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A fronteira entre México e Estados Unidos 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 9 

 

Relevância para a aprendizagem 

As migrações e as questões das fronteiras são temas muito presentes nos noticiários do 

século XXI. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2017, a população de 

migrantes internacionais em todo o mundo chegou a 258 milhões de pessoas. As causas das 

migrações são diversas, como conflitos armados por questões políticas ou religiosas e desigualdade 

socioeconômica. Em busca de melhores condições de vida, milhões de pessoas saem de países 

pobres ou em desenvolvimento em direção a países de economia mais desenvolvida. Esse sempre foi 

um movimento natural, mas, nos últimos anos, com a ocorrência de crises econômicas, a questão 

das migrações está no centro dos debates, sobretudo em países desenvolvidos, como uma das 

causas do desemprego. Um dos casos mais emblemáticos é o que envolve os Estados Unidos e os 

países da América Latina, especialmente o México. 

Nesse sentido, espera-se que os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais 

desenvolvam uma visão crítica e responsável sobre a questão das migrações no mundo 

contemporâneo. Nesta sequência didática, são propostas atividades para que eles compreendam o 

contexto histórico do estabelecimento de limites entre Estados Unidos e México, relacionando-o às 

questões atuais sobre a fronteira entre países. Desse modo, os alunos terão conhecimentos para 

entender e analisar as informações que lhes chegam por meio da mídia e das redes sociais, 

reforçando sua capacidade de selecionar fontes confiáveis para a elaboração de argumentos e 

opiniões sobre temas globais. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Contextualizar historicamente os fatores que levaram aos conflitos atuais relacionados à 
fronteira entre México e Estados Unidos. 

• Analisar as contradições relacionadas à questão da imigração mexicana nos Estados 
Unidos.  

  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 8º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil na ordem 
econômica mundial 

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas regiões de fronteira do 
continente latino-americano e o papel de organismos internacionais e regionais de 
cooperação nesses cenários. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Fronteira entre Estados Unidos e México 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em semicírculo para as atividades dialogadas e em trios ou quartetos para a atividade final 

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

Atividade 1 

Relembre com os alunos o significado de alguns conceitos importantes. Primeiramente, 

pergunte-lhes o que é território. Procure demonstrar que o território é um conceito que detém 

essencialmente a ideia de poder, por ser o espaço onde um país exerce seu domínio. Em seguida, 

questione o que é fronteira e como ela se relaciona à questão do território. Espera-se que os alunos 

falem que a fronteira representa o encontro de territórios diferentes. Esclarecendo que as  fronteiras 

representam um espaço de transição e, por vezes, de tensões. Peça aos alunos que se lembrem de 

questões históricas e conflitos envolvendo territórios e fronteiras. Durante o diálogo, mencione o caso 

da fronteira entre México e Estados Unidos, identificando o que os alunos sabem sobre esse assunto. 

Atividade 2 

Converse com os alunos sobre o processo de delimitação da fronteira entre Estados Unidos e 

México, anotando na lousa as informações relevantes. Inicialmente, informe a área ocupada pelo 

território mexicano logo após a independência: 4,6 milhões de quilômetros quadrados. Diga-lhes 

que, três décadas depois, essa área diminuiu para 1,95 milhão de quilômetros quadrados. Ressalte 

que o estabelecimento da fronteira, durante o século XIX, foi um processo marcado por conflitos e 

pela instituição de tratados. Explique aos alunos que o território próximo à fronteira atual entre os 

países era disputado em um contexto de consolidação das nações estadunidense e mexicana. 

Escreva na lousa alguns tópicos sobre o contexto histórico de consolidação da fronteira entre 

os países. Peça aos alunos que complementem essas anotações, lembrando-se dos conteúdos 

estudados nas disciplinas de História e Geografia em momentos anteriores. 

• Destino Manifesto: concepção de que os Estados Unidos teriam o direito divino de 
expandir o território ou poder sobre todo o continente americano, pois seriam os 
reponsáveis por civilizá-lo.  
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• Riquezas minerais da Califórnia: antes de 1846, a Califórnia pertencia ao México. Nesse 
ano, tornou-se um território independente, com a proclamação da República da 
Califórnia ou República da Bandeira do Urso. No mês seguinte à independência, aderiu 
ao território dos Estados Unidos. 

