
- Estudo de Caso 1: identificação de atitudes geradoras de ações inovadoras no ambiente escolar;

- Estudo de Caso 2: Valorização da  interação com pesquisadores, manutenção de espaços de reflexão, mais 
(re)aproximação;

- Estudo de Caso 3 : Mesmo com obstáculo, houve mudanças quanto a conteúdos, papel do professor e a aprendizagem. 
Intercâmbio promoveu reflexão, produzindo aprendizagens profissionais como iniciativa, colaboração e autonomia. 

 Inovação como processo: Diferentes intensidades para a concretização de práticas inovadoras e mudanças
permanentes na prática como valorização das perguntas dos alunos, da descoberta e d investigação em aula.

 Recomendação: A diminuição do ritmo de avanço das mudanças com o distanciamento, recomenda maior ênfase na
autonomia e na produção conjunta da inovação educativa

APOIO: Conselho Nacional de Pesquisa (Brasil) 

- Contexto: uma escola pública com 50% de estudantes de origem externa 
(migrantes); região Piemonte; profs. ativos em grupos em programas de 
desenvolvimento profissional e em abordagens inovadoras 

- Proposta e ações em 2011: discussão e reflexão, aproveitando 
experiência anterior, sobre reorganização das diferentes atividades 
inovadoras já em andamento em uma visão global sobre o ensino.

- Revisita ao projeto em 2014: entrevistas e observação de aula baseada 
em princípios de investigação e experimentação, temas trabalhados no 
projeto TRACES.

- Formação continuada em 2011: profs. de Ciências; estudantes(11 a 14 
anos); escolas públicas; região da capital do estado do Rio Grande do Sul 
(Porto Alegre).

- Proposta: participação dialógica e colaborativa dos profs.;  adoção do 
“Educar Pela Pesquisa”.

- Ações: grupos de trabalhos, discussões, planejamento, aplicação e 
observação de aulas, interação com o museu de ciências da PUCRS e 
apresentação das pesquisas  em aula e para pais e gestores.

- Revisita ao projeto em 2014: seis entrevistas avaliando a continuidade 
das ações, a interação com a universidade e o uso do Educar Pela 
Pesquisa.

Processo e Heranças de Inovação 

no Ensino de Ciências e 

Matemática: Legados de um 

Projeto Internacional

REVISITA AO TRACES BRASIL – EC 1

J. Harres, V. Lima, R. Gessinger, G. Delord (Pontifícia Univ. Católica do Rio 
Grande do Sul – Brasil); E. Balzano, M. Serpico, F. Cuomo, C. Michinini
(Univ. de Nápoles – Itália); A. Breda (Univ. dos Lagos – Chile)

Perfil Sujeitos Local

Professores

6 Guaíba (RS- BRASIL)

3 Bra (Piemonte – Itália)

2
Barcelona (Espanha)

Diretor 1

Método: Análise Textual Discursiva (Moras e Galiazzi, 2007)

TRANSFORMATIVE RESEARCH ACTIVITIES 

CULTURAL DIVERSITIES AND 

EDUCATION IN SCIENCE*
Pontifícia Univ. Católica do Rio Grande do Sul – BR; 

Univ. do Vale do  Taquari – BR; Univ.  de Nápoles – IT;  
Univ. Aut. de Barcelona – ES; Univ. Heb. de Jerusalém – IL;  

Univ.  Pedagógica Nacional – CO; Univ. de Salta – AR.

REVISITA AO TRACES ITÁLIA – EC 2

RESULTADOS

- Contexto: duas escolas semiprivadas e abertas à inovação. Perfil 
semelhante às escolas públicas em termos de professores e estudantes. 
Uma  seguiu avançando após projeto e outra não. 

- Ações em 2011: apoio à superação das limitações dos docentes quanto 
aos conteúdos específicos e pedagógicos, adotando  segundo o 
contexto e os interesses dos professores um marco baseado em 
competências.

- Revisita em 2015: entrevista do diretor e uma professora na escola que 
seguia em contato com a Universidade e estava inovando: diretor e uma 
professora de matemática e de uma professora na escola que se 
distanciou da inovação por razões internas após o final do projeto .

REVISITA AO TRACES ESPANHA – EC 3

2010

2012

* Apoio Comissão Científica da União Europeia

http://traces.fisica.unina.it/


