IDADE CONTEMPORÂNEA

Crise de 1929
Nos anos 1920, os Estados Unidos viveram uma prosperidade nunca antes
vivenciada. Ao longo da Primeira Guerra Mundial haviam se tornado a maior
economia do mundo e depois passaram por uma fase de crescimento e de muitas
exportações que chamaram de “Anos Felizes”.
A classe média se consolidava, as indústrias prosperavam e o American Way of Life
se destacava. Aparentemente nada iria atrapalhar aqueles anos de ouro.
Porém, a Europa estava em crise desde a Primeira Guerra Mundial e o
crescimento dos EUA eram apenas aparentes, a Crise do Capitalismo Liberal e da
Superprodução estariam logo atingindo o país.
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EUA: a maior economia do mundo
A Primeira Guerra Mundial consolidou os Estados Unidos como grande potência
econômica do Planeta Terra. Uma nação que havia crescido territorialmente e
economicamente ao longo do século XIX, um país com matérias-primas, mercados
e com uma das maiores reservas de ouro do mundo.
A entrada tardia dos EUA na “Grande Guerra” fez com que o país assumisse o
papel de vendedor de produtos industrializados para o Velho Mundo, que chegou
a voltar até 70% de sua indústria para a área da Guerra.
Os EUA, que já desde 1913 era a maior economia do mundo, agora, terminada a
Guerra em 1918 era, sem dúvidas, o centro econômico mundial e continuava
crescendo, gerando mais produção industrial, mais empregos e mais renda,
consolidando o modelo consumista do American Way of Life, com a venda de
automóveis, eletrodomésticos e toda a sorte de produtos que a indústria
americana – responsável por aproximadamente 50% de toda produção industrial
do mundo – pudesse oferecer.

O “Laisses faire”
O crescimento dos EUA se pautavam nas teorias do Liberalismo Clássico de Adam
Smith, as teorias de não intervenção do Estado na economia, a ideia da liberdade
de mercado e de investimentos do laissez faire (deixai fazer), onde a lei da oferta e
procura deveriam regular a economia.
Então, não havia uma orientação do governo para o crescimento econômico que
acontecia. O que acontecia é que a desorganização do mercado europeu por
conta da Primeira Guerra Mundial tinha sido favorável ao crescimento econômico
dos norte americanos, que tinham empresas gigantes, fazendo crescer a produção
rural e a venda de ações, no mercado financeiro.
Esse crescimento desenfreado, porém, não cessou mesmo na metade dos anos
1920, quando a Europa reorganizava seu parque industrial. Isso levou o volume
de exportações dos Estados Unidos começar a diminuir de forma significativa,
porém muitos pensadores da época acreditavam ser uma crise passageira.
A especulação financeira, com venda de ações continuava, enquanto o
desemprego começava a ficar maior e o setor rural ficava com dificuldades (pois
as indústrias diminuíam cada vez mais as comprar de matérias-primas. Os Estados
Unidos, maior economia do mundo, viviam uma crise de superprodução e o
governo nada fazia para impedi-la, acreditando no jogo do livre comércio, vindo
das ideias de Adam Smith.
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Na imagem 1, os EUA aumentam sua
produção industrial para exportarem
para a Europa na época da Primeira
Guerra Mundial.

2

Na imagem 2, aos poucos os europeus
vão fazendo sua economia se
reorganizar, enquanto os EUA perdem
mercado mas não cessam a produção.

A Grande Depressão
24 de outubro de 1929, a “quinta feira negra”, o dia em que a bolsa de Nova
Iorque quebrou, levando a corrida milhares de acionistas que tentavam lucrar
com suas ações e nada conseguiram; o dia em que milhares de empresas fecharam
suas portas e 25% ou mais da população dos EUA ficou desempregada.
O “Crash da Bolsa de Nova Iorque” inaugurou anos terríveis para a economia dos
Estados Unidos e do mundo que só seriam superados, de fato, após a 2ª Guerra
Mundial.

