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Esta  pesquisa  se  volta  a  compreender  como  a  fronteira  estatal  é  vista  por
estudantes  que  não  vivem  nem  têm  contato  direto  com  uma  região  fronteiriça,
circunscrevendo uma visão “de fora”,  baseada nos ensinamentos  proporcionados em
sala de aula pela disciplina de Geografia e no conhecimento prévio desses alunos. Para
tal, realizou-se uma oficina que foi objeto de um trabalho de conclusão de curso em
Licenciatura em Geografia e será aqui descrita (FROEHLICH, 2017). 

No percurso de pesquisa abordamos o conceito de fronteira estatal, geopolítica,
ou seja, o limite territorial e de soberania entre dois países, ainda que a fronteira seja um
objeto geográfico multiescalar, podendo ser conceituada e definida conforme o território
em questão, incluídas fraturas espaciais presentes em espaços urbanos, fronteiras étnicas
que definem grupos e incidem nas trocas entre os eles, ou até mesmo descontinuidades
em redes e fluxos (DORFMAN, 2015 p. 17). A fronteira geopolítica, limite e contato
entre territórios estatais, foi escolhida como o foco central do exercício por ser a mais
conhecida  dentro  e  fora  das  salas  de  aula  pelos  estudantes,  sujeitos  centrais  desta
pesquisa.

Fatores  relevante  para  se  estudar  a  fronteira  nas  aulas  de  Geografia  no  Rio
Grande do Sul são sua posição limítrofe com o Uruguai e a Argentina e a importância
que a condição de território fronteiriço tem nas mais diversas manifestações culturais
(música,  literatura,  culinária  etc.)  e  tradições  do  povo  gaúcho,  frequentemente
representadas como compartilhadas com os países vizinhos.

De  forma  mais  abrangente,  vemos  a  relevância  das  fronteiras  no  mundo
globalizado, em processos contemporâneos como os fluxos de capital e de informação,
que se dão rapidamente e sem barreiras, e o ir e vir de pessoas, que encontra obstáculos
e impedimentos. Outra motivação para este trabalho foi mostrar a fronteira territorial em
sua materialização no espaço, sendo produzida – delimitada, definida e, muitas vezes,
edificada – através de processos e propósitos políticos, sociais e históricos. 

Todas essas discussões integram o temário da Geografia Política na escola, que
aborda questões como a globalização, as migrações internacionais, a soberania nacional,
território(s) e, consequentemente, as fronteiras.

Para alcançar os objetivos deste estudo, além do referencial teórico, as diretrizes
nacionais para o ensino de Geografia foram examinadas. Com base nesses parâmetros,
foi realizada uma oficina na Escola Estadual Agrônomo Pedro Pereira, situada no bairro
Agronomia, em Porto Alegre, RS, com 22 alunos do terceiro ano do Ensino Médio, de
16 a 18 anos. A escolha por este grupo se deu pela maturidade escolar dele esperada: são
alunos concluintes, quando se supõe que o tema “fronteira” já tenha sido estudado.

Na  prática  em  aula,  os  alunos  tiveram  contato  com  diferentes  imagens  de
fronteira, estimulando a verbalização de categorias. Para isso, escolheu-se trabalhar com
postais  representando  doze  diferentes  fronteiras  estatais,  apresentando  cenários
fronteiriços mais comuns, mostrados reiteradamente em livros didáticos e pela mídia de



maneira geral, tais como aduanas, marcos etc. (FILIZOLA; KOZEL, 2011, p. 18). Essas
fotografias,  desenhos  e  mapas  foram  entregues  às  duplas  e  trios  formados  pelos
estudantes,  solicitando-se  que  eles  as  classificassem  livremente,  empregando  seus
próprios  critérios  para  agrupar  as  imagens  semelhantes  e  atribuindo  nomes  aos
conjuntos criados.

Optou-se por  esta  metodologia,  pois,  dentre  as  habilidades  almejadas  para o
aluno do Ensino Médio na disciplina  de Geografia,  está  a  leitura  e  interpretação de
imagens. A fotografia, o mapa ou o desenho estão carregados de significados implícitos
ou explícitos. Espera-se que ao fazer a leitura das imagens, o aluno vá além da mera
descrição  e  faça  relações  e  conexões  do  contexto  da  imagem com os  conteúdos  já
aprendidos ou até mesmo com seus conhecimentos prévios.

