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 Capitalismo e Socialismo foram dois sistemas econômicos que disputaram a 

hegemonia no mundo ao longo do século XX. 

 Neste texto, vamos focar principalmente nas diferenças entre os dois sistemas. 

 

▌CAPITALISMO   

 

 O Capitalismo é um sistema econômico baseado nas trocas de bem por di-

nheiro e onde as algumas pessoas são donas das propriedades e dos meios de produ-

ção. 

 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. 

 

▌SOCIALISMO   

 

 O Socialismo, por sua vez, tem origem no século XIX, como uma crítica ao 

sistema capitalista e especialmente na sociedade industrial que se desenvolvia. 

 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. 

 Alguns países tentaram implementar o socialismo como sistema econômico e 

coletivizaram os meios de produção como Cuba, União Soviética, China e Vietnã, após 

a Guerra do Vietnã. 
 

CAPITALISMO SOCIALISMO 

▪ Propriedade parcial ou total dos meios de 

produção, como fazendas, indústrias, co-
mércio e serviços. 

▪ Propriedade estatal dos meios de produ-

ção. 

▪ O controle do mercado é desempenhado 
pela livre concorrência e pela competi-

ção. 

▪ Controle monopolizado pelo Estado. 

▪ Investimentos no setor produtivo proveni-

entes do capital privado. 

▪ Investimentos no setor produtivo proveni-

entes de órgãos estatais. 

▪ Sociedade dividida em classes, sendo 

uma composta pelos detentores dos 
meios de produção e outra pelos traba-

lhadores. 

▪ Não há distinção entre classes, pois to-
dos trabalham para o Estado. 



▌ATIVIDADES   

 

1. De acordo com o texto, qual é a definição de capitalismo? 

2. De acordo com o texto, qual é a definição de socialismo? 

3. Por que é difícil precisar a origem do capitalismo? 

4. Como surgiu o conceito de socialismo? 

5. De acordo com a tabela contida no texto, quais são as principais características 

de cada modelo? 

  



 

DOBRE A FOLHA AO MEIO  

E COLE ESTE LADO EM SEU CADERNO 


