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DAVID HARVEY: PARA ALÉM DE UMA  

GEOGRAFIA DO CAPITAL

Resumo

Em Os limites do capital, David Harvey atualiza e interpreta 

a obra de Karl Marx por meio de uma espécie de reconsti-

tuição da “crítica da economia política”. Suas intervenções 

em diversos debates políticos e teóricos posteriores foram 

muitas vezes municiadas por esse trabalho. Sua participa-

ção na querela sobre o pós-modernismo, dialogando com 

Jürgen Habermas e Fredric Jameson, rendeu-lhe um reco-

nhecimento público que não cessou de crescer desde então. 

Pouco mais de uma década após a publicação de Condição 

pós-moderna, Harvey reformulou seu diagnóstico do pre-

sente histórico. Em O novo imperialismo debruça-se sobre a 

nova ordem engendrada pela reação do Estado norte-ame-

ricano aos atentados de 11 de setembro de 2001. Para qua-

lificar o debate, procurou reestabelecer as determinações 

conceituais e históricas da teoria marxista do imperialismo.

DAVID HARVEY: BEYOND A  

GEOGRAPHY OF THE CAPITAL

Abstract

In Limits to capital, David Harvey updates and interprets 

the work of Karl Marx through a type of reconstitution of 

the criticism of political economy. His later interventions 

in a series of political and theoretical debates were often 

fed by this work. His participation in the dispute about the 

post-modernity in conversation with Jürgen Habermas and 

Fredric Jameson gave him growing public acknowledge-

ment since then. About a decade after his publication of 

The condition of post-modernity, Harvey reshaped his diag-

nose of the historical present. In The new imperialism, he 

focuses on the new order postulated by the North-Ameri-

can State’s reaction to the attacks of September 11th of 

2001. To qualify the debate, he made an effort to reestab-

lish the conceptual and the historical determinations of 

the Marxist theory of the Imperialism.

Palavras-chave

David Harvey; 

Pós-modernismo; 

Imperialismo; 

Marxismo contemporâneo; 

Teoria marxista.

Keywords

David Harvey;

Post-modernity;

Imperialism; 

Contemporary Marxism; 

Marxist theory. 


