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O papel da China no crescimento econômico da África 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 4, Capítulo 11 

 

Relevância para a aprendizagem 

Desde 1990, os países da África, sobretudo a porção subsaariana, estão entre as economias 

que mais recebem investimentos internacionais, o que tem contribuído para o crescimento das 

economias locais. De um continente abandonado à própria sorte, a África é cada vez mais vista como 

um espaço de possibilidades para novos negócios, principalmente pela presença de recursos minerais 

e mão de obra potencial. 

Esse cenário de oportunidades só pode ser entendido em um contexto de consolidação da 

globalização econômica, em que as grandes potências da atualidade buscam novos mercados e 

vantagens comerciais em áreas, até então, pouco aproveitadas pelo capital internacional. A Ásia, em 

especial a China, certamente compreendeu as potencialidades que a África poderia lhe oferecer. Nos 

últimos anos, a China foi um dos países que mais realizaram investimentos no continente africano, 

sendo responsável direto por uma série de mudanças ali observadas. 

As atividades propostas nesta sequência didática colaboram para que os alunos compreendam 

a onda de crescimento econômico dos países africanos nos últimos anos e o papel da China nesse 

processo, refletindo sobre os aspectos positivos e negativos dessa nova dinâmica. Nesse sentido, são 

oferecidos a eles meios para que possam opinar e argumentar com base em fatos, dados e informações 

confiáveis, permitindo um posicionamento pessoal sobre questões do mundo globalizado e a formação 

de uma consciência crítica. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar consequências materiais e estruturais dos investimentos chineses na África. 

• Entender os prós e os contras políticos, sociais e econômicos dos investimentos chineses 
em países africanos. 
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Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Os diferentes contextos e os meios 
técnico e tecnológico na produção 

(EF08GE14) Analisar os processos de desconcentração, descentralização e 
recentralização das atividades econômicas a partir do capital estadunidense e 
chinês em diferentes regiões no mundo, com destaque para o Brasil. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Relações econômicas sino-africanas 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo para as atividades coletivas e em trios para a análise da tabela 

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

Atividade 1 

Para iniciar a aula, pergunte aos alunos o que vem à cabeça deles quando se fala nas economias 

da África e da China. Ouça as contribuições dos alunos e, em seguida, pergunte-lhes se conhecem as 

relações econômicas estabelecidas entre esse país e o continente africano. Além de investigar os 

conhecimentos prévios deles, aproveite para identificar os pontos que necessitam de esclarecimento. 

Nesse primeiro momento, faça com que se lembrem do Brics, grupo de países de economia emergente 

que conta com a participação da China e da África do Sul, além do Brasil, da Rússia e da Índia.  

Apresente aos alunos a tabela a seguir sobre os países que mais investiram no continente 

africano entre 2010 e 2015: 

Principais investidores na África entre 2010 e 2015 (em bilhões de dólares) 

 Estados 
Unidos 

Reino 
Unido 

França China 
África 
do Sul 

Itália Índia Singapura Suíça Malásia 

2010 55 47 52 13 19 10 12 20 12 17 

2015 64 58 54 35 22 22 17 16 14 12 

Fonte: UNCTAD. Word Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy. Disponível em: 

<https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf>. Acesso em: 1º nov. 2018. 

Peça-lhes que observem a tabela e incentive uma interpretação reflexiva das informações, de 

modo que compreendam que, nos últimos anos, diversos países do mundo investiram na continente 

africano, inclusive a África do Sul, uma das potências emergentes do século XXI. Solicite aos alunos que 

identifiquem os países que investiram as maiores quantias e, também, aquele que teve o maior 

crescimento no valor investido no continente entre 2010 e 2015. Espera-se que, por meio dessa 

análise, os alunos percebam o aumento dos investimentos da China e a importância que o país adquiriu 

nesse cenário recente de crescimento econômico do continente africano. Destaque que, atualmente, 

a África é o principal destino dos investimentos chineses.  
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Atividade 2 

Dê início à atividade reproduzindo a tabela a seguir na lousa: 

Investimentos chineses na África 

subsaariana por setor entre 2015 e 

2018 (em bilhões de dólares) 

Mercado imobiliário 10 

Serviços públicos 3 

Logística 1,8 

Transporte 47,9 

Metais 10,9 

Agricultura 1,9 

Energia 36,3 

Fonte: AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE. China Global Investment Tracker. Disponível em: <http://www.aei.org/china-global-investment-tracker/>. 

Acesso em: 2 nov. 2018. 

Solicite aos alunos que se organizem em trios e, em uma folha à parte, elenquem os setores 

citados na tabela em ordem decrescente, ou seja, do que mais recebeu para o que menos recebeu 

investimentos. Em seguida, peça-lhes que identifiquem os tipos de obras e atividades econômicas que 

podem ser realizados em cada um desses setores. É possível que, entre outros exemplos, eles 

relacionem o setor de transporte à construção de estradas, ferrovias, portos e aeroportos; o de energia 

à instalação de usinas hidrelétricas; e o de serviços públicos a investimentos em saúde e educação. No 

final da aula, recolha as folhas para correção. 

