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APRESENTAÇÃO

1

Com a globalização e a nova ordem mundial, o Brasil conquistou um maior 
protagonismo na cena internacional. Ele se tornou, de forma quase incontes-
tável, a potência regional da América do Sul e talvez da América Latina. A Ar-
gentina, que até o final do século passado disputava com o Brasil a liderança 
na América do Sul, vem passando por sucessivas crises: tinha um PIB de 31,5 
bilhões de dólares em 1970 – 73% do brasileiro. Em 2015, a produção econô-
mica anual argentina era de 563 bilhões de dólares – apenas 28% da brasilei-
ra. Não que a economia brasileira tenha crescido num ritmo acelerado, mas a 
economia da Argentina cresceu bem menos. Salvo pela década de 1970, em 
que ocorreu o “milagre brasileiro” – ocasião em que a economia cresceu a ta-
xas de 9% a 12% ao ano –, o crescimento do país foi inferior à média mundial 
ou à de países latino-americanos como o Chile, por exemplo.

O Brasil no cenário internacional

Nesse período de 45 anos a economia brasileira cresceu em torno de 4 651%; a argentina, 1 787%; 
a mexicana, 3 467%; a colombiana, 4 610% e a chilena, 2 778%. A título de comparação, podemos 
lembrar que os Estados Unidos nesse mesmo período tiveram um crescimento econômico de 1 
810% e a China de 11 200%.
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada, 
essa conversa servirá para o professor verificar o conhecimento prévio 
dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem sobre a importância da economia brasileira 
na América do Sul.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Como surgiu o comércio.

 • Como as trocas influenciaram a economia do passado e do pre-
sente.

 • Valor estimado para os produtos e como ocorriam as trocas.

 • Como funciona o comércio mundial.

 • Qual o papel do Brasil na economia mundial.

 • O papel de protagonista econômico do Brasil na América do Sul.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Os interesses econômicos e a degradação ambiental. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.
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AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 24). Explore o  gráfico 
(página 25) e destaque o crescimento econômico do Brasil em relação aos 
demais países da América Latina. Mostre com auxílio do mapa (página 26) as 
principais áreas de importação e exportação brasileira.

Mostre como se comporta o cenário econômico do Brasil, destaque os princi-
pais produtos que entram e saem do país. 

AULA 2

Inicie a aula mostrando como ocorreu a queda do crescimento econômico. 
Explique as causas e as consequências disso. Mostre também quais são as 
principais commodities brasileiras e como são importantes para a configura-
ção do PIB – Produto Interno Bruto.

Peça aos alunos que exponham as pesquisas que fizeram. Após todos apre-
sentarem, abra uma discussão para que eles possam avaliar a economia 
brasileira.

AULA 3

Inicie a aula mostrando como é política externa do Brasil atualmente, quais 
são os países com relações comerciais mais estreitas, e como o Brasil se 
posiciona com relação ao protecionismo dos países ricos.

Peça aos alunos que leiam o texto (página 31) e façam um comentário no 
caderno de como a alteração do dólar pode atingir o Brasil.

AULA 4

Inicie a aula mostrando as chances que o Brasil pode ter de se tornar um pro-
tagonista global. Peça aos alunos que façam comentários sobre essa ques-
tão e de como o Brasil poderia atingir esse patamar. Explique que o Brasil, 
apesar da população vê-lo como um país pobre, já esteve brevemente entre 
as 6 maiores economias mundiais.

Finalize a aula com os exercícios do livro.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de 
aprendizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o 
produto gerado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação 
nas conversas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique 
a compreensão dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos 
exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