Foram selecionadas doze imagens de diferentes  tipos de fronteiras,  cada uma
representando uma situação de limite  territorial.  As fotos  e  figuras  utilizadas para a
prática foram obtidas em saídas a campo in loco e pela internet. Optou-se por escolher
as  figuras  que  mais  representassem  a  fronteira  vista  pelo  imaginário  popular,  as
ilustradas em livros e materiais didáticos e também algumas que não são tão claramente
vistas  como  fronteiras  territoriais.  Em  nenhuma  imagem  constava  escrito  sua
localização, apenas ao final da prática foi dito a eles de onde eram as fotos ou desenhos. 

As  imagens  selecionadas  foram  numeradas  para  facilitar  a  atividade.  A
numeração foi feita de maneira aleatória, não havendo nenhum grau de importância ou
hierarquia entre elas. A seguir, as doze imagens utilizadas na prática de sala de aula.

 Imagem número 1: A grande muralha de gelo (do seriado “Game of Thrones”,
do canal HBO) representa, na ficção, uma barreira para impedir a invasão dos “bárbaros
do Norte” e dos inimigos zumbis, os “White Walkers” ao fictício território de Westeros.
A muralha de gelo é  inspirada na Muralha de Adriano1,  situada na fronteira  entre  a
Inglaterra  e  a  Escócia,  construída no século  II  pelo Imperador  Romano Públio  Élio
Trajano  Adriano,  que  tinha  como  função  principal  separar  o  Império  Romano
(civilizado)  dos  bárbaros  (caledônios).  A  muralha  de  Adriano  fora  construída
basicamente com pedras  e  madeiras.  Apesar  de  tratar-se de  uma fronteira  fictícia,  a
Muralha  de  Gelo  representa  algo  que  existe  na  realidade,  por  isso  foi  incluída  na
pesquisa. A imagem trata-se de um desenho, e está sendo vista no sentido norte-sul.

Figura 1: Muralha de gelo. Fonte: imagem retirada da internet 

1 Disponível em: <http://www.gameofthronesbr.com/2012/08/a-muralha-de-adriano-inspiracao-real.html> 
Acesso em 09 jun. 2017.  
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Muralha_de_Adriano> Acesso em 09 jun. 2017.  



Imagem número  2:  Marcos  delimitando  Brasil  e  Uruguai,  situados  entre  os
municípios de Sant’Ana do Livramento (BRA) e Rivera (URY), vista para o norte, em
território uruguaio. Esta imagem foi selecionada para representar uma fronteira seca,
uma paisagem “marcada”. 

 
Figura 2: Marco de Fronteira. Fonte: Adriana Dorfman, 2009.

Imagem número  3:  Posto  aduaneiro  na  cidade  de  Quaraí  –  RS,  situada  na
tríplice fronteira Brasil  – Uruguai – Argentina.  Escolhida por ilustrar a  fiscalização
estatal para controlar a entrada de mercadorias. 

Figura 3: Posto Aduaneiro. Fonte: Adriana Dorfman, 2012. 

Imagem número 4: Uma inscrição no asfalto mostrando o limite entre Canadá e
Estados Unidos. Essa imagem foi selecionada para exemplificar uma fronteira urbana,
mais “branda”, sem todo o aparato do Estado para fiscalizações e controle de entrada e
saída de pessoas e mercadorias. 



Figura 4: Limite entre EUA e Canadá. Fonte: imagem retirada da internet. 

Imagem número  5:  Muro  separando os  territórios  do México e  dos  Estados
Unidos no deserto de Sonora.  Esta imagem representa uma fronteira aparentemente
inútil, pois separa áreas inabitadas e com paisagem semelhante, opostamente a número
4. Vista em direção sudeste, a partir dos EUA. 

Figura 6: Muro entre Tijuana (MEX) e San Diego (EUA). Fonte: imagem retirada da internet. 

Imagem  número  7:  Muralha  da  China  em  Juyongguan.  Construída  com  o
objetivo de impedir a invasão dos bárbaros mongóis no território chinês, a construção
iniciou no ano de 220 a. C., sendo finalizada no século XV, durante a dinastia Ming2.

2 Fonte: <http://www.suapesquisa.com/monumentos/muralha_china.htm> Acesso em: 05 jul. 2017  



Figura 7: Muralha da China. Fonte: Adriana Dorfman, 2016. 

Imagem número 8: Fronteira Brasil – Uruguai, em Sant’Ana do Livramento e
Rivera. Foto escolhida com objetivos iguais a  Figura 4, onde a circulação de pessoas
não é impedida com obstáculos. Não se consegue deduzir, visualizando pela imagem,
tratar-se de uma fronteira, pois não se percebe na fotografia elementos como marcos,
postos aduaneiros, muros etc. 