Estabeleça um diálogo com toda a turma a respeito dos resultados da atividade. Comente que 

os países africanos, especialmente Angola, estão entre os principais fornecedores de petróleo para a 

China, que, por sua vez, é a maior importadora do produto. Mostre aos alunos como a exploração de 

petróleo e de outros recursos minerais não renováveis está no foco dos investimentos chineses. 

Aula 2 – Consequências dos investimentos chineses na África 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha e cópias da reportagem “Especialistas defendem 

responsabilidade social na parceria econômica com países da África” 

Atividade 

Providencie previamente cópias da reportagem “Especialistas defendem responsabilidade 

social na parceria econômica com países da África”, presente na página do Senado Federal (disponível 

em: <www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/16/especialistas-defendem-

responsabilidade-social-na-parceria-economica-com-paises-da-africa>. Acesso em: 2 nov. 2018). 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/16/especialistas-defendem-responsabilidade-social-na-parceria-economica-com-paises-da-africa
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/16/especialistas-defendem-responsabilidade-social-na-parceria-economica-com-paises-da-africa
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Para iniciar a aula, converse com a turma sobre a influência da China na integração regional e 

no desenvolvimento econômico do continente africano. Distribua as cópias da reportagem aos alunos 

e, antes de iniciar a leitura do texto, anote na lousa o questionário a seguir, que deverá ser respondido 

no caderno:  

1. Qual é o posicionamento do professor José Manuel Gonçalves sobre as relações entre China e 
África?  

2. Como a professora Analúcia Danilevicz se posiciona sobre esse assunto? 

Depois que todos tiverem respondido ao questionário, promova uma conversa sobre os 

resultados da atividade. Espera-se que os alunos mencionem as visões divergentes dos especialistas 

sobre a questão das relações econômicas sino-africanas: José Manuel Gonçalves enxerga as relações 

como desvantajosas para a África, que estaria sendo explorada pela China, como nos tempos coloniais; 

já Analúcia Danilevicz entende que nem sempre a postura de parceiros é apenas predatória. Para ela, 

embora a China busque na África recursos importantes para o próprio desenvolvimento, oferece 

também uma contrapartida, definida pelos governos africanos. Algumas obras de infraestrutura, por 

exemplo, foram conseguidas graças a acordos de cooperação com os chineses. Em seguida, peça aos 

alunos que expressem as próprias opiniões sobre o tema em questão, argumentando a favor ou contra 

as visões expostas na reportagem. 

Para a ampliação da atividade, você pode sugerir aos alunos que, em grupos, preparem um 

podcast sobre os investimentos chineses na África. As produções podem ser disponibilizadas em um 

blog ou site da escola. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Avalie a participação e o engajamento dos alunos nas atividades propostas nesta sequência 

didática. Verifique as produções escritas e as habilidades deles para argumentar, relacionar 

informações, analisar dados e interpretar textos e outras linguagens, como tabelas. 

Na primeira aula, espera-se que os alunos percebam a emergência da China como um dos 

maiores investidores no continente africano. Observe a participação dos trios na discussão referente 

à análise da tabela e se eles reconheceram os tipos de obras e atividades econômicas que podem ser 

realizados em cada um dos setores. É esperado também que os alunos pensem sobre a relação entre 

os investimentos chineses e a exploração dos recursos naturais africanos. 

Na segunda aula, a expectativa é que eles identifiquem as consequências dos investimentos 

chineses na África, refletindo sobre os aspectos positivos e negativos dessa parceria. Nesse sentido, 

avalie as respostas ao questionário baseado na reportagem, bem como os argumentos apresentados 

pelos alunos durante a conversa. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. No últimos anos, os países africanos se tornaram o principal destino dos investimentos chineses. 
Essa dinâmica permitiu um crescimento econômico considerável na África; todavia, não eliminou 
as relações de dependência do continente, uma vez que as parcerias estabelecidas podem 
dificultar: 

a) o crescimento do PIB. 

b) o desenvolvimento das indústrias locais.  

c) o desenvolvimento da agricultura. 

d) a oferta de recursos minerais. 

2. Conforme as discussões realizadas durante as aulas, é possível afirmar que o crescimento 
econômico da África está diretamente ligado ao da China? Explique sua resposta. 
 

Gabarito das questões 

1. A alternativa correta é a b, pois os investimentos da China no continente africano ainda estão 
concentrados em projetos de extração de recursos minerais e obras de infraestrutura. Da mesma 
forma, vale destacar que a chegada de bens industrializados importados e a instalação de 
indústrias chinesas na África dificultam o desenvolvimento das indústrias africanas locais. 

2. Espera-se que os alunos comentem que, nos últimos anos, muitos países africanos apresentaram 
crescimento econômico. Esse dinamismo pode ser explicado pelos altos investimentos recebidos, 
sobretudo da China. Eles devem lembrar que a China, apesar de ser um país de crescimento 
recente, se tornou a segunda maior economia do mundo. Para sustentar esse crescimento, os 
chineses necessitam de recursos energéticos em abundância e de um mercado consumidor para 
seus produtos. Foi justamente essa demanda que levou os asiáticos a investir na África. 


