                                                          brasil        ?                       1954      português         Não           Não           Não  
2677      45  vários                                            revista problemas nº 73 - xx congresso do partido comunista da união                brasil        ?                       1956      português         Não           Não           Não  
                                                              soviética  
2678      45  vários                                            revista coyoacan nº 5 revista marxista latinoamericana                                     ?           ediciones             1978      espanhol          Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              cabalito  
2679      45  vários                                            revista partisans nº 12                                                                           frança       françois               1963       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
2680      45  vários                                            revista partisans nº 29/30                                                                       frança       françois               1966       francês           Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              maspero  
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2681      45  vários                                            revista partisans nº 41                                                                           frança       françois               1968       francês           Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              maspero  
2682      45  vários                                            revista el obrero nº 2                                                                                ?           editores               1964      espanhol          Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              unidos, soc.   
2683      45  vários                                            revista política operária nº 5                                                                    brasil        ?                          0        português         Não           Não            Sim  
2684      45  vários                                            revista revisão nº 3                                                                                brasil        ed. Grêmio           1966      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              da ffcl / usp  
2685      45  vários                                            revista temas de ciências humanas nº 1                                                     brasil        livraria                 1977      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
2686      45  vários                                            revista temas de ciências humanas nº 2                                                     brasil        livraria                 1977      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   

2687      45  vários                                            revista temas de ciências humanas nº 3                                                     brasil        livraria                 1978      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
2688      45  vários                                            revista temas de ciências humanas nº 4                                                     brasil        livraria                 1978      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
2689      45  vários                                            revista temas de ciências humanas nº 5                                                     brasil        livraria                 1979      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
2690      45  vários                                            revista temas de ciências humanas nº 6                                                     brasil        livraria                 1979      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
2691      45  vários                                            revista temas de ciências humanas nº 7                                                     brasil        livraria                 1980      português         Não           Não            Sim  
                                                                                                                                                                              editora   
2692      45  vários                                            revista temas de ciências humanas nº 8                                                     brasil        livraria                 1980      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editora   
2693      45  vários                                            revista temas de ciências humanas nº 9                                                     brasil        livraria                 1980      português         Não           Não           Não  
                                                                                                                                                                              editora   
2694      45  vários                                            revista temas de ciências humanas nº 10                                                    brasil        livraria                 1981      português         Não           Não            Sim  
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