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Marxismo, que raio é isso? 
Marxismo surge a partir das seguintes proposições: 
[1] O ser humano precisa de trabalhar a natureza para satisfazer as suas necessidades              
(Para o ser humano se alimentar, ele precisa de semear). 
[2] O ser humano desenvolve as suas ideias a partir de experiências pessoais (Uma pessoa               
simpatiza melhor com quem sofre, quando ela mesma já sofreu.) 
[3] As coisas são feitas de várias partes internas. (Um carro só se move porque as                
diferentes partes internas funcionam de certa maneira, o motor transforma energia elétrica e             
química em mecânica e a energia mecânica faz as rodas rodar) 
[4] Uma alteração quantitativa leva a uma mudança qualitativa (Uma alteração na nossa             
idade [alteração quantitativa], leva a uma mudança no nosso desenvolvimento, como por            
exemplo de adolescente para adulto [alteração qualitativa]). 
[5] O movimento das coisas resultam de conflitos e contrários (A guerra é constituída de               
vitórias e derrotas, um vitorioso não pode existir sem um derrotado). 
 
Estas cinco ideias dão-nos o necessário para avançar com a teoria marxista, estas cinco              
são derivadas de duas correntes filosóficas, o materialismo [1,2] e a dialética [3,4,5]. 
A partir da proposição [1] podemos concluir que a sociedade tem duas forças contraditórias              
[5], a produção e o consumo, esta sociedade que para consumir precisa de produzir, a partir                
da distinção entre a produção e o consumo derivamos dois conceitos importantes força de              
produção (relacionada com o poder de produção da sociedade, associada com           
infraestruturas, máquinas, inovações e métodos de trabalho que aumentam a produtividade)           
e relações de produção (Como os indivíduos se relacionam com o que é produzido e o                
que produz, por exemplo, na era feudal, os feudais possuíam os castelos, os campos e as                
aldeias e ficavam com a totalidade da produção dos campos, enquanto os servos serviam              
os feudais e em troca receberiam a sua proteção), se juntarmos estas duas partes dá-nos o                
que os marxistas chamam de modo de produção. 
A partir da análise do modo de produção juntamente com o materialismo e a dialética,               
conseguimos entrar na teoria do materialismo histórico. O materialismo histórico pretende           
responder à questão, porque mudanças do modo de produção acontecem (i.e porque a             
revolução francesa aconteceu nos finais do sec XVIII), a resposta que se dá é usando a                
proposição [4], a força de produção pode ser medido quantitativamente (por exemplo            
quanto um trabalhador produz numa só hora), enquanto as relações de produção podem             
ser descritas qualitativamente (i.e. Escravismo, Feudalismo, Capitalismo e Socialismo),         
sendo assim uma mudança quantitativa no modo de produção levará eventualmente a uma             
mudança qualitativa nas relações de produção, sendo assim o modo de produção            
mudar-se-á qualitativamente. Porém a mudança no modo de produção não é simples e             
direta, derivado do modo de produção, as relações de produção criam classes, as classes,              
sendo assim, são definidas pela relação que o indivíduo tem com o modo de produção, no                
modo mais simplista as classes podem ser reduzidas em duas, quem beneficia do modo de               
produção, opressores (aqueles em que o seu interesse material é de continuar o modo de               
produção) e aqueles que não beneficiam do modo de produção, oprimidos (aqueles em             
que o seu interesse material é de mudar o modo de produção), quando as forças de                
produção atingem um determinado valor o modo de produção começa a dar problemas (tal              



como quando aumentamos a temperatura da água até uma certa temperatura, a água             
começa a borbulhar), sendo assim as diferenças entre os opressores e oprimidos se             
intensificam duma maneira em que os oprimidos se revoltam contra os opressores, sendo             
assim a história é o progresso de uma longa luta de classes, (i.e. A revolução liberal                
aconteceu após as inovações na agricultura que possibilitou ao excedente produzido pelos            
servos, o que lhes permitiu comprar as suas propriedades, aumentando o número de             
habitantes nas burgos [nas cidades] onde se iria fomentar uma classe de mercadores e              
industriais [burguesia], esta com interesses materiais contrários aos feudais, burguesia tinha           
interesse em expandir os mercados livres, desregulação e na propriedade privada,           
enquanto os feudais tinham interesses em manter as relações feudais, impostos e            
regulações e manter a propriedade feudal, estas contradições intensificaram-se até ao           
ponto de revolução, onde a burguesia se revoltou contra os feudais, construindo as atuais              
repúblicas liberais e o atual modo de produção capitalista). 
 
