
100 anos: “O Imperialismo, fase superior do Capitalismo” de Lenin 

 

UNIÃO RECONSTRUÇÃO COMUNISTA   15 

 
APRESENTAÇÃO 

 
No início de 2017, completou-se o centenário da publicação de uma 

obra de importância sem precedentes, O Imperialismo, Fase Superior do Capi-
talismo, escrita na primavera de 1916 pelo fundador da III Internacional, o 
grande líder histórico da classe operária e dos povos oprimidos do mundo, o 
camarada Vladimir Ilitch Lenin.  

Do início de 1917 para cá, desde o lançamento deste trabalho significa-
tivo que educou dezenas de gerações de combatentes da Revolução em todo o 
mundo – da Califórnia a Xangai, de Niterói a Dien Bien Phu, de Petrogrado a 
Jakarta, de Bucareste a Luanda –, testemunhou-se um sem número de aconteci-
mentos de enorme relevo, entre crises, revoltas, revoluções, instabilidades polí-
ticas, epidemias de fome e doenças, lutas de libertação nacional, ascensão de 
governos socialistas ou democrático-populares e lutas memoráveis contra tenta-
tivas de revisão dos princípios do marxismo. Acontecimentos estes que, por sua 
vez, temperaram a classe operária e os povos do mundo no calor da luta de clas-
ses, na luta anti-imperialista, na luta antifeudal, na luta antifascista, na luta contra 
o capitalismo, demonstrando a cada nova luta, a cada nova crise, a completa exa-
tidão da ciência do marxismo e, particularmente, a infalibilidade de todas as teo-
rias desenvolvidas pelo grande Lenin no trabalho ao qual nos referimos.  

Lenin escreveu O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo quando 
se encontrava exilado em Zurique, na Suíça, escapando à perseguição burguesa 
que sofrera na Rússia pela reacionária dinastia do Czar Nicolau II. Embora este 
trabalho figure entre as mais importantes obras de toda a história de luta da hu-
manidade trabalhadora, é impressionante notar que foi escrito em um contexto 
em que Lenin carecia de materiais estatísticos em mãos para fundamentar ainda 
mais as constatações feitas no livro, dependendo em grande medida de conheci-
mentos obtidos em estudos prévios. Antes de iniciar o trabalho, Lenin consultou 
exaustivamente economistas de grande importância da época, como John Atkin 
Hobson e Rudolf Hilferding. Pior ainda, O Imperialismo teve que ser escrito – 
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como o próprio autor coloca no primeiro prefácio do livro – sob a bota da cen-
sura do czarismo, o que fez com que Lenin tivesse de se limitar a dissertar sobre 
a essência econômica do imperialismo, sem entrar de forma suficientemente 
profunda em aspectos políticos do sistema imperialista, estes que, para os comu-
nistas e revolucionários, são os que mais interessam para o prosseguimento e 
avanço da luta popular.  

Aproveitando-se de seu grande talento como conhecedor profundo das 
mais diferentes escolas da Economia Política, e particularmente da Economia Po-
lítica de Marx e Engels, de cujo estudo se ocupava desde fins do século XIX1, 
Lenin fez um balanço do desenvolvimento do capitalismo nos principais países 
capitalistas do mundo desde o lançamento de O Capital de Marx (isto é, desde 
as décadas de 50 e 60 do século XIX), e emprestou de Hobson e outros econo-
mistas o termo “imperialismo” para caracterizar a etapa pela qual o capitalismo 
atravessa desde o início do século XX. Lenin identifica em O Imperialismo os 
principais traços particulares que se manifestam nesta etapa do desenvolvimento 
capitalista a nível mundial2 e, a partir de tais observações, formula em outros tra-
balhos seus consistentes programas políticos para a organização e luta da classe 

