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Resumo: 

Este estudo tem como objetivo analisar o perfil da pesquisa acadêmica sobre Blended Learning – BL 

(aprendizagem híbrida ou mista, em português) no mundo na área de gestão e negócios. Para isso, 

realizou-se um estudo bibliométrico dos artigos publicados na base de dados Scopus na área de 

conhecimento “Business, Management and Accounting” (Negócios, Gestão e Contabilidade), tendo como 

questão central: qual o mapa da pesquisa acadêmica sobre BL no mundo? E como questões 

secundárias: quem, o quê, onde e quando ou quais os autores, instituições e países publicaram 

recentemente sobre BL? Qual o impacto dessas publicações? O que tem sido estudado sobre BL? Quais 

as palavras-chave mais frequentes na literatura? Quais os clusters de interações entre países e 

autores sobre o tema? Os resultados indicaram o autor Arbaugh, J. Ben como o mais produtivo e o mais 

influente nas publicações sobre o tema. O volume de publicações sobre BL é crescente, com destaque 

para o ano de 2017. A Hong Kong Polytechnic University é a instituição de maior destaque em volume de 

publicações. A área de “Business, Management and Accounting”, foco desta análise, representa 47,9% 

das publicações sobre o tema na base de dados. O periódico de maior destaque foi o “International 

Journal of Management Education” com base no CiteScore da Scopus (1,98), apesar de este não ter sido 

o periódico com o maior número de publicações e citações sobre BL. O histórico de publicação do autor 

de maior destaque – Arbaugh, J. B. – foi aprofundado, indicando-se o seu índice-h elevado (26), 

comparado aos demais autores sobre o tema. Ao final, este estudo apresentou as redes de interações 

entre autores e países, indicando o Brasil no mesmo cluster dos EUA, o país que mais publicou sobre BL. 

As palavras-chave mais frequentes dos 738 artigos analisados também foram associadas, indicando 

temas importantes que podem se tornar agendas para pesquisas futuras sobre BL. O estudo destacou as 

contribuições da pesquisa, em especial, para a área de negócios e gestão e indicou as suas limitações ao 

final. 

Palavras-chave: Blended learning. Bibliometria. Educação gerencial. 
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Abstract: 

This study aims to analyze the profile of academic research on Blended Learning - BL in the world in the 

area of management and business. For this, a bibliometric study of the articles published in the Scopus 

database in the "Business, Management and Accounting" area was carried out. The main research 

question is: what is the map of the academic research on BL in the world? And as secondary issues: 

who, what, where and when or what authors, institutions and countries recently published on BL? 

What is the impact of these publications? What has been studied about BL? What are the most 

common keywords in the literature? What are the clusters of interactions between countries and 

authors on the topic? The results indicated the author Arbaugh, J. Ben as the most productive and the 

most influential in the publications on the subject. The volume of publications on BL is increasing, 

especially in 2017. Hong Kong Polytechnic University is the most prominent institution in the volume of 

publications. The "Business, Management and Accounting" area, the focus of this analysis, represents 

47.9% of the publications on the subject in the database. The most important periodical was the 

“International Journal of Management Education”, based on Scopus CiteScore (1.98), although this was 

not the periodical with the largest number of publications and quotations on BL. The publication history 

of the most prominent author - Arbaugh, J.B. - was deepened, indicating a high h-index (26), compared 

to the other authors on the subject. In the end, this study presented the networks of interactions 

between authors and countries, indicating Brazil in the same cluster of the USA, the country that most 

published on BL. The most frequent keywords of the 738 articles analyzed were also associated, 

indicating important topics that could become agendas for future research on BL. The study highlighted 

the contributions of research in particular to the business and management area and indicated its 

limitations in the end. 

Keywords: Blended learning. Bibliometria. Management Education. 

 

  

1  Introdução 

  

Com a chegada da tecnologia, chegou também uma nova geração - a dos nativos digitais 

(PRENSKY, 2001). Contudo, estariam as escolas preparadas para receber os nativos digitais? O 

caminho de uma nova escola que não seria construída por tijolos e argamassa estava prevista 

por Davis e Botkin (1994), já visando atender aos nativos digitais. O que se sabe é que a forma 

como as escolas ensinam e como os alunos aprendem está em transformação. 

