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Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 O objetivo central da aula é que os alunos possam compreender os efeitos (consequências) políticos, econômicos e sociais 
sofridos pelo Brasil a partir do desencadeamento da crise econômica de 1929, especialmente no que concerne aos 
problemas enfrentados pelo setor cafeeiro, principal base da economia brasileira até aquele momento.  

Objetos de Conhecimento 

 A CRISE DO SISTEMA CAPITALISTA 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia global.  

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, caneta, régua e lápis. 

Aplicação/Fixação 

 Antecipadamente organize seu caderno com a data, a semana de trabalho e o tema da aula (você encontra 
acima). 

AULA 1 
       O que foi a Crise de 1929? 

Ocorrida entre a Primeira e a Segunda Guerra mundiais, a Crise de 1929 foi um dos acontecimentos mais impactantes 
da História Contemporânea. Essa crise ocorreu nos meses de setembro e outubro de 1929, nos Estados Unidos, quando 
o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York (à qual a economia mundial estava integrada à época) despencou 
bruscamente, provocando a sua “quebra” (crash). A quebra da Bolsa de Nova York desencadeou, por sua vez, a Grande 
Depressão Americana, que durou até meados dos anos 1930. 
     O que ocasionou a crise? 

A Crise de 1929 foi uma consequência da grande expansão de crédito por meio de oferta monetária (emissão de 
dinheiro e títulos) levada a cabo pelo Federal Reserve System (espécie de Banco Central dos EUA) desde os primeiros 
anos da década de 1920. No ano de 1929, essa expansão precisou ser freada pelo Governo, já que o ajuste de contas 
precisava ser feito. O Governo, então, parou de expandir a oferta monetária e começou a operar uma política de 
restrição de empréstimos. Temendo a desvalorização da moeda, muitas pessoas e empresas retiraram suas reservas 
dos bancos, dando início a um processo de recessão. 
    Quinta e terça “negras” 

A solução mais saudável para esse problema seria o Governo controlar a recessão, permitindo a liberdade de preços e 
salários, até que o mercado se adequasse à nova situação. No entanto, ao contrário disso, o Governo passou a exercer 
arrochado controle sobre os preços e os salários, além de promover aumento de impostos. Isso agravou a recessão e, 
em 24 de outubro de 1929, houve a chamada “quinta-feira negra”, caracterizada pela queda vertical das ações por falta 
de compradores. Alguns dias depois, em 29 de outubro, ocorreu a “terça-feira negra”, quando vários e vários lotes de 
títulos foram colocados à venda na Bolsa de Nova York, em um último gesto desesperado, sem atrair, entretanto, 
compradores. Ações de bancos e empresas ficaram completamente desvalorizadas, o que provocou a falência deles e o 
consequente desemprego de cerca de 12 milhões de americanos. 
Explicação para a crise a partir do “boom” de oferta de crédito 

Falamos acima que o que provocou a “Crise de 1929” foi à expansão (ou o boom) de crédito, feita pelo Federal Reserve 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm


System, durante os anos 1920. Pois bem, para explicar melhor a relação entre esse tipo de ação financeira e o colapso 
da economia, destacamos um trecho da obra A grande depressão americana, do economista Murray Rothbard. 

O boom [...] é na verdade um período de investimento ruinosamente equivocado. É o momento 
em que os erros são cometidos, por causa da interferência do crédito bancário no livre 
mercado. A “crise” chega quando os consumidores vêm restabelecer as proporções que 
desejam. A depressão é na verdade o processo por meio do qual a economia se ajusta após os 
desperdícios e equívocos do boom, e restabelece o serviço eficiente dos desejos do 
consumidor. 
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Continua Rothbard: 

[…] a expansão de crédito bancário principia o ciclo econômico em todas as seus fases: o 
boom inflacionário, marcado pela expansão da oferta de dinheiro e por mal investimentos; a 
crise, que chega quando a expansão do crédito termina e os mal investimentos tornam-se 
evidentes; e a recuperação depressiva, o processo necessário de ajuste por meio do qual a 
economia retoma as maneiras mais eficientes de satisfazer os desejos dos consumidores. 
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Essa necessidade de retorno à “normalidade” dos ciclos econômicos é o que provoca as crises, segundo Rothbard. A 
Crise de 1929 foi tão catastrófica porque o Governo americano não respeitou o momento de reajustar a economia, 
dando vazão à dinâmica própria do livre mercado, mas, ao contrário, interferiu ainda mais nessa dinâmica. 

AULA 1 
 Após a leitura do texto o aluno deve escrever uma breve notícia retratando os efeitos políticos, econômicos e 

sociais sofridos pelo Brasil com a Crise de 1929. 
A                notícia deve conter um título (manchete) e no mínimo três e máximo cinco parágrafos, ser escrita em linguagem 

simples e clara, de forma que todos consigam compreender aquilo que o “você” quer repassar sobre os efeitos 
da Crise de 1929 no Brasil.  

AULA 2 
 Faça um desenho mostrando problemas  sofridos pelo Brasil com a grande depressão de 1929, um dos mais 

significativos foi em relação ao café, que vinha em uma ascendência de produção com incentivo governamental 
e financeiro privado, e foi drasticamente atingido com a perda do mercado consumidor após a crise, o que levou 
o governo a comprar grande parte do estoque de café dos produtores, e incinerá-lo ou ainda jogá-lo ao mar.  
 

AULA 3 
  Complete como se pede: 
 

 Acerca da crise econômica, historicamente conhecida como Crise de 1929, marque C (Correta) ou I (Incorreta) 
nas afirmativas abaixo. 
(  ) A crise de 1929 atingiu praticamente todos os ramos da economia: agricultura, indústria, comércio e sistema 
financeiro. 
(  ) Foram características da crise de 1929, entre outras, a queda generalizada dos preços dos produtos 
agrícolas e o desemprego. 
(  ) A crise de 1929 levou ao aumento dos preços dos produtos industriais, pois ocorreu queda da produção 
industrial. 
(  ) A crise de 1929 não afetou a periferia do sistema capitalista, pois ocasionou uma grande retração do 
comércio mundial. 

 Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
a) I, C, C, I.  
b) I, I, C, C. 
c) C, I, I, C. 
d) C, C, I, I. 

 

Síntese/Avaliação 

No retorno das aulas cada aluno deverá: 

 Apresentar o caderno com as atividades realizadas; 

 Apresentar a notícia sobre a crise de 1929. 

 O desenho proposto. 

 E o exercício sobre o texto no caderno. 

Registro de Frequência 

 No retorno as aulas, com atividades realizadas no caderno. 

Referencial 

 Estas atividades foram realizadas apartir das informações do site https: 
  https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-foi-a-crise-1929.htm 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-foi-a-crise-1929.htm

