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1. Introdução:
• Contexto da Pesquisa: Formação de professores - um campo de tensão permanente.
• Dois projetos inconciliáveis: 1) visão adaptativa
e funcional da educação e 2) visão
crítico-emancipatória.

• conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
Finalidades
da
Educação

• “identidade para si” e uma “identidade

atribuída” (DUBAR, 2005).

Identidade
Docente

BNCC

essenciais que todos os alunos devem
desenvolver

BNCFormação

• conjunto de competências profissionais que
os qualifiquem para a docência;
• Conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK).

2. Investigação
• contribuições da utilização da Aprendizagem Baseada em
Projetos e Educação STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics) – ABP-STEAM - na
formação de professores de Química.

3. Resultados Preliminares
Domínios do
PCK
PCK pessoal

2.1 Objetivos
• contribuições a diferentes domínios do PCK (pessoal, em

PCK em ação

ação e coletivo) - Modelo Consensual Refinado (RCM);

PCK coletivo

• Projeto: construção de laboratório (maquete) de ensino a

partir de um contexto (escola, turma, conteúdo).
2.2 Aspectos Metodológicos

Evidências de contribuição
• Conhecimento dos conteúdos abordados;
• Conhecimento de diferentes abordagens
metodológicas.
• Convergência entre contexto de aplicação,
proposta de ensino e projeto;
• cultura digital, uso de artefatos Maker
(planejamento de experimentos e na
construção do laboratório);
• Laboratório acessível para pessoas com
deficiência.

• Sujeitos: Licenciandos de Química

4. Conclusões

• Instrumentos de Acesso: Representação de conteúdo

• mobilização e contribuição para diferentes domínios do

(CoRe), questões objetivas, diário de bordo, produção de

PCK;

texto, produção de planos de aulas;

•Possibilidade de desenvolver ferramenta de análise que

•Análise Textual Discursiva

acessem diferentes domínios a partir do cruzamento dos
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