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RESUMO: 
 
A escola formal ainda está ancorada em uma percepção de mundo que exige a 
transmissibilidade, no conhecimento apenas do mundo exterior ao ser humano 
e em processos que, em geral, não ultrapassam os níveis mais baixos do 
domínio cognitivo, o que acaba por colaborar para a formação de deficientes 



cívicos e existenciais. Dentro desse contexto, a escola e o ensino das ciências 
em seus diferentes níveis parecem apenas preparar ou contribuir para a 
profissão e não para o exercício da cidadania e a formação plena do indivíduo, 
apegando-se a práticas de ensino que valorizam, basicamente, as inteligências 
lógico-matemáticas e linguísticas. O ensino da Geografia e, notadamente, da 
Geografia Física e ciências afins não estão fora deste contexto. O ensino da 
Geografia deve possibilitar que o estudante compreenda, em diferentes escalas, 
as articulações políticas e socioeconômicas que configuram a realidade, através 
da apreensão dos elementos e categorias de análise do espaço geográfico, 
podendo, assim, nele interferir de maneira mais consciente. No entanto, ainda 
hoje, o ensino da disciplina, em especial na Educação Básica, tem se 
caracterizado como de caráter tradicional, ou seja, pautada na memorização, na 
abstração, no enciclopedismo, na lógica-matemática e linguística, o que a torna 
monótona e desarticulada com cotidiano do estudante. Devido aos aspectos 
supracitados, o presente projeto objetiva contribuir no processo formativo de 
estudantes do Ensino Profissional (EPT) integrado ao Ensino Médio (EM), em 
especial estudantes dos Cursos Técnicos do Instituto Federal Baiano dos Campi 
Santa Inês e Catu, através do desenvolvimento de objetos educacionais e 
práticas didáticas que oportunizem um processo de ensino-aprendizagem 
interativo, contextualizado e que valorize as múltiplas inteligências, tendo como 
premissa que dessa maneira pode-se contribuir para uma práxis pedagógica 
mais dialógica, significativa e prazerosa.  
 
TEMAS DE INTERESSE PARA ORIENTAÇÃO: 

 Materiais didáticos, ensino das Geociências e áreas afins; 
 Ensino das Geociências e Novas Tecnologias; 
 Inteligências múltiplas e Aprendizagem  

 
 
 
 
 
 


