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Fevereiro: 

 

1) 1º – Cap. 1: A mercadoria, p. 113 a 146 

            Tema para debate: sujeito de direito 

 

2) 8 – Item 4, Cap. 1: o caráter fetichista da mercadoria e seu segredo, p. 146 a 158 

          Tema para debate: ideologia e direito 

 

3) 15 – Cap. 2: O processo de troca, p. 159 a 168 

            Tema para debate: o discurso sobre o custo jurídico do trabalho 

 

4) 22 – Cap. 3: O dinheiro ou a circulação de mercadorias, p. 169 a 219 

            Tema para debate: as metamorfoses do direito 

 

 

Março: 

 

5) 8 – Cap. 4: A transformação do dinheiro em capital, p. 223  a 251 

          Tema para debate: as contradições do direito 

 

6) 15 – Cap. 5: O processo de trabalho e o processo de valorização, p. 255 a 275 

            Tema para debate: a valorização jurídica do trabalho 

 

7) 22 – Cap. 6: Capital constante e capital variável, p. 277 a 288  

            Tema para debate: o caráter conservador do direito 

 

8) 29 – Cap. 7: A taxa do mais-valor, p. 289 a 304  

            Tema para debate: o caráter reprodutor do direito 

 

Abril: 

 

9) 5 – Cap. 8: A jornada de trabalho, p. 305 a 336 

           Tema para debate: o caráter ideológico da limitação da jornada de trabalho 

 

10) 19 – Cap. 8: A jornada de trabalho, p. 337 a 374 

              Tema para debate: o caráter emancipatório da limitação da jornada de trabalho 

 

11) 26 – Cap. 9: Taxa e massa do mais-valor, 375 a 383 

              Tema para debate: a ideologia do pequeno empreendedor 

 



Maio: 

 

12) 3 – Cap. 10: O conceito de mais-valor relativo, p. 387 a 396 

            Tema para debate: a precariedade jurídica como fator de produção 

 

13) 10 – Cap. 11: Cooperação, p. 397 a 410 

              Tema para debate: a ideologia do contrato individual do trabalho 

 

14) 17 – Cap. 12: Divisão do trabalho e manufatura, p. 411 a 443 

              Tema para debate: a ideologia da terceirização 

 

15) 24 – Cap. 13: Maquinaria e grande indústria, p. 445 a 490 

              Tema para debate: o direito como construção histórica 

 

16) 31 – Cap. 13: Maquinaria e grande indústria, p. 491 a 530 

              Tema para debate: a ideologia do avanço tecnológico 

 

Junho: 

 

17) 7 – Cap. 13: Maquinaria e grande indústria, p. 531 a 574 

             Tema para debate: direito de greve 

 

18) 21 – Seção V: A produção do mais-valor absoluto e relativo, p. 577 a 602 

              Tema para debate: estabilidade no emprego (justa causa) 

 

19) 28 – Seção VI: O salário, p. 605 a 635 

              Tema para debate: conceito e proteção jurídica do salário 

 

 

 