                                                 
1. Muito embora, ao nosso ver, O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo seja a principal e mais impor-
tante obra escrita por Lenin durante seus vários anos de luta revolucionária, está longe de ser seu único traba-
lho que estuda e ilustra as leis gerais do desenvolvimento do capitalismo. Durante as décadas de 80 e 90 do 
século XIX, escreveu trabalhos econômicos de enorme importância, motivados pela necessidade de constru-
ção de um consistente programa político marxista para assentar as bases programáticas para a fundação de um 
partido operário combativo na Rússia. Lutando contra as concepções pequeno-burguesas dos populistas (na-
rodniks) russos – que eram, por sua vez, adversários do marxismo que consideravam o surgimento e desen-
volvimento da classe operária como uma “chaga histórica” –, Lenin escreveu obras dedicadas a desenvolver as 
teorias marxistas sobre o desenvolvimento do capitalismo e em polemizar com a Economia Política pequeno-
burguesa, como O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia – Formação do Mercado Interno para a 
Grande Indústria (1899) e Sobre o Problema dos Mercados (1896). Já no século XX, em 1915, Lenin também 
escreveu o importante documento Capitalismo e Agricultura nos Estados Unidos da América – Novos dados 
sobre as leis do desenvolvimento do capitalismo na agricultura. 
2. Os principais traços do imperialismo enumerados por Lenin são os seguintes: 1) O capitalismo monopolista 
substitui o capitalismo da livre concorrência, de forma que os monopólios se tornam dominantes em toda a 
produção social. As formas de organização industrial-financeiras que decorrem do capitalismo monopolista, 
isto é, os cartéis e os trustes, convertem-se nas bases fundamentais de toda a vida econômica; 2) na etapa 
imperialista, o capital bancário se une ao capital industrial, levando à formação da oligarquia financeira. Isto é, 
com o elevado grau de desenvolvimento do capitalismo, torna-se cada vez mais importante o papel dos ban-
cos, de maneira que os bancos, ao invés de cumprirem o modesto papel de intermediários de pagamentos, 
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operária e das massas trabalhadoras. Ao polemizar com oportunistas de direita, 
que negavam a possibilidade do triunfo em um país capitalista atrasado como a 
Rússia, Lenin formulou que – antes mesmo de escrever O Imperialismo, mas 
desde já defendendo as posições que viria a formular mais tarde neste trabalho 
–, na época do imperialismo, a revolução poderia vir a triunfar não nos países 
capitalistas mais desenvolvidos, que contivessem as forças produtivas mais de-
senvolvidas e o maior contingente numérico do proletariado, mas nos países que 
Lenin caracterizava como o elo fraco do sistema imperialista, que congregassem 
dentro de si as principais contradições do imperialismo, e que contivessem já, ao 
menos, um grau médio de desenvolvimento capitalista. A Rússia era precisa-
mente o elo fraco do imperialismo, que congregava em seu imenso território não 
apenas as contradições típicas do moderno imperialismo, como a contradição 
entre a burguesia e o proletariado, entre o imperialismo russo e as nações nativas 
oprimidas, mas também contradições típicas dos períodos medievais, como en-
tre camponeses pobres e senhores de terras. Também, neste país, desde fins do 
século XIX se desenvolvia a grande indústria capitalista, trazendo consigo simul-
taneamente o aumento da combatividade de sua classe operária3. A crise econô-

                                                 
servindo aos capitalistas industriais, passam ao contrário a colocar todo o conjunto da classe capitalista sob sua 
dominação através dos mais variados métodos. Sob o imperialismo, ao invés de os bancos lucrarem apenas 
através do fornecimento de empréstimos, estes passam a aplicar seus capitais acumulados também na indús-
tria e na agricultura. A união do capital bancário com o capital industrial se manifesta tanto no aumento da 
participação dos bancos na produção industrial e agrícola capitalistas, como no aumento da necessidade de 
os capitalistas aplicarem seus enormes capitais ociosos nos bancos; 3) a exportação de capitais, diferentemente 
da exportação de mercadorias, passa a assumir o papel fundamental na economia capitalista sob a etapa im-
perialista. Nos países imperialistas, numa etapa determinada do desenvolvimento capitalista, acumulou-se uma 
quantidade expressiva de excedentes de capitais, que não encontravam alocação lucrativa em qualquer ramo 
da economia doméstica destes países. Assim, tais capitais excedentes passaram a render fabulosos lucros ex-
portando-os para o exterior, particularmente para os países atrasados, em forma de construção de empresas 
industriais ou agrícolas nos solos destes países, da compra a preços aviltados de empresas ou terras, através da 
concessão de empréstimos, dentre outras formas; 4) na época do imperialismo, intensifica-se, ao mesmo 
tempo, a luta e a pugna entre os diferentes monopólios capitalistas não apenas pela venda de mercadorias 
(como ocorria na concorrência entre as diversas empresas capitalistas do período do capitalismo concorren-
cial), mas principalmente pela ocupação colonial de territórios visando a monopolização de fontes de matérias-
primas, mão-de-obra barata e em busca do controle monopolista do investimento de capitais. 
3. A obra História do Partido Comunista (bolchevique) da URSS enfatiza que, apesar do enorme atraso eco-
nômico que se batia sobre a Rússia nas vésperas da Revolução de Fevereiro de 1917, já nos anos 1910 a Rússia 
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mica sem precedentes que se abateu sobre o país como manifestação escanca-
rada das contradições do imperialismo durante a Primeira Guerra Mundial, so-
mada às formas altamente organizadas de luta da classe operária russa, dirigida 
pelo grande Partido Bolchevique, o Partido de Lenin, foram fundamentais para a 
vitória das massas trabalhadoras na Revolução de Outubro de 1917, que inaugu-
rou para os povos do mundo uma nova era de lutas de libertação. Lenin também 
formulou em outro trabalho seu, feito também em meio à primeira grande guerra 
imperialista mundial, Sobre a Palavra de Ordem nos Estados Unidos da Europa, 
de 1915, a tese segundo a qual, também na época do imperialismo, é completa-
mente possível e necessária a vitória do socialismo em um só país ou apenas em 
um punhado de países por separado. Onde quer que a classe operária fosse vi-
toriosa na luta para derrubar sua própria burguesia, poderia e deveria desenvol-
ver o socialismo em meio ao cerco de países capitalistas, por suas próprias forças, 
enquanto os países restantes permaneceriam “burgueses ou pré-burgueses”. Tal 
ensinamento foi essencial para a vitória da Revolução na Rússia e para o pro-
gresso na construção do socialismo. 

