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Matérias-primas e produtos do Mercosul 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 10 

 

Relevância para a aprendizagem 

Logo após o fim da Guerra Fria, com a consolidação das democracias e do liberalismo nos 

países ao redor do mundo e o reforço da perspectiva de um comércio livre global, acentuaram-se as 

políticas de criação de blocos econômicos. Nesse contexto, houve a criação ou a reformulação de 

alguns blocos, como o Nafta (Tratado de Livre Comércio da América do Norte) e a União Europeia. Na 

América do Sul, foi criado o Mercosul. Formado inicialmente por Brasil, Argentina, Uruguai e 

Paraguai, esse bloco contou, posteriormente, com a adesão de outros países da região. Desde então, 

o Mercosul tem sido um importante destino das exportações brasileiras, assim como fonte de 

produtos importados. 

O estudo desse bloco econômico é fundamental para os alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental – Anos Finais. A compreensão dos objetivos e das perspectivas do Mercosul contribui 

para o conhecimento do contexto sociopolítico e econômico em que o Brasil está inserido, bem 

como para a formação de um cidadão ativo e informado, pronto para pensar e discutir sobre a 

dinâmica econômica e geopolítica do país. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar os perfis dos países integrantes do Mercosul. 

• Conhecer as matérias-primas e os principais produtos de cada país, entendendo como se 
inserem nesse mercado. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Diversidade ambiental e as 
transformações nas paisagens na 
América Latina 

(EF08GE22) Identificar os principais recursos naturais dos países da América Latina, 
analisando seu uso para a produção de matéria-prima e energia e sua relevância 
para a cooperação entre os países do Mercosul. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Mercosul: perfis dos países-membros 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis e borracha 

Atividade 1 

Inicie a aula conversando com os alunos sobre a sigla Mercosul. Leve-os a perceber que ela é 

formada pelas sílabas iniciais das palavras que compõem o nome do bloco: Mercado Comum do Sul. 

Faça-lhes algumas perguntas para verificar o que sabem sobre a organização: Qual é o objetivo do 

Mercosul? Quais países fazem parte desse bloco? Onde eles estão localizados? Apresente aos alunos 

um mapa do Mercosul para que localizem geograficamente o bloco. Ressalte que Brasil, Argentina, 

Uruguai e Paraguai são os membros plenos e que Chile, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia e 

Venezuela, (suspensa desde 2016 por problemas políticos internos) são os membros associados.  

Explique à turma que o Mercosul estabelece um processo de integração regional nos âmbitos 

econômico, comercial, legislativo e social, na medida em que facilita as migrações intrarregionais. 

Esclareça que esse acordo diminui as barreiras alfandegárias e permite o livre comércio entre os 

países. Além disso, fale um pouco sobre o contexto de formação do bloco, associado ao pós-Guerra 

Fria, ao fortalecimento das democracias e à consolidação das políticas de livre mercado. Diga 

também que a criação do Mercosul está alinhada à política do mundo globalizado e reforce que, na 

década de 1990, surgiram outros blocos regionais importantes, como a União Europeia e o Nafta. 

Atividade 2 

Promova uma comparação entre os membros fundadores do Mercosul, identificando os 

perfis desses países e suas particularidades. Reproduza na lousa a tabela a seguir, a qual traz 

informações básicas sobre tamanho do território, população, PIB e PIB per capita em 2017: 

País Área (km²) População PIB (dólares) 
PIB per capita 

(dólares) 

Brasil 8.515.770 207.353.391 2,055 trilhões 15.600 

Argentina 2.780.400 44.293.293 637,7 bilhões 20.900 

Uruguai 176.215 3.360.148 58,42 bilhões 22.400 

Paraguai 406.752 6.943.739 29,62 bilhões 9.800 

Fonte: CIA World Factbook. Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook>. Acesso em: 31 out. 2018. 

