
 

Lenin, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo 

Referência: LENIN, V.I. Imperialismo – Fase superior do capitalismo. São Paulo: Global, 1979. 

Temas: Imperialismo; Monopólio; Capital Financeiro; Capital Industrial; Truste; Parasitismo; Estado 

Rentista. 

Objetivo: 

(I) Dar síntese ao que o Imperialismo; 

(II) Confrontar a tese a que se chegou com as teses de marxistas e não marxistas; 

(III) Demostrar como que se configura a economia no Imperialismo; 

(IV) Estudar o Parasitismo como um aspecto essencial do Imperialismo; 

(V) Fazer a Crítica ao Imperialismo; 

(VI) Situar o lugar o Imperialismo na História; 

Recorte: A partir do século XX com as definições marxistas e não marxista acerca do Imperialismo. 

Tese: “O Imperialismo é o capitalismo chegado a uma fase de desenvolvimento onde se afirma a 

dominação dos monopólios e do capital financeiro, onde a exportação dos capitais adquiriu uma 

importância de primeiro plano, onde começou a partilha do mundo entre os trustes internacionais e 

onde se pôs termo à partilha de todo o território do globo, entre as maiores potências capitalistas”. 

Antítese (Kautsky): “O Imperialismo é um produto do Capitalismo industrial altamente evoluído. Ele 

consiste na tendência que tem cada nação para anexar ou submeter regiões agrárias sempre 

maiores, quaisquer que sejam os povos que as povoam”. 

Hipóteses: 

(I) O Imperialismo surgiu como desenvolvimento e seqüência direta das propriedades essenciais do 

capitalismo em geral; 

(II) O que é de característico do Imperialismo não é de modo algum o capital industrial mas 

justamente o capital financeiro; 

(III) A principal base econômica do Imperialismo é o monopólio; 

(IV) O Capital financeiro e os trustes reforçam as disparidades entre o rítimo de desenvolvimento dos 

diversos componentes da economia mundial; 

(V) A Ideologia imperialista penetra também na classe operária que não está separada das outras 

classes; 
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(VI) Será possível modificar, através de reformas, as bases do imperialismo?; 

(VII) Os monopólios resultaram da política colonial; 

I – Imperialismo, Fase Particular do Capitalismo ( Conversão da livre concorrência em Monopólio) 

“(...), mas nós vimos esta ultima [a livre concorrência] converter-se, sob os nossos olhos, em 

monopólios, criando nela a grande produção, eliminando dela a pequena, substituindo a grande por 

uma ainda maior, levando a concentração da produção e do capital a um ponto tal que fez surgir 

monopólios: os cartéis, os sindicatos patronais, os Trustes, e fundindo-se com eles, os capitais de 

uma dezena de bancos que reúnem bilhões. Ao mesmo tempo, os monopólios não eliminam a livre 

concorrência de que nasceram: eles existem acima, ao lado dela, implicando assim contradições, 

fricções, conflitos particularmente agudos e violentos. O monopólio constitui a passagem do 

capitalismo a um regime superior (p 87)”. 

“O que desde já se impõe salientar é que o imperialismo, compreendido no sentido indicado, 

representa inegavelmente uma fase particular do capitalismo. (p. 89)”. 

II – O imperialismo segundo Kautsky: 

“(...) por imperialismo é preciso não entender uma fase ou um degrau da economia, mas uma política 

determinada, mas precisamente a que ‘prefere’ o capital financeiro, e, precisando, que não poderá 

‘identificar’ o imperialismo com o ‘capitalismo contemporâneo’, que, se é necessário entender por 

imperialismo ‘todos os fenômenos do capitalismo contemporâneo - cartéis, protecionismo, 

supremacia dos financistas, política colonial – então a questão da necessidade do imperialismo para 

o capitalismo reduzir-se-á à ‘mais completa tautologia’, pois, então, ‘resulta por si que o 

imperialismo é uma necessidade vital para o capitalismo’, etc.( aspas no texto – p. 89)” 

“O novo imperialismo distingue-se do antigo, em primeiro lugar , porque substitui as tendências de 

um único Império em expansão pela teoria e prática de impérios rivais cada um dos quais 

orientando-se por idênticas aspirações no sentido da expansão política e do lucro comercial; em 

segundo lugar porque acentua a preponderância dos interesses financeiros , ou respeitantes aos 

investimentos de capitais, em relação aos interesses comerciais. ( Hobson -citado por Lênin no texto 

– p 91)” 

“(...) o imperialismo é o capitalismo contemporâneo; o desenvolvimento do capitalismo é inevitável e 

progressivo; logo é necessário nos curvarmos diante dele e glorifica-lo!” (p. 92). 