Lenin, ao estudar problemas econômicos ligados à entrada do capita-
lismo em sua etapa imperialista, constatou também corretamente que o imperi-
alismo é a antecâmara da revolução socialista, da derrocada final deste capita-
lismo moribundo e parasitário e a entrada da humanidade na era do comunismo, 
na era da nova sociedade sem exploradores nem explorados. A primeira grande 
guerra imperialista mundial, de fato, ao mesmo tempo em que escancarou a po-
dridão e o parasitismo desta etapa do capitalismo, também preparou terreno 
para o surgimento do primeiro Estado de ditadura do proletariado do mundo, a 
Rússia soviética, inaugurando o processo de crise geral do sistema capitalista4. A 

                                                 
havia atingido um nível médio de desenvolvimento do capitalismo. Ainda que de fato pesasse sobre a Rússia 
uma enorme defasagem industrial em comparação com países avançados como a França, Estados Unidos ou 
Alemanha, a indústria russa possuía como particularidade a enorme concentração de seu contingente da classe 
operária. No ano de 1908, quase 40% dos operários russos estavam empregados em grandes empresas (isto 
é, que empregavam mais de 100 operários), ao passo que nos EUA, na mesma época – não obstante o grau 
de desenvolvimento do capitalismo muito maior neste país que na Rússia –, o nível de concentração do pro-
letariado em grandes empresas atingia apenas 32%. 
4. Compreende-se o termo “crise geral do sistema capitalista” como uma crise que se manifesta não mais ape-
nas como uma das várias crises cíclicas e correntes do sistema capitalista, mas como uma crise que testemunha 
a preparação do terreno para o fim do capitalismo, para sua superação pela revolução proletária e o começo 
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Segunda Guerra Mundial, também uma grande guerra entre as potências impe-
rialistas – com a particularidade de haver sido também uma guerra de agressão 
orientada contra a União Soviética –, marcou, por sua vez, a saída do sistema 
capitalista mundial de não apenas um único país, como acontecera com a Rússia 
em 1917, mas pela saída de um terço da população mundial do sistema capita-
lista. Após a segunda grande guerra imperialista e nos anos imediatos que se se-
guiram, dezenas de países coloniais e dependentes do Leste Europeu e da Ásia5 
realizaram suas respectivas revoluções populares, iniciaram suas reformas demo-
cráticas internas para superar o atraso econômico herdado após anos de opres-
são imperialista, e seguiram no caminho do socialismo. Os próximos anos seriam 
também marcados pela intensificação das lutas de libertação nacionalistas e anti-
imperialistas nos países da África, do Oriente Médio, da América Latina e do Sul 
e Sudeste Asiáticos, com a entrada no ano de 1961 de um país latino-americano 
– Cuba –, no sistema socialista mundial, pela primeira vez na história. 

