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Resumo analítico 

O presente trabalho tem como tema “Fortalecendo o papel da excursão geográfica no ensino das 

ciências sociais. Estudo de caso: Escola de professores do futuro-Gaza,  ano 2014. 

Tendo-se notado uma aplicação deficiente desta componente na instituição supra citada, 

particularmente para a disciplina das Metodologias de Ensino Ciências Sociais (MECS) sentiu-se 

a extrema necessidade de consciencializar todos acadêmicos, sobre a importância da excursão 

geográfica como instrumento fundamental na formação de futuros professores devido ao seu 

carácter de garantir o desenvolvimento da percepção sobre os fenômenos naturais, factos ou 

eventos sociais, num contexto menos formal que a sala de aulas. 

Com o trabalho árduo feito constatou-se que a fraca aplicação da excursão na EPF-Gaza deve-se 

a vários factores dentre eles: políticos e sócio-económicos, bem como da insuficiência do 

conhecimento desta componente ao nível da comunidade escolar e em destaque para os formadores 

responsáveis da disciplina. 

Nesta perspectiva, a excursão representa uma possibilidade de contacto directo entre os formandos, 

o formador e a realidade a estudar, o que permite a eliminação de dúvidas que dificilmente seriam 

sanadas na sala de aulas de forma teórica. 

Contudo, estes subsídios devem contribuir significativamente para uma mudança de 

comportamento dos formadores e formandos levando-lhes a reflectir a partir do que está ao seu 

alcance e induzindo-lhes as novas formas de conduzir um ensino e aprendizagem eficazes desta 

disciplina. 
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Capítulo 1 

1.Introdução 

O presente trabalho pretende fazer uma abordagem sobre a excursão geográfica, tratando de uma 

prática pedagógica, dentro da planificação do ensino e pelo contato com a realidade para a 

formação do professor das ciências sociais. O que é evidente é o facto de muitos formadores e 

formandos não se darem em conta da importância da excursão para o ensino e aprendizagem 

consistente nas ciências sociais. É com base nesta perspectiva que a presente pesquisa dá mais 

ênfase a aplicação da excursão de modo a criarem pressupostos necessários para uma redução do 

índice de abstração dos formandos e para a elevação das suas actividades no Processo de Ensino e 

Aprendizagem (PEA) das ciências sociais.  

O mesmo tem como principal intuito dar ênfase  a excursão geográfica como instrumento 

fundamental na formação de futuros professores devido o seu carácter de garantir o 

desenvolvimento da percepção sobre os fenômenos naturais, factos ou eventos sociais, num 

contexto menos formal que a sala de aula. 

A excursão é uma  ferramenta  de extrema importância para o formador de ciências sociais visto 

que a mesma, serve-lhe de auxílio para demonstrar a forma como os eventos sociais e naturais 

ocorrem. 

A transformação do Ensino e Aprendizagem da disciplina de ciências sociais deve começar a pôr-

se em prática pelos professores desta disciplina nos diversos níveis de ensino em particular na 

Escola de Professores do Futuro (EPF) de Gaza. Entretanto, ela permite ao futuro professor fazer 

o  levantamento das perguntas da ciência; conhecer o espaço, os seus limites, os elementos 

contidos; conhecer as verdadeiras condições  da ocorrência dos fenómenos, descobrindo novas 

coisas,  contribuindo assim para uma formação de qualidade dos formandos. 
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1.1.Contexto do tema de estudo: 

Fortalecendo o papel da excursão geográfica no ensino das ciências sociais. 

Estudo do caso: Escola de Professores do Futuro-Gaza, Distrito de Chókwe, Província de Gaza. 

 

1.2.Problema da pesquisa 

Fraca aplicação da excursão geográfica na Escola de Professores do Futuro, ano 2014 

 

1.2.1.Caracterização do problema: 

Durante as práticas pedagógicas na Escola de Professores do Futuro, na província de Gaza, 

transpareceu-se que há uma deficiência na integração da excursão geográfica no Processo de 

Ensino e Aprendizagem (PEA) das ciências sociais o que, de certa forma, acaba distanciando a 

teoria da prática facto que influi negativamente na assimilação dos conteúdos. 

Este problema foi encontrado através duma observação ou assistência minunciosa das  aulas das 

ciências sociais durante os primeiros dois meses de práticas pedagógicas, onde o formador não 

chegou de planificar nenhuma aula excursiva para facilitar a aquisiçáo dos conhecimentos na parte 

dos seus formandos. Por exemplo: certa vez o formador esteve a ministrar acerca da hidrografia 

de Moçambique (Rios e seus elementos) sem ter levado os seus formandos para um rio como forma 

de confrontar a teoria com a prática. Agravado ao facto de não ter excursionado os formandos, 

também não recorreu a nenhum material didáctico para reduzir o nível de abstração dos mesmos. 

É nesta óptica que carnalmente sentiu-se que há um défice na aplicação da excursão geográfica no 

ensino da disciplina em destaque. 

1.3.Objectivos da pesquisa 
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1.3.1.Objectivo geral: Incentivar o uso da excursão como instrumento de ensino e aprendizagem 

das ciências sociais   

 

1.3.2.Objectivos específicos: 

• Explicar o papel da excursão no processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) das 

ciências sociais 

• Identificar os tipos de excursão geográfica existentes 

• Discutir estratégias com vista a melhorar a integração da excursão no ensino das 

ciências sociais. 

 

 

• Propôr algumas visões sobre como as ideias sobre a excursão podem melhorar a 

formação dos futuros professores. 

 

 

1.4. Hipótese 

 

MUGRABI e DOXSEY (2003:40) advogam: “hipótese é uma proposição de resposta provisória 

e relativamente sumária à questão colocada”, guia o trabalho de colecta e de análise de dados, 

ajudando a seleccionar os factos observados e, nesta ordem de idéia delineou-se a seguinte 

hipótese: 

-O uso da excursão geográfica na escola de formação de professores pode melhorar a assimilação 

dos conteúdos das ciências sociais nos formandos. 

 

1.5.Relavância da pesquisa 
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A pesquisa cujo tema é : Fortalecendo  o papel da excursão para o ensino das ciências sociais, 

surge no âmbito das práticas pedagógicas realizadas na Escola de Professores do Futuro-Gaza, 

onde constatou-se que no Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) as excursões não tem tido 

lugar. Diante desta situação os formadores alegam dificuldades de operacionalização desta 

actividade devido a interferência de alguns factores de origem política e sócio-económica, 

conhecimento insuficiente sobre a importância da excursão por parte dos formadores, pela 

possessão de um número irregular de turmas por formador e pela falta de meios de transporte, o 

que dificulta  a organização e efectivação de excursões. 

Em 2012, realizamos uma visita de estudo ao nível da África Austral para conhecer as condições 

humanas (eventos sociais) e observar directamente a ocorrência de alguns factos ou fenômenos 

naturais, tal foi o caso da visita efectuada numa grande montanha em Zimbábwe numa zona 

próxima do Beltbridge, com o objectivo de conhecer as suas principais características. Outro 

caso foi o da visita comunitária feita em Ntengwa na Zâmbia cujo propósito era compreender o 

seu verdadeiro estilo de vida para que sejamos capazes de transmitir os mesmos conteúdos na 

sala de aulas com uma bagagem sólida. 

Estas visitas despertaram um grande interesse em nós como futuros formadores das ciências sociais 

uma vez que é nesta disciplina onde se amplia o conhecimento sobre o ser humano e suas 

interações sociais e estudar a acção social em suas diversas dimensões, razão pela, qual achou-se 

relevante falar da escursão. 

Não obstante, as nossas experiências sobre a excursão os acadêmicos podem buscar algumas 

inspirações e tornar pairante este método excursivo em todos estabelecimentos de ensino. Contudo, 

estes subsídios devem contribuir signitivamente para uma mudança de comportamento dos 

formadores e formandos levando-lhes a reflectir a partir do que está ao seu alcance e induzindo-

lhes as novas formas de conduzir um ensino e aprendizagem eficazes desta disciplina. 
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CAPÍTULO II: REVISÃO DA LITERATURA: 

2.1: Conceptualização e conceitos chaves 

2.1.1: Excursão  

Refere-se a um conjunto de atividades práticas orientadas para a busca de um determinado 

conhecimento, realizada de maneira sistemática através da realidade empírica e pela utilização de 

métodos próprios e técnicas específicas de pesquisa e que os resultados obtidos venham a ser 

apresentados de forma peculiar através de relatórios. (Goldsmith, 2011, p. 1-21). 

CARVALHO (1945, p.13), frisa que a excursão é uma prática didática que permite despertar não 

somente o interesse pela espacialidade, mas também a aventura da descoberta de como os 

elementos estão distribuidos e localizados espacialmente no cenário rural e urbano. 

Sobre a excursão, CAVALCANTI (2006, pág 32) acrescenta que esta é destinada à obtenção de 

dados a respeito de fenômenos que ocorrem no presente, onde as observações deverão servir para 

o exame atento dos acontecimentos, fatos e costumes diretamente no local de ocorrência, 

acompanhando os detalhes dos objetos de estudo, sendo complementadas pelas entrevistas, 

obtendo-se maiores subsídios no aprofundamento da análise. 

Tangente a este assunto, entende-se a excursão como sendo uma visita de estudo que concretiza 

objectivos pedagógico-escolares fora da sala de aulas. Salienta-se ainda que o desenvolvimento 

de aulas nos espaços não formais pode possibilitar a integração de informações oriundos da 

intervenção e interpretação do ambiente associando com os conceitos já interiorizados na 

estrutura cognitiva do aprendiz. 

 

2.1.2 ENSINO 

Em conformidade com o PILETTI, (1991:28-29), na sua etmologia a palavra ensinar vem do 

latim signare, que significa colocar dentro, gravar no espírito, ensinar é gravar idéias na cabeça 

do aluno, ensinar é transmitir conhecimentos. 
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Na óptica de LIBÂNEO (1994:79), o "ensino é um processo que se caracteriza pelo 

desenvolvimento e transformação progressiva das capacidades intelectuais dos alunos em 

direcção ao domínio dos conhecimentos e habilidades e sua aplicação".  

Nesta ordem de idéia, o ensino permite o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos 

alunos, tal cognição que se converte em mudança de atitude, e sob ponto de vista geográfico traz 

uma nova relação entre o aluno e o meio circundante. O conhecimento local é explorado pelo 

professor na aula e o aluno é o fornecedor visto que é considerado elo de ligação entre a 

comunidade e a escola, desta forma a aula é definida por PIMENTA & LIMA (2004:159) como 

sendo a "célula que representa o todo da escola. Um espaço social de organização do processo de 

ensino, é o lugar de aprendizagem, da construção do conhecimento partilhado". 