Converse com os alunos sobre os dados da tabela. Se necessário, relembre o significado de 

PIB e de PIB per capita. Peça-lhes que estabeleçam uma comparação entre os países a partir dos 

indicadores apontados. Espera-se que eles percebam que o Brasil, por um lado, concentra cerca de 

71% da área total, 79% da população e 74% do PIB do Mercosul. Por outro lado, o PIB per capita do 

Uruguai e o da Argentina são superiores ao do Brasil. 
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Após a comparação dos dados territoriais e econômicos, prossiga à apresentação de alguns 

dados socioeconômicos em 2016: 

País IDH Taxa de alfabetização Taxa de desemprego 

Brasil 0,759 92,6% 11,61% 

Argentina 0,825 98,1% 8,696% 

Uruguai 0,804 98,4% 7,84% 

Paraguai 0,702 95,5% 5,25% 

Fonte: IBGE Países. Disponível em: <https://paises.ibge.gov.br/>; Banco Mundial. Disponível em: 

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=AR-BR-PY-UY>. Acesso em: 31 out. 2018. 

Retome o significado de IDH, se for preciso. Assim como foi feito com a tabela anterior, peça 

aos alunos que comparem os dados referentes aos países: Qual tem o maior IDH? E a maior taxa de 

alfabetização? E o menor índice de desemprego? Ressalte que o IDH do Brasil é inferior ao da 

Argentina e ao do Uruguai. Além disso, o Brasil tem a menor taxa de alfabetização e a maior taxa de 

desemprego entre os membros fundadores do Mercosul.  

Atividade 3 

Solicite aos alunos que respondam às questões a seguir em uma folha à parte: 

1. De acordo com os dados presentes na primeira tabela, qual você acha que é o papel econômico 
do Brasil no Mercosul? Justifique sua resposta. 

2. O que é possível inferir sobre os países-membros do Mercosul com base nos dados 
socioeconômicos avaliados? 

Peça a alguns alunos que compartilhem suas respostas com os colegas. A respeito da 

primeira questão, espera-se que eles tenham percebido que o Brasil representa a maior força 

econômica e territorial e o maior efetivo populacional do Mercosul. Esclareça que, além de 

vantagens, essa posição traz responsabilidades ao país, que deve auxiliar o desenvolvimento 

econômico dos demais países-membros e associados, com vistas à promoção do desenvolvimento 

regional. Por sua vez, a Argentina e o Uruguai apresentam os maiores PIBs per capita. Com relação à 

segunda questão, espera-se que os alunos tenham percebido que a Argentina e o Uruguai 

apresentam os maiores IDHs e as taxas de alfabetização mais elevadas. Esse cenário mostra que os 

países, especialmente o Brasil e o Paraguai, ainda têm muitos desafios a enfrentar. 

Aproveite a oportunidade para perguntar aos alunos se eles acreditam que o Mercosul pode 

favorecer o desenvolvimento desses aspectos socioeconômicos. Leve-os a refletir que, ao promover 

a inserção da América do Sul nos mercados mundiais, esse bloco pode influenciar positivamente nas 

economias dos países, o que pode refletir na melhoria das condições sociais. 

No final da aula, permita aos alunos que complementem ou corrijam suas respostas com 

base na discussão anterior e recolha as folhas para correção. 
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Aula 2 – Mercosul: comércio mundial e regional 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em um primeiro momento, em semicírculo e, na sequência, em quatro grupos 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha, cópias do mapa mudo da América do Sul e da 

tabela do comércio interno do Mercosul, lápis de cor, canetas hidrográficas coloridas e régua  

Atividade 1 

Realize uma breve revisão do conteúdo abordado na aula anterior, relembrando, com o 

auxílio de toda a turma, o que é o Mercosul e quais são os perfis dos países-membros. 

Em seguida, apresente aos alunos alguns números sobre as exportações do Mercosul. 

