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Conteúdo – Guerra Fria : Capitalismo e Socialismo  

O sistema socialista 

 Pode ser definida como um modo de produção (sistema de organização política e econômica de uma sociedade) que 

propõe a construção de uma sociedade sem classes e sem desigualdades.  

 O socialismo defende que entre todos que vivem e um local devem estar em pé de igualdade em riquezas, trabalho e 

distribuição de propriedades as mesmas seriam coletivizadas. 

 Defende também o controle da produção pelo estado.  

 O socialismo é totalmente contra a exploração da mão de obra do trabalhador.  

 O socialismo defende a extinção da propriedade privada: o Estado passa a ter o total controle da produção, com o 

compromisso de garantir à população a distribuição justa de bens e serviço, como saúde, educação, habitação etc. 

As características do socialismo 

 Estatização. As terras e os meios de produção devem pertencer ao Estado, que também define o salário dos 

trabalhadores.  

 Economia planificada. As atividades econômicas devem seguir uma planificação idealizada e executada pelo Estado, 

que decide o que e como produzir, para atender as necessidades de bens e serviços de cada indivíduo. 

Pleno emprego. Para executar suas várias funções e diminuir as desigualdades sociais, o Estado cria um imenso quadro 

de funcionários, garantindo emprego a todos. O pleno emprego favoreceu o surgimento de uma enorme burocracia nos 

países socialistas.  

 Relação social. O objetivo era eliminar as diferenças sociais, mas o que se viu nos países socialistas foi a obtenção de 

privilégios pelos dirigentes do Estado. 

A experiência russa 

 A Rússia foi o primeiro país a adotar o socialismo como sistema socioeconômico, em 1917.  

 Em 1922, formou-se a URSS, constituída por quinze repúblicas socialistas, cujo poder central estava concentrado em 

Moscou, na Rússia.  

 Após a Segunda Guerra Mundial, outros países, principalmente do leste da Europa, foram incorporados à URSS.  

 Os países que adotaram o sistema apresentaram, durante décadas, indicadores sociais e econômicos semelhantes aos 

dos países capitalistas ricos, com destaque para as áreas de educação, saúde, transporte e comunicações. 

ATIVIDADES: 

 Leitura das páginas 530,531 e 532 da unidade 1 

Resolver os exercícios Em sala Exercício 3 e o Sintetizando a unidade Pagina 552 – Transcrever e responder nessa folha 