Há mais um sem número de acontecimentos políticos fundamentais du-
rante os séculos XX e XXI que confirmam a completa exatidão e vigência das 
teorias de Lenin sobre o imperialismo. Toda a trajetória pela qual passou a hu-
manidade cem anos após ser escrito O Imperialismo, Fase Superior do Capita-
lismo, confirma para os comunistas, revolucionários e democratas em geral, não 
apenas a necessidade urgente de se estudar e desenvolver ainda mais os princí-
pios das teorias de Lenin sobre o imperialismo, como de absorvermos todos os 
ensinamentos de tais teorias visando a reorganização do movimento comunista 
e anti-imperialista no Brasil e no mundo. Devemos comemorar o centenário 
desta obra de importância sem precedentes para a humanidade desenvolvendo 
defesas ainda mais contundentes dos princípios leninistas contra todos os seus 
adversários – os reacionários, revisionistas, reformistas, neoliberais e demais la-
caios do imperialismo –, e acelerando o avanço da Revolução proletária no Brasil 
e no mundo.  

                                                 
da construção do comunismo. A saída da Rússia do sistema capitalista marcou a primeira crise geral do sistema 
capitalista, já o fim da Segunda Guerra Mundial, que marcou a formação do sistema socialista mundial, marcou 
o início da segunda grande crise geral do sistema capitalista. 
5. Onze países passaram a integrar o campo internacional do socialismo após a vitória dos povos do mundo 
na Segunda Guerra Mundial: Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, Albânia, Iugoslávia, leste da Alemanha, 
Tchecoslováquia, China, norte da Coreia e Vietnã. 
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Ataques dos reacionários, oportunistas e revisionistas contra O 
Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo 

Muito embora os fatos confirmem radicalmente todas as previsões feitas 
por Lenin não apenas nesta centenária obra como em todas suas obras relacio-
nadas ao estudo do imperialismo, as teorias de Lenin seguem sendo ainda cons-
tantemente deturpadas por revisionistas e oportunistas, isto quando não são, em 
muitos casos, negadas abertamente. Desde o final da década de 1980, marcada 
pelo recrudescimento da contrarrevolução nos países do outrora Bloco socialista 
e também da ofensiva do imperialismo contra os povos, ideólogos do imperia-
lismo passaram a declarar o capitalismo como a etapa última e mais perfeita do 
desenvolvimento da humanidade, como o “Fim da História”, e atacaram a obra 
de Lenin como velharias que não mais teriam atualidade diante de um mundo 
dito “globalizado”, de “fronteiras integradas”, marcado pela “Era da Informação” 
e assim por diante. Os think tank da reação passaram a ditar a política econômica 
neoliberal sobre os países do Terceiro Mundo, embelezando a dominação impe-
rialista e taxando quaisquer formas de nacionalismo – por mais moderados que 
fossem – e políticas de independência e autodeterminação nacionais como de-
vaneios, diante da “competitividade dos mercados”. A partir do início da década 
de 1970, até mesmo economistas do alto escalão do Banco Mundial se esforça-
ram para sustentar a tese absurda da existência de uma “Nova Divisão Internaci-
onal do Trabalho” no mundo, onde países imperialistas tenderiam crescente-
mente a transferir suas plantas industriais para os países coloniais e semicoloni-
ais, industrializando-os, fazendo declinar crescentemente na economia mundial 
as trocas desiguais ao estilo colonial, onde os países subdesenvolvidos tendem a 
exportar produtos primários (isto é, matérias-primas, recursos naturais e a pro-
dução agrícola) e os países desenvolvidos a exportar produtos manufaturados, 
industrializados, tornando assim supostamente obsoletas as teorias leninistas se-
gundo as quais o imperialismo tenderia exatamente a entravar o desenvolvi-
mento do capitalismo nos países coloniais e dependentes e relegar a estes o 
mero papel de apêndices agrários dos países capitalistas desenvolvidos. As men-
tiras propagadas pelo imperialismo encontraram ressonância mesmo entre ou-
trora ditos “socialistas” e até mesmo “comunistas”, que até então se colocavam 
como árduos defensores dos princípios do leninismo. 
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Os absurdos proferidos pelos reacionários, oportunistas e revisionistas, 
como sempre, não tardaram em se mostrar como verdadeiras mentiras. No lugar 
de um “mundo sem fronteiras”, “integrado”, testemunhou-se nos anos de 1982 
e 1998 o início de crises econômicas mundiais que levaram ao aumento desme-
dido da pilhagem sobre os povos do Terceiro Mundo. Os países da Ásia, África e 
América Latina, já pobres, empobreceram-se ainda mais, e todo alarde sobre o 
“mundo globalizado” foi desnudado nada mais como a globalização da opressão 
imperialista, da escravidão assalariada e da fome sobre a imensa maior parte da 
humanidade trabalhadora. Chegamos ao século XXI, pois, com o seguinte qua-
dro: de acordo com dados bastante conservadores, o mundo possui atualmente 
cerca de 1 bilhão de pessoas desnutridas, ou 14,2% da humanidade com desnu-
trição; 2,7 bilhões de pessoas, ou mais de um terço da população mundial, vive 
com menos de 2 dólares por dia; 40% da população mundial não possui acesso 
a uma latrina sequer; a cada três segundos, uma pessoa morre de fome – na sua 
maioria, crianças com menos de cinco anos6; estima-se que, caso a situação da 
fome e da miséria no mundo continue de forma calamitosa como está, 70 mi-
lhões de crianças morrerão de desnutrição até 20307; os países imperialistas, mais 
desenvolvidos do mundo, controlam 99% das patentes ligadas ao desenvolvi-
mento industrial e tecnológico, das quais as grandes empresas transnacionais 
controlam 90%, demonstrando que o direito fundamental de bilhões de homens 
e mulheres ao desenvolvimento econômico e ao progresso social é usurpado 
pelas necessidades do lucro de um punhado de gigantescas empresas transnaci-
onais; mais de 2/3 do comércio exterior mundial é realizado somente entre os 
países capitalistas desenvolvidos, com o Terceiro Mundo, embora possuindo 
mais de 80% da população mundial, respondendo por apenas 1/3 do comércio 
exterior mundial; 85% das exportações mundiais de capitais se destinam apenas 
aos países capitalistas desenvolvidos.8 