III – Parasitismo e a decomposição do Capitalismo: 

“(...) a principal base econômica do imperialista é o monopólio. Este monopólio é capitalista, isto é, 

nasceu do capitalismo, da produção mercantil, da concorrência, ele está em contradição permanente 
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e inevitável com estas condições gerais. Entretanto, como monopólio que é, gera inevitavelmente 

uma tendência para a estagnação e a decomposição. Na medida em que se estabelecem ainda que 

momentaneamente, preços de monopólio, isso fará desaparecer até certo ponto os estímulos do 

progresso técnico e, por conseqüência, de qualquer outro progresso, e então torna-se possível, no 

plano econômico, travar artificialmente o progresso técnico. (p. 98)” 

“O imperialismo é uma imensa acumulação de capital-dinheiro num pequeno numero de países... (p. 

99)”. 

“ A exportação de capitais, uma das bases econômicas essenciais do imperialismo aumenta também 

o alheamento total, perante a produção, da camada dos rentistas dá à totalidade do país, que vive da 

exploração do trabalho de alguns países e das colônias do ultramar, um cunho de parasitismo. ( p 

99)” 

VI - A Critica do Imperialismo: 

“Por um lado a dimensão gigantesca do capital financeiro, concentrando-se em poucas mãos e 

criando uma rede extraordinariamente vasta e apertada de vínculos e de relações, por intermédio da 

qual submete as seu poder a massa não apenas dos médios e pequenos mas até dos muito pequenos 

capitalistas e patrões, e, por outro lado, a luta aguda travada pela partilha do mundo e pela 

dominação dos outros países contra os outros agrupamentos nacionais financistas – tudo isso faz 

com que as classes possuidoras se passem em bloco para o campo do imperialismo. ( p 108)” 

“Dizem-nos que é preciso combater o imperialismo; que os Estados dominantes devem reconhecer 

os povos subjugados o direito à independência; que um tribunal internacional deve fiscalizar a 

execução dos tratados celebrados entre as grandes potências e os povos fracos. A Conferência não 

vai alem desses desejos inocentes. Não se descobre aí qualquer vestígio da compreensão desta 

verdade – a de que o imperialismo está indissoluvelmente ligado ao capitalismo na sua forma atual e 

que consequentemente (!!!), a luta direta contra o imperialismo carece de esperança a menos que 

não se limite tão só a combater certos excessos particularmente revoltantes.(citado por Lênin no 

texto – p. 109) 

“Opor a ultrapassada política da época do livre câmbio e da hostilidade contra o estado, escreve 

Hilferding, à política mais progressista do capitalismo, não constitui a tarefa do proletariado. A 

resposta do proletariado à política econômica do capital financeiro não pode ser o livre-câmbio, mas 

tão-só o socialismo, não é o restabelecimento da livre concorrência tornado ideal reacionário, que 

atualmente, pode servir de fim à política proletária , mas unicamente a abolição completa da 

concorrência pela supressão do capitalismo. (citado por Lênin no Texto – p 112)”. 

X-O Lugar do Imperialismo na História: 
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“Ninguém ignora como foram agravadas as contradições do capitalismo pelo capitalismo 

monopolista. Basta ter presente a subida de custo de vida e o despotismo dos cartéis. Este 

agravamento das contradições é a mais presente força motriz do período histórico de transição que 

se inaugurou com a vitória definitiva do capital financeiro mundial.”( p. 123). 

“(...)A produção não mais será dirigida por empresários isolados uns dos outros ignorando as 

necessidades econômicas humanas, mas sim por uma instituição social. A autoridade administrativa 

central capaz de, a partir de um ponto de vista elevado tomar em consideração o vasto domínio da 

economia social , irá regulamenta-la de uma maneira que seja útil ao conjunto da sociedade, 

colocará os meios de produção qualificadas e velará, nomeadamente, por uma constante harmonia 

entre a produção e o consumo. Há estabelecimentos que, entre suas tarefas, incluem uma certa 

organização da obra econômica: são os bancos...”(p. 127). 
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