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China: produção industrial 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 9 

 

Relevância para a aprendizagem 

Ao longo da década de 1990 e, especialmente, a partir dos anos 2000, a China deixou de ocupar 

um papel secundário no cenário econômico internacional e tornou-se protagonista no que diz respeito 

ao desenvolvimento econômico e industrial. Até 2018, a economia chinesa ocupava a segunda posição 

no ranking mundial, baseado no PIB, atrás apenas dos Estados Unidos; porém, conforme projeções, 

deverá ultrapassar esse país nos próximos anos. Apesar disso, a China já ocupa a primeira posição na 

produção industrial internacional, sendo o principal exportador de bens de consumo do mundo. Esse 

gigantismo chinês exige a utilização de recursos energéticos e, não à toa, o país ocupa a liderança no 

uso e na importação de combustíveis fosseis.  

Com o crescimento da influência chinesa em todo o mundo, é essencial que os alunos 

compreendam o papel do país na cadeia industrial internacional e como esse papel está relacionado à 

utilização dos recursos naturais do planeta. Desse modo, os estudantes poderão reconhecer a 

complexidade do mundo em que vivem. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar o papel da China nas cadeias industriais internacionais. 

• Compreender a circulação dos produtos chineses. 

• Conhecer as matérias-primas e as matrizes energéticas utilizadas pela China para suprir a 
imensa produção industrial. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Diversidade ambiental e as 
transformações nas paisagens  
na Europa, na Ásia e na Oceania 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as 
consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia 
(tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear) em diferentes países.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 9º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

Desenvolvimento 

Aula 1 – China: desenvolvimento industrial 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula ou sala de informática. 

Organização dos alunos: conforme a disposição habitual. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, lápis, borracha, caderno, computador com acesso à internet, projetor  

e mapa das Zonas Econômicas Especiais. 

Para iniciar a aula, sugere-se explorar com os alunos o mapa interativo elaborado pelo Fundo 

Monetário Internacional (disponível em: 

<www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>. Acesso em: 

16 nov. 2018), por meio do qual é possível observar a evolução do crescimento do PIB nos países do 

mundo desde 1980, com projeção até 2023. Porém, caso a escola não disponha de recursos 

audiovisuais, selecione previamente os mapas desejados (por ano), faça o download em formato de 

imagem e imprima-os. Explique aos alunos que os tons de azul representam os países com baixo 

crescimento do PIB (menos que 0% até 3%), e os tons de verde, os países com alto crescimento (de 3% 

até 10% ou mais). Leve-os a perceber que a China, em ano algum, aparece em tons de azul. 

Pergunte aos estudantes se eles sabem o motivo de a economia chinesa crescer tanto ao longo 

dos anos. Estimule-os a lembrar que a China está entre os produtores mais importantes de bens 

industriais. Isso está intensamente relacionado ao fato de o país ter despontado como uma das 

maiores economias mundiais. Em 2017, por exemplo, a China tinha o segundo maior PIB, atrás apenas 

dos Estados Unidos. Ressalte, também, que a China é o país mais populoso do mundo. 

Após introduzir o tema, faça uma breve contextualização histórica do desenvolvimento 

industrial chinês. Comente que o país passou de uma economia predominantemente agrícola para 

uma economia industrial após as reformas promovidas, a partir de meados da década de 1970, no 

governo Deng Xiaoping. Pode-se dizer que a China se desenvolveu plenamente a partir dos anos 1980, 

apresentando índices de crescimento econômico elevados. 

Esclareça que essas reformas consistiram na abertura da economia para o mundo capitalista. 

Pergunte aos alunos como era a economia dos países socialistas, levando-os a pensar na estrutura 

planificada da economia chinesa, com intenso controle estatal das empresas, da produção e dos 

salários dos trabalhadores. 

Explique-lhes que a abertura econômica ocorreu graças à criação das Zonas Econômicas 

Especiais (ZEE). Mostre aos alunos um mapa com as ZEE chinesas e verifique se eles notam a 

concentração delas na porção leste do país. Ressalte que essas zonas se sobrepõem às maiores cidades 

chinesas, o que demonstra a importância e a dimensão da industrialização no país e sua relação com 

outros fatores, como a urbanização. 

 

http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
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Como tarefa de casa, peça aos alunos que procurem, em mercados, lojas ou outros comércios 

próximos à sua residência, produtos fabricados na China, atentando-se às embalagens ou às etiquetas. 

Oriente-os a anotar no caderno os tipos de produtos identificados, pois essas informações serão 

utilizadas na aula seguinte. 

 

Aula 2 – China: produtos industriais, consumo doméstico e exportação 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: em sala de aula. 

Organização dos alunos: na primeira atividade, em semicírculo e, em seguida, em grupos. 

