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Socialismo 

 

 

No mundo, existem dois tipos de sistema político-econômico: o capitalismo e o socialismo. 
O sistema capitalista vigora desde o século XVIII. No entanto, no século XIX, o capitalismo não 
estava agradando aos trabalhadores europeus, em razão da condição de exploração em que 
viviam. Tal fato fez surgir no continente um sentimento de mudança. A classe proletária 
“enxergou” uma solução no socialismo, que figurava como um acervo de ideias que tinha como 
objetivo a implantação de um modelo de sociedade mais justa (na teoria), para extinguir a 
sociedade de classes, na qual os capitalistas exploram os trabalhadores. A insatisfação e o 
desejo de mudanças foram reforçados com as ideias de dois grandes pensadores alemães, Karl 
Marx e Friedrich Engels, que dispuseram de um conjunto de ideias necessárias para a 
instauração de uma sociedade plenamente socialista. Tais ideias surgiram após um rigoroso 
estudo sobre o capitalismo. As características centrais deste sistema incluem: 

➢ Propriedade coletiva/socializada dos meios de produção (porém propriedade particular 

dos bens de consumo) 

➢ Economia planificada e controlada pelo Estado (sem Lei da Oferta e da Procura) 

➢ Inexistência de classes sociais (na teoria) 

➢ O sistema bancário é totalmente estatal. Através dos bancos, o governo controla taxa de 

juros, tarifas bancárias, financiamentos e aplicação de recursos. 

➢ Presença de grande quantidade de empresas estatais, principalmente nos setores de 

infraestrutura. 

➢ Inexistência de concorrência, livre iniciativa e liberdade comercial (diminuindo a 

produtividade ?!) 

➢ Serviços públicos (educação, saúde, transportes, etc.) geridos pelo governo. 

➢ Ideal de inexistência de desigualdades sociais. Porém, em diversas experiências 

socialistas que ocorreram, algumas parcelas possuíam melhores condições de vida e 

privilégios. 

Economistas, políticos, sociólogos e historiadores adotaram diferentes perspectivas em suas 
análises do Socialismo e reconheceram várias formas dele na prática. Estas incluem: Socialismo 
Utópico, Socialismo científico, Anarquismo e Socialismo Cristão. Diferentes formas de 
Socialismo apresentam diferentes graus de intervenção na economia, organização política, 
incentivos governamentais e existência ou não de classes com melhores condições econômicas.  

Uma crítica recorrente ao Socialismo é a de que sempre existe uma classe privilegiada. 
Outros criticam a falta de bens de consumo, principalmente pela falha, a partir de meados dos 
anos 1960, do desafio de diversificação econômica (esse setor o planejamento estatal era 
altamente ineficiente quando comparado com a coordenação pelo mercado). O estatismo 
fracassou por essa razão; porque se revelou uma forma de organização econômica e social 
menos eficiente do que o Capitalismo. 

A China é oficialmente um país socialista com alta inserção no mercado Capitalista. 
Atualmente seu crescimento econômico (levando em consideração os últimos 20 anos) é o maior 
do mundo. As cadeias de produção de diversos artigos, passam pela China. 

 

 



 

Nos dias de hoje, os Estados/Países que conservam total ou parcialmente as características 
Socialistas seriam: República Moldava da Transnístria, República Popular da China, a República 
de Cuba, a República Democrática Popular da Coreia do Norte, a República Democrática Popular 
do Laos, e a República Socialista do Vietnã. 
  

Reflexão: 
Consulte fontes de informação e explique se é possível considerar a China como sendo um país Socialista 

ou Capitalista. 
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