Nos períodos antigos, medievais, é de grande conhecimento dos histo-
riadores e demais estudiosos a existência de crises de fome, epidemias, “pestes 
negras”, etc. que martirizavam povos inteiros em diversos continentes. Porém, é 

                                                 
6. Dados disponibilizados pela ONU – Organização das Nações Unidas. 
7. Estimativas feitas pela Unicef. 
8. Dados de A Bolsa ou a Vida – A dívida externa contra os povos do Terceiro Mundo, de Eric Toussaint. 
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razoável e completamente compreensível que a fome, epidemias e doenças fos-
sem um problema enorme para a humanidade em um contexto em que se pre-
dominava uma ignorância completa acerca de temas como higiene e saúde pú-
blicas, onde a medicina havia se desenvolvido ainda de forma medíocre, bem 
como em uma situação onde a produção industrial e agrícola se realizava a um 
nível técnico tão miserável e atrasado que tornava impossível produzir em tal 
medida que fosse possível a satisfação plena das necessidades dos povos como 
um todo. O que não é razoável, contudo, é termos testemunhado um mundo 
que nos últimos 300 anos progrediu em termos de desenvolvimento tecnológico 
mais rapidamente do que em milhões de anos de sua existência, sendo capaz 
atualmente de produzir em uma capacidade tal para alimentar e dar vida digna 
para seus 7 bilhões de habitantes, tendo feitos avanços consideráveis na medi-
cina, na indústria farmacêutica, na produtividade do trabalho como um todo, e 
ainda assim, mesmo com todos avanços, milhões de pessoas ainda sigam mor-
rendo de fome e doenças facilmente curáveis todos os anos, como se fossem 
moscas. É de igual desgosto constatar uma situação em que, apesar de adentrar-
mos a tão alardeada “Era da Informação e da Tecnologia”, da robótica e da ciber-
nética automatizando processos industriais e de administração inteiros, a imensa 
maioria dos países do mundo, onde vive a imensa maioria da humanidade, siga 
ainda sem sequer a menor capacidade de produzir por suas próprias forças até 
mesmo os bens de consumo mais básicos, exigidos pelas mais elementares ne-
cessidades humanas – para não falar na produção da tecnologia de ponta, tão 
indispensável ao desenvolvimento nos tempos atuais –, e tenham o destino de 
suas populações, bilhões de seres humanos, atrelado às flutuações do mercado 
internacional, este por sua vez determinado pela vontade de meia dúzia de mega-
especuladores multibilionários. 