• Independência do Texas: quando os limites entre os países ainda não estavam 
claramente definidos, o território do atual Texas passou a ser ocupado por mexicanos, 
incentivados pelo governo do país, que tinha interesse em assegurar a posse da região. O 
Texas, no entanto, declarou independência do México em 1836, processo que perdurou 
até 1845, quando o território foi anexado pelos Estados Unidos. Em 1846, esse país e o 
México travaram um conflito conhecido como Guerra Mexicano-Americana, que durou 
até 1848. O Tratado de Guadalupe Hidalgo pôs fim ao conflito, estabelecendo a perda, 
para o México, de boa parte do território original. 

Finalize a atividade destacando que, por meio do Tratado de Guadalupe Hidalgo e de outros 

estabelecidos ao longo do século XIX, a fronteira entre Estados Unidos e México foi determinada. 

Apresente aos alunos um mapa que mostre a fronteira entre os dois países norte-americanos. 

Atividade 3 

A fim de consolidar o assunto da aula e desenvolver nos alunos a capacidade de relacionar 

informações espaciais e históricas, divida-os em trios ou quartetos para que façam o seguinte:  

• Com base no contexto histórico do século XIX, justifique a intensa disputa entre Estados 
Unidos e México por territórios no período em questão.  

Sugira aos alunos que vão além das causas explicitadas durante a aula, utilizando o livro 

didático como base ou outros materiais disponíveis para consulta, até mesmo na internet. Solicite 

aos grupos que elaborem um texto para apresentar as conclusões a que chegaram. 

Espera-se que eles apontem que a busca por novos territórios está relacionada, por exemplo, 

ao acesso a recursos naturais, que podem ser explorados, e à população que vive nesses territórios 

disputados, que pode constituir tanto mão de obra quanto mercado consumidor. É interessante que 

os alunos associem esses fatores à busca por industrialização, que vinha alterando fortemente os 

padrões da economia ao longo do século XIX, mesmo sem uma presença massiva da indústria no 

continente.  Finalize a aula recolhendo a atividade produzida pelos grupos. 

 

Aula 2 – Fronteira Estados Unidos-México na atualidade 

Duração: cerca de 45 minutos  

Local: sala de aula ou sala de vídeo 

Organização dos alunos: em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, recursos audiovisuais para a exibição de documentário, lápis, caderno, 

caneta e borracha  
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Atividade 1 

Retome alguns aspectos abordados na aula anterior sobre a perda de grande parte dos 

territórios mexicanos para os Estados Unidos no século XIX. Para isso, peça a alguns grupos que leiam 

os textos que produziram a partir da questão proposta. 

Em seguida, converse com eles sobre outros significados da expressão fronteira. Reforce a 

ideia de que a fronteira representa não apenas uma zona de conflito, mas também possibilidades de 

interecâmbio cultural, social e econômico entre diferentes povos e nações. 

Atividade 2 

Organize os alunos para a exibição do documentário Um mundo de muros: México e Estados 

Unidos, disponível gratuitamente na internet e com duração aproximada de 20 minutos. O 

documentário mostra cidades situadas na fronteira entre os dois países e entrevistas com pessoas 

dos dois lados, evidenciando os impactos da construção de barreiras e do endurecimento da política 

de imigração pelos Estados Unidos. 

Antes da exibição do documentário, forneça a eles um roteiro com algumas perguntas, que 

deverão ser respondidas com base no que será observado. Elas servirão como fio condutor para a 

análise e a interpretação do documentário. Assim, leia as questões em voz alta com os alunos, 

esclarecendo eventuais dúvidas. 

1. Qual a localização do muro retratado no documentário? 

2. Por que o muro foi construído? 

3. Por que alguns entrevistados realizaram a travessia da fronteira?  

4. Qual a postura do governo estadunidense com relação à fronteira Estados Unidos-México e à 
questão da imigração? 

5. Por que as famílias retratadas na parte final do documentário não conseguem se encontrar em 
um mesmo lado do muro? 

Reserve o restante da aula para a exibição do documentário e para que os alunos respondam 

às questões. Sugira, se necessário, que eles assistam ao documentário novamente em casa. 

Aula 3 – Estados Unidos e México: um muro que separa 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em trios e, em seguida, em círculo 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis e borracha 
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Atividade 1 

Inicie a aula com uma conversa sobre o documentário exibido na aula anterior. Comente 

brevemente cada uma das questões propostas e peça a alguns alunos que compartilhem as 

conclusões a que chegaram. 