As escolas do mundo todo estão incluindo em suas práticas a educação online. Todavia, 

a literatura tem indicado o rumo desta transformação como um modelo promissor integrador 

da educação presencial e online, de forma mista ou híbrida, com foco na aprendizagem 

(Blended learning - BL, em inglês). E, nesse contexto de mudança, as escolas precisarão 
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atualizar-se para mostrar erudição nas práticas educacionais e refinar seus esforços para 

atender aos seus estudantes que em um futuro próximo serão, em sua maioria, nativos digitais. 

O BL é uma proposta de educação cuja aprendizagem ocorre em dois tipos de espaços 

diferentes – o online e o presencial. Colis e Moonen (2001) definem o BL como um híbrido de 

aprendizagem presencial e online para que a instrução ocorra de modo que o online se torna 

uma extensão natural da sala de aula tradicional. Para Rovai e Jordan (2004), o conceito de BL 

pode ser sintetizado a partir de três propósitos: pensa-se em entregar menos instrução e em 

produzir mais aprendizado; pretende-se alcançar os estudantes por meio de tecnologias 

viabilizando a educação e; espera-se promover um senso de comunidade entre os estudantes. 

Na educação gerencial ou executiva, a pesquisa sobre educação híbrida e online cresceu 

muito no Século XXI com a contribuição de diversos autores (HWANG, 2018). Contudo, trata-se 

de um campo que ainda precisa ser explorado em termos práticos e de pesquisa. Autores como 

Ben J. Arbaugh contribuíram para estudos na área do BL na educação gerencial. Recentemente, 

Arbaugh (2016) analisou as publicações no campo da educação gerencial e observou que o 

número de autores dedicados à área está em declínio. Para o autor, a vitalidade de um campo 

de pesquisa é baseada na atração e nos esforços contínuos de um número crescente de 

estudiosos dedicados. 

Contudo, na educação gerencial, têm-se notado um problema em atrair um número 

suficiente de pesquisadores dispostos a assumir compromissos dedicados a este campo de 

pesquisa. Ainda mais, em temas recentes e promissores como o BL. O estudo de Arbaugh 

(2016) defende que as pesquisas em educação gerencial não têm sido adotadas em programas 

de doutorado. Além disso, outra razão para que a educação gerencial seja pouco estudada é 

que há um número muito limitado de periódicos na área de educação gerencial, sendo os 

trabalhos sobre o tema publicados em outras áreas de conhecimento. Outra crítica comum é a 

relevância dos periódicos na área, sendo muitas vezes considerado de baixo impacto, o que não 

é verdade segundo o autor, pois os periódicos especializados no tema alcançaram progresso 

nas últimas décadas até às principais listas de classificações. Outro agravante é que as 

pesquisas em educação gerencial são publicadas por acadêmicos e dificilmente refletem as 

contribuições das empresas, dificultando ainda mais a circulação e a relevância das pesquisas 

na área. Portanto, destaca-se a importância de se estudar a área de educação gerencial. Assim, 

este estudo tratará especificamente da educação gerencial, classificada na base de dados 

Scopus como “Business, Management and Accounting” (Negócios, Gestão e Contabilidade). 

Uma investigação bibliométrica pode auxiliar o conhecimento sobre um campo de 

pesquisa quando os autores ou trabalhos clássicos são desconhecidos. O campo de pesquisa 

sobre BL na educação gerencial ainda é incipiente e merece maior atenção. Os estudos de 

bibliometria podem auxiliar este processo de conhecimento profundo sobre um campo de 

estudo, além de orientar a construção de um referencial teórico mais sólido. 
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Este estudo tem como questão central: qual o mapa da pesquisa acadêmica sobre 

Blended Learning no mundo? E como questões secundárias: quem, o quê, onde e quando ou 

quais os autores, instituições e países publicaram recentemente sobre BL? Qual o impacto 

dessas publicações? O que tem sido estudado sobre BL? Quais as palavras-chave mais 

frequentes na literatura? Quais os clusters de interações entre países e autores sobre o tema? 

Para responder a essas questões, este estudo tem como objetivo analisar o perfil da pesquisa 

acadêmica sobre Blended Learning no mundo na área de gestão e negócios. 