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

Solicite aos alunos que compartilhem com os colegas os resultados da pesquisa feita em casa. 

Anote as informações na lousa, para que eles tenham uma visão geral dos tipos de produtos de origem 

chinesa disponíveis para consumo no Brasil. É possível que constem nessa relação, principalmente, 

produtos industrializados simples, vestimentas e outro materia l de origem têxtil, além de alguns 

eletrônicos. Por meio desta atividade, pretende-se mostrar aos alunos que a produção industrial 

chinesa está presente na vida deles, ressaltando, assim, a importância de se compreender as 

implicações do papel da China na cadeia industrial mundial. 

Na sequência, anote na lousa alguns dados e informações sobre a participação da indústria na 

economia chinesa. 

• PIB (2017) – US$ 12,01 trilhões. 

• Composição do PIB por consumo final (2017) – consumo doméstico: 39,1%; consumo 
governamental: 14,5%; investimentos em capital fixo e em estoques: 44,4%; exportações: 
20,4%; e importações: –18,4%. 

• Participação dos setores na economia (2017) – agricultura: 7,9%; indústria: 40,5%; e 
serviços: 51,6%. 

• Principais indústrias (2017) – processamento de minérios e metais; carvão; construção de 
máquinas; armamentos; têxtil e confecção; petróleo; cimento; químicos; fertilizantes; 
bens de consumo (calçados, brinquedos, eletrônicos); processamento de alimentos; 
equipamentos de transporte (automóveis, locomotivas e vagões, navios, aeronaves); 
equipamentos de telecomunicações; veículos de lançamento espacial; satélites; entre 
outros. Em 2017, a China era o principal produtor industrial do mundo. 

• Principais produtos de exportação (2016) – equipamentos eletrônicos: 28,83%; maquinário: 
25,59%; têxteis e móveis: 17,46%; produtos químicos e plásticos: 8,32%, etc. 

Elaborado com base em: CIA World Factbook.  

Disponível em: <www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>; Atlas of Economic Complexity. Disponível em: 

<http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=43&partner=undefined&product=undefined&productClass=HS&startYear= 

undefined&target=Product&year=2016>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
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Leia com os alunos os itens apresentados, esclarecendo o que cada um deles significa.  

A composição do PIB por consumo final, por exemplo, refere-se aos setores que auxiliam a gerar a 

produção que ocorre no território do país. Assim, há grande importância dos consumos doméstico e 

governamental, dos investimentos em capital fixo e em estoques e das exportações para a geração do 

PIB; as importações, no entanto, têm valor negativo, pois atuam no consumo, e não na geração de renda. 

Elucide possíveis dúvidas dos alunos e, em seguida, organize-os em grupos de quatro ou cinco 

integrantes. Solicite que, com base nos dados e nas informações apresentados, elaborem um pequeno 

texto explicando a importância da China para a indústria mundial. É interessante que eles abordem 

também os produtos de origem chinesa disponíveis para consumo no Brasil. 

 

Aula 3 – Matriz energética e matérias-primas 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: conforme a disposição habitual 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, borracha e computador com acesso à internet 

Atividade 1 

Inicialmente, peça a alguns grupos que leiam para a turma o texto produzido no final da aula 

anterior. Espera-se que eles tenham ressaltado a porcentagem do PIB chinês relacionado à indústria e 

que a China é o maior produtor industrial do mundo. Pergunte-lhes, então, o que é necessário para 

que a China sustente tamanha produção industrial. Anote na lousa as respostas dos alunos e retome 

a lista das principais indústrias do país: 

• Processamento de minérios e metais; carvão; construção de máquinas; armamentos; têxtil 
e confecção; petróleo; cimento; químicos; fertilizantes; bens de consumo (calçados , 
brinquedos, eletrônicos); processamento de alimentos; equipamentos de transporte  
(automóveis, locomotivas e vagões, navios, aeronaves); equipamentos de telecomunicações; 
veículos de lançamento espacial; satélites; entre outras. 

Elaborado com base em: CIA World Factbook.  

Disponível em: <www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>. Acesso em: 16 nov. 2018. 

Destaque, nessa lista, a presença de indústrias relacionadas à produção de matéria-prima e à 

geração de energia. Assim, é possível perceber que a China produz ao menos parte dos recursos 

necessários à manutenção da cadeia industrial, como minérios e metais, carvão e petróleo. Reforce 

que o país, no entanto, não é autossuficiente na extração de recursos naturais. 

Para exemplificar essa situação, mencione que, em 2016, a China ultrapassou os Estados 

Unidos como maior importador de petróleo do mundo. Destaque que o petróleo pode ser utilizado 

tanto para a produção de combustíveis e a geração de energia quanto para a produção de plástico 

e borracha, algumas das principais matérias-primas da indústria.  
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Além disso, comente que a China também importa outros recursos minerais, como carvão,  

e que, naquele mesmo ano, importou mais de 50% dos minérios metálicos comercializados 

mundialmente (disponível em: 

<http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=undefined&partner=undefined&product=3&product

Class=HS&startYear=undefined&target=Product&tradeDirection=import&year=2016>. Acesso em: 16 

nov. 2018). 

