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Atividade de Geografia
*As atividades devem ser registradas no caderno de Geografia*
Tema: Socialismo
É um sistema político e econômico que tem como objetivo principal a igualdade e cuja
constituição foi entre o fim do século XVIII e a primeira parte do século XIX. O primeiro país a
adotar esse regime em larga escala foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),
em 1917. O sistema socialista é associado por muitos ao modelo marxista.
Dentre as principais características do socialismo, estão: Ocorre a distribuição
igualitária de renda e bens; o poder é centralizado no Estado; não há competição entre as
empresas, não há a busca pelo lucro; não há propriedade privada; não há divisão de classes e
há um único partido político, o Partido Comunista, sem a opção de ideologias diferentes,
ocorrendo a perseguição dos opositores.
Atualmente, podemos dizer que apenas alguns países ainda são socialistas, tais
como: Cuba, China, Coreia do Norte, Vietnã e Laos.
O capitalismo, o comunismo e o socialismo são doutrinas políticas que um governo usa
para administrar o país em diversas áreas. No mundo atual ocorre o predomínio do sistema
capitalista.
O socialismo, com a visão uma sociedade igualitária, sem distinção nas classes sociais e
com total controle pelo Estado, visa promover a socialização dos meios de produção e de
serviços como educação, saúde, habitação e segurança entre outros.
Já o capitalismo é o oposto, o objetivo principal é lucro e o acúmulo de bens, o que gera
um grande desequilíbrio socioeconômico a desigualdade social, isto é, a concentração do lucro
nas mãos de poucos.
É consenso entre a maior parte dos estudiosos que o socialismo enquanto sistema xe
governo ‘acabou’ em 1991, após o fim da União Soviética. Este país era o mais forte nesse
modelo e apoiava econômica e militarmente a maior parte dos países socialistas do mundo.
Por isso, quando ele se fragmentou o modelo tornou-se quase inexistente, os poucos
países que ainda se dizem socialistas estão muito diferentes em sua essência.
Fonte: Adaptado de https://www.educacaoetransformacao.com.br/socialismo/, 20/08/2020.
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Questões
1 – Cite 3 características do socialismo. Qual é a principal característica delas?

2 – Quais são as funções do Estado com relação a manutenção da sociedade em um país
socialista?

3 – Quando e por que acabou o socialismo?

4 – Após a leitura desse texto e a partir dos seus conhecimentos, por que não é correto
dizer que o Brasil é socialista? Justifique a sua resposta.

