
 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA 

9º ANO 

Apostila: TC – 9  

 

Caderno: Leia os textos, para revisão do tema da economia cafeeira, e res-

ponda às questões.  

 

 O café continuava a reinar absoluto no cenário político e econômico 

do país. A monarquia tinha acabado, mas o café manteve a “majestade” na 

República, como o grande centro dinâmico da economia. TEIXEIRA, F. M. P. 

História concisa do Brasil. São Paulo: Global, 1993. p.213.  

 

1) A que o autor se refere com a frase: “o café manteve a majestade na 

República”? 

2) Analise e justifique a afirmação a seguir. “O café favorecia poucos e pe-

nalizava uma nação.” 

 

A crise de 1929 chega ao Brasil 

 

 A sustentação do crescimento da cafeicultura brasileira dependia do 

controle quase monopolista do mercado mundial e da política interna de defe-

sa do café. Se, de um lado, isso garantia bons preços aos exportadores brasi-

leiros, por outro lado, atraía novos produtores para o mercado internacional. 

Esse fato vinha enfraquecendo a posição brasileira no mercado e contribuin-

do para o agravamento dos problemas do setor em virtude do crescimento da 

concorrência e da tendência à redução dos preços. Foi nesse quadro de difi-

culdades que o Brasil recebeu a onda de choque da crise econômica mundial. 

O colapso e a paralisação quase total da economia americana, a partir de 

outubro de 1929, provocaram longe período da depressão econômica dos 

EUA. Todas as economias do mundo capitalista foram atingidas, pois depen-

diam basicamente da economia americana, que era seu centro econômico e 

principal mercado produtor e consumidor. TEIXEIRA, F. M. P. A crise de 1929 

chega ao Brasil. São Paulo: Ática, 1989. p.161.  



 

 

1) Do que dependia o crescimento da cafeicultura no Brasil? Quais as con-

sequências? 

2) Associe o colapso da economia cafeeira com a crise de 1929? 

3) Todas as economias foram atingidas, qual o único território que não foi 

atingido?  

 