IMAGENS: trabalhadores desempregados e famintos na época da “Grande
Depressão”
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O “New Deal”
Em 1932, assumiu a presidência dos EUA
o Democrata Franklin Roosevelt, que iria
colo-car em funcionamento um plano
econômico para tentar tirar os Estados
Unidos da Crise, o New Deal (Novo
Acordo), cujos pontos são:








Abandono do liberalismo clássico e
adoção das idéias Keynesianas
(Estado interfere na economia);
Realização de obras públicas (hidrelétricas, estradas, etc.), absorvendo mãode-obra e desenvolvendo o país;
Controle da Bolsa de Valores e dos bancos;
Construção de casas populares e leis de proteção social;
Empréstimos para agricultores e industriais, também houve auxílio no
planejamento econômico.

Gráfico: Observe pelo gráfico que após o “craque” da Bolsa de NY os níveis de
desemprego crescem exponencialmente, e a queda do mesmo se dá a partir do
New Deal. Porém, note que no final dos anos 1930 temos uma nova recessão
econômica, que volta a gerar desemprego. Podemos ver que, de fato, os
problemas de desemprego dos EUA serão suplantados apenas depois do ataque
japonês a Pearl Harbor (1941), quando os Estados Unidos entram na Segunda
Guerra Mundial. Em síntese: os EUA precisaram da Primeira Guerra para se
afirmar como grande potência econômica do mundo, e precisaram da Segunda
Guerra para se reafirmarem como tal e organizar a economia após a crise.
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EXTRA: A Crise do Capitalismo Liberal
No término da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os Estados Unidos eram
a nação mais rica do mundo. Durante mais de uma década, os Estados
Unidos viveram uma prosperidade sem precedentes. Os índices da Bolsa de
Valores de Nova Iorque, sempre em alta, refletiam as boas condições do
mercado. Com a prosperidade econômica, houve a exaltação dos valores
nacionais.
Apesar do clima de euforia, os problemas econômicos vinham se
acumulando. Na década de vinte, alguns países europeus, que tiveram suas
economias destruídas pela guerra, gradativamente se recuperaram e
começaram a produzir.
Mesmo assim, muitos norte-americanos, levados pela aparente
prosperidade econômica, especulavam na Bolsa de Valores de Nova Iorque,
comprando ações das mais variadas empresas, para isso, contraíam
empréstimos bancários, que pretendiam saldar depois de venderem as
ações.
A superprodução, provocada pelo subconsumo, a queda geral dos preços e a
especulação acabaram gerando uma crise sem precedentes.
Em setembro de 1929, a crise começou a se manifestar com a oscilação do
valor das ações. No mês seguinte, praticamente só houve queda e os
investidores queriam vender suas ações. No dia 24 de outubro, conhecido
como Quinta-feira Negra, houve pânico na Bolsa, com a venda desenfreada
de títulos. Cerca de 13 milhões de ações foram negociadas a qualquer preço,
em um único pregão, e milhões de investidores viram-se na miséria. Muitos
bancos faliram. A Bolsa de Valores quebrou.
O crack financeiro acentuou a crise industrial, desaparecendo qualquer
possibilidade de recuperação. A necessidade de reduzir a produção gerou
desemprego e rebaixamento dos salários. Foram afetados os rendimentos
de todas as camadas sociais. Por volta de 1933, mais de 14 milhões de norteamericanos estavam desempregados.
As economias de alguns países europeus se mantinham graças ao crédito
norte-americano; quando este foi suspenso, enfrentaram um forte abalo.
Houve o fechamento de bancos, as falências de empresas, desvalorização da
moeda e desemprego.
QUEVEDO, Júlio & ORDONEZ, Marlene. História Geral. IBEP, 2002.
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TESTES DE VESTIBULAR
1. (Enem 2012).
TEXTO I - A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras
forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida que não prestam
contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações
diárias no ciberespaço.
ROSSI, C. Nem fim do mundo nem mundo novo. Folha de S.Paulo, 11 dez. 2011
(adaptado).
TEXTO II - Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto
desde a Grande Depressão iniciada em 1929 nos Estados Unidos.
Entrevista de George Soros. Disponível em: www.nybooks.com. Acesso em: 17
ago. 2011 (adaptado).
A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929
oculta a principal diferença entre essas duas crises, pois
a) o crash da Bolsa em 1929 adveio do envolvimento dos EUA na I Guerra
Mundial e a atual crise é o resultado dos gastos militares desse país nas
guerras do Afeganistão e Iraque.
b) a crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos
EUA e a atual crise resultou da especulação financeira e da expansão
desmedida do crédito bancário.
c) a crise de 1929 foi o resultado da concorrência dos países europeus
reconstruídos após a I Guerra e a atual crise se associa à emergência dos
BRICS como novos concorrentes econômicos.
d) o crash da Bolsa em 1929 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo
estadunidense e a atual crise tem origem na internacionalização das empresas
e no avanço da política de livre mercado.
e) a crise de 1929 decorreu da política intervencionista norte-americana sobre o
sistema de comércio mundial e a atual crise resultou do excesso de regulação
do governo desse país sobre o sistema monetário.
2. (Cesgranrio) A política do "New Deal" (1933-39), implementada nos Estados
Unidos pelo presidente Franklin Roosevelt, significou um (a):
a) combate ao liberalismo através da contenção dos níveis de consumo interno.
b) estímulo à política de criação de empregos com grandes investimentos em
infraestrutura.
c) proibição da emissão monetária, o que impediu o crescimento da inflação.
d) retração da produção industrial, o que provocou o recrudescimento da
economia.
e) redução acentuada dos gastos governamentais, o que estabilizou as finanças
públicas.
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3. (Pucrs 2003) Para responder à questão, analise atentamente a fotografia a
seguir.