Por ter-se a missão de formar professores para o ensino básico, sente-se que há uma enorme 

pertinência de situar os leitores, sobre o ensino básico. 

Ensino Básico é o nível de ensino correspondente aos primeiros anos de educação escolar ou 

formal. Esta denominação corresponde, consoante o sistema educativo que o ministra, a um 

conjunto específico de anos de escolaridade. 

 (Ministério da Educação. Plano Estratégico da Educação 2012-2016. Aprovado pelo Conselho 

de Ministros 12 de Junho, 2012). 

  

2.1.3 Ensino Básico 

Refere-se à educação desenhada para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, quer de 

crianças, quer de jovens ou adultos. Trata-se de aquisição de conhecimentos gerais e competências 

elementares necessárias à vida em sociedade. É a primeira fase de um processo contínuo que pode 

e deve estender-se através da vida de cada pessoa. MINED (2010). 

Ensino Básico é a fundação que fornece as competências necessárias para que o indivíduo se possa 

desenvolver e participar no desenvolvimento do seu país. E a educação básica depende das 

especificidades de cada país e pode mudar com o tempo. Em Moçambique compreende a 
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alfabetização e o ensino primário de sete anos. 

Www.formiguinhasdovale.org/files/biblioteca/conceito_basico.pdf. Acessado no dia 13.02.2015  

Entretanto, entende-se o ensinar como sendo a sistematização de todo conhecimento relacionado 

com um determinado assunto, previamente detido pelo aluno, isto é, ensinar é levar o aluno a 

descobrir que ele já tem conhecimentos. Porque ninguém ensina ninguém.  

Ensinar não é uma relação de autoridade entre o saber do professor e a ignorância do aluno, porque 

o aluno não é ignorante, ele já traz de casa uma interpretação do mundo, ele já tem um 

conhecimento e experiências adquiridas na sua vida quotidiana. 

 

2.1.4 Ciências Sociais 

 

Ciência é uma palavra que deriva do termo latino "scientia" cujo significado era conhecimento 

ou saber. Atualmente se designa por ciência todo o conhecimento adquirido através do estudo ou 

da prática, baseado em princípios certos.  

As Ciências Sociais estão presentes na organização curricular dos níveis primários e secundários 

de escolarização. Geralmente, sob esta denominação estão incluídos conteúdos relacionados à 

História, à Geografia. 

Elas têm como objeto de estudo tudo o que diz respeito às culturas humanas, sua história, suas 

realizações, seus modos de vida e seus comportamentos individuais e sociais. Elas ajudam a 

identificar e compreender os diferentes grupos sociais, contextualizando seus hábitos e costumes 

na estrutura de valores que rege cada um deles.  

Os objetos de estudo dessas Ciências são a sociedade e o ser humano, o que as diferencia muito 

das outras Ciências. Especialmente, porque esses objetos de estudo não se encaixam nos modelos 

de métodos utilizados para o estudo das outras ciências, pois não permitem a realização de 

experimentos em condições controladas de laboratório. Além disso, o objeto de estudo sempre 

interage com a cultura do sujeito que o analisa, sendo muito difícil haver uma real 

imparcialidade.  

http://www.formiguinhasdovale.org/files/biblioteca/conceito_basico.pdf
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Nesta ordem de ideia, compreende-se que as ciências sociais se baseam no estudo das relações 

interpessoais ou vida social, política e cultural das sociedades. 

 

2.2.1 O papel da excursão geográfica no ensino das ciências sociais 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) recomendam o desenvolvimento de 

práticas fora do espaço escolar, apontando os estudos do meio como atividade motivadora para 

os alunos, já que deslocam o ambiente de aprendizagem para fora de sala de aula (Brasil, 2006). 

A excursão tem um papel preponderante no ensino das Ciências Sociais pois ela permite que os 

formandos: estudem a sua região e adquiram noções gerais; desenvolvam a capacidade de 

observação, a curiosidade, o interesse pela natureza, pelo passado histórico, pela vida da 

sociedade e outros aspectos que os rodeiam. 

O uso de ambientes não formais possibilita a contextualização, aplicação e associação de 

conceitos e conhecimentos já aprendidos com as informações novas, do ambiente, reduzindo as 

exigências de abstração do aprendiz e permitindo uma compreensão mais eficiente dos 

conhecimentos. Esse processo de associação de informações novas com outras já incorporadas, 

de forma interrelacionada, denomina-se aprendizagem significativa (Moreira & Masini, 2001). 

Para Rangel (2005, p.29), “é importante que o ensino-aprendizagem das ciências sociais (sejam 

quais forem seus métodos e técnicas) inicie pelo conhecimento que seja mais próximo possível 

da vida do aluno, partindo de fatos imediatos para os mais remotos, do fácil ao mais dificil do 

concreto para o abstrato, do conhecido para o desconhecido”.  

 Neste contexto, as aulas excursivas têm sido apontadas como uma metodologia eficaz tanto por 

envolverem e motivarem os estudantes nas atividades educativas, quanto por constituírem um 

instrumento de superação da fragmentação do conhecimento (Seniciato & Cavassan, 2004, p.42). 

A nossa posição acerca deste assunto é que a excursão desempenha um papel preponderante no 

ensino e aprendizagem das ciências sociais porque reduz o nivel de abstração na parte dos 

formandos, mostrando o concreto e tornando  acessível o conhecimento, não só, mas também 
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oferece melhores condições para observação do real e do vivo e, cria oportunidades para 

vivenciar com os outros, experiências e situações novas, imprevisíveis, desconhecidas e únicas. 

 

2.2.2 Tipos de excursões geográficas 

1º As excursões geográficas consistem em exercícios simples de trabalho no meio quotidiano do 

aluno, onde por exemplo, servindo-se de um roteiro pode observar e descrever no seu diário os 

aspectos geográficos que caracterizam a paisagem ao longo do seu trajecto de casa para escola e 

vice-versa (GRAVES, 1978:76-78). 

A sistematização de dados obtidos durante este tipo de excursão que decorre no percurso casa-

escola e vice-versa, deve acontecer no desenvolvimento das aulas das ciências sociais e permitir 

o estabelecimento da relação entre os aspectos descritos e reproduzidos pelos alunos no seu 

trajecto diário com os conteúdos das aulas das ciências sociais. Este tipo pode servir tanto para o 

aprimoramento de pressupostos e motivação para novas aprendizagens, como para consolidar e 

sistematizar conteúdos previamente discutidos na sala de aulas (MAPATSE, 2006, p.30). 

2º A excursão geográfica pode se realizar em redor da escola, na varanda e ou pátio escolar e em 

lugares adjacentes num raio mínimo. Nesta, é importante que os formandos e o formador já 

tenham experiência a partir daquela acima descrita. 

Na visita em redor da escola pode-se começar com a construção de um esboço ou mapa da 

escola, a ser utilizado para identificação e registo de elementos geográficos visíveis que 

circundam a escola. Esta excursão pode decorrer num intervalo de 45 a 50 minutos ou seja numa 

aula. A partir desta excursão em redor da escola os formandos aperceber-se-ão das condições da 

sua escola e seus espaços adjacentes, desenvolvendo competências de participação no quotidiano 

da escola. 

3º O outro tipo refere-se áquela que se pode lograr com uma viagem para a periferia da escola, 

que pode durar entre meio-dia ou mais dias. Esta excursão é mais complexa, tanto de ponto de 



O Papel da excursão geográfica no ensino das ciências sociais. 

 

10 

 

vista de organização, como no da sua realização. Por esse facto, sugere-se que a mesma tenha 

lugar no final do 2º trimestre ou mesmo ao longo do 3º trimestre lectivos. 

Para que esta se efective, a preparação e planificação são indispensáveis e cruciais para organizar 

as condições necessárias que levam os formandos a desenvolverem um trabalho mais consistente 

e profundo, quanto complexo e completo. A preparação consiste na orientação e explicação na 

sala de aulas, dos objectivos a alcançar na excursão, que se relacionam com o PEA da disciplina. 

Portanto, antes de efetuar qualquer observação é necessário desenvolver os conhecimentos 

teóricos, pois são estes que nortearão no processo de observação, sendo necessário o aprendizado 

anterior em sala de aula, através dos fundamentos teóricos para que os procedimentos sejam 

corretos no ato da observação. Sobre a prática de campo, Cavalcanti (2006, p.40) acrescenta que 

esta é destinada à obtenção de dados a respeito de fenômenos que ocorrem no presente, onde as 

observações deverão servir para o exame atento dos acontecimentos, fatos e costumes 

diretamente no local de ocorrência, acompanhando os detal 

hes dos objetos de estudo, sendo complementadas pelas entrevistas, obtendo-se maiores  

subsídios no aprofundamento da análise. 

Faz parte da preparação o contacto prévio com as instituições, organismos e individualidades a 

visitar, bem como o reconhecimento da região para certificar-se sobre os aspectos fundamentais 

da excursão. É nesta fase de preparação onde se mantém um contacto directo com os 

encarregados de educação dos formandos, á direcção da escola, aos colegas da disciplina e de 

outras disciplinas, para delinear as estratégias de excursão e criação de um conjunto de condições 

logísticas e administrativas. 

Na planificação são combinados os objectivos e conteúdos da excursão, elabora-se o 

questionário que orienta a observação, definem-se as etapas e duração da excursão. É importante 

perceber que não se trata de nenhum passeio, mas de uma aula diferente das habituais e, por 

conseguinte, os formandos devem prestar atenção a todos os detalhes que envolvem a referida 

observação e manter-se plenamente ocupados com tarefas sugeridas pelo formador ao longo da 

excursão, desde o ponto de partida até o ponto de retorno. 
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Este último tipo de excursão é a que foi por nós realizada na região sul do Saara, que teve a 

duração de quatro meses cuja principal intensão era de investigar as condições humanas, o 

sistema de educação e outros aspectos, de forma que possamos vir fazer equiparação com a 

realidade do nosso país (Moçambique) e achar as diferenças e semelhanças existentes. 

Esta excursão foi efectuada no âmbito da concretização dos objectivos do novo currículo de 

formação de formadores de professores para o ensino básico, que está em vigor desde 2012 no 

ISET/OWU, o qual nós fomos os pioneiros. Este currículo visa formar um outro tipo de 

professor, professor este que: 

✓ Deve estar doptado de capacidades e habilidades de articulação; 

✓ Faz a aplicação de métodos inovadores que quebram a pedagogia tradicional; 

✓ Não se limita apenas na leitura das obras ou documentos literários mas sim aquele que faz 

aventuras para descobrir as situações reais das sociedades alheias e vir transmitir com solidez 

aos seus estudantes, moldando assim uma nova personalidade.  

