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           RESUMO 

 

A presente tese focaliza as práticas pedagógicas inovadoras na docência universitária 

que estão associadas às categorias oriundas do conceito de inovação construído pela 

pesquisadora que orientam todo o processo de construção e de análise dos dados da 

pesquisa, tais como: a dimensões ontológica, epistemológica e metodológica do 

conhecimento, a consciência, a autonomia, a criatividade, a metacognição, a 

transdisciplinaridade, na formação, profissionalização e prática educativa.  A discussão 

está centrada no pensamento complexo do pensador e filósofo francês Edgar Morin, e 

em autores como Capra, Prigogine, Nicolescu e Maturana. Considerando a 

complexidade do processo da formação, da profissionalização e da prática docente, 

procura-se fundamentar em referenciais teóricos dos autores como Alves e Oliveira; 

Anastasiou e Alves; Isaia e Bolzan; Cunha; Santos; Souza; Behrens; Lucarelli; 

Petraglia; Moraes; Moraes e Torre; Torre e Pujol que buscam romper com o paradigma 

conservador. A pesquisa transcorre no contexto do curso de Pedagogia, no campus de 

Palmas, no estado do Tocantins, com a participação de docentes que possibilitaram essa 

construção e a transformaram em uma experiência muito singular.  Caracteriza-se como 

um estudo qualitativo, tendo como método o materialismo histórico dialético e o 

objetivo delineado consiste em analisar as práticas pedagógicas dos docentes do curso 

de pedagogia da Universidade Federal do Tocantins. O problema consiste em verificar 

se determinadas práticas pedagógicas que se efetivam na docência têm, 

intencionalmente, o sentido de serem inovadoras? Para a apropriação dos dados utiliza-

se a história de vida, para extrair as falas dos sujeitos, sem a preocupação com a 

linearidade histórica, de modo a permitir a evocação de um tempo social, cultural e as 

particularidades da vida que se deseja contar. Os dados analisados concluem que as 

práticas pedagógicas que se efetivam na docência da UFT não caracterizam práticas 

pedagógicas inovadoras, segundo a perspectiva teórico-metodológica que fundamenta 

este trabalho investigativo. Os docentes da pesquisa desenvolvem práticas pedagógicas 

que correspondem a uma docência situada no paradigma conservador; não 

compreendem e desconhecem os fundamentos do paradigma emancipador. As 

inovações que evocaram relativas às práticas que realizam não configuram a 

intencionalidade necessária para romper com a lógica reprodutivista e, conscientemente, 

construir uma nova relação com o ensino, à pesquisa e a extensão. Os dados sugerem 

estudos na universidade que conduzam a uma reflexão sobre o paradigma emancipador, 

as dimensões ontológicas, epistemológicas e metodológicas do conhecimento a fim de 

propiciar uma docência inovadora consciente e criativa em que o docente possa: a) 

refletir sobre sua prática com nova consciência; b) utilizar os conhecimentos 

metacognitivos e c) construir intencionalmente o conhecimento, em colaboração com os 

acadêmicos, despertando-os para as práticas pedagógicas emancipatórias.   
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This thesis focuses on innovative teaching practices in university and they are 

associated to the categories derived from the concept of innovation built by the 

researcher, which will guide the construction process and analysis of data research such 

as: the ontological perspective, epistemological and methodological knowledge, 

intentionality, consciousness, autonomy, creativity, metacognition, transdisciplinarity, 

training, professional and educational practice. It is a paradigmatic trend which shows 

teacher training in the emancipatory perspective. The discussion is centered on complex 

thinking of the French thinker and philosopher Edgar Morin, and authors such as Capra, 

Prigogine and Maturana. Considering the complexitiy of the training process, the 

process of becoming professional and teaching practice, it seeks to base on a theoretical 

framework of the authors Alves and Oliveira; Anastasiou and Alves; Isaia and Bolzan; 

Cunha; Santos; Souza; Behrens; Lucarelli; Petraglia; Moraes; Moraes and Tower; 

Tower and Pujol; Magellan. The research takes place in the context of Pedagogy course, 

on the campus of Palmas – Tocantins, with the participation of teachers that allowed 

this building and turned it into an unique experience. It is characterized as a qualitative 

study, whose method is the dialectical historical materialism and the goal designed is to 

analyze the teaching practices of teachers in pedagogy course at the University of 

Tocantins (UFT).  The data indicate that pedagogical practices that are achieved in 

teaching at UFT do not characterize innovate pedagogical practices, according to the 

theoretical-methodological perspective that justifies this investigative work. The 

pedagogical practices developed by research teachers correspond to a kind of teaching 

situated in a conservative paradigm, do not comprehend and not know the foundations 

of emancipatory paradigm. The innovations that were evoked in practices that they 

realize do not set the necessary intention to break with the reproductivist logic and, 

consciously, to build a new relationship with the teaching, research and extension. 

These interpreted data call the attention and suggest studies at the university that lead to 

a reflection about emancipatory paradigm in order to contribute to ontological, 

epistemological and methodological referrals the knowledge.  These are important to 

training and to provide a conscious and creative innovative teaching, in which the 

teacher can: a) reflect about his practice with new consciousness; b) use metacognitive 

knowledge, and c) intentionally build knowledge together to course academics, 

awakening them to emancipatory pedagogical practices. 
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