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APRESENTAÇÃO
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Tradicionalmente, o Brasil vivia de costas para a América do Sul, pelo me-
nos até a penúltima década do século XX. Durante séculos, as relações do 
país com os seus vizinhos foram muito mais conflituosas que cooperativas. 
Basta lembrarmos as inúmeras guerras em que se envolveram: a invasão da 
Cisplatina (atual Uruguai) (1811-1812), a guerra contra Artigas ou Segunda In-
vasão da Cisplatina (1816-1820), a guerra da Cisplatina (1825-1828), a guerra 
do Prata (1851-1852), a guerra do Uruguai (1864-1865), a guerra do Paraguai 
(1864-1870) e a guerra do Acre (1902-1903).

Mas as relações econômicas com as nações vizinhas – exportações, im-
portações, investimentos de capitais – eram insignificantes em comparação 
com as relações do país com os Estados Unidos, o Reino Unido e outros paí-
ses europeus.

Brasil e organizações internacionais:  
Mercosul, Unasul e Brics
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América invertida 
(1943), ©Joaquín 
Torres García de 
Joaquín Torres 
García.
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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 sobre a atuação do Brasil no BRICS.

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

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

 • O papel do Brasil nas organizações em que participa.

 • O contexto histórico das relações com os países vizinhos.

 • Os conflitos que marcaram a América do Sul.

 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 172).

Mostre como o Brasil se posiciona quanto às questões políticas e econômi-
cas na América do Sul. Explore o mapa (página 173) e apresente os fatores 
globais que influenciam na formação de blocos econômicos.

Explique como o MERCOSUL foi criado, utilize o mapa (página 174) para me-
lhor ilustrar. Mostre o papel de cada país dentro desse bloco.

AULA 2

Inicie a aula explorando a tabela (página 176) e as dificuldades que o Merco-
sul encontra de modo geral. Explique como o Mercosul ampliou as relações 
comerciais e financeiras do Brasil com seus vizinhos e como tornou-se ex-
pressivo para os países da América do Sul.

Peça para os alunos apresentarem suas pesquisas. Após, faça uma discus-
são sobre como o Mercosul pode dinamizar as questões políticas, econômi-
cas e sociais dos países-membros.

AULA 3

Inicie a aula destacando as perspectivas para o futuro do Mercosul. Mesmo 
com as dificuldades econômicas resultantes de crises, podem surgir nesse 
bloco outros países em destaque que podem dinamizar o mercado, ajudando 
os países a saírem das crises. 

Cite também os problemas desse bloco, como a alavancada da China na pro-
dução mundial. Isso pode atrapalhar as relações comerciais internas no blo-
co. Explique como.

AULA 4

Inicie a aula explicando como a entrada da Venezuela no Mercosul também 
pode ser um problema, por conta da ALBA – Alternativa Bolivariana para as 
Américas, que se caracteriza por sua postura anti Estados Unidos, podendo 
restringir o comércio dos demais países-membros do Mercosul.

Explique o que é a Alca e os motivos de não ter sido de fato consolidada.
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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

Utilize a tabela (página 181) para mostrar  os diferentes estágios de integra-
ção entre os países .

Explique como ocorreu a formação da Unasul e do Brics, e qual seus objetivos.

Finalize a aula com os exercícios do livro.


