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6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

• O caçador de histórias, livro de Eduardo Galeano (L&PM, 2006). 

Lançado após a morte do autor uruguaio, o livro traz uma sequência de histórias e percepções 

de um escritor atento aos relatos orais em suas andanças pela América Latina. Transitando entre  

contos reais e fábulas de forte carga poética sobre os povos, a natureza e a história, é um material 

que pode servir a pensar nos olhares sobre a região em que vivemos. 

• Guerra Fria pela porta dos fundos: 1954-1990, filme documentário produzido pela  
A&E Mundo. 

O documentário descreve as relações dos Estados Unidos com países diversos da América 

Latina no contexto das políticas intervencionistas da Guerra Fria, o que nos auxilia a dimensionar sua 

hegemonia nos campos político, econômico e cultural e os reflexos dessa influência na atualidade. 

• Cartilha da cidadania do Mercosul, informativo oficial produzido pelo Mercado Comum 
do Sul. 

O alcance internacional da cidadania permitido pelos blocos de integração regional não 

é algo conhecido por todos, podendo ao mesmo tempo trazer aprendizado no tema e interessar ao 

aluno enquanto perspectiva futura de estudo ou trabalho nos países integrantes do bloco. 

 

7. Projeto integrador 

Título: O valor da moradia 

Tema Diferença de valor dos imóveis 

Problema central 
enfrentado 

Questões de infraestrutura e valorização de algumas áreas, em detrimento de outras 

Produto final Propostas de valorização de alguma zona da cidade 

Justificativa 

Poucos fenômenos são tão evidentes das desigualdades sociais quanto o da moradia. As 

pessoas facilmente constatam, na paisagem do local que habitam, o reflexo da situação social em 

que se encontram: pessoas de baixa renda, por exemplo, moram em locais onde o aluguel e os 

imóveis têm preços mais acessíveis, onde há menor infraestrutura, serviços básicos e segurança. 

Além disso, em grandes cidades, há o problema recorrente da dificuldade que os habitantes das  

áreas periféricas têm em chegar aos centros comerciais, onde se localiza a maioria das empresas, 

devido à ineficiência do transporte público. 
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Neste projeto, propomos a iniciativa de aplicar os conhecimentos disponíveis em Geografia 

e Matemática, para analisar algumas questões relativas à valorização de algumas áreas da cidade 

que os alunos habitam, em detrimento de outras.  

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho 
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo -se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento 
e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Compreender as maneiras como as relações sociais se inscrevem no espaço geográfico, e 
o modo como esse espaço passa a moldar tais relações e a vida cotidiana. 

• Desenvolver o senso crítico a respeito do valor da terra urbana, por meio da análise de 
seus determinantes. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia 
Transformações do espaço  
na sociedade urbano-
industrial na América Latina 

(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas comuns às grandes cidades 
latino-americanas, particularmente aquelas relacionadas à distribuição, 
estrutura e dinâmica da população e às condições de vida e trabalho. 

Geografia 
Transformações do espaço  
na sociedade urbano-
industrial na América Latina 

(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em ambientes urbanos 
da América Latina, com atenção especial ao estudo de favelas, alagados 
e zona de riscos. 
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Geografia 
Corporações e organismos 
internacionais e do Brasil na 
ordem econômica mundial 

(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações dos movimentos 
sociais brasileiros, no campo e na cidade, comparando com outros 
movimentos sociais existentes nos países latino-americanos. 

Matemática 

Variação de grandezas: 
diretamente proporcionais, 
inversamente proporcionais 
ou não proporcionais 

(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas 
diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias 
variadas. 

Matemática 
Valor numérico de 
expressões algébricas 

(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo  
do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades 
das operações. 

Duração 

De três a cinco semanas. 

Material necessário 

Mapas do município (ao menos um político e um físico), canetas coloridas com gradações de 

uma cor ou cores próximas (para legenda), folhas A3 e outros eventuais materiais para apresentação 

em exposição (a critério dos participantes do projeto). 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Discussão sobre o tema e regionalização da cidade 

As aulas que envolvem a Habilidade EF08GE17, que tratam da segregação socioespacial nas 

cidades, servirão de mote para uma discussão sobre o valor da terra. Recolha dos alunos sugestões 

sobre o que faria o preço dos terrenos variarem, com base no que eles observam no cotidiano e no 

que viemos estudando em Geografia. Em seguida, peça que procurem justificar como aquele fator 

influi no preço da terra, a começar por reflexões relativas aos espaços de vivência dos alunos.  

Ajude-os a reconhecer, por exemplo, que os locais menos valorizados são carentes em  

infraestrutura, ficam longe dos centros urbanos, possuem algum tipo de barreira natural, etc. 

