
 

 

CAMPANHA DE VENDA DE LIVROS PELO SITE 

 A venda de livros publicados pelo Instituto Lukács ocorreu sem nenhum lucro 

desde sua fundação em 2012. A decisão de encerramento das atividades do Instituto 

desencadeou a necessidade de pensar alternativas para o estoque de muitos dos 

cinquenta (50) títulos publicados até 2019 e três (03) títulos que serão lançados em 

2020. 

 A campanha de venda pelo Site com preços reduzidos é uma das alternativas 

encontradas para a destinação do estoque existente, atendendo a uma das principais 

finalidades do IL: contribuir “para o desenvolvimento e a divulgação da teoria 

revolucionária orientada pelos clássicos do marxismo (Marx, Engels e Lenin) e por alguns 

dos seus intérpretes, especialmente pelas obras da maturidade de G. Lukács e pela obra de I. 

Mészáros.” 

 Mantendo o trabalho voluntário, não mediremos esforços para, a partir do dia 10 de 

dezembro de 2020, iniciarmos a campanha e, posteriormente, retomarmos o envio de livros 

pelos Correios, cabendo esclarecer que os lançamentos de 2020 também terão preços 

reduzidos, mas o envio dependerá do recebimento dos livros em Maceió até a data prevista 

(10/12/2020).  

 Considerando que nos encontramos ainda em tempos pandêmicos, as postagens de 

livros serão realizadas no período de oito (08) a doze (12) dias da data de envio do 

comprovante de pagamento por parte do(a) leitor(a). 

 É muito importante que o(a) leitor(a), ao realizar o pedido, envie o endereço 

completo, principalmente com número do CEP. Não podemos nos responsabilizar por livros 

não recebidos devido ao envio de endereço com erro. Havendo devolutiva por parte dos 

Correios, caberá ao(a) leitor(a) fazer pagamento de novo valor correspondente ao frete, para 

que procedamos com o reenvio do pedido. 

Passo a passo do pedido: 

1. Fazer a escolha do(s) livro(s) de interesse no Site do IL 

(https://www.institutolukacs.com.br/). 

2. Enviar a lista dos livros que deseja adquirir, junto com o nome, endereço e CEP 

completos para o E-mail (distribuicaositeil@gmail.com).  

3. O cálculo de custos dos livros e do frete será realizado e enviado ao(a) leitor(a), 

juntamente com os dados bancários para fazer o depósito, transferência ou DOC.  

4. Depois de realizado o pagamento, o(a) leitor(a) deve nos enviar a cópia ou foto do 

comprovante por e-mail. O depósito/transferência será confirmado e postagem dos 

livros nos Correios será realizada no prazo de 8 a 12 dias. 

5. Logo que os livros forem postados, será enviado o código de rastreamento. 

    
 A campanha de venda dos livros com valores reduzidos ocorrerá no período de 

10/12/2020 a 10/05/2021. Depois desse período, as obras publicadas pelo Instituto Lukács 



poderão ser adquiridas por meio do Coletivo Veredas (https://coletivoveredas.com/) ou 

baixadas em PDF no próprio site do IL, que será mantido por dois (2) anos a contar da data 

de encerramento de sua existência.  

Segue a listagem dos livros, com os preços reduzidos, da Campanha de venda para 

encerramento do IL. 

Avante!!!!      Comissão de venda pelo site – IL. 

 

CATÁLOGO DE LIVROS INSTITUTO LUKÁCS* 

CONHECIMENTO PARA EMANCIPAÇÃO HUMANA 
 

LANÇAMENTOS:  

1. A Destruição da Razão, Georg Lukács (Coleção Fundamentos) 
 

25,00  

2. Anuário Lukács 2020, Susana Jimenez e Norma Alcântara 

(Organizadoras) 
 4,00  

3. Por que não houve socialismo na experiência soviética? Rafael 

Albuquerque 
5,00  

COLEÇÃO FUNDAMENTOS:  

4. Conversando com Lukács, Georg Lukács  5,00  

5. Notas para uma ética - Versuche zu einer Ethik (Edição bilíngue), Georg 

Lukács 
 5,00  

6. Pensamento vivido, Georg Lukács  5,00  

7. Introdução a uma Estética Marxista, Georg Lukács  5,00  

8. Mitos da dominação masculina, uma coletânea de artigos sobre as 

mulheres numa perspectiva transcultural, Eleanor Leacock  
 5,00  

ANUÁRIOS:  