A partir desta introdução, este estudo está estruturado da seguinte forma: serão 

apresentados os procedimentos metodológicos seguidos em sua elaboração; na sequência, 

serão apresentados os resultados e discussões sobre a análise bibliométrica e, posteriormente, 

serão apresentadas as redes de interações entre autores e países e de palavras-chave mais 

frequentes na literatura analisada. Por fim, serão apresentadas as conclusões, incluindo 

contribuições do estudo, limitações, recomendações para pesquisas futuras e as referências. 

  

 

2  Procedimentos Metodológicos 

  

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos seguidos na condução deste 

estudo, dividido em duas etapas: (a) análise bibliométrica com aprofundamento dos resultados; 

(b) análise de redes de interação dos autores e países e temas mais frequentes na literatura 

sobre BL. O Quadro 1 apresenta uma síntese dos procedimentos de coleta e análise dos dados 

para cada objetivo específico do estudo. 
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Quadro 1: Procedimentos metodológicos da pesquisa 

Objetivo Problema de pesquisa Coleta de dados Análise dos dados 

Geral: 

Analisar o perfil da 

pesquisa acadêmica sobre 

Blended Learning (BL) no 

mundo na área de gestão 

e negócios. 

Qual o perfil da pesquisa 

acadêmica sobre Blended 

Learning (BL) no mundo. 

Pesquisa de natureza descritiva e abordagem 

quantitativa e qualitativa; uso do 

procedimento documental com consulta em 

artigos científicos sobre o tema BL após 

levantamento de dados na base de dados 

Scopus. 

Específico 1: Identificar os 

principais autores, 

volume de publicação, 

instituições e países que 

pesquisam sobre BL. 

Quem, o quê, onde e quando ou 

quais os autores e instituições 

publicaram recentemente sobre 

BL? Onde são publicados os 

resultados? O que tem sido 

estudado sobre BL? Quais os 

temas aparecem na literatura? 

Qual o impacto das publicações 

sobre BL? 

Base de dados SCOPUS 

Período: Disponível 

(até 2018). 

Base de dados 

SCOPUS, Microsoft 

Excel e interpretação 

dos dados. 

Específico 2: Identificar os 

clusters de coautoria e 

países que publicam 

sobre BL e quais os temas 

mais frequentes na 

literatura. 

Quais autores publicam em 

coautoria? Há algum cluster de 

publicação sobre BL? Quais são 

eles? 

Base de dados 

SCOPUS. 

Software VOSviewer 

e interpretação de 

dados. 

Fonte: Elaboração própria. 

  

2.1    Pesquisa bibliométrica 

  

Esta etapa do estudo tem como objetivo específico analisar o perfil da pesquisa 

acadêmica sobre BL no mundo na área de gestão e negócios. Tal pesquisa caracteriza-se como 

bibliométrica (VANTI, 2002) e usa métodos quantitativos para descrever a produção científica 

sobre o tema, identificando-se os seguintes indicadores: principais autores, artigos, citações, 

instituições, periódicos, países, representação da área de conhecimento foco deste estudo, 

volume de publicações por autor e por ano. 

A pesquisa bibliométrica apoia a revisão de literatura, pois permite identificar as 

características da área investigada e conhecer melhor o tema com base nos estudos de 

referência. O uso da bibliometria deveria ser uma prática antecedente à exploração de 
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qualquer tema em uma revisão de literatura. A bibliometria é usada para mapear a estrutura de 

conhecimento de um campo de estudo, além de permitir analisar o comportamento de 

pesquisadores e instituições em suas decisões na construção do conhecimento científico 

(VANTI, 2002). 

Porter e Cunningham (2005) estruturam o processo da bibliometria em três etapas, 

como segue: (a) inteligência; (b) análise de projeto e (c) escolha. Neste estudo, ela será 

apresentada desta forma, conforme se pode observar na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Procedimentos de coleta e análise de dados 

Fonte: Elaboração própria com base em Porter e Cunningham (2005). 

