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New Deal 

Teoria 

 

Os loucos anos 20 

Ao estourar em 1914, a 1º Guerra Mundial abalou profundamente as estruturas globais e colocou em dúvida 

as antigas certezas construídas ao longo do século XIX. O mundo que nascia após a guerra convivia com 

uma escassez de referências e inspirações, pois a velha Europa, que antes se posicionava como a guardiã 

da modernidade e da civilização, agora estava enterrada nas trincheiras. Embora o mundo estivesse em 

crise, novas potências surgiram ao fim da guerra, outras formas de ver e entender o mundo afloraram e o 

período entre guerras marcou assim o colapso das antigas ideias liberais. 

Visto isso, dentre as novas potências surgidas com o fim 

da Grande Guerra, destaca-se principalmente o 

crescimento dos Estados Unidos da América, que se 

consolidava como uma grande nação capitalista desde o 

final do século XIX. O país, que tinha como presidente 

Woodrow Wilson, aproveitou a crise mundial e o caos no 

Velho Mundo para se industrializar ainda mais e ocupar 

os mercados consumidores que a Europa já não 

conseguia mais abastecer. O modelo taylorista, marca da 

segunda fase da Revolução Industrial, tornou-se 

fundamental para uma expansão da produção em massa 

e para o crescimento das empresas americanas. 

Somado ao aumento da produção, o período pós guerra nos E.U.A também contou com altos índices de 

êxodo rural e de imigração, sobretudo por parte dos soldados camponeses, que ao retornarem para a 

América passaram a ocupar os centros urbanos, e por imigrantes europeus, que chegavam no continente 

em busca de oportunidades em obras, fábricas, comércio e outros setores. O ritmo frenético do crescimento 

econômico americano, a industrialização, a urbanização e as propagandas desse novo país, realizadas 

sobretudo pelo cinema e pela rádio, conquistaram essas massas com a ideia de um American Way of Life, 

que criava a ilusão de uma sociedade perfeita, que conseguia equilibrar, liberdade, trabalho, consumo e 

felicidade.  

De fato, durante a década de 1920, o estilo de vida norte-americano foi baseado em um frenético 

consumismo de diversos tipos de produtos, em uma maior liberdade individual e também na explosão 

cultural, sobretudo com os cinemas, teatros e salões de jazz.  

Apesar de toda a propaganda em cima do novo modo de vida americano, a ilusão dessa sociedade perfeita 

não durou muito tempo. As desigualdades sociais ainda eram latentes, mesmo com bons índices de 

empregabilidade e não havia ao longo dos anos um aumento real dos salários. Outra questão também 

importante neste período foi o aumento da criminalidade no país. Em 1920, visando reduzir o consumo de 

bebidas alcoólicas, foi aprovada a chamada Lei Seca, que proibia a manufatura, a importação e a 

exportação de bebidas.  
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A Lei Seca, assim, afetou diretamente nos índices de criminalidade, afinal, a proibição não reduziu o 

consumo e, por outro lado, organizações criminosas passaram a obter lucros exorbitantes com o tráfico e a 

produção, o que acabou criando poderosas máficas locais e grandes criminosos com poder econômico e 

influência política, como o famoso Al Capone, em Chicago.  

A quinta-feira negra 

O acentuado ritmo de crescimento e a produção industrial norte-americana não cessavam, contudo, ao 

longo da década de 1920, o valor real dos salários não crescia, o consumo interno reduzia e os países 

europeus recuperavam suas economias e seus lugares no mercado global. Essa conjuntura, naturalmente, 

não favorecia as indústrias americanas, muito menos a massiva quantidade de produtos lançadas no 

mercado graças a produção em massa do taylorismo.  

Em julho de 1929, a produção industrial americana já demonstrava os 

impactos que sofria com essas mudanças na conjuntura econômica 

global. Há queda de produção, os gastos e os baixos lucros 

provocaram nesse período uma série de demissões e uma leve 

recessão econômica. A situação desfavorável dessas empresas 

assombrava a burguesia industrial, que viu nos meses seguintes o 

preço de suas ações despencarem e suas dívidas contraídas com 

empréstimos e créditos em bancos ampliarem.  