 

2.2.3 As excursões com um valor holístico (interdisciplinar)  

Segundo FAZENDA (2008, p.14), a interdisciplinaridade caracteriza-se por ser uma atitude de 

busca, de inclusão, de acordo e de sintonia diante do conhecimento. Logo, torna-se explícito a 

ocorrência de uma globalização do conhecimento, onde, há o fim dos limites entre as disciplinas. 

O mesmo autor fala ainda da existência de cinco princípios relaccionados a essa prática: 

Humildade, espera, respeito, coerência e desapego. 

Estes princípios são a base para o sucesso da interdisciplinaridade, uma vez que para alcançar 

resultados esperados com actividades em grupo é importante que todos sejam humildes ao 

demonstrar seus conhecimentos e técnicas, saibam o momento propício para falar e ouvir, 

respeitem os outros, sejam coerentes quanto ao que dizem e fazem e pratiquem o desapego do 

conhecimento, não achando que são mais nem menos que os outros estudantes. 
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As excursões oferecem uma compreensão holística dos assuntos. Elas sanam muitos dos males 

decorrentes da falta de articulação no ensino das várias disciplinas curriculares, pois, para além 

de alcançar os objectivos traçados nas aulas de ciências sociais, servem também de uma 

oportunidade para que os formandos como formadores descubram outras realidades e assuntos 

imprevisíveis que tem uma aplicação em outras áreas disciplinares. 

Ensinar assuntos em que a História, a Geografia, o Desenho e a tecnologia, a arte, assim como as 

habilidades de letramento e, ás vezes, a própria matemática se juntam é, para BRENDA, um 

desafio desejável e tangível. 

O PEA não pode nem deve ser fragmentado como que cada disciplina fosse uma caixinha 

isolada, o processo é um todo e precisamos cada vez mais abrir nossa mente para esse facto, pois 

assim teremos formandos motivados para qualquer actividade pedagógica. 

Inerente a esta questão de interdisciplinaridade percebe-se que a excursão não serve para 

concretizar apenas os propósitos das ciências sociais mas também tem um carácter multifacético 

porque directa ou inderectamente os formandos adquirem outros conhecimentos de várias outras 

áreas e que os mesmos possam futuramente por eles aplicados tanto na sala de aulas enquanto 

formandos bem como na sala de aulas enquanto professores. 

No período da excursão internacional obtivemos vários conhecimentos e experiências que não só 

são aplicáveis em ciências sociais, mas também tem tido uma exibição noutras áreas de ensino. 

 

2.2.4 Critérios a tomar em consideração numa excursão 

 

A excursão pode ser realizada tendo em conta vários aspectos como: quando estivermos para 

iniciar uma unidade, ou no final da unidade, ou ainda durante a unidade no tratamento de um 

assunto. 

A excursão é uma actividade didáctica dai que ela deve ser preparada com o mesmo cuidado de 

uma aula. Deve se elaborar um plano e o mesmo deve reflectir a preparação, a realização, o 

resumo e os resultados da mesma. 
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A preparação de uma excursão é feita pelo formador e pelos formandos. O formador deve 

consultar tudo o que existe sobre o assunto da excursão como por exemplo: fazer uma visita prévia 

ao local onde se pretende fazer a visita; explorar antecipadamente a região caso trata se de uma 

aula do campo. 

Com base na visita feita previamente e nas consultas feitas ao local, o formador elabora um plano 

da excursão, um itinerário (caminho), o conteúdo do trabalho entre outros dados. 

Na realização da excursão e de acordo com o itinerário o formador pode organizar a turma de 

várias maneiras: pode dividir os formandos em grupos e ele vai dando a explicação sobre cada 

sector ou área. Esta variante torna-se fácil quando o objecto da excursão for de pequenas 

dimensões. Uma outra variante seria dos formandos seguirem o mesmo itinerário ou guia onde, 

em cada paragem os formandos vão explicando o que observam. 

Antes da realização da excursão o formador e formandos devem produzir um questionário 

referente ao assunto a tratar. 

No final da excursão o formador faz uma breve conclusão e orienta os formandos para realizarem 

o resumo. No mesmo resumo dos resultados da excursão o formador organiza uma conversa 

conclusiva na qual os formandos intervêm com informes sobre o trabalho realizado e mostram o 

material obtido. 

 

 

2.2.5 Do sucesso na planificação de uma aula excursiva ao sucesso no ensino 

De acordo com Butt 2003, o sucesso no ensino parte necessariamente de saber fazer uma boa 

planificação da aula onde o professor terá que começar do simples para o complexo e do fácil para 

o dificil. Nesse processo de mediação e assimilação de conhecimentos, o formador, durante a 

observação de um objecto geográfica com os seus formandos, ele terá que começar do facil para o 

difícil apoiando-lhes sistematicamente ao longo desse trajecto educacional planificado. 

É sempre crucial que hajam períodos de contraste em cada aula, em vez de se fazer a mesma coisa 

por longos períodos de tempo.  
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O formador deve reservar tempo para uma actividade de discussão colectiva bem sucedida porque 

aulas planificadas para englobar quase totalmente apenas actividades, sem que haja tempo para 

reflexão, dificilmente são as mais bem-sucedidas na promoção do avanço da aprendizagem dos 

alunos.  

O formador deve planificar períodos em vários momentos da aula excursiva, e quase sempre ao 

final, para permitir que os alunos reflitam sobre aquilo que aprenderam. É desperdício conduzir 

aulas que parecem bem-sucedidas na superfície, mas simplesmente engajam os alunos em 

trabalhos observativos de que eles possam até gostar, mas que não lhes ensinam nada. Sessões de 

discussão colectiva são, portanto, vitais para o formador, pois reflectem o que foi entendido pelos 

formandos. 

As aulas excursivas devem sempre terminar com uma conclusão bem definida e que promova o 

ensino, em vez de ir perdendo a graça ou terminar com um recolhimento malfeito de materiais ou 

a proposição apressada de tarefas para casa. Algum tempo deve ser reservado para elogios, para 

uma recapitulação dos pontos chave e para algumas considerações sobre a próxima aula. Butt  

(2003:88-90). 

Os pontos acima apresentados destacam algumas práticas para converter a planificação de aulas 

excursivas bem sucedido em uma prática de ensino que possa garantir uma aprendizagem 

significativa. 

 

Métodos específicos no ensino das ciências sociais 

 

No nível básico, as ciências sociais envolvem apenas duas disciplinas respectivamente: História 

e Geografia. Neste contexto, é fundamental que se compreenda que cada uma dessas disciplinas 

tem o seu método específico. 

Na Disciplina de História temos os seguintes métodos específicos: 
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Progressivo – baseia-se na sequência cronológica dos acontecimentos históricos, desde os mais 

antigos aos mais recentes. Geralmente os programas do ensino baseiam-se na representação 

cronológica progressiva dos factos históricos por isso,  é o mais usado. O  método progressivo 

está relacionado com a periodização, isto é, num tema de história  começamos do período mais 

antigo ao mais próximo. 

Regressivo – consiste no estudo da história partindo do período mais recente ao mais antigo. O 

programa da 4ª classe é o exemplo deste método. Possui vantagens para a iniciação histórica de 

crianças por partir do conhecido ao desconhecido, do próximo ao distante e do presente ao 

passado. 

Genérico – este método está relacionado com os acontecimentos ou seja com os factos históricos 

onde deve-se ter em conta a relação causa efeito.  

 

Na disciplina de Geografia temos os seguintes métodos específicos:  

Método de observação directa – este método está relacionado com uma aula de Ciências Sociais 

quando podemos levar o formando a observar uma paisagem, um fenómeno e outros eventos 

sociais. É o método que permite ver facilmente o que nos rodeia, implica o deslocamento do 

observador ao local a observar. Ao aplicar-se este método o formando deve compreender a 

actividade que ele está a realizar levando-o a relacionar com a sua realidade. 

A observação directa pode ser feita de várias maneiras como: através da janela da sala de aula 

observando por exemplo a nebulosidade, a chuva, o vento, entre outros aspectos; uma outra forma 

seria a realização de uma excursão geográfica; mas o formador pode ainda levar os formandos a 

fazerem uma observação directa ao redor da escola. 

Método de observação indirecta – este método está relacionado com uma aula de geografia 

quando não podemos levar o aluno a observar, dai utilizamos mapas, cartazes, fotos, e outros 

meios. 

 

 

Alguns métodos usados no processo de ensino e aprendizagem 
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Método do trabalho em grupo 

Esse método consiste, basicamente, em distribuir temas de estudo iguais ou diferentes a grupos 

fixos ou variáveis, compostos de três a cinco formandos, e que para serem bem sucedidos é 

fundamental que haja uma ligação orgânica entre a fase de preparação, a organização dos 

conteúdos e a comunicação dos seus resultados para a turma. 

Entre as várias formas de organização de grupos , destacamos as seguintes: 

 

Dabate-consiste em indicar alguns formandos para discutir um assunto polêmico perante a turma, 

suscitando muita participação de todos na turma. 

 

Tempestade mental-esse método é utilizado de forma a ser dado um tema, os formandos dizem 

o que lhes vêm á cabeça, sem preocupação com censura. As idéias são anotadas no quadro-negro 

e finalmente só é seleccionado o que for relevante para o prosseguimento da aula. 

 

Algumas leis bases dos métodos activos no PEA 

 Adequar a aprendizagem ao nível do desenvolvimento do aluno e relacioná-la com os 

conhecimentos, atitudes e comportamentos já adquiridos. 

 Fornecer informações, indicar dados, abrir pastas que facilitem a compreensão, a 

organização e retenção de conhecimentos. 

 Levar os formandos a compreender os objectivos da aprendizagem 

 Iniciar a aprendizagem com situações significativas e gradualmente descer as situações 

de aprendizagem mais pormenorizadas 

 Abordar a prática como modo de aprendizagem significativa o saber fazer, o saber aplicar 

conhecimentos, capacidades e competências á situações adquiridas á novas situações. 

 

 

Princípios específicos de ensino das Ciências Sociais  
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1º - Princípio da inter-relação entre o estudo do território e o estudo das suas componentes 

Este principio tem como base o objecto de estudo das Ciências Sociais. Ele difine que o ensino 

das Ciências Sociais, o estudo dos componentes está directamente ligado ao estudo do território e 

vice-versa. 

