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8º Ano - 4

GEOGRAFIA

NESSA AULA VOCÊ IRÁ APRENDER:

Os conceitos de capitalismo e socialismo
 A organização do mundo contemporâneo
Habilidade: (HCEF08GE03T) Identificar
os principais aspectos conceituais do
capitalismo (liberalismo) e do socialismo e
discutir a relação entre eles e a organização do
mundo contemporâneo.

Conforme você já deve ter ouvido falar, há dois sistemas econômicos.
Vamos relembrar quais são eles, suas principais características e entender porque eles são antagônicos.
Após a 2ª Guerra Mundial o mundo ficou dividido entre o domínio de duas superpotências:

Os Estados Unidos líder do mundo ocidental defendendo o CAPITALISMO, sistema econômico que defende o liberalismo
econômico cujos meios de produção são privados, ou seja, pertencem a indivíduos ou corporações que têm capital para
investir. Seu principal objetivo é maximizar os lucros através de investimentos definidos pelo mercado. O que regula essas
relações é a livre concorrência ou a lei da oferta e da procura. O Estado não interfere na economia e seu papel é viabilizar
investimentos e garantir saúde, educação e segurança para a população.
No entanto, no Mundo Oriental, a ex-URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), outra superpotência do pós-guerra,
defendia o sistema econômico SOCIALISTA. Esse sistema centraliza as ações econômicas no poder do Estado. Nele o
principal objetivo deveria ser superar as desigualdades sociais e para isso os meios de produção devem se concentrar na
gerência do Estado.
O período que vai desde fim da Segunda Guerra (1945) até 1991 (fim da URSS), ficou conhecido como GUERRA
FRIA e os países ficaram divididos dessa maneira: Primeiro Mundo, Segundo Mundo e Terceiro Mundo.

REGIONALIZAÇÃO

DO

ESPAÇO

MUNDIAL

a) Primeiro Mundo: países capitalistas industrializados e com alto padrão de
vida da população;
b) Segundo Mundo: países socialistas industrializados com relativo
desenvolvimento;
c) Terceiro Mundo: países não industrializados onde a maioria da população
sofre problemas sociais.

Importante! No fim da década de 1980 o regime socialista na exURSS entra em colapso e determina o fim da Guerra Fria. A partir daí
a geopolítica mundial entra numa nova ordem, com a intensificação do
processo de globalização. A expressão Terceiro Mundo não faz mais
sentido para designar os países menos desenvolvidos.

CONTEXTUALIZANDO

Então pessoal, agora que vocês já relembraram os
dois sistemas econômicos mais importantes adotados
até hoje, vamos contextualizar e relacionar este
assunto ao momento atual que estamos vivendo?
O capitalismo foi o sistema que prevaleceu no mundo
depois da Guerra Fria!
Outro ponto importante é que o liberalismo
econômico (teoria que embasa a sociedade capitalista)
propõe a pouca intervenção do Estado na economia
enquanto o marxismo (teoria que embasa o
socialismo), prevê um Estado forte e controlador da
economia.
Atualmente, estamos vivendo a fase capitalista
conhecida como globalização econômica (você
estudará melhor isso no 9º ano).
Alguns países
(Coreia do Norte, Cuba e Vietnã) se mantêm
socialistas em âmbito político mas realizaram
reformas e aberturas em suas economias. O maior
exemplo disso é a China . Observe o mapa na página a
seguir !

PRONTOS PARA AS ATIVIDADES? VAMOS LÁ?

1) Complete o quadro da próxima página com os termos correspondentes: Na primeira linha cite o
principal objetivo de cada sistema, na segunda mencione quem controla e organiza a economia,
na terceira quem são os donos dos meio de produção e na quarta quem regula o preço das
mercadorias.

CAPITALISMO

SOCIALISMO

2) Diante da Pandemia do Novo Corona Vírus (também chamado de COVID-19), a economia mundial capitalista
globalizada sofre e ainda sofrerá muitos impactos econômicos e sociais advindos em consequência da doença.
Assim, podemos concluir que até as doenças foram globalizadas. Responda:
A) Que sistema econômico você considera mais apropriado? B) Economicamente que sistema poderia ser menos
afetado por crises econômicas globais? Justifique suas respostas.
DESAFIO:

3) Tente descobrir como está a situação dos países que ainda se mantém socialistas diante da pandemia do
COVID-19.
4) Tente descobrir a ação de países liberais diante da pandemia do COVID-19.

Parabéns, você realizou as
atividades de Geografia!

Até a próxima aula! 
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