Figura 8: Fronteira Rivera-URY e Sant’Ana do Livramento Fonte:Adriana Dorfman, 2016.

Imagem número 9: Proposta de divisão da África em países. A imagem mostra
um mapa do continente africano dividido em 14 países, ao contrário da atual divisão em
54 Estados.



       
Figura 9: Proposta de divisão do continente africano. Fonte: LAMBERT, 2009. 

Imagem número 10: Fronteira Brasil – Argentina em Barracão (PR), Dionísio
Cerqueira  (SC)  e  Bernardo  Irigoyen.  Selecionada  para  exemplificar  uma  fronteira
natural, onde os países estão separados por um rio. Foto aérea. 

Figura 10: Fronteira entre Brasil e Argentina Fonte: imagem retirada da internet 

Imagem número  11:  Fronteira  Brasil  –  Paraguai,  Lago de  Itaipu,  mostrando
bases da Polícia Federal em um mapa. A imagem foi escolhida para exemplificar uma
fronteira cartografada, com as bases policiais de controle identificadas no mapa. 



Figura 11: Bases de controle. Fonte: RFB 

Imagem número 12: Fronteira Brasil – Paraguai, Ponte da Amizade. Exemplo de
fronteira  natural  com  interferência  humana  para  facilitar  o  trânsito  de  pessoas  e
mercadorias. 

Figura 12: Ponte da Amizade. Fonte: imagem retirada da internet. 

Após  a  atividade,  os  alunos  classificaram  as  imagens  em  categorias  à  sua
escolha. As categorizações formuladas por eles estão organizadas na tabela a seguir,
onde foram agrupadas por cores para facilitar a visualização: 



Tabela 1: Categorias criadas pelos alunos para as imagens de fronteiras. Elaborada por Cátia Cilene
Pereira Froehlich 



Observação: 
• Os alunos F e G não categorizaram a imagem de número 6. 

• O aluno N não categorizou as imagens 1, 2, 3 e 5. 

• O aluno P colocou as imagens 9 e 11 em mais de uma categoria. 

Os 22 alunos que participaram da oficina, que não experimentam a fronteira no
seu cotidiano, e que teriam a sala de aula (além dos meios de comunicação) como fonte
de seu conhecimento sobre a fronteira, descrevem-na sem fazer uso claro de conceitos
ou de contextos específicos, que talvez tenham sido objeto de aulas e que certamente
fazem parte dos conteúdos da Geografia escolar. Não foram citadas Fronteiras naturais,
artificiais, vivas, mortas etc. e contextos como o muro na fronteira Estados Unidos-
México, a Muralha da China, cidades-gêmeas, a Ponte da Amizade na fronteira Brasil-
Paraguai. 

Os  estudantes  fizeram  análises  baseadas  em  aspectos  visuais  genéricos  das
imagens, agrupando e distinguindo “Lugar com mato/ Lugar sem mato”, “Lugar com
água/ Lugar sem água” ou “Tem a vegetação exposta na foto/ Não tem a vegetação
exposta”.  De  modo  geral,  a  grande  disjunção  estava  na  presença  ou  ausência  de
elementos naturais, como na oposição “Cidade/ Paisagem”. Cabe notar que “paisagem”
aqui significa paisagem natural e que, talvez, essa classificação dos alunos se aproxime
da distinção entre  fronteiras  naturais  e  artificiais,  presente  (e  contestada)  nos  livros
didáticos.

Algumas vezes foram citadas estruturas da paisagem “marcada” das fronteiras,
dos cenários fronteiriços. Além disso, frequentemente o mapa foi nomeado. Esse é o
caso  das  classificações  em  “Fronteiras/  Mapas/  Monumento/  Fotos  de  cidades”,
“Águas/ Muros/ Lugares”, “Divisões concretas (muralhas/ pontes...)/ Abstratas (mapas,
faixa…)”,  “Natural/  Escultural,  figurativa/  Mapeamento” e  “Guerra/  Rua/  Natureza/
Escultura”. Ainda que não represente um conhecimento consolidado, em que o ensino
de  Geografia  atingisse  plenamente  seu  propósito  de  expandir  horizontes  e
instrumentalizar visões posicionadas do espaço, observamos que um certo vocabulário
geográfico (instável) foi construído durante o percurso escolar.
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