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            REGIONALIZAÇÕES  MUNDIAIS : SOCIALISMO E CAPITALISMO 

Capitalismo: O capitalismo é um sistema econômico baseado nas trocas de bem por dinheiro e onde as algumas pessoas 
são donas das propriedades e dos meios de produção. É difícil precisar a origem no tempo e no espaço do capitalismo, 
pois este foi se desenvolvendo ao longo de séculos. No entanto, observamos sua gênese no século XVI quando a Europa 
Ocidental passava do Feudalismo para o Mercantilismo e a valorizar o dinheiro como principal meio de troca por serviços 
e produtos. O principal objetivo é o lucro 
Socialismo .:O Socialismo, por sua vez, tem origem no século XIX e metade  do século XIX, onde é caracterizado pela  
propriedade coletiva  dos meios de produção. Desta maneira, um grupo de intelectuais de diversas nacionalidades como 
Proudhon, Karl Marx ,Friedrich Engels, Saint-Simon, Robert Owen, idealizaram uma sociedade diferente da capitalista. Ali, 
a propriedade e os meios de produção estariam nas mãos do Estado ou pertenceria à coletividade.O principal objetivo é o 
bem estar social da população. Alguns países  que hoje mantém características  socialistas como  sistema econômico que 
coletivizam os meios de produção são: Cuba, China , Vietnã, Laos, Coréia do Norte , Moldava 

Abaixo listamos as principais divergências entre esses dois sistemas econômicos: 

Capitalismo Socialismo 

Os meios de produção pertencem aos investidores e 
capitalistas. 

Os meios de produção pertencem ao Estado. 

A produção visa ao lucro. 
A produção visa à satisfação das necessidades básicas da 
comunidade. 

Há concorrência e pressão para que se trabalhe sempre 
mais. 

A concorrência e a pressão para aumentar a produção são para 
mostrar que os países socialistas são eficientes. 

Existem classes sociais. As classes sociais são reduzidas até desaparecer. 

Há liberdade de religiosa. 
A religião é vista como um instrumento a mais do capitalismo e, 
muitas vezes, os praticantes são perseguidos. 

O mercado dita as prioridades econômicas da sociedade. O Estado planifica a economia em ciclos. 

O motor que move a sociedade é a acumulação de bens. 
O grande estímulo social seria a garantia de felicidade com o 
mínimo para sobreviver para todos, sem que nada falte. 

O livre-arbítrio e o individualismo consistem como pilar 
político. Desta maneira, o indivíduo participa das decisões 
políticas. 

O indivíduo deve levar em conta as necessidades da 
coletividade antes de tomar uma decisão como a escolha da 
profissão, por exemplo. 

RESPONDA: 

1) O que  é o capitalismo? Qual seu principal   objetivo? 
2) Quando surgiu o capitalismo?  
3) O) que é o socialismo? Qual o seu principal  objetivo? 
4) Quando surgiu o socialismo? 
5) Cite exemplos de países de sistema econômico   capitalista. 
6) Cite exemplos   de países de sistema econômico socialista. 
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