Pergunte-lhes se imaginam quais são os principais produtos de exportação do bloco e para onde eles 

são exportados. Depois que os alunos tiverem se manifestado, anote na lousa as informações a 

seguir, referentes ao ano de 2017: 

Principais produtos que o 
Mercosul exporta para o mundo 

Principais destinos dos produtos do 
Mercosul 

Soja US$ 29,2 bilhões Ásia* US$ 83,6 bilhões 

Petróleo US$ 14,4 bilhões União Europeia US$ 39,7 bilhões 

Ferro US$ 14 bilhões América do Norte US$ 35,5 bilhões 

Açúcar US$ 7,9 bilhões Aliança do Pacífico US$ 18 bilhões 

Milho US$ 7,2 bilhões   

Carne bovina US$ 5,6 bilhões   

* Excluindo o Oriente Médio 

Fonte: Mercosul. Disponível em: <http://www.mercosur.int/innovaportal/v/8628/2/innova.front/novo-sistema-de-estatisticas-de-comercio-exterior-do-

mercosul>. Acesso em: 5 out. 2018. 

Peça aos alunos que identifiquem os principais produtos de exportação do Mercosul para o 

mundo e exponham o que entendem a partir dos dados. Espera-se que eles percebam que essas 

exportações são constituídas basicamente de produtos agropecuários ou commodities. Leve-os a 

compreender que a pauta de exportações do Mercosul é semelhante à do Brasil, o que evidencia a 

participação do país nas exportações do bloco.  

Solicite, então, aos alunos que se concentrem nos destinos dos produtos do Mercosul. 

Mostre-lhes que a Ásia é o principal parceiro comercial do bloco; o valor das importações asiáticas 

corresponde a mais que o dobro do valor das importações da União Europeia, segundo maior destino 

das exportações. Chame a atenção dos alunos para a Aliança do Pacífico, bloco econômico formado 

por Chile, Colômbia, Peru e México. 
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Atividade 2 

O objetivo desta atividade é ressaltar a interação comercial entre os países-membros do 

Mercosul. Primeiramente, solicite aos alunos que se organizem em quatro grupos.  

Entregue a cada um a cópia de uma das tabelas a seguir e de um mapa mudo da América do 

Sul (disponível em: <ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_mudos/mapas_do_ 

mundo/americas.pdf>. Acesso em: 31 out. 2018). 

 

Brasil 

Exportações 

Argentina: 7,1% 
Paraguai: 1,2%  
Uruguai: 0,8% 
Valor: US$ 17,44 bilhões 

Automóveis de passageiros  
Veículos de carga  
Peças de veículos  

Importações 

Argentina: 6,4% 
Paraguai: 2,1%  
Uruguai: 0,8% 
Valor: US$ 22,26 bilhões 

Veículos de carga  
Automóveis de passageiros  
Trigo em grãos  

 

Argentina 

Exportações 

Brasil: 15%  
Paraguai: 2% 
Uruguai: 1,9% 
Valor: US$ 11,31 bilhões 

Automóveis de passageiros  
Veículos de carga  
Peças de veículos 

Importações 

Brasil: 24%  
Paraguai: 1,5% 
Uruguai: 0,79%  
Valor: US$ 14,85 bilhões 

Automóveis de passageiros  
Veículos de carga  
Peças de veículos  

 

Uruguai 

Exportações 

Brasil: 16% 
Argentina: 5,7%  
Paraguai: 1,5% 
Valor: US$ 1,78 bilhão 

Leite 
Malte  
Arroz 

Importações 

Brasil: 18% 
Argentina: 13% 
Paraguai: 1,3% 
Valor: US$ 2,76 bilhões 

Automóveis de passageiros  
Veículos de carga  
Medicamentos 

 

Paraguai 

Exportações 

Brasil: 34%  
Argentina: 9,3%  
Uruguai: 1,3% 
Valor: US$ 3,91 bilhões 

Energia elétrica 
Soja 
Milho 

Importações 

Brasil: 24%  
Argentina: 12% 
Uruguai: 1,2% 
Valor: US$ 2,57 bilhões 

Petróleo 
Fertilizantes químicos 
Pesticidas 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_mudos/mapas_do_�mundo/americas.pdf
ftp://geoftp.ibge.gov.br/produtos_educacionais/mapas_mudos/mapas_do_�mundo/americas.pdf
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Uruguai 