Muito bem, isto foi para o geral, mas de que maneira se representa no atual? Hoje vivemos                 
no capitalismo, este modo de produção se expandiu a todos os cantos do mundo, este pode                
ser definido desta maneira, a livre circulação de commodities, bem o que é uma              
commodity? A commodity tem duas características importantes o seu valor de uso e o seu               
valor de troca, o valor de uso é uma característica qualitativa, é o valor que esta tem para                  
satisfazer uma necessidade, este valor é só conseguido a partir do trabalho, sendo assim o               
trabalho é que cria valor, o valor de troca é uma característica quantitativa, é o preço por                 
assim dizer, é importante esclarecer que o preço é simplesmente uma representação            
monetária do valor da commodity, como muitos estudos, que deixarei anexados aqui,            
mostram-nos que existe evidências desta relação. Agora que esclarecemos o que é uma             
commodity, falemos agora do modo de produção do capitalismo, este modo de produção é              
caracterizado por duas forças, Trabalho e Capital, no capitalismo, o trabalho é uma             
commodity, mesmo sendo o trabalho a fonte do valor, o trabalho pode ser vendido e               
comprado, a representação monetária do mesmo é chamada de salário, o dinheiro que             
recebes por x horas de trabalho, o capital é o ato de comprar para vender, melhor entendido                 
quando se denomina de lucro, no modo de produção capitalista há a compra de capital               
inicial (trabalho, meios de produção [O que é usado pelo trabalho para a produção, i.e.               
máquinas, instrumentos, ferramentas…]) (M-Ci [M - dinheiro, Ci - Capital Inicial]), existe            
então depois a produção (...P…) que resulta na alteração do capital, com um acréscimo de               
valor, depois existe a venda do capital final (Cf - M’ [Cf -Capital final, M’ - Dinheiro final,                  
sendo que a diferença entre M’ e M [M’ - M] daria o lucro), a extensão da fórmula, M - Ci                     
...P… Cf - M’ (Explicação em vídeo aqui), como podemos ver o capital recebe um acréscimo                
no seu valor porque foi necessário alguém trabalhar nele, sendo assim, de maneira a existir               
lucro, é necessário que o trabalho não seja na sua totalidade pago, por exemplo, aqui em                
Portugal, o salário médio é de 970,4€ porém os trabalhadores portugueses em média             
produzem 3680€ por mês, sendo assim por mês existe um excedente de 2709.6€ de lucros.               
Esta contradição entre o trabalho e o capital cria a relação trabalhador (aquele que              
trabalha) e capitalista (aquele que compra o trabalho e os meios de produção) esta relação               
se intensificou, principalmente após as revoluções industriais, onde uma época de           
inovações e de automatização levou à deterioração da vida dos trabalhadores mais            
precários, o que resulta na intensificação das classes, a classe do proletariado (aquele             
que não beneficia de maneira alguma do capital, aquele que nada possui e vê-se reduzido a                

https://www.youtube.com/watch?v=xzqm9QHls60&t=199s
https://www.pordata.pt/Portugal/Sal%C3%A1rio+m%C3%A9dio+mensal+dos+trabalhadores+por+conta+de+outrem+remunera%C3%A7%C3%A3o+base+e+ganho-857
https://www.pordata.pt/Europa/Produtividade+do+trabalho+por+hora+trabalhada+(Euro)-3019


sobreviver com a venda do seu trabalho) e a classe da burguesia (aquela que beneficia do                
capital, aquela que tudo possui e se sustém com a compra do trabalho), na base da                
tendência para a queda do capitalismo está a competição, a competição dos mercados leva              
a duas coisas, redução de preços e à automatização, porém esta ação é um tiro no pé à                  
burguesia, pois esta ação leva à redução da percentagem do lucro, também esta tendência              
leva a crises cíclicas, pelo facto de que a redução dos salários e o aumento da produção,                 
criando uma crise de sobreprodução (demasiada oferta para limitada procura, produzir a            
mais do que se consume) .... Sendo assim, o capitalismo está se auto-destruindo. 
 
Sendo assim, agora o que vem a seguir do capitalismo? Bem a isso chama-se socialismo,               
mas o que é socialismo? Para isso teremos analisar a classe do proletariado, vai ser esta                
que se vai revoltar, a partir da proposição [2], conseguimos determinar que o ser humano               
desenvolve as suas ideias através das suas experiências, então o ser humano desenvolve             
os seus ideais de como a economia e o poder deveria ser distribuído através da maneira em                 
que este se relaciona com o modo de produção, a Burguesia por exemplo, formulou a sua                
ideia de propriedade privada dos meios de produção num certo contexto material, onde esta              
conceção fazia sentido e era benéfica para ela, porém esta ideia, como já visto              
anteriormente, contrariava a ideia de propriedade divinal feudal. Sendo assim com o            
surgimento da classe do proletariado surge também concepções novas, a principal é a             
abolição da propriedade privada dos meios de produção, consequentemente terminar de           
vez a relação entre capital e trabalho, empregador e empregado, proletário e burguês. 
 