Esta inter relação torna-se imprescendível no estudo das Ciências Sociais na medida em que se 

aplicam princípios importantes para a compreensão e interpretação correcta dos factos e 

fenómenos. 

2º - Principio da inter-relação das Ciências Naturais  e as Ciências Sociais 

Este princípio tem também como base o objecto de estudo das Ciências Sociais e prossupõe que 

se o programa exige que um determinado assunto seja tratado do ponto de vista histórico-

geográfico, é necessário que o formador o inter-relacione a com outra área. 

3º - Princípio da inter-relação da estrutura e o desenvolvimento territorial 

Como os outros princípios têm a mesma base e pressupõe que no ensino das Ciências Sociais, o 

estudo da estrutura e o desenvolvimento  do território devem ser tratados de modo 

interdependente. Estrutura é a organização dum determinado sistema, como por exemplo a 

cidade, sua estrutura interna, estrutura do complexo produtivo. O formador deve ainda ter em 

consideração a origem e evolução ou gênese de um território. 

 

4º - Princípio da variação de escala 

Este princípio pressupõe que a escolha da escala determina o grau de concretização do assunto a 

tratar. 

Escala significa a relação entre as distâncias  medidas no mapa e as distâncias que lhes 

corresponde no terreno. No ensino das Ciências Sociais deve utilizar-se escalas com dimensões 
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diferentes de acordo com os objectivos que se pretende atingir e considerando que a maior escala 

permite maior concretização do objecto de estudo e a menor utiliza-se para generalizar, exigindo 

maior abstração. 

5. Principio da comparação permanente com a realidade mais próxima do aluno 

Este princípio define que a experiência do conhecimento dos alunos sobre o seu próprio país, 

província, distrito, localidade e bairro, é a base de aquisição de conhecimentos das Ciências 

Sociais no geral e, para o desenvolvimento de capacidades, habilidades, hábitos e valores morais. 

Desta forma o formador deve procurar que o aluno desenvolva o pensamento em Ciências 

Sociais partindo sempre que possível da sua própria vivência.  

A aplicação deste princípio exige do formador uma acção permanente no estudo e observação 

dos aspectos histórico-geográficos do meio do aluno e que se relacionam com conteúdos do 

ensino. Tal procedimento ajuda ao formador a encontrar exemplos concretos conhecidos pelos 

formandos que podem servir de base para a concretização do princípio enunciado.  

 

Fins educativos das ciências sociais para os formandos 

✓ Potencializar nos futuros professores um sentido de identidade. Ter uma consciência das 

origens permite que, quando professores, possam compartilhar valores, costumes e idéias 

com os seus educandos. 

✓ Ajudar os formandos na compreensão das suas raízes culturais e da herança comum. Um 

professor provido de conhecimento sobre os valores culturais será capaz de ensinar os 

seus alunos a saber respeitá-los.(CARRETERO,1989, p.20) 

 

Do nosso lado diremos que as ciências sociais, para além do acima apresentado, também 

contribuem para a aquisição do conhecimento e a compreensão de outras realidades alheias do 



O Papel da excursão geográfica no ensino das ciências sociais. 

 

19 

 

mundo actual. Definitivamente, as ciências sociais auxiliadas pela excursão, serão um 

instrumento para entender e valorizar as práticas das demais sociedades próximas ou 

estrangeiras.  

 

Aprendizagem 

PILETTI,(1991:31) define aprendizagem como sendo um processo de aquisição e assimilação, 

mais ou menos consciente, de novos padrões e novas formas de perceber, ser, pensar e agir. 

"Aprendizagem é a progressiva mudança do comportamento que está ligada, de urn lado, a 

sucessivas apresentacões de uma situacão e, de outro, a repetidos esforços dos individuos para 

enfrentá-la de maneira eficiente." Mc Connell in PILETTI, (1989:32) enquanto para NÉRICE, 

(1989:142) é um processo pelo qual se adquire novas formas de comportamento ou se modificam 

formas anteriores.  

Para os comportamentalistas-associanistas Skinner, Thorndike et all, a aprendizagem: é o 

resultado das associações desenvolvidas através da combinação de estímulos com respostas. 

PRINTHLL et SPRINTHAL (1993:245). Ainda nesta perspectiva os cognitivistas ( Piaget & Bruner) 

concebem a aprendizagem como uma simples aquisição de conhecimento enquanto os 

construtivistas ( Piaget & Vygotsky) consideram aprendizagem como sendo um processo de 

construção do conhecimento; O conhecimento não é transmitido,  é construído; 

 

"A aprendizagem e uma modificacao na disposicao ou na capacidade do homem, modificacao 

essa que pode ser anulada e que nao pode ser simplesmente atribuida ao processo de crescimento 

(Gagné)". 

Bandura, defende que a aprendizagem faz-se através da observação e da imitação dos 

comportamentos dos individuos em sociedade. O individuo interage com o meio envolvente. 

BANDURA in ANTUNE(S/a:17). 
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"Normalmente, consideram-se como aprendidas as mudancas de comportamento 

relativamente permanentes, que nao podem ser atribuidas a maturacao, lesoes ou alteracoes 

fisiologicas do organismo, mas que resultam da experiencia." (Sawrey e Telford). 

 Para BRUNNER: é um processo activo do sujeito que aprende, organiza e guarda a informação 

recebida. O conhecimento adquire-se a partir de problemas que se levantam, expectativas que se 

criam, hipóteses que se avançam e verificam descobertas que fazem. TAVARES et ALARÇÃO 

(2005:103). 

Como pode-se notar, a aprendizagem não tem um padrão de definí-la, ela pode sim ser definida 

de várias formas dependendo da concepção de cada autor ou corrente. Contudo, fazendo uma 

reflexão pessoal acaba-se estando concorde com os construtivistas quando falam da construção 

do conhecimento. É obvio que o conhecimento não deve ser algo que se transmite mas sim algo 

que o professor junto com seus alunos constroem. Para tal, partindo do pressuposto que o aluno 

não é uma tábua rasa mas sim porta algum conhecimento embora assistemático, a tarefa do 

professor será de criar situações de aprendizagem que facilitem a construção individual e 

colectiva do conhecimento. 

 

Etapas do processo de Aprendizagem 

Mouly, citado por Nelson Piletti (2009:34-7), o PEA compreende sete etapas a saber: 

1. Motivação – sem esta componente a aprendizagem tem sido muito fraca. O formador por 

mais que insista e se esforce até que nível mas se o formando não estiver motivado, nada 

aprenderá. 

2. Objectivo- qualquer pessoa motivada orienta o seu comportamento para os objectivos 

que possam satisfazer suas necessidades. Na área educacional, é fundamental que os 

objectivos propostos pela escola e pelo formador  coincidam com os objectivos dos 

formandos. 

3. Preparação ou prontidão- não adianta o indivíduo estar motivado, ter um objectivo, se 

não for capaz de atingir esse objectivo. Basearemo-nos no seguinte exempo: A criança 
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mesmo que queira andar, sem o desenvolvimento suficiente para andar, não será possível 

andar. Essa prontidão depende dos factores fisiológicos, psicológicos e experiências 

anteriores. 

4. Obstáculo- se não houvesse obstáculos, barreiras, não haveria necessidade de 

aprendizagem, pois bastaria o indivíduo repetir comportamentos anteriores. Os 

obstáculos podem ser de natureza social, psicológica e física. 

5. Resposta- o indivíduo agirá de acordo com sua interpretação da situação, procurando a 

melhor maneira de vencer o obstáculo. 

6. Reforço- quando a pessoa tenta superar um obstáculo até conseguir, a resposta que leva á 

satisfação da necessidade é reforçada e, futuramente, em situações semelhantes, tende a 

ser repetida. 

Inerente ao que está acima exposto sobre as etapas de aprendizagem, dirá-se que há uma 

necessidade enorme do formador conhecer a verdadeira situação do seu formando para que 

consiga fazer um acompanhamento eficaz do mesmo. 

 

Aprendizagem significativa 

Para Ausubel (1963) citado por Lemos, Evelyse dos Santos - aprender significativamente é 

ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e com isso ser capaz de relacionar 

e acessar novos conteúdos. "Quanto maior o número de links feitos, mais consolidado estará o 

conhecimento". 

Esse conhecimento anterior resultará num ponto de ancoragem onde novas informações irão 

encontrar um modo de se integrar a aquilo que o individuo já conhece. Essa experiência 

cognitiva, porém, não influencia-se apenas unilateralmente, apesar da estrutura prévia orientar o 

modo de assimilação de novos dados, estes também influenciam o conteúdo atributivo do 

conhecimento já armazenado, resultando numa interacção evolutiva entre novos e velhos dados. 

Esse processo de associação de informações inter-relacionadas denomina-se aprendizagem 

significativa. 
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Nesta perspectiva, PIAGET (1993:57) salienta que “através da inteligência o ser humano age, 

aprende e constrói o conhecimento que lhe possibilita uma melhor interacção com o meio, por 

mais adverso que este lhe seja”. 

Partilhando da mesma opinião SANTOS (2001:23) avança que: o nosso principal papel enquanto 

professores, na promoção de uma aprendizagem significativa é desafiar os conceitos já 

aprendidos para que eles se reconstruam, mais ampliados e consistentes, tornando-se assim mais 

inclusivos com relação a novos conceitos. 

Quanto mais elaborado e enriquecido é o conceito, maior possibilidade ele tem de servir de 

parâmetro para a construção de novos conceitos. Isto significa dizer que quanto mais sabemos, 

mais temos condições de aprender. 

 

O KARLING (1991: 265), mostra a sua posição dizendo que a aprendizagem significativa “é 

aquela que significa alguma coisa para o aluno, que tem algum interesse ou importância para 

ele, que vem atender a uma necessidade ou ajudar o aluno a resolver um problema”. 

 

Tangente a isto, encostámo-nos ao pensamento de Ausubel quando afirma que conteúdo 

previamente detido pelo individuo representa uma forte influência no processo de 

aprendizagem. Por sua vez a aprendizagem signitifcativa vai ser entendida como aquela que 

ocorre através de um processo no qual as novas informações e experiências construidas, são 

relacionadas com as que o aluno já detinha previamente.  

 

Relação entre Ensino e Aprendizagem 

 

Para Santo Tomás de Aquino o professor está na mesma situação de um médico ou de um 

lavrador. O médico e o lavrador funcionam como agentes externos, pois a cura do doente ou o 

sucesso da plantação depende da natureza do doente ou da qualidade do solo. 

