Grupo 3 - O SOCIALISMO REAL NA UNIÃO SOVIÉTICA

A primeira nação a adotar esse sistema foi a Rússia, que pouco tempo depois se
unificaria com outros países para formar a União Soviética.
O regime socialista foi estabelecido na Rússia em 1917, quando uma revolução
derrubou a monarquia czarista que vigorava no país. Após a queda da
monarquia, o Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lênin, instaurou o
governo socialista, que defendia ideais baseados sobretudo nos princípios
marxistas.
O governo de Lênin enfrentou forte oposição de setores ligados ao antigo
regime czarista, o que gerou uma longa guerra civil no país. Após o fim do
confronto, a Rússia estava devastada e, para reconstruí-la, o governo decidiu
abandonar momentaneamente alguns rígidos princípios socialistas. Através da
chamada Nova Política Econômica (NEP), o país voltou a usar formas de
produção capitalistas, como a abertura de pequenas fábricas, diferenças
salariais e investimento estrangeiro no país.
Em 1922, sob o governo de Josef Stalin, a Rússia se une a vários outros países
europeus para constituir oficialmente a União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS). Durante seu governo, Stalin aboliu o NEP e estabeleceu os
planos quinquenais, onde as metas da economia soviética eram definidas em
um prazo de cinco anos. Stalin priorizou a expansão e o desenvolvimento da
indústria, além de centralizar diversos outros setores nas mãos do Estado.
O socialismo implantado na União Soviética pode ser chamado de socialismo
real, por ser considerado a primeira experiência prática de países que adotaram
medidas da teoria socialista. Embora algumas dessas medidas tenham sido
propostas durante os 72 dias da Comuna de Paris, esta foi a primeira vez em
que os princípios socialistas se mantiveram como sistema político de uma nação
por um longo período de tempo, um diferencial em relação às teorias socialistas
anteriores, que praticamente se mantiveram no campo das ideias.
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