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IMAGENS DO RIO GRANDE: UMA RELEITURA DO ESPAÇO GAUCHO. Marcelo Goulart de 
Souza, Lia Margot Dornelles Viero (orient.) (UNIFRA). 
O material produzido pretende ser um recurso de ensino gerador de novas possibilidades de se ensinar e 

aprender de uma forma diferenciada os aspectos da Geografia do Rio Grande do Sul. O Álbum Ilustrado está 
organizado em páginas temáticas considerando quatro eixos temáticos a saber: Características Gerais do Estado; 
Bases Históricas do Rio Grande do Sul; Tópicos do Quadro Natural; Aspectos Sócio-econômicos e O Meio 
Ambiente do Rio Grande do Sul. OBJETIVOS Geral Elaborar um material didático no formato de Álbum Ilustrado 
com ênfase para a Geografia do Rio Grande do Sul. Específicos Subsidiar a disciplina de Geografia do Rio Grande 
do Sul. Aprofundar leituras acerca do tema foco da proposta. Construir um material didático com uso de várias 
linguagens. METODOLOGIA O recorte temático do material foi definido baseado no conteúdo da disciplina de 
Geografia do Rio Grande do Sul. A concepção gráfica está estruturada em folha A4, no formato paisagem. Para a 
construção das páginas temáticas serão utilizados os seguintes sofwars: Autocad 2005, Flexsings 6.5, Corel Draw 
12.0 e Microsoft Word RESULTADOS O projeto foi reencaminhado e aprovado no edital/2006 do Centro 
Universitário Franciscano para que pudesse passar por alguns ajustes na sua formatação final, porém, acreditamos 
que além de suprir a carência de material didático referente ao Rio Grande do Sul, também foi e continua sendo uma 
oportunidade para fomentar o grupo de pesquisa do curso – Geografia Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e 
Urbano na linha de pesquisa Abordagens Teórico-Metodológicas da Geografia. Além do que o recurso de ensino irá 
subsidiar a disciplina de Geografia do Rio Grande do Sul integrante da matriz curricular do curso e docentes 
interessados que atuam nas 4° séries da Educação Básica.  
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