Da mesma forma, o professor também é um agente externo. Ele colabora na aprendizagem do 

aluno, mas esta depende do próprio aluno. 
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De acordo com o autor acima patente torna-se muito fácil entender-se que há uma relação 

intrínseca entre o ensino e aprendizagem, o que quer dizer que não há ensino se não há 

aprendizagem. Mas é importante perceber-se que, para que esse processo de ensino e 

aprendizagem ocorra precisa-se de uma comunhão de propósitos e identificação de objectivos 

entre o professor e o aluno e um constante equilíbrio entre o aluno, a matéria e as técnicas de 

ensino. 

O ensino existe para motivar a aprendizagem, orientá-la, dirigí-la; existe sempre para a eficiência 

da aprendizagem. O ensino seria, então, factor de estimulação intelectual.  

PILETTI (2004, p.35-36). 

 

Portanto, é no período das práticas pedagógicas na EPF-Gaza onde notou-se que no processo de 

ensino e aprendizagem há vários aspectos que merecem uma maior atenção, dentre eles menciona-

se a utilização dos conhecimentos e experiências dos formandos, a motivação permanente, a 

condução da aula duma forma lógica e organizada, a direcção de questões conducentes a 

demonstração do aprendido, o uso da interdisciplinaridade, a solicitação de conclusões parciais 

dos formandos, a utilização de várias formas para verificar o nível de aprendizagem ou de 

assimlação da matéria e o ajustamento dos objectivos ao tema que se pretende lecionar. 

Estes todos aspectos bem sucedidos concorrem para uma boa assimilação da matéria na parte dos 

formandos bem como para a aquisição de alguns conhecimentos vindouros dos mesmos, na parte 

do próprio formador. 

 

Motivação no processo de ensino e aprendizagem 

Motivação é o aspecto dinâmico do comportamento dirigido a um objectivo, ou é um conjunto de 

forças que mobilizam e orientam a acção de um organismo em direcção a determinados 

objectivos. Manuela Monteiro et Milice Ribeiro dos Santos (1989:96) 

Mwamwenda (2009:222) define a motivação como um conceito utilizado para explicar o modo 

como a pessoa ou o organismo se comporta. É também usado para se referir algo inato nos 

indivíduos a envolverem-se em certos comportamentos. Esta força interior é uma tentativa por 
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parte dos indivíduos de satisfazer as suas necessidades, alcançar e manter em estado de 

equilibrio. 

A motivação é também usada para se referir a estímulo externos, quer positivos quer adversos, 

usados para fazer com que os indivíduos lidem com certos comportamentos. Ela pode ser usada 

para assegurar que os formandos completem os exercícios, prestem atenção a um determinado 

assunto, tomem parte de um exercício físico e que, eventualmente desempenhem sozinhos uma 

actividade desejável. Neste caso, os formadores procuram encontrar maneiras e meios de fazer 

com que os formandos façam e respondam ás tarefas de aprendizagem que estas se tornem por sí 

só uma fonte de motivação. 

Motivação intrínseca e extrínseca 

O comportamento de um formando pode ser motivado, intrinsecamente ou extrinsecamente. Se 

um formando está interessado numa determinada matéria e quer aprender o máximo que poder, 

então a motivação é intrínseca. Se o formando estuda só para obter um certificado ou diploma, 

então a motivação é extrínseca. 

Os formandos são inicialmente expostos a motivação externa através de notas pelo seu 

desempenho, sorrisos em reconhecimento de um comportamento desejável e um orgulho de um 

desempenho académico satisfatório. O objectivo último é a motivação intrínseca para que os 

formandos possam se envolver em actividades de aprendizagem e em comportamentos 

desejáveis meramente pelo prazer e pela satisfação que retiram deles. 

 

Relação entre aprendizagem e motivação numa aula de excursão 

Para que alguém aprenda é necessário que ele queira aprender.  

Ninguém consegue ensinar nada a uma pessoa que não quer aprender. Por isso é muito 

importante que o professor saiba motivar os seus alunos. 
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 PILETTI, (2004, p.33 ) salienta  que através de uma variedade de recursos, métodos e 

procedimentos, o professor pode criar uma situação favorável á aprendizagem. Para criar essa 

situação o professor deve:  

➢ Conhecer os interesses actuais dos alunos para mantê-los ou orientá-los. 

➢ Buscar uma motivação suficientemente vital, forte e duradoura para conseguir do aluno 

uma actividade interessante e alcançar o objectivo da aprendizagem. 

Contudo, mostra-se claramente que entre a motivação e aprendizagem existe uma mútua relação. 

Ambas se reforçam. 

 

Observação directa como a base duma excursão 

Segundo Lakatos & Marconi(1992), a observação direta intensiva é um tipo de observação que 

"[...] utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 

em ver e ouvir, mas também examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar".  

De acordo com (Fiorentini e Lorenzato), observação é o estudo naturalista ou etnográfico (estudo 

descritivo das diversas etnias, de suas características antropológicas, sociais etc) em que o 

pesquisador frequenta os locais onde os fenômenos ocorrem naturalmente. 

Atinente as definições acima referidas por diferentes autores, entende-se a observação directa 

como aquela que apresenta um meio directo e satisfatório para estudar uma ampla variedade de 

eventos sociais bem como de fenómenos. Nas aulas excursivas o uso deste método é indispensável 

porque este permite que o pesquisador interage, questiona, comunica directamente com o grupo 

alvo e finalmente tira as suas conclusões.  

Exemplo disto foi a nossa experiência na Zâmbia, em Outubro de 2012, na zona oeste de Ndola (a 

segunda cidade do país), na comunidade de Ntengwa, localidade de Katube onde ficamos uma 

semana inteira (a partir do dia 17 a 23) na família chilupula. Esta estadia consistia em compreender 

as verdadeiras condições de vida desta família, para que juntos encontremos os problemas que lhes 

apoquentam e lutarmos para a superação dos mesmos.   
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Tendo como pressuposto que actualmente o verdadeiro formador, para além de ser um simples 

transmissor de conteúdos científicos na sala de aulas, ele também deve ser um agente comunitário, 

isto é, deve estar directamente ligado com a comunidade e contribuir signitivamente na superação 

das dificultades que lhes assolam.  

Uma vez que a sociedade é dinâmica e as suas práticas, hábitos, costumes e crenças também variam 

de acordo com a realidade de cada época, há sempre uma necessidade enorme de um formador 

particularmente das ciências sociais, ter que usar a excursão a fim de descobrir novas realidades e 

fazer abordagens actualizadas durante a ministração das suas aulas, ao invés de apenas se limitar 

nas obras ou documentos escritos porque com o tempo as coisas mudam, o que era dantes agora 

pode vir a não ser. É nesta ordem de idéia que enfatiza-se a excursão como sendo um dos métodos 

eficazes no ensino e aprendizagem das ciências sociais. 

Este tipo de pesquisa pode ser estruturada ou não estruturada, isto é, no primeiro caso é 

especificado o que deve ser observado e como devem ser registadas as observações; no segundo 

caso, o observador regista os aspectos que parecem importantes para o problema em análise. Este 

segundo método requer uma grande experiência do observador e é aplicável em matérias onde 

não existe conhecimento prévio sobre o assunto, geralmente, para posteriormente preparar um 

trabalho de investigação estruturado. 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfPHgAB/excursao- geografica-didatica, acessado no 

dia 15-02-2015 as 11:53`).  

 

Vantagens da aula de excursão para o ensino e aprendizagem das ciências sociais 

 Apresenta meio directo e satisfatório para estudar uma ampla variedade de fenómenos. Já 

que o formador e formandos encontram-se presencialmente no local de pesquisa torna-se muito 

fácil compreender a ocorrência dos factos sociais bem como dos fenômenos naturais. 

 Depende mais da introspecção ou da reflexão  

 Permite a colecta de dados em situações de comunicação impossíveis. 
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 Por exemplo, para o nosso caso, Zâmbia é um país de lingua oficial inglesa, e estávamos numa 

comunidade falante duma  lingua local que nós nem entendíamos mas, por termos convivido 

directamente com eles foi possível colher todos dados que precisávamos através duma 

observação minunciosa auxiliada pela comunicação gestual. 

 

Desvantagens de uma observação directa numa aula de excursão  

➢ A presença do pesquisador, pode provocar alterações no comportamento dos observados, 

destruindo a expontaneidade dos mesmos e produzindo resultados pouco confiáveis.  

Aquando da nossa chegada nesta família, sentimos na verdade que eles tentavam criar boas 

impressões em nós fugindo um pouco daquilo que eram as suas práticas diárias, isto é, vários 

aspectos da sua vida quotidiana particular, não nos foram acessíveis. 

 

➢ Se não forem bem organizados os registos, irão depender apenas da memória do observador 

para serem resgatados, vindo a gerar uma interpretação subjectiva ou parcial do fenómeno 

estudado. 

 

A Planificação perfeita das aulas excursivas 

Uma aula acompanhada pela excursão deve ser previamente planificada para que haja uma 

verdadeira assimilação dos conteúdos na parte dos formandos bem como no próprio formador, 

para tal há inúmeros critérios que devem ser tomados em conta: 

Em primeiro lugar deve-se planejar uma aula: 

• doptada de um propósito definido: as razões para aprender devem ser claras; 

• bem estrutura, flexível e bem servida de recursos de recursos, que devem ser usados 

eficazmente; 
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• desafiadora, bem ritmada, dinâmica e capaz de transmitir uma sensação de realização 

(tanto para o aprendiz quanto para o professor) ; 

Em segundo lugar, do ponto de vista do aprendiz, a aula planejada deve: 

• envolver uma aprendizagem activa (incluindo a resolução de problemas) ; 

• capacitar os alunos a usar habilidades de raciocínio, iniciativa e imaginação; 

• ser usada para adquirir conhecimento, compreensão e habilidades (conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais); 

• indicar claramente continuidade e progressão; 

• ser avaliada tanto pelo formador como pelos formandos, de maneira formativa; 

• ser capaz de ampliar ou alterar os modos de raciocinar dos alunos. 

Isso implica que: 

• os professores devem ter objectivos claros para suas aulas; 

• os alunos devem compartilhar desses objectivos e compreendê-los; 

• as actividades devem envolver, motivar e desafiar os alunos, possibilitando que eles 

progridam (adaptado de Tolley et all., 1996). 

 

O Verdadeiro formador das ciências sociais 

Em primeiro lugar, o formador desta área deve os formandos não chegam a escola com uma mente 

vazia, eles já têm as suas próprias ideias e interpretações sobre objectos ou eventos ao seu redor, 

baseadas na sua vida quotidiana. Estas ideias não correspondem às ideias cinteficamente 

estabelecidas, mas são inteiramente úteis para dar sentido à sua experiência da vida quotidiana. 

