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O projeto volta-se a elaborar e difundir um livro paradidático destinado a alunos e professores dos 
anos finais do Ensino Básico da área de Humanidades: Geografia, História, Ciências Sociais etc. 
O livro tematiza diferentes aspectos da Região Metropolitana de Porto Alegre, e se vale da 
interpretação de mapas para ampliar a identificação com o espaço vivido e motivar a 
territorialização cidadã dos habitantes da metrópole. 
A metodologia adotada na produção dessa obra baseou-se nos princípios da transposição didática: o 
conteúdo do livro “Territórios e lugares da Região Metropolitana de Porto Alegre” é resultado de 
cinco anos de pesquisa sobre a RMPA. Sua edição é demorada, na medida em que combina textos 
de 21 geógrafos, traduzidos para uma linguagem acessível a estudantes e demais interessados na 
metrópole. O material foi elaborado por pesquisadores, testado em aula e revisado por especialistas.
Não se trata de uma coletânea, mas sim de uma obra com unidade e orientação clara. O conteúdo 
divide-se em três partes: a primeira contêm temas mais abrangentes da formação territorial da 
metrópole; a segunda inclui temas relativos a desafios da gestão da metrópole e ao final, há 12 
monografias sobre as cidades mais populosas da RMPA. 
“Territórios e lugares da RMPA” traz três tipos de texto: o principal, que trabalha a história, a 
formação, as dinâmicas da metrópole; boxes, que aprofundam questões como conceitos, temas 
inovadores etc.; exercícios, muitos deles com o uso de mapas ou a exploração das experiências e 
vivências dos leitores. Além disso, há roteiros para trabalhos de campo que permitem aos alunos 
conhecer e analisar seu bairro e sua cidade, percebendo como é a organização espacial e urbana nos 
municípios que formam a metrópole. 
O livro conta com ampla cartografia produzida especialmente para a obra, bem como com muitas 
ilustrações, para torná-la mais atraente. 
Atualmente, o livro está em fase de revisão para ser publicado ainda no ano de 2014, pois recebeu 
financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS). 
Após a publicação do mesmo, este livro será distribuído gratuitamente em escolas de ensino médio 
da Região Metropolitana de Porto Alegre. Planeja-se, então, realizar oficinas e cursos de formação 
de professores junto às Secretarias de Educação dos municípios da Região Metropolitana. Com esta 
prática, espera-se que os professores das áreas de interesse de estudos da cartilha possam 
efetivamente utilizá-la em suas práticas de sala de aula, propondo aos alunos que façam uma 
reflexão a respeito da sua realidade como cidadãos e residentes de áreas urbanas. 