9. Anuário Lukács 2014, Gilmaísa Costa e Norma Alcântara (Organizadoras) 4,00 

10. Anuário Lukács 2015, Miguel Vedda, Gilmaísa Costa e Norma Alcântara 

(Organizadores) 
4,00 

11. Anuário Lukács 2016, Miguel Vedda, Gilmaísa Costa e Norma Alcântara 

(Organizadores) 
4,00 

12. Anuário Lukács 2017, Miguel Vedda, Gilmaísa Costa e Norma Alcântara 

(Organizadores) 
4,00 

13. Anuário Lukács 2018, Susana Jimenez e Norma Alcântara 

(Organizadoras) 
4,00 

14. Anuário Lukács 2019, Susana Jimenez e Norma Alcântara 

(Organizadoras) 
4,00 

 

https://coletivoveredas.com/


 

LIVROS RAROS COM POUCAS UNIDADES DISPONÍVEIS:  

15. Cadê os operários? Sergio Lessa 4,00 

16. Capital e trabalho na formação econômica do Brasil, Artur Bispo  8,00 

17. Estética e ética na perspectiva materialista, Artur Bispo 

 
5,00 

18. Mundo dos homens, Sergio Lessa 6,50 

19. O revolucionário e o estudo, Sergio Lessa 4,50 

20. Proletariado e sujeito revolucionário, Sergio Lessa e Ivo Tonet 5,00 

21. Serviço social e trabalho, Sergio Lessa 3,50 

22. Trabalho, educação e formação humana, Edna Bertoldo, Luciano Accioly 

e Susana Jimenez. 
7,00 

23. Trabalho e Educação no Brasil, Edna Bertoldo 6,50 

24. Trabalho e tempo de trabalho na perspectiva marxista, Artur Bispo 6,00 

25. A impossibilidade da universalização da educação, Talvanes Eugênio 

Maceno 
6,00 

26. A necessidade da educação física na escola, Rosângela Mello 6,00 

27. A particularidade estética em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Belmira 

Magalhães 
5,00 

28. A particularidade na estética de Lukács, Deribaldo Santos 5,00 

29. A política em Marx, Bruno Gonçalves da Paixão 7,00 

30. Capital e educação escolar na obra de Dermeval Saviani - apontamentos 

críticos, Ademir Quintilio Lazarini 
11,00 

31. Educação e reprodução social: a perspectiva da crítica marxista, Talvanes 

Eugênio Maceno 

6,00 

 

  



32. Educação para o trabalho no capitalismo: o Projovem como negação da 

formação humana, Maria Gorete Rodrigues Amorim 
7,50 

33. Estética e crítica literária: reflexões acerca do pensamento estético em 

Lukács e Marx, Andréa Pereira Moraes, Belmira Magalhães e Luciano 

Moreira 

7,00 

34. Estética em Lukács: a criação de um mundo para chamar de seu, 

Deribaldo S6ntos 
11,00 

35. Indivíduo e sociedade: sobre a teoria da personalidade em Georg Lukács, 

Gilmaísa Macedo da Costa 
6,00 

36. “Livro” didático - e a simplificação e a vulgarização do conhecimento, 

Maria Lúcia Paniago 
4,50 

37. Marx e a divisão do trabalho no capitalismo, Liana Barradas 6,00 

38. Marx, Meszáros e o Estado, Edivânia Melo, Maria Cristina Soares 

Paniago e Mariana Alves de Andrade 
4,50 

39. Mészáros e a critica à experiência soviética, Maria Cristina Soares 

Paniago (Organizadora) 
10,00 

40. Mészáros e a crítica ao reformismo da social-democracia ocidental, 

Edvânia Melo 
7,00 

41. Mészáros e a incontrolabilidade do capital, Maria Cristina Soares 

Paniago 
5,50 

42. O Significado da vida no sistema do capital, Luciano Accioly Lemos 

Moreira 
5,50 

43. Sobre el Socialismo, Ivo Tonet (em espanhol) 4,00 

44. Sobre o Socialismo, Ivo Tonet 3,50 

45. Uma "nova questão social"? Raízes materiais e humano-sociais do 

pauperismo „de ontem e hoje‟, Edlene Pimentel 
6,00 

46. Universidade, ciência e violência de classe, Artur Bispo 6,00 

 

Não comprem nossas publicações com aqueles que querem obter lucro. O nosso Instituto 

não tem fins lucrativos e funciona com a contribuição de atividades voluntárias de todos 

os integrantes. Visitem nosso site e redes sociais, acessem nossas obras em PDF e 

conheçam estas ideias! 

*Outros 7 títulos não constantes nesse catálogo podem ser baixados gratuitamente em nosso site. 

www.institutolukacs.com.br @ildivulgação (instagram) @institutolukacs (facebook) 

 

 

http://www.institutolukacs.com.br/