Assim sendo, o formador deve saber valorizar o conhecimento anterior que o aluno trás, para que 

ele possa enfrentar as novas situações e, criar condições de aprendizagem que facilitem a 

construção individual do conhecimento.    
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Segundo o PCEB (2008, p.21), pretende-se que, ao concluir o ensino básico, o graduado tenha 

adquirido conhecimentos, habilidades e valores que lhe permitam uma inserção efectiva na sua 

comunidade e na sociedade em geral. 

Cabe ao ensino básico formar um aluno capaz de reflectir, ser criativo, isto é, é capaz de se 

questionar sobre a realidade, de modo a intervir sobre ela, em benefício próprio e da sua 

comunidade. Assim sendo, um graduado do ensino básico, no âmbito do desenvolvimento sócio-

económico deve: 

a) Respeitar os bens privados e públicos; 

b) Desenvolver actividades de interesse colectivo, propondo soluções para problemas comuns; 

c) Participar, com eficácia e qualidade, em diferentes processos produtivos; 

d) Assumir atitudes de apreço sobre o seu próprio trabalho e dos outros; 

e) Situar os acontecimentos no tempo e no espaço, utilizando a informação para explicar a 

realidade local em relação aos contextos regional, nacional e mundial; 

f) Usar, de forma racional, os recursos da natureza; 

 

O papel e a atuação do formador já não é há muito tempo a mesma do passado. Antes ele detinha 

“todo” conhecimento e depositava nos seus alunos aquilo que havia estudado. Porém, esse 

estudo era normalmente lido e repassado para eles sem reflexão ou visão crítica dos conteúdos.  

Hoje, podemos e devemos ensinar nossos alunos a pensar, a questionar e a aprender a interpretar 

a nossa realidade, para que possam construir opiniões próprias. 

Para que isto ocorra o formador deve, em primeiro lugar, gostar e acreditar naquilo que faz, ou 

seja, através de seus atos e ações ele servirá de modelo para seus formandos; se ele ensina a 

refletir ele deve também refletir, se ele ensina a respeitar o próximo ele deve respeitar seus 

formandos e assim por diante. Deste modo ele está sendo uma prova viva daquilo que está 

ensinando, pois bem a sua frente existem futuros professores que estão sendo por ele moldados 

para servir a nação. 
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Algumas visões sobre como as ideias sobre a excursão podem melhorar a formação dos 

futuros professores na EPF-Gaza. 

Dada a importância da excursão no ensino das ciências sociais, supõe-se que a aplicação da 

mesma irá contribuir signitivamente para a melhoria da formação na EPF, da seguinte forma: 

-Ampliar o campo de conhecimento para o formando , analisando os acontecimentos 

contemporâneos e sempre compará-los com o passado e relacioná-los com a realidade própria 

dele. O que, de certa forma, ajudar-lhe-á na reflexão em busca de soluções para os diferentes 

problemas que apoquentam a sociedade; 

-Tornar o ensino numa oferta construtivista e moderna; 

-Minimizar o trabalho do formador, muita das vezes desnecessário. Numa aula excursiva, através 

do seu carácter observativo, o formando pode sozinho sanar muitas dúvidas que poderiam ter 

sido difíceis serem sanadas na sala de aulas com o formador; 

-Reforçar a política sobre o ensino centrado no estudante, o que conduzirá para a autonomia dos 

estudantes na busca dos conhecimentos. 

-Tornar formandos mais reflexivos, participativos e criativos, assumindo-se “participantes” além 

de simples receptores passivos dos conteúdos. 

-Fazer da aula excursiva como uma oportunidade para uma interacção coesa entre formandos e 

formador e de fusão de diferentes experiências entre ambos. 

-Nesta perspectiva, a excursão abrirá horizontes aos formandos, na interpretação de fenómenos 

ou factos naturais como dos eventos sociais e que finalmente usarão a excursão como intrumento 

de ensino nos seus locais de trabalho. 
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CAPÍTULO III: 

Projecto de pesquisa-acção:  

A pesquisa-acção proporciona um modo de trabalho que liga a teoria e a prática num todo "idéias 

em acção" (Kemmis and Mc Taggart, 1988, p.6).  

Investigação-Acção é não só um enfoque à investigação, visando a descrição de como 

pessoas e organizações se comportam, mas também, um mecanismo de mudança que 

facilita a pessoas e organizações a reflectir sobre e como mudar os seus próprios sistemas 

(Reason & Bradbury, 2001). 

 

A Investigação-Acção é uma metodologia científica desenvolvida nos últimos 50 anos. Tem 

como objectivo principal lidar com uma problemática e, se possível, ainda solucionar os 

problemas tratados. 

A Investigação-Acção possibilita uma mudança nas ciências sociais, transformando-as de 

conhecimento reflectivo sobre práticas sociais passadas, formuladas por peritos, ao activo 

momentâneo, recolhendo dados e perguntando ao longo das nossas vidas como elas se realizam. 

Conhecimento é sempre obtido através de acção e para acção. 

Daquele ponto de partida, questionando a validade de conhecimento social é de questionar, 

não como desenvolver uma ciência reflectiva sobre acção, mas como desenvolver 

genuinamente uma acção bem-informada – como conduzir uma ciência de acção (Torbert 

2001). 

Deste modo, diremos que a pesquisa-acção é um processo em que o participante analiza a sua 

própria prática pedagógica de forma sistemática, desenvolvendo várias acções com vista a criar 

melhorias na situação encontrada, usando técnicas de pesquisa. 

Tabela 1: pesquisa acção 
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Problema 1 

-Falta de meio 

de transporte 

para a prática 

da excursão 

Hipótese 1 

-A criação de 

parcerias com as 

empresas de 

transporte pode 

facilitar a 

aquisicão do 

transporte para a 

excursão na EPF-

Gaza  

Objectivo 1 

-Obter meios de 

transporte para a 

realização das 

excursões 

Acções  

-Contactar com 

os proprietários 

de mini-buses 

em 

Nwachicoluane 

-Petição duma 

ajuda financeira 

á direcção da 

escola (EPF-

Gaza). 

-Colecta de 5 

mts dos 

formandos 

Resultados 

obtidos 

-Duas mini-

buses 

encontradas 

-A direcção 

contribuiu 

com1500 

meticais. 

-260 provieram 

dos formandos 

-4 formadores 

ajudaram com 

200 meticais 

Problema 2 

-Possessão de 

um número 

irregular de 

turmas por 

formador 

Hipótese 2 

-A existência de 

formadores 

suficientes para 

as M.E.C.S pode 

mitigar a carência 

de formadores. 

Objectivo 2 

-Aumentar o 

número dos 

formadores das 

M.E.C.S 

Acções 

-Dar um 

impulso a 

direcção da 

escola na 

petição de mais 

formadores das 

M.E.C.S.  

Resultados 

obtidos 

-1 formador das 

M.E.C.S 

conseguido 

 

Problema 3 

-Conhecimento 

insuficiente 

sobre a 

importância da 

excursão na 

Hipótese 3 

 -O conhecimento 

profundo sobre a 

excursão pela 

comunidade 

escolar pode 

garantir a 

Objectivo 3 

-Explicar 

 a comunidade 

escolar 

(formandos, 

formadores, 

directores) 

Acções 

-Assistência das 

aulas 

-Leccionação 

das aulas sobre a 

excursão 

Resultados 

obtidos 

-50 formandos e 

2 formadores 

participaram 

activamente no 
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parte dos 

formadores 

integração das 

aulas excursivas 

na EPF-Gaza 

acerca do valor 

da excursão no 

PEA das 

ciências sociais 

-Debate a 

comunidade 

escolar 

-Realização de 

inquéritos 

-Realização de 

entrevista 

 

 

debate 

efectivada. 

-10 formandos e 

4 formadores 

inqueridos 

-Mais que a 

metade dos 

participantes 

mostrou-se ter 

adquirido 

conhecimentos 

suficientes sobre 

a excursão  

-52 formandos e 

4 formadores 

entrevistados  

 

 

Resultados dos três objectivos convista alcançar o objectivo geral 

 

No 1º objectivo: conseguiu-se consciencializar a comunidade escolar Da EPF-Gaza acerca do 

papel da excursão geográfica através dos debates feitos frequentemente. 

 

No 2º objectivo: mencionou-se os tipos de excursão geográfica através das palestras 

efectuadas. 

 

No 3º objectivo: discutiu-se as estratégias para a melhoria da integração das excursões 

naquele estabelecimento de ensino. 
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Impacto das actividades no seio dos beneficiários 

 

• Todos formadores da EPF-Gaza, passarão a integrar as excursões geográficas nas suas 

aulas sempre que necessário. 

• Através das palestras feitas, a administração daquela instituição criará uma 

possibilidade de existência duma linha orçamental destinada a efectivação das 

excursões. 

• Os futuros professores que estão sendo treinados estão conscientes sobre o papel que a 

excursão desempenha no PEA e vão poder aplicar nos seus locais de trabalho. 

 

 

 

 

CAPITULO IV: 

4. Metodologias de pesquisa 

Caracterização da área de estudo 

A EPF de Nwachicoluane encontra-se situada na zona sul do distrito de Chókwe, entre o corredor 

do Limpopo e estrada nacional nº 254. 

 

Composisição ou estatística da EPF-Gaza 

Tabela 2: Composição dos formadores 
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Formadores  Homens  Mulheres  Total  

9 1 10 

 

Tabela 3: Composição dos formandos 

formandos Homens  Mulheres  Total  

70 85 155 

 

Tabela 4: Estatística das turmas: 

Turmas  Homens  Mulheres  Total  

A 12 14 26 

B 11 15 26 

C 12 14 26 

D 12 14 26 

E 12 14 26 
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F 12 14 26 

 

Tabela 5: Trabalhadores da EPF 

Trabalhadores   Homens  Mulheres  Total  

7 2 9 

 

Opções metodológicas 

Vejamos a definição de Baptista, M.V. apud Barros, A. (1986), que diz: "...o método é uma visão 

abstracta do agir, a metodologia é uma visão concreta de operalização". 

A Metodologia é, por conseguinte, o estudo da melhor maneira de abordar determinados 

problemas. Elas não procuram soluções, mas escolhe as maneiras de encontrá-las, integrando os 

conhecimentos a respeito dos métodos em vigor nas diferentes disciplinas científicas ou 

filosóficas. A metodologia estuda, descreve e analisa os métodos e esclarece os seus objectivos, 

utilidades e consequências, ajudando-nos a compreender o próprio processo de pesquisa científica 

(Kaplan, 1964; Rist, 1977,  Denzin, 1978; Húsén, 1989). 