A partir de um mapa político e físico do município (se possível, com uma divisão de bairros), 

ajude os alunos a reconhecerem as áreas, discutindo as características de seu município e os fatores 

que poderiam influenciar o valor dos aluguéis e dos imóveis. Deixe que a turma elabore hipóteses 

sobre as áreas mais e menos valorizadas, e justifique suas escolhas.  

Em seguida, deverá ser feita uma regionalização do município: a sala pode ser dividida em 

cinco grupos, por exemplo, e o município deverá ser dividido em 5 zonas, de acordo com as 

características levantadas anteriormente. Para facilitar, essa regionalização pode acompanhar os 

limites dos bairros.  

Para finalizar essa etapa, os alunos, com seu auxílio, devem elaborar  um croqui com essa 

divisão do município em zonas.  
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Etapa 2 – Cotação de valores 

Nessa etapa, cada grupo deverá se ocupar de pesquisar valores de aluguéis e de imóveis à 

venda, procurando estabelecer o valor do metro quadrado da zona em questão. A partir dessa 

pesquisa, deverá ser estabelecido um valor médio do m² para compra e para locação. Essa etapa 

contará com o auxílio do professor de Matemática, que pode definir inclusive quantos imóveis  

devem ser pesquisados para que se tenha um universo interessante para as médias .  

Etapa 3 – Análise sobre os resultados e elaboração dos mapas 

A terceira etapa consiste em uma análise, se possível de campo, em que os grupos possam 

visitar (supervisionados por um adulto responsável) as zonas pesquisadas. Essa visita tem o intuito 

de descobrir as causas da valorização/desvalorização da zona pesquisada. Há serviços públicos  

na região? É um local de fácil acesso? Há rede de transporte público? Escolas, hospitais? Áreas 

verdes? Quais fatores valorizam a região? O que poderia ser modificado para valorizá-la mais?  

Etapa 4 – Comparação das zonas da cidade 

Com as médias de valor dos locais e os dados sobre a infraestrutura que a zona oferece, os 

grupos deverão debater os resultados obtidos e, por fim, colorir o croqui e elaborar uma legenda 

para cada região da cidade, concretizando o zoneamento. 

Etapa 5 – Proposta de valorização das áreas 

Para finalizar o projeto, todos os alunos devem escolher uma das zonas mais desvalorizadas 

do município e elaborar uma proposta de intervenção que resulte em um benefício para o local. Por 

exemplo: na área não existe rede de esgoto. É possível escrever uma carta à prefeitura da cidade 

relatando a dificuldade da população desse local e solicitando que sejam tomadas providências.  

Outra possibilidade: o abandono de praças e locais públicos é um fator que desvaloriza um bairro. 

É possível bolar uma intervenção com os alunos e propor a revitalização de uma praça, o plantio de 

árvores, limpeza etc. A proposta dependerá da realidade de cada local.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Por ser um projeto com múltiplas possibilidade de adaptação, uma avaliação contínua ao 

longo das etapas deve ser sugestiva de alterações que favoreçam a sua continuidade. É importante 

que os professores provoquem os alunos a manifestarem suas ideias, não só como um modo de 

exercitar a resolução de problemas, mas porque de fato eles podem dar um direcionamento 

adequado, por exemplo, pelo fato de conhecerem a comunidade em que entrarão em contato.    

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

• O espaço urbano: novos escritos sobre a cidade, livro de Ana Fani Alessandri  
Carlos (FFLCH, 2007). Disponível em: 
<http://www.gesp.fflch.usp.br/sites/gesp.fflch.usp.br/files/Espaco_urbano.pdf>. 
Acesso em: 20 out. 2018. 

http://www.gesp.fflch.usp.br/sites/gesp.fflch.usp.br/files/Espaco_urbano.pdf
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Nesta compilação de textos, a geógrafa nos oferece um modelo para se pensar a cidade 

como produto e ao mesmo condição das relações sociais estabelecidas historicamente, a fim de  

compreendermos como se constrói e se reproduz a segregação socioespacial nas cidades. 

• Políticas de habitação e preço da terra, artigo de Helena Menna Barreto Silva para a 
Revista Oculum (2000, número especial sobre Gestão da Terra e Habitação de Interesse 
Social). Disponível em: <http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum/ 
article/view/1746>. Acesso em: 20 out. 2018. 

Para pensarmos os fatores influentes no preço da terra, a arquiteta explora como os próprios 

investimentos públicos em alguns casos servem para aumentar o preço da terra e agravar o problema 

da lógica excludente na questão habitacional. 

http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum/article/view/1746
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum/article/view/1746

