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Universidade Federal do Espírito Santo Campus: São Mateus 

Curso:Licenciaturas Química 

Departamento Responsável: Departamento de Educação e Ciências Humanas 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 

Docente responsável: Elisandra Brizolla de Oliveira 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9068758332473128 

Disciplina: Pesquisa e Prática Pedagógica Código: ECH11204 

Pré-requisito: ECH10503 - Filosofia da Ciência Carga Horária Semestral: 

60 

Créditos: 4 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 0 0  

Ementa: Relação entre pesquisa, formação do professor e prática pedagógica, com vistas ao ensino com 

pesquisa, considerando suas diferentes interfaces.  
Análise critica da ação docente e o papel do professor na pesquisa, na produção e socialização do 

conhecimento sobre o ensino.  
Elementos teórico-metodológicos e diferentes enfoques da pesquisa sobre, e com para a prática 

pedagógica. 

 

Objetivos Investigar questões relativas á pesquisa e suas aproximações com a formação do professor e 

prática pedagógica.  
Objetivos Específicos: Analisar as especificidades que marcam a pesquisa em educação.  
* Identificar métodos de pesquisa em Educação  
* Destacar as novas tendências que marcam a pesquisa sobre o Ensino de Química na Educação Básica. 

 

   

Conteúdo Programático   

1. Unidade I – A pesquisa e a Prática Pedagógica 

2.  Unidade II – Os Métodos de Pesquisa em Educação 

3. Unidade III– Pesquisa e Ensino de Química na Educação Básica 

 

Metodologia   
Considerando-se a sala de aula como um espaço de produção e apropriação de saberes, ressaltaremos a 

importância da mediação do professor nas situações de ensino-aprendizagem e do envolvimento em 

situações compartilhadas, em que alunos e professores possam discutir sobre as principais questões que 

norteiam a disciplina. Nesse sentido, serão consideradas como metodologias de ensino: 

 Aulas expositivas dialogadas com professor e alunos; 

 Estudo de textos teóricos com questões práticas e discussões em grupo sobre perguntas 

previamente elaboradas pela professora (Ver os textos selecionados para estudo), projeção de 

 



 
vídeos, em sua relação com a educação; atividades realizadas em grupo e individualmente para 

aprofundamento dos temas abordados. 

 Intercâmbio de experiências práticas. 

 Trabalhos em grupo. 
. 
Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   
A avaliação será contínua tendo em vista os objetivos propostos, observando o envolvimento e empenho 

nas atividades; a contribuição com a reflexão teórica nas discussões coletivas; o compromisso e a 

assiduidade; avaliações individuais e trabalhos em grupo. Nesse sentido o aluno deverá se comprometer 

com: 

 Frequência nas aulas da disciplina; 

 Leitura prévia dos textos e a participação em sala de aula; 

 Produção e elaboração de praticas pedagógicas 

 

 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem conta de todo o 

conteúdo programático a ser desenvolvido) 
 

1.  ANDRÉ, M. E. D. A. Etnografia da prática escolar.ed. Campinas: Papirus, 1995.  

2. ANDRÉ, M. E. D. A. (Org). O papel da pesquisa na formação e na prática dos 

professores. São Paulo: Papirus, 2001. 

3. SANTOS, W. L. P.; MALDANER, O. A.(org). Ensino de química em foco. Tjui: Unijuí, 

2010. 

 

 

Bibliografia complementar   

.  
CARVALHO, J. M. (Org). Diferentes perspectivas da profissão docente. Vitória: EDUFES, 2002. 
ADORNO, T. W. Educação e emancipação. São Paulo: Paz e Terra, 1995. 
 FOUCAULT, M. Vigiar e punir. 28. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 
NIETSCHE, F. Escritos sobre educação. Rio de Janeiro/São Paulo: PUC Rio/Loyola, 2003. 
HILSDORF, M, L. S. Pensando a educação nos tempos modernos. São Paulo: EDUSP, 1998. 

 

CRONOGRAMA - Conteúdo das aulas 

Datas Descrição das atividades 

Agosto 

Aula inaugural 

Apresentação da disciplina, discussão do plano de ensino, as referências 

bibliográficas adotadas e o processo de avaliação.   

- 1.Aspectos introdutórios dos conceitos da disciplina. 

Exercício de reflexão inicial: levantamento sobre o conhecimento prévio 

da classe  sobre o trabalho e prática docente. 

Discussões e debates sobre o conhecimento prévio dos alunos. 

Analisar os programas governamentais sobre a formação Docente; 

O Ensino de Química : As narrativas como situação pedagógica no Ensino 

de Química; 

Introdução aos métodos de pesquisa; 

Setembro 

A pesquisa e a Prática Pedagógica: 
Introdução aos métodos de pesquisa; 

A importância da pesquisa na prática pedagógica dos professores; 

Leitura e debate dos textos. 



 
Vídeo – aula -  António Nóvoa - Desafios do Trabalho e Formação 

Docentes  

https://www.youtube.com/results?search_query=antonio+novoa+forma%

C3%A7%C3%A3o+docente; 

Debate dirigido; 

Produção de resenha sobre  vídeo aula; Orientar os passos da resenha. 

Outubro 

Palestra "Por uma formação de professores construída dentro da 

profissão" -  https://www.youtube.com/watch?v=OY3EXGC8q3k 

Debate dirigido; 

Produção de resenha sobre  vídeo aula; Orientar os passos da resenha. 

Novembro A pesquisa como principio pedagógico; 

Escolha de Unidade receptora –Realização da Pesquisa de Ensino no 

Ensino de Química; 

Elaboração da Narrativa conforme as orientações contidas no texto: Nós 
somo o que contamos: a narrativa de si como prática de formação” – 
Nilda Alves. 

Dezembro 

Esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos discutidos nas aulas. 

Entrega das avaliações corrigidas e das médias. 

Produção de artigo, com base nas metodologias de pesquisa, relatando 

uma pratica pedagógica para o ensino de Química 

Término do semestre letivo 2019/2.  

17 a 23 Período de Provas Finais referente ao semestre letivo 2019/2. 
 

 

 

 

Elisandra Brizolla de Oliveira 

 