O estudo aplicará o método hipotético-dedutivo, qualitativo como quantitativo que são 

amplamente usados. Os autores acima patentes enfatizam o ponto de que estes métodos são 

viáveis, e que eles são complementares e não necessariamente em conflito. Por causa do facto de 

nenhum estar totalmente isento da subjectividade de factores sociais, políticos, morais e culturais, 

decidiu-se usar procedimentos diferentes para evitar deficiências (Temu, 1995). 
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Segundo Lakatos e Marconi (1999), tanto métodos quanto técnicas de pesquisa devem adequar-se 

ao problema a ser estudado, às hipóteses levantadas, ao tipo de informantes com que se vai entrar 

em contacto. Dependerão do objecto da pesquisa, dos recursos financeiros, da equipe humana e de 

outros elementos da investigação. 

Esta pesquisa considera duas fontes principais: fontes primárias, a partir das quais realizaram-se 

questionários, inquéritos e entrevistas guiadas (formadores, formandos e o director adjunto 

pedagógico) e as observações das aulas (formador e formandos). As fontes secundárias consistirão 

nas revisões bibliográficas de obras oficiais. 

Desta forma, no presente estudo, achou-se imperioso e adequado a utilização destas três abordagem ( 

hipotético-dedutiva, qualitativa e quantitativa), na intenção de buscar dados, significados, actos, as 

relações, as estruturas sociais, capazes de identificar os significados das acções dos formadores face 

a excursão geográfica. Tornou-se também inerente o uso desta pesquisa para análise dos valores, 

atitudes e dos factos interactivos do quotidiano profissional.   

Descrição das técnicas acima expostas 

Questionário  

Na perspectiva de Lakatos e Marconi (2003:201) é um instrumento de colecta de dados, constituído 

por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas (…).  

O questionário é uma série ordenada de perguntas a serem respondidas por escrito pelo informante. 

Entretanto, dentro do questionário fez-se três tipos de pergunta: 

Perguntas abertas, também chamadas livres ou não limitadas - são as que permitem ao informante 

responder livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões. Possibilita investigações mais 

profundas e precisas. Lakatos e Marconi, (2003:04) 

Perguntas fechadas ou dicotómicas, também denominadas limitadas ou de alternativas fixas - são 

aquelas que o informante escolhe sua resposta entre duas opções: sim e não. Este tipo de pergunta, 
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embora restrinja a liberdade das respostas, facilita o trabalho do pesquisador e as respostas são 

mais objectivas. 

Perguntas de múltipla escolha - são perguntas fechadas, mas que apresentam uma série de 

possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto. 

Portanto para alguns pais e encarregados de educação e a comunidade o questionário foi traduzido 

em língua local, para realização das sessões, onde os membros da comissão são falantes da língua 

local, o que possibilitou a tradução das perguntas e respostas. 

Entrevista  

A entrevista permite a interacção do pesquisador com o entrevistado, o que possibilita captar 

atitudes e reacções, principalmente sinais não verbais, como: gestos, risos e silêncios, que podem 

possuir significados importantes para a pesquisa. Duarte, (2004). 

Entrevista semi-estruturada 

Para Minayo (2004) é um instrumento que possibilita a colecta de informações objectivas e, mais 

do que isto, permite captar a subjectividade embutida em valores, atitudes e opiniões.  

Bleger (1993) salienta dizendo que a entrevista semi-estruturada oferece ao pesquisador maior 

flexibilidade, já que permite intervenções, de acordo com o seu desenvolvimento,  

Neste contexto a entrevista semi-estruturada foi usada para a recolha de dados sobre o tema em 

destaque. Envolveu-se uma parte dos formandos e formadores da EPF de Gaza, bem como ao 

director adjunto pedagógico da mesma instituição, aos Lideres Locais e uma parte da comunidade 

de Nwachicoluane. Cingiu-se numa lista de questões previamente preparadas de modo adoptar nas 

perguntas um enfoque menos formal e de alteração conforme as respostas dos entrevistados.   

Observação 

A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objectivos sobre os 

quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento. Desempenha 
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papel importante nos processos observacionais, no contexto da descoberta, e obriga o investigador 

a um contacto mais directo com a realidade. É o ponto de partida da investigação social. 

Segundo Lakatos & Marconi (1992), a observação direta intensiva é um tipo de observação que 

"[...] utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 

em ver e ouvir, mas também examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar".  

A observação caracteriza-se pela presença de um elemento chamado observador e objecto ou 

fenómeno a ser observado. 

Usou-se a observação directa de modo a avaliar os métodos usados pelos formadores se são ou 

não eficazes para o ensino das ciências sociais aos futuros professores. Não obstante,  a 

observação ou assistência das aulas visava compreender melhor os principais constrangimentos 

que contribuem intensivamento para a fraca aplicação da excursão geográfica na EPF e para 

puder facilitar a reflexão sobre as possíveis soluções desta problemática.  

 

População e Amostra 

A presente pesquisa contou com o Director Adjunto Pedagógico, 5 formadores dos quais apenas 2 

é que são de Ciências Sociais, e 52 formandos o que vai contar com 58 participantes. O quadro 

abaixo representa o resumo da amostra acima referida. 

Tabela 6: Amostras envolvidas no estudo 

 

 

LOCAL 

Grupo alvo Total (H/M) 

Directores Formadores  Formandos  

H M  H  M  H  M  



O Papel da excursão geográfica no ensino das ciências sociais. 

 

40 

 

EPF de 

Gaza 

1 0 4 1 24 28 58 

 

 

 

Instrumentos de recolha de dados 

Materiais 

Para a realização deste trabalho foram usados os seguintes materiais: Caderno de nota, computador 

(pacotes Word, Excel e Internet), esferográficas, câmara fotográfica, folhas de papel A4, 

impressora, livros, pasta, flash, telefone celular, e mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V:  

Apresentação e análise dos dados 
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O presente capítulo discute a realidade encontrada no campo, ou seja na pesquisa empírica, os 

dados aqui apresentados resultam dos inquéritos efectuados ao director pedagógico, formadores, 

formandos e assistência às aulas. 

 

Apresentação e análise dos dados referentes a entrevista direccionada ao Director Adjunto 

Pedagógico da Escola de Professores do Futuro-Gaza. 

P (1) Qual é o nível acadêmico do senhor DAP? Assinale com X o nível profissional que lhe 

corresponde. 

O principal objectivo desta questão era de saber o seu nível de formação profissional. Atinente a 

esta questão ele disse que tinha o nível de licenciatura. 

NOVOA, (1997:37) afirma que”não há ensino de qualidade nem reforma educativa e inovação 

pedagógica sem uma adequada formação de professores”, o educador é o centro das relações na 

situação educativa que reúne a turma. É necessário que tenha consciência das atitudes que toma 

no exercício da sua profissão, para assumir a sua função essencial de disponibilidade para com os 

alunos. 

Portanto, aliando-se com o autor acima patente e com a nossa própria análise podemos confirmar 

que, com o grau acadêmico que ele têm, está apto em responder assuntos da instituição bem como 

a sua condução.  

P (2) Tem algum conhecimento sobre a excursão?  

A pergunta tinha como objectivo: saber se o DAP, como um dos cabeças desta instituição do 

ensino, tinha algum conteúdo acerca da excursão.  

Respondendo  

Com a resposta dada sentimos que sobre ela, ele não possuia conhecimentos suficientes. Partimos 

nós do pressuposto que “o fraco domínio duma determinada actividade prática (caso da excursão) 
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têm criado muitas lacunas na sua aplicação, razão pela qual o DAP não têm sido capaz de dar um 

impulso aos formadores para a efectivação das excursões.  

P (3) Internamente há uma linha orçamental destinada a concretização das excursões? 

A questão tinha o bjectivo de saber se a direcção da escola dispunha-se de um linha orçamental 

para a efectivação das excursões caso fossem necessitadas pelos formadores e formandos.  

No que tange a esta questão, a resposta foi não, o que nos levou a concluir que a fraca aplicação 

da aula do campo, para além da insuficiência do conhecimento sobre a excursão na parte da 

comunidade escolar também deve-se a falta dum fundo cedido pela instituição para auxiliar a sua 

concretização. 

 

Apresentação e análise dos dados referentes a entrevista direccionada aos formadores da 

EPF. 

P (1) Qual é o nível acadêmico do formador? Assinale com X o nível profissional que lhe 

corresponde. 

O principal objectivo desta questão era de saber os seus níveis de formação profissional. 

Fr.1- Respondeu-nos que era licenciado. 

Fr.2- A resposta que nos deu foi que ele foi formado no currículo de 10+2,5 anos, o que 

corresponde ao nível médio. 

Fr.3: Licenciado 

Fr.4: Licenciado 

Fra.5: Licenciada 
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Face a estas respostas percebe-se claramente que os Frs.1,3,4 e 5 possuem uma qualificação digna 

para estarem naquela instituição como formadores. Em contrapartida, o Fr.2 não reúne requisitos 

suficientes, isto é, não tem um nível adequado para ser um formador de futuros professores.  

P (2)o que acham sobre a importância da excursão ? 

O objectivo desta questão era de avaliar o nível de entendimento dos formadores acerca da 

importância da aula excursiva. 

Respondendo, o Fr.1 disse que no decurso da excursão os formandos primeiro: manifestam um 

grande jubílio por não estarem confinados nas quatro paredes, segundo: eles ficam muito 

ansiosos em querer confrontar a teoria da prática alegando aprender mais na aula prática do que 

teórica. Assim sendo, depois da excursão eles sentem-se capazes de explicar tudo o que 

vivenciaram no terreno. 

O Fr2: A excursão representa uma possibilidade de contacto directo entre os formandos, o 

formador e a realidade a estudar. 

O Fr.3: Durante a aula excursiva têm um contacto directo com o objecto de estudo, o que 

condiciona uma boa interação nas aulas subsequentes dentro da sala de aulas. 

O Fr.4:Por ter sempre leccionado as suas aulas nas quatro paredes torna-lhe dificil dar uma 

resposta categórica, mas fazendo uma reflexão acha ele que os formandos ficam muito 

impressionados pelo estudo de um conteúdo num lugar não habitual, e depois da mesma eles 

terão desenvolvido a capacidade reflexiva através da observação e interpretação dos fenómenos 

naturais ou eventos sociais. 

A Fra.5 . Respondeu-nos que os mesmos desenvolvem mais relações inter-pessoais e descobrem 

outras realidades que teoricamente não são aprendidas tornando assim as aulas mais 

interessantes. 