Exportações 

Brasil: 16%  
Argentina: 5,7%  
Uruguai: 1,5% 
Valor: US$ 1,78 bilhão 

Leite 
Malte 
Arroz 

Importações 

Brasil: 18%  
Argentina: 13% 
Paraguai: 1,3% 
Valor: US$ 2,76 bilhões 

Automóveis de passageiros  
Veículos de carga  
Medicamentos 

Fontes: OEC. Disponível em: <https://atlas.media.mit.edu/pt/>; Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Disponível em: 

<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-bloco?bloco=mercosul>. Acesso em: 31 out. 2018. 

Antes de iniciar a atividade, explique aos alunos que essas tabelas representam os fluxos de 

importações e exportações entre os países-membros do Mercosul em 2017. Peça-lhes que 

comparem os dados desse comércio interno com aqueles do comércio exterior, apresentados na 

tabela da atividade 1. Enfatize que o comércio exterior é mais pautado em itens primários, ao passo 

que, no comércio interno, é forte a presença de produtos industrializados. 

Em seguida, solicite aos grupos que produzam um mapa temático com os dados das tabelas 

que receberam, usando o mapa mudo como base. Instrua-os a pintar os países-membros do 

Mercosul e a desenhar setas indicando os referidos fluxos. No mapa, devem constar ainda os 

principais produtos importados e exportados por cada país. Permita aos alunos que decidam a 

melhor forma de expressar as informações no mapa, desde que elas sejam legíveis. 

Ao final das produções, proponha aos grupos que apresentem os mapas ao restante da 

turma e que falem um pouco sobre o que aprenderam durante a atividade. Uma sugestão é afixar os 

mapas nas paredes da sala de aula. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para verificar o aprendizado dos alunos, é importante atentar-se à participação e ao 

engajamento deles durante as aulas. 

Na primeira aula, os alunos devem conhecer o contexto de formação do Mercosul, 

identificando o perfil socioeconômico de seus membros fundadores: Brasil, Argentina, Paraguai e 

Uruguai. Além disso, eles devem refletir, com base nos dados apresentados, sobre o papel dos países 

no bloco e as possibilidades advindas da integração dos países sul-americanos. Assim, avalie as 

respostas dos alunos ao questionário proposto no final da aula. 

Na segunda aula, eles terão contato com algumas características comerciais de exportação e 

importação dos países-membros do Mercosul. Avalie a produção dos mapas pelos grupos, 

observando se conseguiram traduzir os dados das tabelas em linguagem cartográfica. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Considerando a dinâmica comercial do Mercosul, assinale a alternativa correta: 

a) O principal produto comercializado entre os países do Mercosul é a soja. 

b) A pauta de exportações dos países do bloco para outros países do mundo é constituída, 

principalmente, por produtos de origem primária. 

c) A pauta de exportações dos países do bloco para outros países do mundo é constituída, 

sobretudo, por produtos industrializados, de alta tecnologia. 

d) Os países do Mercosul são os maiores parceiros comerciais do Brasil, representando a origem 

e o destino de mais de 50% das exportações e importações do país. 

2. Um dos principais produtos de exportação do Paraguai para os países do Mercosul é a energia 
elétrica. Por que há a presença desse elemento na pauta de exportações paraguaia? 
 

Gabarito das questões 

1. A alternativa correta é a b. 

Alternativa a: A soja é exportada, principalmente, para países de fora do bloco. Alternativa c: A 
pauta de exportações externa é composta basicamente de produtos primários. Alternativa d: 
Embora os países do Mercosul sejam importantes parceiros comerciais do Brasil, especialmente 
a Argentina, eles representam cerca de 10% do comércio externo do Brasil. 

2. Espera-se que os alunos identifiquem que o Paraguai tem alto potencial de geração de energia 
hidrelétrica e, assim, acaba por vender para o Brasil e a Argentina a energia elétrica não 
consumida gerada nas usinas binacionais. 