Incentive os alunos a relembrar os conteúdos abordados no 8º ano, sobretudo no que diz 

respeito à presença chinesa em continentes como a América (no Brasil, especialmente) e a África,  

em virtude do interesse nas matérias-primas locais. Se possível, explore com a turma a animação A 

World of Oil (disponível em: <www.gsmlondon.ac.uk/global-oil-map/>. Acesso em: 16 nov. 2018), 

para que visualizem a ascensão da China como grande importador de petróleo e os principais 

fornecedores do país. 

Atividade 2 

Reproduza o gráfico a seguir na lousa, explicando aos alunos que os dados se referem à matriz 

energética chinesa em 2016. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 
Elaborado com base em: China Power. How is China’s Energy Footprint Changing?  

Disponível em: <https://chinapower.csis.org/energy-footprint/>. Acesso em: 16 nov. 2018. 

Se necessário, retome o significado da expressão matriz energética, ou seja, o conjunto de 

fontes disponíveis para suprir a demanda de energia de um país ou região. No caso da matriz 

energética chinesa, a geração de energia é bastante dependente de recursos não renováveis e 

combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural). 

Peça aos alunos que, em uma folha à parte, escrevam um parágrafo relacionando a matriz 

energética chinesa às importações de combustíveis fósseis pelo país. A explosão da produção 

industrial chinesa, combinada com a dependência energética do país em relação aos combustíveis 

fósseis, torna a China dependente da importação desses recursos naturais.  Recolha os textos no 

final da aula para avaliação. 

62%
18%

7%

13% Carvão

Petróleo

Gás natural

Outras fontes
(incluindo renováveis)

http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=undefined&partner=undefined&product=3&productClass=HS&startYear=undefined&target=Product&tradeDirection=import&year=2016
http://atlas.cid.harvard.edu/explore/?country=undefined&partner=undefined&product=3&productClass=HS&startYear=undefined&target=Product&tradeDirection=import&year=2016
http://www.gsmlondon.ac.uk/global-oil-map/
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo das aulas desta sequência didática, avalie a participação dos alunos nos encaminhamentos 

propostos e suas contribuições durante os momentos de diálogo e as apresentações.  

Na primeira aula, espera-se que os alunos compreendam a importância da China no cenário 

econômico internacional, reconhecendo as causas e as consequências da transformação de um país 

agrícola, de economia socialista planificada, em um dos maiores produtores industriais e grande 

potência econômica do mundo capitalista. 

Na segunda aula, verifique se os estudantes se basearam nos dados e nas informações 

apresentados para elaborar um texto sobre a importância da indústria chinesa para o mundo. 

Na última aula, é esperado que os alunos reflitam sobre como a indústria chinesa cria uma 

intensa demanda por recursos naturais e combustíveis fósseis em todo o mundo. Avalie se, no texto 

produzido no final da aula, eles relacionaram a matriz energética chinesa às importações de 

combustíveis fósseis pelo país. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Explique a importância da China no cenário industrial internacional. 

2. Observe, na tabela a seguir, o consumo de energia per capita no mundo e na China. 
 

Consumo de energia per capita (por kg de petróleo) 

 Mundo China 

2000 1.634 898 

2005 1.764 1.393 

2010 1.871 1.954 

2014 1.920 2.236 

Elaborado com base em: Banco Mundial. Disponível em: 

<https://data.worldbank.org/topic/energy-and-mining?locations=CN-1W>. 

Acesso em: 16 nov. 2018. 

a) Compare a evolução do consumo de petróleo no mundo e na China. O que ocorreu no período 

abordado? 

b) Relacione os dados da tabela à produção industrial chinesa. 
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Gabarito das questões 

1. Com base nos dados e nas informações apresentados durante as aulas, espera-se que os alunos 
compreendam o crescimento industrial da China associado ao papel de grande exportador no 
cenário internacional, alcançando o patamar de mais importante país com relação às exportações 
industriais no mundo.  

2.  

a) Espera-se que os alunos expliquem que, embora o consumo mundial de petróleo tenha 

aumentado no mundo, os valores na China quase triplicaram em 15 anos, tornando o uso de 

petróleo no país maior do que a média mundial. 

b) Espera-se que os alunos identifiquem que o aumento na utilização de combustíveis fósseis pela 

China está intimamente ligado ao crescimento de sua produção industrial, já que esses 

recursos naturais são utilizados tanto como matérias-primas pelas indústrias quanto para a 

geração de energia.  