Não obstante, os formadores embora não tivessem uma aplicação frequente desta forma de 

organização de ensino admitem de forma hipotética que a excursão geográfica exerce uma 

influência pedagógica positiva no PEA. Nesta ordem de ideia, das indagações feitas percebemos 
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que vão de acordo com a forma de pensar da MAPATSE (2003, P.60) “ dificilmente o aluno 

esquece o que é uma fábrica, se ele foi lá ver, ou o que é uma indústria, problemas que advém da 

mesma, entre outros casos. Ele memoriza pela visão o que aprendeu na sala de aulas, aliás na 

sala só lê e, se calhar acaba esquecendo, mas se tiver visto terá na mente esse objecto. 

 

P (3) Que avaliação faz sobre as aulas excursivas e as que ocorrem apenas dentro da sala de 

aulas? 

Objectivo da questão: avaliar o nível de assimilação dos conteúdos entre as aulas excursivas e as 

obtidas dentro das quatro paredes. 

Fr.1: “embora poucas vezes planificou-se e efectivou-se uma excursão, mas fazendo uma 

avaliação vê-se que muitos formandos quando realizarem um teste que inclui apenas o que 

aprenderam for a da sala de aulas eles têm tido bons resultados em relação a uma simples 

avaliação da matéria dada na sala de aulas. 

Fr.2: “o facil no formando é esquecer o que ouve ou lê e o difícil é esquecer o que vê” 

Fr.3: Na aula de campo o formando desenvolve capacidades de pesquisar sozinho, pois essa é 

uma habilidade que lhe será útil por toda vida, enquanto na sala de aulas ele só relê os obras os 

livros e ou apontamentos que o formador dita. 

Fr.4: ”a aula de campo tem sido a melhor devido ao seu carácter de garantir no formando o 

surgimento duma nova atitude provinda da compreensão da importância integral de algo, não 

apenas pelo discurso do professor na sala de aulas”.  

Fra.5: “com a pouca experiência que ela tem, fazendo uma avaliação em termos de 

aproveitamento tem sido positivo porque a excursão transcende os limites físicos da sala de aulas 

explorando a sensibilidade do contacto dos formandos aos aspectos naturais do ambiente. 

Compreende-se que a excursão possui grande eficácia no processo ensino aprendizagem, 

permitindo, aos alunos, um contato com aspectos mais amplos referentes aos temas diversos, 
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aspectos estes, que não poderiam ser identificados ou compreendidos apenas com leituras. Desse 

modo, todas as emoções e sensações surgidas durante a aula de campo em um ambiente natural 

podem auxiliar na aprendizagem dos conteúdos, à medida que os alunos recorrem a outros 

aspectos de sua própria condição humana, além da razão, para compreenderem os fenômenos 

(http://uece.br/laboeco/index.php/aula-de-campo-acessado no dia 05-03-2015 as 17:35`). 

Portanto, as respostas dadas pelos formadores relacionam-se com as ideias da MAPATSE (2006, 

P.30) na seguinte afirmação: “No PEA das ciências sociais a excursão desenvolve um diálogo 

entre os alunos e entre estes e o professor, com os membros da comunidade e ou do local 

visitado”. Permite a descrição dos objectos, a concepção de esboços cartográficos cuja sua leitura 

e interpretação constituem capacidades relevantes no PEA das ciências sociais. 

Desta feita, está à vista que as aulas excursivas são as mais eficazes porque o formando descobre 

coisas novas que não constam nas obras oficiais e as sensações sentidas durante a aula 

influenciam positivamente na aquisição e captação do que está sendo por ele aprendido. 

 

P (4) Que estratégias podem ser implementadas de modo a garantir a aplicação das 

excursões pelos formadores daquele estabelecimento de ensino? 

Objectivo da questão: saber dos formadores, as estratégias para a garantia da efectivação das 

excursões na Escola de Professores do Futuro. 

Fr.1: ”uma das estratégias seria de exclarecer os próprios formadores das M.E.C.S que a 

excursão é uma das metodologias de ensino na pedagogia moderna e que esta permitirá de certo 

modo uma interacção coesa entre o formador-formando”. 

Fr.2: respondendo a mesma questão disse que “devia-se fazer palestras constantemente, de modo 

a consciencializar todos formadores daquele estabelecimento de ensino sobre o quão a excursão 

é importante no PEA”. 

http://uece.br/laboeco/index.php/aula-de-campo-acessado%20no%20dia%2005-03-2015
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Fr.3: “nos próprios programas de ensino devia-se incluir a excursão como metodologia porque, 

na verdade, o que tem se verificado é que os programas de ensino estão repletos de conteúdos e 

não de metodologias de ensino, o que cria um défice maior na concretização desta actividade”. 

Fr.4: “deve-se desenvolver colóquios ou debates ao nível da escola e, se for possível, podiam 

convidar os formadores experientes doutras intituições para compartilhar com os da EPF”. 

Fra.5: “a outra estratégia seria de fazer exposições dentro da instituição para que todos tenham 

acesso de  ver e e nelas buscarem inspiração”. 

Contudo, segundo as inquirições desenvolvidas constatamos que os intercâmbios permanentes ou 

periódicos acerca das metodologias educacionais poderiam ser a melhor estratégia para 

ultrapassar o problema da fraca aplicação da excursão na EPF-Gaza 

 

 Outras considerações. 

Os formadores ao responderem as questões que lhes foram colocados criticaram fortemente os 

programas de ensino, mais concretamente sobre a estrutura destes referindo que de certa forma 

eles estão cheios de conteúdos ao invés das próprias metodologias de ensino. Isso porque a 

excursão deve ser uma ferramenta que deve estar contida no programa. 

MAPATSE (2003, P.57) salienta que “o programa de ensino é um documento oficial e de 

cumprimento obrigatório, as orientações nele emanadas não são apenas sugestões, mas regras a 

cumprir literalmente” 

Os formadores desta instituição afirmam categoricamente que há lacunas nos programas de 

ensino. Se este é um instrumento didáctico eficaz, não se entende como é que a concretização das 

excursões geográficas aparece como uma possibilidade e não como orientação metodológica. 

Isto negativamente influencia no PEA das M.E.C.S. 
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Apresentação e análise dos dados referentes a entrevista direccionada aos formandos da 

EPF. 

Completa a tabela abaixo usando X. A letra S representa o Sim e a letra N representa o não.  

P (1) Já ouviram falar da excursão? 

Objectivo da questão:  saber se os formandos têm um conteúdo prévio sobre a excursão. 

 

Tabela 7: Respostas dos formandos perante a entrevista 

Resposta percentagem 

Sim  Não  Sim  Não  

45 7 86.5% 13.5% 

 

P (2) Será alguma vez já-a fizeram durante as aulas de Ciências Sociais? 

Objectivo da questão: saber se alguma vez haviam tido uma aula excursiva. 

 

Tabela 8: Respostas dos formandos perante a entrevista 

Resposta percentagem 

Sim  Não  Sim  Não  

52 - 100% 0% 

 

P (3) Reconhecem a pertinência da mesma no PEA da disciplina de M.E.C.S? 

Objectivo da questão: saber deles se conheciam a importância da excursão nas M.E.C.S. 
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Tabela 9: Respostas dos formandos perante a entrevista 

Resposta percentagem 

Sim  Não  Sim  Não  

15 37 29% 71% 

 

 

P (4) Vão fazer a aplicação da excursão na vossa carreira docente? 

Objectivo da questão: saber deles se haveriam de efectivar as excursões nos seus locais de 

trabalho. 

Tabela 10: Resposta dos formandos perante a entrevista 

Resposta percentagem 

Sim  Não  Sim  Não  

52 - 100% 0% 

 

Contudo, entendemos que os futuros professores farão a aplicação da excursão nos seus 

estabelecimentos de ensino de modo a mitigar a abstração nos seus alunos. Entretanto, a resposta 

por eles dada está directamento ligada com o pensamento de GOMES (1998:28) “o pensamento 

das crianças, na faixa etária correspondente ao 1º ciclo do ensino básico,está fortemente ligado a 

acção sobre os objectos concretos. As crianças aprendem facilmente quando entram em contacto 

com os tais objectos concretos e aprendem pensando sobre o que fazem, dando assim sentido ao 

mundo que os rodeia. 
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CAPITULO VI: 

Conclusão 
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Entendeu-se que  a excursão geográfica como recurso didático no ensino das ciências sociais é um 

método de extrema importância pois, oferece potencialidades formativas que devem ser levadas 

em consideração no processo de ensino e aprendizagem e como prática pedagógica acessível e 

eficaz.  

Com esta pesquisa espera-se que a excursão, passe a ser uma actividade frequente nos 

estabelecimentos de ensino.  

O que foi evidente é o facto de muitos formadores e formandos não se darem conta da importância 

da excursão para um ensino e aprendizagem consistente das ciências sociais. É com base nesta 

perspectiva que a presente pesquisa dá mais ênfase a aplicação da excursão de modo a criarem 

pressupostos necessários para uma redução do índice de abstração dos formandos e para a elevação 

das suas actividades no Processo de Ensino e Aprendizagem (PEA) das ciências sociais. 

Com o trabalho árduo feito constatou-se que a fraca aplicação da excursão na EPF-Gaza deve-se 

a vários factores dentre eles: políticos e sócio-económicos como da isuficiência do conhecimento 

desta componente ao nível da comunidade escolar. 

Contudo, estes subsídios devem contribuir signitivamente para uma mudança de comportamento 

dos formadores e formandos levando-lhes a reflectir a partir do que está ao seu alcance e 

induzindo-lhes as novas formas de conduzir um ensino e aprendizagem eficazes desta disciplina. 
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CAPÍTULO VII: 

RECOMENDAÇÕES 

 

Para o ISET/OWU: 

-Reforçar o ensino dos conteúdos relacionados com as Metodologias de Ensino das Ciências 

Sociais de forma que os formadores dos futuros professores saiam doptados de conhecimentos 

nesta área e possam transmití-los efectivamente nos seus locais de trabalho. 

-Planificar o período de estágio para os meados do ano de forma que o formador em exercício 

tenha mais tempo de exercitar ganhando assim muitas experiências profissionais.   
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CAPÍTULO IX: 

ANEXOS  

 

Tabela 11: Cronograma das actividades: 

 

Acções Agosto Set Out Nov Dez Jan Fev Març Abril 

Elaboração do projecto X         

Entrega do projecto X         

Pesquisa bibliográfica  X X X      

Observação de aulas  X X        

Entrevista aos alunos   X       

Inquerir os professores    X      

Análise dos dados       X  X  

Conclusão        X  

Entrega do trabalho        X  

Defesa final         X 
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