Esta foi uma explicação muito breve do que é o Marxismo e o Socialismo Científico, para                
continuação de leitura deixo aqui alguns livros de grande importância:  
Manifesto Comunista - Karl Marx e Friedrich Engels (Resumo em vídeo, recomendo antes             
da leitura) 
Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico - Friederich Engels 
Princípios Básicos do Comunismo - Friedrich Engels 
O Estado e a Revolução - Vladimir Ilitch Lenine 
O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo - Vladimir Ilitch Lenine 
Reforma ou Revolução - Rosa Luxemburgo 
Capital - Karl Marx  

https://www.youtube.com/watch?v=EKdQB58g89M
https://www.youtube.com/watch?v=-e8rt8RGjCM&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=6P97r9Ci5Kg&t=1120s
https://www.marxists.org/portugues/marx/1848/ManifestoDoPartidoComunista/index.htm
https://www.youtube.com/watch?v=FRQeZe2makI&t=3s
https://www.marxists.org/portugues/marx/1880/socialismo/index.htm
https://www.marxists.org/portugues/marx/1847/11/principios.htm
https://www.marxists.org/portugues/lenin/1917/08/estadoerevolucao/index.htm
https://www.marxists.org/portugues/lenin/1916/imperialismo/index.htm
https://www.marxists.org/portugues/luxemburgo/1900/ref_rev/index.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/


Sobre a LTV (Labour Theory of value): 
Paul Cockshott along with other economists such as Allen Katrell and Michelson have             
published several papers proving a correlation between labour input and market prices            
confirming the Core assumption of the Labour theory of value as have countless of others               
reputable sources. Paul Cockshott even presents some of this data in this video (              
https://youtu.be/emnYMfjYh1Q ).  
 
Studies examining the Labour theory of value began to arise in the 80's and even initially                
showed very positive results, some of the most notable included shaik's paper in 1984              
(https://www.academia.edu/2733055/The_transformation_from_Marx_to_Sraffa) , Petrov's   
paper in 1987 (https://www.jstor.org/stable/23597084) and ochoa paper in 1989 all of which            
examined the correlation between labour and prices With input output charts for different             
Times and economies etc, all of which offered results which strongly vindicated the Labour              
theory of value, similarly Zakaria in 2004 examined the correlation between labour output in              
price on sweden, and what he found is that the two are closely correlated, validating the                
assumptions of the labour theory of value. A study by the same author Zecharia in 2006 (                 
https://www.researchgate.net/publication/228972851_Labour_value_and_equalisation_of_pr
ofit_rate_A_multi-country_study) examining the same question more broadly attempted to         
investigate the empirical strength of the labour theory of value through looking at the              
correlation between labour, value, cost of Production and market value by examining            
statistics from 18 countries, the study concludes that the results are broadly consistent with              
labour value and Production prices and industry outputs are highly correlated with its Market              
price. 
 
Another study released in the Cambridge journal of economics conducted by lefteris            
Tsoulfidis in 2002   
(https://www.researchgate.net/publication/5208333_Values_prices_of_production_and_mark
et_prices_Some_more_evidence_from_the_Greek_economy) founded that labour is a      
consistently Extremely good predictor of market prices. 
 
Another paper by cockshott alongside with Cottrell in 1997         
(https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fusers.wfu.edu%2Fcottrell%2Feea9
7.pdf&v=uCRyAPbvx04&redir_token=WtILrEG0iDuZPldELR_A8QXy2bV8MTU5Mzc5MzIxN
kAxNTkzNzA2ODE2&event=video_description) over viewing the scientific literature and       
giving a summary of the status of the labour theory of value as a scientific theory concluded                 
that it is a valid theory and is consistent with the available data. 
 