Assim, em setembro, com a falência de algumas empresas, a confiança de muitos investidores começou a 

desandar e, como uma bola de neve, a instabilidade econômica cresceu rapidamente com falências, dívidas 

e desempregos, até que, no dia 24 de outubro de 1929, na chamada quinta-feira negra, a bolsa de valores de 

Nova Iorque registrou a maior queda de valores de ações da história, que provocou o chamado crash da 

bolsa e a iniciou a crise de 1929. 

A quebra da bolsa de Nova Iorque piorou ainda mais a situação econômica, afinal, desesperadas, muitas 

pessoas começaram a retirar seus investimentos das empresas e dos bancos, deixaram de pagar dívidas e 

de consumir. Da noite para o dia, milhares de pessoas perderam tudo o que tinham, outros cometeram 

suicídio e muitos passaram a viver nas ruas. 

Essa crise também teve como consequência, na Europa, o fortalecimento do nazifascismo, afinal o colapso 

do liberalismo foi utilizado como justificativa para as mudanças políticas na Alemanha. No caso brasileiro, 

como o café nacional era vendido principalmente para os Estados Unidos, há economia do país também 

acaba afetada com a suspensão das compras e o acúmulo de estoques do produto. Por outro lado, um dos 

poucos países do mundo que não sofreram com essa quebra econômica foi a União Soviética, que vivia em 

uma economia fechada e socialista, por conta das mudanças realizadas por Stálin.  

 

O New Deal e o resgate da economia 

 

A solução definitiva para a Grande Depressão que abateu os Estados Unidos em 1929 foi implementada 

apenas em 1933, com um pacote de leis e medidas econômicas do presidente Franklin D. Roosevelt, o 

chamado New Deal.  

A demora na tomada de medidas eficazes contra a crise aconteceu pela crença do então presidente Hoover 

na recuperação natural da economia. Assim, pautado ainda nos princípios liberais, Hoover defendia que não 

deveria haver uma intervenção do Estado na economia, apenas o auxílio a bancos e grandes empresas, para 

que essas se recuperassem, mas sem um controle estatal. A crença de Hooever, entretanto, aprofundou a 

crise iniciada em 1929 e apenas com a eleição de Roosevelt que uma nova postura foi adotada em 1933.  
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Enfim, o novo projeto foi inspirado nas teorias do economista John M. Keynes, que defendia um maior 

controle da economia pelo Estado e a criação de um estado de bem-estar social, com políticas públicas 

voltadas para a assistência social. O New Deal, portanto, se opunha ao antigo liberalismo e colocava o 

Estado de forma atuante nas relações econômicas.  

 

Através do New Deal, portanto, para reverter a grave crise 

econômica, o governo americano promoveu:  

• Criação de previdências sociais e Leis trabalhistas; 

• Obras públicas, visando aumentar a oferta de 

empregos; 

• A concessão de créditos e subsídios a pequenos 

produtores rurais 

• Criação de empresas estatais; 

• A redução de importações e o maior controle do 

mercado. 
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Exercícios 

 

1. (ENEM 2017) 

O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o 

campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno - o único que é 

importante -, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder 

aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de 

emprego. 

CROUZET, M. Os Estados perante a crise. ln: História geral das civilizações. São Paulo: Difel, 1977 (adaptado).  

 

Tendo como referência os condicionantes históricos do entre guerras, as medidas governamentais 

descritas objetivavam  

 

a) flexibilizar as regras do mercado financeiro.  

b) fortalecer o sistema de tributação regressiva.  

c) introduzir os dispositivos de contenção creditícia.  

d) racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. 

e) recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal.  

 

 

2. (ENEM 2017) 

Mas a Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, sentido 

pelo menos em todos os lugares em que homens e mulheres se envolviam ou faziam uso de 

transações impessoais de mercado. Na verdade, mesmo os orgulhosos EUA, longe de serem um 

porto seguro das convulsões de continentes menos afortunados, se tornaram o epicentro deste que 

foi o maior terremoto global medido na escala Richter dos historiadores econômicos - a Grande 

Depressão do entre guerras. 

