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ABERTURA ECONÔMICA DA CHINA

No final dos anos 1970, a China iniciou um processo de reformas econômicas e 

abertura comercial que levou o país a se transformar, em 2010, na segunda maior 

economia do planeta e em um dos principais participantes do comércio mundial.



3



4



5



6



7



Atividade

01- De 1983 a 2017, de quanto foi o crescimento das importações chinesas? E das exportações?

02- Por que na década de 1980 o comércio exterior chinês era praticamente nulo?

03- Resuma as mudanças ocorridas nas importações e exportações chinesas entre 1984 e 2017.  

04- Defina as ZEEs chinesas. 

05- Quais são as vantagens de produzir equipamentos no território chinês?

06- Explique a importância da China na economia atual do Brasil. 
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Percurso 09 

A ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional 
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Estados Unidos: localização e divisão 

administrativa

Localizado na América do Norte, entre o 

Canadá e o México, o território estadunidense 

ocupa 22,2% da América e 6,1% das terras 

emersas do planeta. No sentido leste-oeste, 

estende-se por 4.500 km e, no sentido norte-sul, 

por 2.500 km. Com 9.833.517 km2 — incluindo 

o Alasca e o Havaí —, é o quarto país mais 

extenso do globo, depois da Rússia, do Canadá 

e da China; e é o terceiro mais populoso, com 

mais de 326 milhões de habitantes, em 2018.

Politicamente, os Estados Unidos dividem-se 

em 50 estados autônomos — 49 continentais, 

incluindo o Alasca, além do Havaí — e o Distrito 

de Colúmbia.
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Os antecedentes da formação da grande potência

O início da formação dos Estados Unidos deu-se no 

começo do século XVII, quando foram criadas as primeiras 

colônias europeias estáveis: Jamestown (Virgínia), em 

1607, e Nova Amsterdã, que, fundada por holandeses em 

1614, foi tomada pelos ingleses em 1664, quando passou a 

se chamar Nova York. Posteriormente, onze colônias foram 

fundadas, formando as chamadas Treze Colônias 

Inglesas.
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•A independência e a 

conquista do oeste

Em 4 de julho de 1776, as 

Treze Colônias Inglesas se 

uniram e se declararam 

livres do domínio inglês.

Após a independência, os 

diversos governos que se 

sucederam no poder dos 

Estados Unidos incentivaram 

a expansão territorial do país 

em direção ao oeste.
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O Ato de Propriedade Rural e o Destino Manifesto

O Ato de Propriedade Rural (Homestead Act) e a força das ideias do Destino Manifesto foram importantes para 

a conquista do oeste. Pelo primeiro, o governo dos Estados Unidos concedia a posse de 160 acres de terra a quem a 

cultivasse por, no mínimo, cinco anos.

Essa lei, instituída em 1862, atraiu imensas ondas de imigrantes europeus, principalmente irlandeses e ingleses, 

favorecendo o povoamento do interior e a formação de um mercado interno de consumo. A formação desse mercado 

foi importante para assegurar a industrialização do país, que se desenvolvia a passos largos nos estados do nordeste.

O Destino Manifesto, por sua vez, correspondia ao conjunto de ideias escritas pelo jornalista John L. O’Sullivan, 

em 1845, e que também tiveram papel importante na ocupação do oeste. Defendia que brancos e puritanos eram os 

eleitos, ou seja, os únicos responsáveis por desenvolver o país e a quem Deus havia confiado a missão de criar uma 

sociedade-modelo na América. Assim, considerava que os indígenas eram incapazes de levar essa tarefa adiante, 

visto que, até então, ainda não o tinham feito — para os indígenas, a terra era concebida como fonte de vida; e para 

os migrantes e colonos, como fonte de lucro.

O avanço para o oeste, a sua conquista e seu povoamento sofreram resistência de grupos indígenas. Os 

conquistadores, organizados militarmente e munidos de armas de fogo, realizaram verdadeiros massacres de povos 

indígenas, o que também ocorreu na América Latina, na Austrália e na Nova Zelândia.
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A política intervencionista externa

Após a conquista do oeste ou do expansionismo territorial interno, os Estados Unidos dirigiram sua política externa 

para regiões fora de seu território.

Para dar força à presença e à supremacia dos Estados Unidos no continente americano, ou seja, sobre os demais 

países que buscavam suas independências da Espanha ou de Portugal (como o Brasil), em 1823, o então presidente 

dos Estados Unidos, James Monroe, lançou a doutrina “América para os americanos”, que ficou conhecida 

como Doutrina Monroe. Essa doutrina defendia que os Estados Unidos, em nome de sua segurança, não permitiriam 

que nenhum país europeu restabelecesse domínio sobre qualquer território localizado no continente americano. 

Nasceu, com essa doutrina, a tutela dos Estados Unidos sobre os países da América Latina, que consequentemente 

norteou as relações de dominação entre esse país e os demais países do continente até recentemente.

A Doutrina Monroe e o Destino Manifesto serviram, portanto, de pretexto para os Estados Unidos realizarem 

intervenções diretas e indiretas em países da América Latina quando seus interesses geopolíticos e econômicos 

fossem contrariados. Veja na figura 5 algumas intervenções realizadas entre 1898 e 1934 e, intervenções realizadas 

entre 1954 e 1994.
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A conduta política imperialista dos Estados Unidos na América Latina não se limitou a essas intervenções 

diretas. Posteriormente, realizaram intervenções indiretas por meio de fornecimento de armas ou de ações de apoio 

a opositores políticos internos de governantes de países latino-americanos que se inclinavam para o socialismo, o 

nacionalismo ou que ameaçassem os interesses estadunidenses: Guatemala (1954), Brasil (1964) e Chile (1973), 

além de outros.
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Esses antecedentes, somados à existência de grandes reservas de recursos naturais em território 

estadunidense — petróleo, minério de ferro, solo propício à agricultura, recursos hídricos etc. —, a 

investimentos em pesquisas científicas e tecnológicas e à inventividade de seu povo, entre outros, 

tornaram os Estados Unidos uma potência mundial. Em 1840, já eram o quinto país do mundo em 

produção industrial; em 1860, o quarto; em 1870, o segundo; e em 1895 ocupavam a liderança mundial, 

competindo com Alemanha, Reino Unido, França, Japão e Rússia.

Atualmente é o país de maior PIB do mundo; possui diversos polos de inovação tecnológica, como 

vimos no Percurso 4; é a maior potência militar mundial; e sua influência econômica e cultural abrange 

todo o planeta.

A sua intensa produção cinematográfica, televisiva e musical exerce influência em hábitos e costumes 

em todo o mundo, divulgando valores e modos de viver de sua sociedade.

Apesar de constituir uma grande potência, os Estados Unidos possuem problemas internos, entre eles, 

a pobreza de parte da população, que depende de ajuda governamental para obter alimentos, e o 

preconceito que afeta, principalmente, negros e hispânicos.


