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ATIVIDADE 23 

 

   Olá turma, esta atividade deverá ser enviada de volta para mim para o e-mail: 

geografia.profrodrigo@gmail.com até o dia 13/10/2020. 

   Esta semana vamos trabalhar sobre os Blocos Econômicos da América do Sul. 

 

A integração regional e o papel do Brasil – Em março de 1991, com o Tratado de Assunção, assinado 

por Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, criou-se o principal bloco econômico em atuação na região, o 

Mercado Comum do Sul (Mercosul). Em 2012, o Paraguai foi suspenso do bloco após um golpe de Estado que 

derrubou o então presidente Fernando Lugo. Os demais países-membros entenderam que o golpe representava 

uma ameaça ao regime democrático e suspenderam a participação do país. No ano seguinte, após a eleição 

democrática de um novo presidente, a participação do Paraguai no Mercosul foi restabelecida. Além dos cinco 

países-membros, há os associados: Chile (a partir de 1996); Peru (2003); Colômbia e Equador (2004); Guiana e 

Suriname (2013). Em meados de 2018, a Bolívia, associada desde 1996, estava em processo de adesão como 

país-membro.  

Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) – A Aladi foi criada em 1980 com o objetivo de 

promover a integração e o desenvolvimento econômico e social, por meio do estabelecimento de um mercado 

comum no continente latino-americano. Atualmente, os membros da Aladi são: Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. A proposta da Aladi é 

permitir que as trocas comerciais sejam mais flexíveis, são adotados alguns instrumentos como: tarifas 

regionais preferenciais; acordos de alcance regional; e acordos de alcance parcial, com o estabelecimento de 

relações bilaterais.  

     Anteriormente denominada Pacto Andino, a Comunidade Andina foi criada em 1969 e, atualmente, é 

constituída de quatro países-membros: Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. O Chile e a Venezuela deixaram a 

comunidade em 1977 e 2006, respectivamente. Entre os principais objetivos, destaca-se o desenvolvimento 

equilibrado dos países-membros, mediante a integração e a cooperação econômica e social.   

Organização dos Estados Americanos – Fundada em 1948, a OEA é uma das instituições regionais mais 

antigas do mundo. Atualmente, é constituída de 35 Estados da América independentes e se tornou um 

importante fórum governamental político, jurídico e social, cujo objetivo é aprofundar a democracia, os direitos 

humanos, a segurança e o desenvolvimento no continente.  

Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) A OEI é um organismo internacional, integrado por 

países dos continentes latino-americano, africano e europeu. Tem caráter governamental e o objetivo de 
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promover a cooperação nos campos da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura e, assim, alcançar o 

desenvolvimento integral, a democracia e a integração regional. 

Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (Alba) – criada em 2004 a partir de um acordo firmado 

entre dois países, Cuba e Venezuela, para promover a integração e a união da América Latina. Atualmente, é 

constituída também por Bolívia, Nicarágua, Equador e pelas ilhas caribenhas Dominica, Santa Lúcia, São 

Vicente e Granadinas, Antígua e Barbuda. 

Mercosul – O objetivo principal do Mercosul é estimular o aumento das trocas econômicas entre os 

países-membros, além de atuar em bloco no comércio com outros países e regiões. Pelo tamanho de suas 

economias e pelo volume de trocas comerciais que realizam entre si, Brasil e Argentina lideram o bloco. O 

comércio entre os países-membros tem aumentado constantemente desde a criação do bloco, estimulado pela 

redução de tarifas alfandegárias. Hoje o Mercosul abrange as principais economias da América do Sul, 

constituindo o principal bloco econômico dessa porção do continente. Além da integração econômica (que 

envolve não apenas produtos, mas também matéria-prima e energia), busca-se maior integração política e 

cultural. Movimentos sociais do Brasil e de outros países da América do Sul apresentam, há anos, diferentes 

críticas acerca do modelo de desenvolvimento do Mercosul. Segundo eles, entre as principais questões está a 

integração baseada exclusivamente em relações comerciais, o que não atende a determinados direitos dos 

trabalhadores, uma vez que não há legislação trabalhista comum ao bloco nem avanços em questões que tratem 

das condições de trabalho.  

Aliança do Pacífico e Unasul – Em 2012, foi criada a Aliança do Pacífico, bloco econômico nos moldes 

do Mercosul, formado por México, Colômbia, Peru e Chile. Tem como objetivos tornar-se um grande polo de 

atração de investimentos na América Latina e servir de elo para uma eventual integração com países asiáticos. 

Esse bloco econômico é visto como a principal iniciativa de comércio internacional no continente americano, 

com grande possibilidade de expansão. Vários países da América Central, como Costa Rica e Panamá, 

manifestaram interesse em aderir ao bloco. A União de Nações Sul-Americanas (Unasul) foi criada em 2008 e é 

formada pelos países da América do Sul. Tem como objetivo construir um espaço de integração cultural, social, 

política e econômica entre os povos dos países participantes. A Unasul atua mais nos âmbitos político e social.  

 

Atividades: 

1) Cite 3 blocos econômicos da América do Sul. 

2) Caracterize Unasul. 

3) Qual o principal papel de um bloco econômico. 

4) Cite 3 países integrantes do Mercosul. 

5) Cite os principais objetivos do Mercosul. 

 