HOBSBAWM, E. J. Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991 São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 

  

A Grande Depressão econômica que se abateu nos EUA e se alastrou pelo mundo capitalista deveu-

se ao(à) 

 

a) produção industrial norte-americana, ocasionada por uma falsa perspectiva de crescimento 

econômico pós-Primeira Guerra Mundial. 

b) vitória alemã na Primeira Grande Guerra e, consequentemente, sua capacidade de competição 

econômica com os empresários norte-americanos. 

c) desencadeamento da Revolução Russa de 1917 e a formação de um novo bloco econômico, 

capaz de competir com a economia capitalista. 

d) Guerra Fria, que caracterizou o período de entre guerras, provocando insegurança e crises 

econômicas no mundo. 

e) tomada de medidas econômicas pelo presidente norte-americano Roosevelt, conhecidas como 

New Deal, que levaram à crise econômica no mundo. 
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3. (ENEM 2009 – Prova cancelada) 

 

A depressão econômica gerada pela Crise de 1929 teve no presidente americano Franklin 

Roosevelt (1933-1945) um de seus vencedores. New Deal foi o nome dado à série de projetos 

federais implantados nos Estados Unidos para recuperar o país, a partir da intensificação da 

prática da intervenção e do planejamento estatal da economia. Juntamente com outros 

programas de ajuda social, o New Deal ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 

1933. Esses projetos federais geraram milhões de empregos para os necessitados, embora parte 

da força de trabalho norte-americana continuasse desempregada em 1940. A entrada do país na 

Segunda Guerra Mundial, no entanto, provocou a queda das taxas de desemprego, e fez crescer 

radicalmente a produção industrial. No final da guerra, o desemprego tinha sido drasticamente 

reduzido.  
 

(EDSFORD, R. America's response to the Great Depression. Blackwell Publishers, 2000 lradução adaptada)  

 

A partir do texto, conclui-se que  

 

a) o fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência do Estado, em ampla 

escala, na economia.  

b) a crise de 1929 foi solucionada por Roosevelt, que criou medidas econômicas para diminuir a 

produção e o consumo.  

c) os programas de ajuda social implantados na administração de Roosevelt foram ineficazes 

no combate à crise econômica.  

d) o desenvolvimento da indústria bélica incentivou o intervencionismo de Roosevelt e gerou 

uma corrida armamentista.  

e) a intervenção de Roosevelt coincidiu com o início da ‘Segunda Guerra Mundial e foi bem 

sucedida, apoiando-se em suas necessidades. 

 

 

4. No período entre guerras (1919-1939), as dificuldades econômicas e sociais geradas pela crise do 

capitalismo, somadas às consequências da Revolução Russa de 1917, constituíram o quadro em 

que se revelaremos descontentamentos com a situação vigente. Nessa época o capitalismo foi 

questionado, variando, contudo, as interpretações quanto às soluções a serem adotadas; a 

fascista e a socialista. Porém, ambas tinham em comum a oposição:  

 

a) Ao Estado liberal;  

b) Ao Nacionalismo;  

c) À classe operária;  

d) À social-democracia;  

e) Ao Estado Intervencionista. 
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5. Observe a figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em www.bricabrac.com.br 

 

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.  
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Gabarito 

 

1. E 

Com o New Deal, o Estado norte-americano passa a intervir em determinados setores da economia 

para solucionar a crise e conter a possibilidade de avanço das ideias comunistas no país, uma vez que 

a URSS foi um dos países menos afetados pela crise de 29. 

 

2. A 

A falsa perspectiva de crescimento ocasionada no pós Primeira Guerra Mundial levou a uma corrida de 

superprodução das indústrias, aliada à expansão de crédito exponencial e à especulação financeira, 

levaram o país a uma onda de falências e desempregos que gerou a crise de 1929 e a Grande 

Depressão. 

 

3. A 

A solução encontrada pelo presidente americano foi o New Deal, que dentre diversas medidas incluía a 

interferência do Estado na economia e o investimento no Estado de Bem Estar Social como forma de 

afastar as ideias socialistas nesse momento de crise. 

 

4. A 

Tanto o fascismo quanto o socialismo promoviam uma série de críticas ao Estado Liberal e a ideia da 

não intervenção na economia, críticas essas que a crise de 1929 serviu para embasar e proporcionar a 

expansão de ideais totalitários na Europa. 

 

5. E 

O personagem do super-homem surgiu no momento em que os EUA começavam a se recuperar da 

Grande Depressão ocasionada pela crise de 29, o super-herói acabou sendo utilizado como uma forma 

de mostrar a grandiosidade dos americanos e a ideia de uma recuperação do péssimo momento 

econômico e social que haviam passado. 

 

 


