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A economia possuía bases sociais frágeis. 

 

Baixos salários                                                                         Em 1929  1% da população 

Desemprego                          Desigualdades                          detinha 45% da riqueza 

Estrutural                      

 

meados da década de 1920   Europa começa a reassumir o controle de seus 

mercados , disputa com os americanos o mercado internacional ( em alguns 

setores) e começa a diminuir importações    (principalmente grãos) 

 

Crise de superprodução e de subconsumo por mercado interno inelástico e 

mercado externo em retração 
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 1929- 1932  falência de bancos e empresas. 

                              desemprego entre 11 e 13 milhões. 

 diminuição em 75%  na produção da indústria pesada. 

expansão da crise para a Europa e América Latina: 

  repatriamento de  capitais aplicados na Europa. 

  falência de bancos e empresas europeias que aplicavam ou colocavam      

papéis na Bolsa de Nova York. 

 retração do mercado consumidor para os produtos latino-americanos. 

 diminuição da possibilidade de empréstimos para manter economias 

periféricas (financiamento de produção agro - minero exportadora).  
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Colapso econômico 

 

Efeito dominó          Estados europeus 

                                áreas coloniais 

                                regiões dependentes do capitalismo internacional 

 

URSS ilesa  aplicação dos Planos Quinquenais 
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Desemprego atinge 27% da mão-de-obra economicamente ativa no mundo  

ocidental (mais ou menos 48 milhões de  

desempregados) 

 

 

ABALO DOS ALICERCES  

DO CAPITALISMO DE MOLDE LIBERAL 

CONVULSÕES SOCIAIS DENTRO E FORA DOS EUA 
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 As Vinhas da Ira    Lançado em março de 1939, o romance do escritor 

americano John Steinbeck (1902-1968) conta a saga da família Joad que, falida e 

expulsa da fazenda que arrendava, rumou para a Califórnia em busca de trabalho. 

Como milhares de outras. [...] o livro atropelou a pior crise da história americana: no 

primeiro mês, vendeu 2 500 exemplares por dia. Até o fim daquele ano, foram 500 

mil, [...]. Mas a polêmica causada pela obra foi proporcional a seu sucesso.[...] 

Steinbeck botou holofotes sobre a gravidade da situação dos trabalhadores do 

campo, que vinham sofrendo com a Grande Depressão desde 1929. As Vinhas da 

Ira foi considerado chulo, obsceno e exagerado. Para alguns críticos, o autor 

mereceu um dos maiores palavrões de então: comunista. "Steinbeck foi 

considerado o mais perigoso radical da costa oeste americana. Quando o livro foi 

lançado, o FBI decidiu investigá-lo", diz o professor de Literatura Americana da 

Universidade de Ohio, Robert J. DeMott, editor do diário deixado pelo escritor sobre 

a elaboração do romance. http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/saiba-mais-livro-vinhas-ira-john-steinbeck-689443.shtml 
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Consequências: 

• Desemprego em massa (14 milhões somente nos EUA). 

• Falências generalizadas (30 mil empresas e 4 mil bancos nos EUA). 

• Crise do liberalismo econômico 

• Crise das democracias parlamentares (Europa). 

• Ascensão de regimes totalitários (nazifascismo). 

• Brasil e Estados exportadores de commodities  crise por diminuição do 

mercado consumidor e de fornecimento de capitais . 

• Exceção: URSS (isolamento internacional e Planos Quinquenais). 
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Solução da Crise  
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 Ano eleitoral para presidência da república de 1932: o republicano 

Hoover foi derrotado pelo democrata Roosevelt proposta de solução da 

crise com conteúdo não liberal 

 

Proposta do New Deal (novo acordo), elaborada por corpo de economistas da    

Universidade de Columbia 

   Base teórica  trabalho de John Maynard Keynes 

 

 sustentáculo do sistema capitalista se dá pela intervenção do Estado na 

economia de forma a manter a saúde do mercado consumidor  

 Ideologia  3 Rs  “ Relief, Recovery , Reform” 
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                                     1933-1934  recuperação financeira 

                                           moratória 

                                           proibição de exportação de ouro 

                                           intervenção em bancos    

                                           desvalorização do dólar 

PROJETO                1933- 1936  recuperação de mercado interno 

DE SOLUÇÃO              fixação de preços através de acordos com  empresários 

 DA CRISE                      Valor mínimo para salários 

                                           redução da jornada de trabalho + obras públicas 

                                           Fim do trabalho infantil 

                                           financiamento de pequenos agricultores 

                                           aprovação do Social Security Act  seguro desemprego, 

       doença, velhice e acidentes  

Período entre guerras : crise de 1929 e seus desdobramentos  



 

 

 

                                     1936- 1940  projetos voltados para o 
empresariado 

                                       Estado  relaxamento da fixação de preços  

                                                      investimento em infra-estrutura 

PROJETO                                  financiamento de produção  
empréstimos do 

DE SOLUÇÃO                               governo ao empresariado      

DA CRISE                 Lei Wagner  liberdade de negociação patões 
/empregados                                       Refinanciamento das 
dívidas europeias 

                                     Produção para a guerra ( mais ou menos 1937)                     
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Efeitos do New Deal 

 Crescimento do consumo em 50% em três anos 

 Possibilidade de manutenção da democracia nos EUA 

 Progressiva diminuição das taxas de desemprego nos EUA  
zerada em 1941 com a  entrada dos EUA na 2ª guerra mundial 

 Eleição de Roosevelt para o quarto mandato presidencial  

 Possibilidade dos EUA  tornarem-se potência mundial com a guerra 

 Estabelecimento das bases – teóricas e práticas – para a construção 
do Estado de Bem-Estar Social ou Welfare  State, que mantém a 
saúde do capitalismo  até por volta da década de 1970 
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