
A crise de 1929



Quebra da Bolsa de Nova York: de 1920 a 1929, os americanos
compraram ações de diversas empresas. De repente o valor das ações
começaram a cair. Os investidores quiseram vender as ações, mas ninguém
queria comprar. Esse quadro desastroso culminou na famosa “Quinta-Feira
Negra” (24/10/1929 – dia que a Bolsa sofreu a maior baixa da história).

A quebra da bolsa trouxe medo, desemprego e falência. Milionários 
descobriram, de uma hora para outra, que não tinham mais nada e por 
causa disso alguns se suicidaram. O número de mendigos aumentou.

Em 1930, a crise se agravou. Em 1933, Roosevelt foi eleito presidente dos EUA
e elaborou um plano chamado New Deal. O Estado passou a vigiar o
mercado, disciplinando os empresários, corrigindo os investimentos
arriscados e fiscalizando as especulações nas bolsas de valores.



A crise de 1929
Crise de superprodução

B
E

T
T

M
A

N
N

/C
O

R
B

IS
/L

A
T

IN
S

T
O

C
K

 

Desempregados 
norte-

americanos, 
devido à crise 
econômica, 

concentram-se 
em frente à 

Bolsa de 
Valores. 



A imagem sintetiza 
as consequências da 

crise econômica 
norte-americana. Na 

fila, pessoas 
esperando para a 

compra de roupas e 
comidas, enquanto 

ao fundo a placa diz: 
“Não há caminho 
como o modo de 
vida americano”, 
frase slogan da 

euforia americana 
pré-1929.

O American way of life

Euforia econômica



A crise econômica norte-americana

Capacidade de consumo e  
crescimento econômico da 
sociedade norte-americana 
não se desenvolvem com a 

mesma intensidade.

Crise de 
superprodução

Primeira página de um jornal de 24 de outubro de 1929, dia do crash da Bolsa de Nova
York. Repare que, apesar de estar na primeira página, a matéria não recebe grande
destaque. Isso se deu devido à ideia liberal da época de que a economia voltaria ao
normal sem a intervenção do Estado. Levou alguns anos para que essa crise ganhasse
alguma atenção das autoridades americanas.



Soluções para a crise

 Política econômica: pleno emprego, estabilidade de preços,
crescimento econômico e equilíbrio na balança de pagamentos

Distribuição de alimentos
em Nova York, 1931
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O New Deal

Novo acordo ou nova 
transação: programa de 
recuperação econômica 

proposto pelo governo do 
presidente Roosevelt, nos 

Estados Unidos, entre 
1933 e 1945

Baseado nas ideias
do economista

John Maynard Keynes

Na foto, o cotidiano de uma mãe faminta com 
os filhos em Nipomo, Califórnia, em 1936