  

Na primeira etapa, definiu-se o problema de pesquisa central (qual o perfil da pesquisa 

acadêmica sobre o tema BL no mundo?) e as questões secundárias (Quem, o quê, onde e 

quando ou quais os autores e instituições publicaram recentemente sobre BL? Onde são 

publicados os resultados?). Ainda nesta etapa, selecionou-se a base de dados (Scopus), refinou-

se a busca considerando o termo-chave “Blended learning” entre aspas para que apenas as 

duas palavras em conjunto fossem consideradas na pesquisa. A estratégia de busca considerou 

apenas o tipo de documento “Article” (Artigo) na temática “Business, Management and 

Accounting” (Negócios, Gestão e Contabilidade) que se trata da área de interesse do 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 

6 

pesquisador. Na sequência, extraíram-se os dados na base de dados Scopus e conduziu-se a 

limpeza dos dados no Software Microsoft Excel. 

A extração dos dados foi realizada em 15 de novembro de 2018, sendo encontrados 738 

registros. Optou-se por não realizar nenhum corte temporal, exceto do ano de 2019, para o 

qual já constavam três artigos na base de dados. Todo o período disponível na base de dados 

foi incluído na busca, porém os registros encontrados são do ano de 2000 a 2018, cabendo 

destacar que para o ano de 2018 considera-se apenas até o mês de novembro, na data da 

coleta de dados. É possível que ainda este ano outros artigos sejam incluídos na base de dados. 

Na segunda etapa, elaboraram-se análises básicas para responder às questões de 

pesquisa. Na terceira etapa, elaboraram-se representações (gráficos), a partir dos quais se 

extraíram interpretações. Concomitantemente, selecionaram-se os autores e os artigos mais 

citados da área para aprofundamento da análise. Os resumos destes trabalhos foram 

cuidadosamente analisados, bem como seus objetivos e contribuições de pesquisa para a área. 

Os resultados desta análise foram consolidados ao final deste estudo. 

A base de dados Scopus, da Editora Elsevier, é disponibilizada pelo Portal de Periódicos 

Capes. Esta base reúne publicações científicas de revistas e anais de conferências, patentes, 

publicações comerciais, séries de livros e dispõe de bibliometria como identificação de autores, 

análise de publicações e citações e índice h em diversas áreas de conhecimento de publicações 

desde 1823. 

  

2.2 Análise das redes sociais e interações 

  

Este estudo foi complementado com uma análise das redes das interações entre autoria 

e países e as palavras-chave mais frequentes encontradas nos estudos analisados. Para alcançar 

os resultados desta análise, utilizaram-se os dados extraídos no formato CSV da base de dados 

Scopus. Posteriormente, realizou-se uma análise das redes dessas interações com apoio do 

Software VOSviewer, mantido pelo “Centre for Science and Technology Studies of Leiden 

University”, na versão 1.6.9. 

Na sequência, serão apresentados os resultados obtidos neste estudo a partir das duas 

etapas: análise bibliométrica e análise de interações entre autores e países e principais temas 

(palavras-chave). 

 

 

3  Análise e Discussão dos Resultados 

   

A finalidade desta seção é apresentar os resultados da pesquisa bibliométrica dos 738 

artigos extraídos da base de dados Scopus sobre o tema “Blended Learning”. Na sequência, são 
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apresentados e discutidos simultaneamente os resultados da análise bibliométrica 

considerando os seguintes indicadores, nesta ordem: (a) volume de publicação por ano, (b) 

publicações por autor; (c) publicação por afiliação; (d) publicação por país; (e) representação da 

área; (f) publicações por periódico; (g) citações por periódico; (h) aprofundamento da análise 

do autor mais citado. A análise das interações incluiu a análise da relação autores X países e das 

palavras-chave mais frequentes nos estudos analisados. 

O número de registros encontrados na base analisado foi de 738 artigos. Considerou-se 

na busca dos artigos todo o período disponível na base de dados, porém os achados são de 

2000 a 2018, excluindo-se apenas o ano 2019 que ainda não iniciou, porém já apresentava três 

artigos publicados. 

 

3.1 Análise bibliométrica 

 

(a) Volume de publicações por ano 

  

A Figura 2 apresenta a evolução do número de publicações por ano, sendo possível 

observar o crescimento das publicações sobre Blended Learning, tendo esta quintuplicada no 

período de dez anos (2002 a 2018). 

