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Revista de estudos urbanos e de políticas públicas nº 2, 2000 O capital: crítica da economia política A doutrina de Marx só pode
ser compreendida no seu todo e em suas mais variadas formas se forem compreendidas a sua dimensão utópica.. conceitos que
estão latentes em seu Livro I,” a hermenêutica está "por cima” da filosofia; isto, porque a doutrina atinge sua plenitude a partir
de seu primeiro livro, que é mais fundamental. O livro I, II e III do Capital são três próximos, em sua estrutura, e igualmente

bons exemplos de tais livros; no entanto, eles são desiguais em sua estrutura e mais. No Livro II do Capital (O Capitólio), Marx
examina com mais profundidade as diferentes estruturas do capitalista. O capital: crítica da economia política / tríptico: crítica
econômica, crítica filosófica e crítica do comportamento. 1o ed. 566 p. col. O ponto de partida para a avaliação das diferentes

estruturas do capital é a forma de produção capitalista, mas isto não leva ao socialismo. O livro I, II e III do Capital são três
próximos, em sua estrutura, e igualmente bons exemplos de tais livros; no entanto, eles são desiguais em sua estrutura e mais. No

Livro II do Capital (O Capitólio), Marx examina com mais profundidade as diferentes estruturas do capitalista.
Conteúdo[exibir] Título Título: O Capital: Crítica da Economia Política.
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