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APRESENTAÇÃO

1

Com um Produto Interno Bruto (PIB) de cerca de 17,8 trilhões de dólares em 
2015, o que corresponde a 23% da  produção econômica mundial, os Estados 
Unidos permanecem como a maior e mais influente economia do mundo. 
Mas a importância global dessa economia não se mede apenas pelo valor do 
PNB ou PIB, muito menos pela renda per capita ou pelo IDH, existem outros 
tantos fatores necessários para isso.

Apesar de ter perdido, em 2010, o primeiro lugar como país mais industrializado 
do mundo para a China, a economia estadunidense ainda é uma potência – a 
segunda do mundo – no setor industrial, em indústrias no sentido estrito do 
termo: fábricas de automóveis, aço, bebidas, sapatos, máquinas, navios etc.

Estados Unidos e Nafta
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PREPARAÇÃO

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

Peça aos alunos que pesquisem os benefícios dos Estados Unidos na Nafta, 
em comparação com o México.

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Como se caracteriza um bloco econômico.

 • A postura dos Estados Unidos no bloco Nafta.

 • Os objetivos e os benefícios dos países mais desenvolvidos nos 
blocos econômicos.

 • Como surgiu a Nafta.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Blocos econômicos. 

 • Interesses políticos.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.
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AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 157).

Mostre como é o panorama industrial dos Estados Unidos.

Proponha a leitura do texto (página 159) e peça aos alunos que façam um 
comentário sobre o texto, no caderno.

Explore o mapa (página 160).

AULA 2

Inicie a aula explicando as razões que fizeram os Estados Unidos perder o 
posto de maior potência industrial para a China.

Mostre que na agricultura os Estados Unidos se destacam pela importância 
no setor. Explique como funciona a divisão da produção agrícola por “cin-
turões” nos Estados Unidos.

Peça aos alunos que listem no caderno as características do setor  agropecu-
ário estadunidense, que o torna potência no ramo.

AULA 3

Inicie a aula destacando a guerra civil separatista, que teve como resultado 
uma parte do país com desenvolvimento industrial maior.

Apresente o  que foi o “destino manifesto” e o como essa ideologia influenciou 
na sociedade estadunidense. Mostre também como a religião está relaciona-
da ao desenvolvimento do capitalismo.

AULA 4

Inicie a aula contextualizando a consolidação da potência mundial. Fale do pro-
cesso histórico que possibilitou a chegada dos Estados Unidos a esse patamar. 

Mostre como se deu a criação do Nafta, destacando os principais objetivos e 
o papel de cada membro no bloco. Mesmo tendo como parceiro no Nafta o 
México, fale sobre a dificuldade dos mexicanos em entrar nos Estados Unidos.

Peça aos alunos que discutam sobre a questão da dificuldade da consolida-
ção da livre circulação entre os países do Nafta.

Finalize a aula com os exercícios do livro.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) 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


