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RESUMO

A importância da presente pesquisa reside no mergulho do uso da

tecnologia da comunicação e da informação por professores, observando
que práticas são essas, que critérios (seus discursos pedagógicos e técnicos)

são utilizadas em suas escolhas, e qual é o sentido de seu pertencimento?
Assim, o tema escolhido para este projeto é O Ensino Híbrido e seus

desdobramentos na Formação e nas Práticas Docentes do Ensino Superior,
que busca o atendimento desta questão por meio de pesquisa bibliográfica

para produção de um quadro referencial teórico para dar suporte à

proposta apresentada. A autora percorrerá um caminho metodológico
com algumas escolhas para adentrar no campo investigativo. Em primeiro

lugar, o foco da pesquisa é compreender quem são esses professores e
suas experiências exitosas, entendidas como atividades com uso de

tecnologia na promoção da aprendizagem dos alunos.. O método a ser
utilizado será o da pesquisa-formação de Nóvoa (2004) e de Josso (2004).

Ter-se-á a análise das falas dos alunos e dos professores, apropriando-se da

Teoria da Argumentação Perelman (1999). Em relação à metodologia para
análise do material recolhido, serão utilizados os dez passos do Modelo da

Estratégia Argumentativa – MEA das autoras Castro e Frant (2011). O
trabalho de campo será em uma instituição de ensino superior privada, no

Município de Resende, situada no Estado do Rio de Janeiro. E para tanto
será construído um referencial teórico com diferentes interfaces, dentre elas

sobre a formação de professores, como as pesquisas desenvolvidas por

Nóvoa (2013), Tardiff (2012), Goodson (2013), Nóvoa (1992), Pimenta (2012),
Adorno (2012), Schaffel (2013), Pretto (2009), Gomes (1996) Kenki (2009).

Para discussão do cenário e implicações destes tempos de Internet serão
trazidos os seguintes autores: Anderson (2006), Bauman (1999), Breton e

Proulx (2013), Canclini (2010), Castells (1999), Friedman (2009), Gillmor (2005),
Kellner e Share ( 2008), Lévy (1999), Rüdiger (2011) e outros, e para a

discussão do ensino híbrido: Bacich, Neto e Trevisani (2015), Dewey (2002),

Gomes (1996) Hernández (1998), Hernández e Ventura (1998) Horn, e Stakes
(2015) Kilpatrik (2006) Moran, 2015, Morin (2011), Perrenoud (1999), Silva

(2010) e autores que contribuem para estas discussões. A pesquisa está em
fase de trabalho de campo.
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