Moreover a study published by the european central bank in 2019           
(https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=j0lGTbbdhNR127q
3Wv4T86zy2EB8MTU5Mzc5NDAzNEAxNTkzNzA3NjM0&q=https%3A%2F%2Fwww.ecb.eu
ropa.eu%2Fpub%2Fpdf%2Fscpwps%2Fecb.wp2235%7E69b97077ff.en.pdf%3F009053b84
4d37ed70769cc85971cf81c&html_redirect=1) confirmed that there is a correlation between        
labour cost and price inflation in Four major economies (those being Germany, France, Italy              
and Spain) . 

https://youtu.be/emnYMfjYh1Q
https://www.academia.edu/2733055/The_transformation_from_Marx_to_Sraffa
https://www.jstor.org/stable/23597084
https://www.researchgate.net/publication/228972851_Labour_value_and_equalisation_of_profit_rate_A_multi-country_study
https://www.researchgate.net/publication/228972851_Labour_value_and_equalisation_of_profit_rate_A_multi-country_study
https://www.researchgate.net/publication/5208333_Values_prices_of_production_and_market_prices_Some_more_evidence_from_the_Greek_economy
https://www.researchgate.net/publication/5208333_Values_prices_of_production_and_market_prices_Some_more_evidence_from_the_Greek_economy
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fusers.wfu.edu%2Fcottrell%2Feea97.pdf&v=uCRyAPbvx04&redir_token=WtILrEG0iDuZPldELR_A8QXy2bV8MTU5Mzc5MzIxNkAxNTkzNzA2ODE2&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fusers.wfu.edu%2Fcottrell%2Feea97.pdf&v=uCRyAPbvx04&redir_token=WtILrEG0iDuZPldELR_A8QXy2bV8MTU5Mzc5MzIxNkAxNTkzNzA2ODE2&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fusers.wfu.edu%2Fcottrell%2Feea97.pdf&v=uCRyAPbvx04&redir_token=WtILrEG0iDuZPldELR_A8QXy2bV8MTU5Mzc5MzIxNkAxNTkzNzA2ODE2&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=j0lGTbbdhNR127q3Wv4T86zy2EB8MTU5Mzc5NDAzNEAxNTkzNzA3NjM0&q=https%3A%2F%2Fwww.ecb.europa.eu%2Fpub%2Fpdf%2Fscpwps%2Fecb.wp2235%7E69b97077ff.en.pdf%3F009053b844d37ed70769cc85971cf81c&html_redirect=1
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=j0lGTbbdhNR127q3Wv4T86zy2EB8MTU5Mzc5NDAzNEAxNTkzNzA3NjM0&q=https%3A%2F%2Fwww.ecb.europa.eu%2Fpub%2Fpdf%2Fscpwps%2Fecb.wp2235%7E69b97077ff.en.pdf%3F009053b844d37ed70769cc85971cf81c&html_redirect=1
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=j0lGTbbdhNR127q3Wv4T86zy2EB8MTU5Mzc5NDAzNEAxNTkzNzA3NjM0&q=https%3A%2F%2Fwww.ecb.europa.eu%2Fpub%2Fpdf%2Fscpwps%2Fecb.wp2235%7E69b97077ff.en.pdf%3F009053b844d37ed70769cc85971cf81c&html_redirect=1
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=j0lGTbbdhNR127q3Wv4T86zy2EB8MTU5Mzc5NDAzNEAxNTkzNzA3NjM0&q=https%3A%2F%2Fwww.ecb.europa.eu%2Fpub%2Fpdf%2Fscpwps%2Fecb.wp2235%7E69b97077ff.en.pdf%3F009053b844d37ed70769cc85971cf81c&html_redirect=1


 
So what we can see is that the Labour theory of value can be empirically observed and                 
factually vindicated through a variety of different methodologies, by a variety of different             
papers In a variety of different economies, in a variety of time periods etc. The data                
regarding the validity of the labour theory of value is incredibly consistently positive. 
 

Sobre LTRPF (Law of the Tendency of the Rate of Profit to Fall):  
 
Kapitalism 101's video on the falling rate of profit: https://youtu.be/9oXEgH4HzYk 
 https://youtu.be/x7RjbEq_yxU 
Maito's The downward trend in the rate of profit since XIX: century            
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2014/04/maito-esteban-the-historical-transienc
e-of-capital-the-downward-tren-in-the-rate-of-profit-since-xix-century.pdf 
Deepankar Basu, Is There a Tendency for the Rate of Profit to Fall? 
Econometric Evidence for the U.S. Economy, 
1948-2007: 
https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.youtube.com/&https
redir=1&article=1098&context=econ_workingpaper 
Micheal Robert's blog: https://thenextrecession.wordpress.com 
Capital III: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ 
  

https://youtu.be/9oXEgH4HzYk
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https://thenextrecession.files.wordpress.com/2014/04/maito-esteban-the-historical-transience-of-capital-the-downward-tren-in-the-rate-of-profit-since-xix-century.pdf
https://thenextrecession.files.wordpress.com/2014/04/maito-esteban-the-historical-transience-of-capital-the-downward-tren-in-the-rate-of-profit-since-xix-century.pdf
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https://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.youtube.com/&httpsredir=1&article=1098&context=econ_workingpaper
https://thenextrecession.wordpress.com/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/