(Fonte: Pazzinato, A. L.; Senise, M. H. V. "História Moderna e Contemporânea". 2.
ed. São Paulo: Ática, 1992.)
Tradução: "World's highest standard of living." = "O mais alto padrão de vida do
mundo".
"There's no way like the americain way." = "Nada melhor que o modo de vida
americano".
A fotografia acima, que se insere no contexto do início dos anos 1930, nos Estados
Unidos da América, buscava captar a contradição entre
a) o crescimento da indústria americana, no período, e o acesso da classe
operária aos novos bens de consumo.
b) os conflitos sociais entre as elites urbanas brancas e as maiorias de
trabalhadores rurais negros das classes populares, no Norte do EUA.
c) a ideologia do novo estilo de vida americano e a depressão econômica e o
desemprego.
d) a expansão do capitalismo liberal, após 1929, e o crescimento do emprego
para a classe operária nas fábricas.
e) a retração do mercado de consumo e uma economia de pleno emprego.
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4. (Ufsm 2004) Observe a figura:

Super-Homem. "Super Interessante", jun. 2002. p. 40.
Quanto ao Super-Homem, criado em 1938, pode-se afirmar que cumpriu o papel
de
a) estimular a conciliação entre americanos e nazistas.
b) restabelecer os valores que orientaram a formação dos EUA.
c) difundir o ideário da participação coletiva própria do capitalismo liberal.
d) produzir reflexão crítica a respeito do individualismo burguês.
e) fortalecer a autoestima da sociedade abalada pela depressão econômica.

5. (Fuvest) O período entre as duas guerras mundiais (1919-1939) foi marcado
por:
a) crise do capitalismo, do liberalismo e da democracia e polarização ideológica
entre fascismo e comunismo.
b) sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia e coexistência fraterna
entre fascismo e comunismo.
c) estagnação das economias socialista e capitalista e aliança entre os E.U.A. e a
U.R.S.S. para deter o avanço fascista na Europa.
d) prosperidade das economias capitalista e socialista e aparecimento da guerra
fria entre os E.U.A e a U.R.S.S.
e) coexistência pacífica entre os blocos americano e soviético e surgimento do
capitalismo monopolista.
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Gabarito: 1.b / 2.b / 3.c / 4.e / 5.a
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