Espera-se que os alunos tenham percebido que o muro foi construído para bloquear a 

fronteira entre os Estados Unidos e o México, evitando, assim, a entrada de migrantes no território 

estadunidense, especialmente mexicanos. Como motivos para a imigração, é esperado que eles 

citem os baixos salários pagos no México e em outros países da América Latina e a perspectiva de 

melhora de vida nos Estados Unidos. Sobre a política do governo estadunidense, almeja-se que 

identifiquem as propostas de construção e ampliação desse muro fronteiriço, o endurecimento das 

leis de imigração e a deportação de trabalhadores mexicanos. Por fim, espera-se que os alunos 

tenham notado que essas políticas provocam a separação de famílias de imigrantes, o que pode ser 

visualizado nas cenas que mostram os encontros entre eles, com cada um de um lado do muro. 

Ao final da atividade, recolha os questionários para correção. 

Atividade 2 

Anote na lousa a questão a seguir: 

• O muro na fronteira entre Estados Unidos e México é uma solução ou um problema? 

Peça aos alunos que se organizem em trios e levantem alguns pontos sobre a questão 

proposta, com base nas informações repassadas em aula e durante a exibição do documentário. 

Proponha-lhes que pensem em pelo menos três argumentos e que os anotem no caderno. Lembre-se 

de estipular um tempo para essa etapa. 

Após a elaboração prévia da argumentação, solicite à turma que forme um círculo. Convide 

um dos trios para expor seus argumentos e, em seguida, pergunte aos demais grupos se pensam de 

modo contrário ou semelhante. Faça a mediação da discussão, garantindo que a fala dos alunos seja 

baseada em informações concretas e pautada por respeito e responsabilidade. 

Conclua a discussão ressaltando que há muitos fatores envolvidos na construção do muro na 

fronteira entre os dois países. Reforce que é necessário compreender como funcionam as dinâmicas 

social e econômica entre os Estados Unidos – país com a maior economia do mundo – e seus vizinhos 

ao sul, ainda em desenvolvimento socioeconômico. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Durante todas as aulas, a participação e o engajamento dos alunos devem ser observados 

como forma de avaliação. 
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Espera-se que, na primeira aula, eles tenham identificado os processos históricos 

relacionados à questão da fronteira entre Estados Unidos e México. Verifique se os alunos 

compreenderam que as tensões iniciais na fronteira entre esses territórios estavam ligadas ao 

contexto de formação e consolidação dos dois países. 

Na segunda aula, espera-se que os alunos, ao assistirem ao documentário, reconheçam a 

imigração de mexicanos para os Estados Unidos como uma situação que afeta os dois países, 

prejudicando especialmente os migrantes, que se arriscam em busca de uma vida melhor. Almeja-se 

ainda que eles respondam adequadamente às questões relacionadas à construção do muro na fronteira. 

Na terceira aula, é importante avaliar a participação de todos no debate, observando a 

capacidade de elaboração de argumentos sobre o tema proposto. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Leia a manchete a seguir:  

Detenções de imigrantes ilegais caíram 18% na fronteira EUA-México 

AGÊNCIA BRASIL. 5 jul. 2018. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-07/detencoes-de-

imigrantes-ilegais-reduziram-18-na-fronteira-eua-mexico>. Acesso em: 31 out. 2018. 

a) Em sua opinião, é possível relacionar essa manchete à recente política adotada pelo governo 

estadunidense? Explique sua resposta. 

b) Qual é o impacto dessa política para a vida dos latino-americanos que vivem nos Estados 

Unidos? 

2. A Doutrina Monroe, política externa adotada em 1823 pelo então presidente estadunidense James 
Monroe, é frequentemente resumida pela frase “a América para os americanos”. Relacione essa 
ideia ao contexto em que se estabeleceram as fronteiras entre México e Estados Unidos. 
 

Gabarito das questões 

1.  
a) Espera-se que os alunos notem que tanto o endurecimento das políticas de imigração quanto 

a construção do muro, que constitui um barreira física entre os países, têm desestimulado a 

migração com direção aos Estados Unidos. 

b) Almeja-se que os alunos respondam que essas políticas do governo estadunidense têm 

causado a separação de diversas famílias de migrantes. 

2. Espera-se que os alunos associem a Doutrina Monroe ao interesse americano não apenas de 
conquistar territórios, mas também de exercer a soberania sobre os demais países das Américas, 
incluindo o México. 