Não é de hoje, contudo, que os oportunistas e revisionistas buscam de-
turpar e desacreditar, aberta ou veladamente, a teoria leninista do imperialismo. 
O outrora grande marxista Karl Kautsky, que às vésperas da eclosão da Primeira 
Guerra Mundial debandou para o campo do oportunismo e da conciliação com 
o inimigo, atacou à Lenin e às teorias leninistas sobre o imperialismo, buscando 
adaptar a interpretação do imperialismo aos interesses da burguesia e esvaziando 
o necessário conteúdo político de compreensão do imperialismo enquanto 
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etapa superior do capitalismo, dando a entender que o imperialismo seria espe-
cificamente uma mera política agressora dos Estados imperialistas, desligando o 
caráter agressor das potências imperialistas das características inerentes ao sis-
tema capitalista. Como consequência prática desta linha política oportunista de 
Kautsky, se dissolveu a II Internacional enquanto instrumento do proletariado 
combativo. Por outro lado, às vésperas do fim da Segunda Guerra Mundial, Earl 
Browder, outro notório revisionista e renegado do movimento comunista inter-
nacional, então secretário-geral do Communist Party USA (Partido Comunista 
dos EUA), buscou desacreditar as teorias leninistas sobre o imperialismo ao 
apontar falsamente que o imperialismo norte-americano seria um “imperialismo 
de novo tipo” e não agressor, que os imperialistas estadunidenses estariam dis-
postos a marchar lado a lado com o socialismo em nome da paz e do progresso 
mundial, razão pela qual, segundo este falso entendimento, os comunistas deve-
riam se opor a qualquer confronto com as forças do imperialismo e apaziguar a 
luta de classes. O desdobramento prático desta linha política igualmente oportu-
nista foi a dissolução do Partido Comunista dos EUA pela camarilha de Browder. 
Na França, o ataque às teorias de Lenin sobre o imperialismo por parte da direção 
revisionista do antigo Partido Comunista Francês, durante a década de 1950, não 
tiveram outra consequência senão o apoio aberto à guerra colonial empreendida 
pelo imperialismo francês contra a Argélia, com os parlamentares do partido re-
visionista aprovando de forma descarada medidas para dar mais poderes ao go-
verno francês em sua guerra de agressão. É de se observar, assim, que o ataque 
aberto ou velado (por meio da deturpação) à teoria leninista do imperialismo 
não tem outra consequência senão a capitulação, a degeneração política e a pas-
sagem para o lado do inimigo. Nos dias de hoje, partidos de países estrangeiros 
como o Partido Comunista da Grécia (KKE) também difundem por meio de seus 
veículos de informação confusões acerca da teoria do imperialismo de Lenin, ata-
cando-a por um viés oportunista de esquerda. Para desacreditá-la como um todo, 
o KKE tende a questionar um aspecto central da concepção leninista do imperi-
alismo, que é a política colonial e de opressão da imensa maioria da humanidade, 
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que habita os países coloniais e semicoloniais, por um punhado de países impe-
rialistas. Outros partidos próximos ao KKE também vêm espalhando confusões 
sobre este tema.9 

 
O significado político de se celebrar o centenário de O Imperi-

alismo, Fase Superior do Capitalismo 
A União Reconstrução Comunista busca, com a presente publicação es-

pecial, originada em sua revista de teoria política e cultura, dar sua contribuição 
na celebração do aniversário centenário desta transcendental obra e demarcar 
suas posições no seio do movimento popular brasileiro e mundial acerca de 
como compreender a essência política e econômica do imperialismo, bem como 
apoiarmo-nos nesta compreensão para levar a cabo a tarefa mais urgente do mo-
vimento popular brasileiro, que não é senão a reorganização do partido de van-
guarda da classe operária, o Partido Comunista, e a conclusão da Revolução de-
mocrático-nacional, que possui como núcleo básico a aliança operário-campo-
nesa dirigida pela classe operária. 

Este livro, o primeiro volume de uma nova coleção de publicações pro-
duzidas pela União Reconstrução Comunista, se origina da edição especial da 
Revista Nova Cultura, que foi o fruto do esforço coletivo dos militantes e amigos 
da URC. Chamamos todos os leitores e leitoras da Revista Nova Cultura e do site 
NOVACULTURA.info, bem como os amigos e simpatizantes de nossa organização 
a propagandear e difundir as ideias aqui expressas em seus respectivos locais de 
trabalho e estudo, entre as associações de bairros e moradores, nas associações 
de cultura, em todos os locais onde estejam as grandes massas trabalhadoras de 
operários e camponeses.  

 
Viva o centenário de O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo! 
Reforcemos ainda mais nossos esforços por reconstruir o Partido Co-

munista do Brasil e causar golpes contundentes ao imperialismo, algoz do povo 
brasileiro e dos povos do mundo! 
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9. Desenvolvemos a crítica às posições do KKE e a sua teoria da “pirâmide imperialista” na Nova Cultura #5. 