 

  
 Figura 2. Publicações por ano sobre “Blended Learning” 

Fonte: Dados da pesquisa (SCOPUS, 2018). 
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O primeiro artigo encontrado na base de dados é intitulado “Improving the quality of 

non-emergency leadership: a case study”, de autoria de Marilyn Childs, da University of 

Western Sydney, na Austrália. Apesar da base de dados registrá-lo com o ano de referência de 

2000, no corpo do artigo este está registrado como publicado no ano de 2001, o que também 

pôde ser confirmado pelas fontes citadas que são também do ano de 2001 em diante. O artigo 

foi publicado pelo “Disaster Prevention and Management”. 

Este artigo trata-se de um estudo de caso em uma organização australiana de combate a 

incêndios que buscava implementar novas práticas educacionais para desenvolver seus 

gerentes e líderes. O estudo propôs um programa educacional de aprendizagem híbrida em que 

suas práticas incluíam, por meio de uma interação mais dinâmica, instrutores, aprendizagem 

online, metodologias baseadas em cenários, pesquisas no local de trabalho, aprendizagem 

baseada em problemas (PBL) e autoavaliação. 

O crescimento do número de publicações sobre o tema pode ser um indício de maior 

interesse no campo de pesquisa. Esta evolução também pode estar associada ao avanço das 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC) na área de educação como um todo. Alguns 

estudos sobre BL defendem que este modelo será predominante no futuro, não prevalecendo a 

educação exclusivamente presencial e nem o modelo exclusivamente online. O interesse 

prático na adoção do BL pode estar refletindo nas pesquisas sobre o tema. 

 

(b) Publicações por autor 

  

A Figura 3 apresenta as publicações por autor. São apresentados os dez autores com o 

maior número de publicações, com destaque para Arbaugh, J. Ben., que possui 11 publicações, 

seguido dos autores Chipulu, M. e Ojiako, U., com cinco publicações cada. 
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Figura 3. Publicações por autor 

Fonte: Dados da pesquisa (SCOPUS, 2018). 

  

Ao analisar a Figura 2 percebe-se que o total de artigos dos autores que mais publicaram 

sobre o tema, com três publicações ou mais, é de 56 publicações, o que representa 7,1% 

apenas das publicações analisadas. Isso indica que a área tem poucos autores que publicam 

muitos artigos sobre o tema e pode indicar necessidade de consolidá-la. 

Há outros autores com três publicações que não foram representados nesta figura. São 

eles: Cantoni, L.; Chen, C. C.; Dwivedi, Y. K.; García-Peñalvo, F.J.; Hirata, Y.; Jones, K. T.; Lee, P. 

C.; Li, K. C.; Maritz, A.; Medina-López, C.; Rana, N. P.; Rezaei, S.; Rienties, B.; Vanhoucke, M. e 

Wong, S.C.K. Os demais autores possuem duas ou apenas uma publicação. 

  

(c) Publicações por afiliação 

  

A Figura 4 apresenta a afiliação dos autores que publicaram sobre o tema, cuja 

publicação em artigo consta na base Scopus. Pode-se observar que a “Hong Kong Polytechnic 

University” possui 11 publicações sobre o tema, sendo esta a que possui o maior número. Na 

sequência, as instituições “University of Wisconsin Oshkosh” e “University of Queensland” 

possuem dez registros cada uma. Cabe mencionar que o autor com o maior número de 

publicações pertence à UW Oshkosh. 
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Figura 4. Publicações por afiliação – Instituição do autor 

Fonte: Dados da pesquisa (SCOPUS, 2018). 

 

(d) Publicações por país 

  

Os Estados Unidos da América (EUA) é o país que mais possui publicações sobre o tema, 

com 211 registros na base de dados Scopus. O segundo país com o maior número de 

publicações é o Reino Unido, com 115 registros. Nota-se uma contribuição significativa dos 

EUA. O Canadá, a Nova Zelândia, a África do Sul, a Federação Russa, os Países Baixos, os 

Emirados Árabes Unidos e a Finlândia possuem entre 11 e 16 publicações sobre o tema. O Brasil 

e a Itália possuem 10 publicações e, por isso, não estão representados na Figura 5 dos países 

que mais publicaram sobre o tema. 
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Figura 5. Publicações por país 

Fonte: Dados da pesquisa (SCOPUS, 2018). 

  

As instituições americanas que mais possuem publicações são a “University of Wisconsin 

Oshkosh” com 10 publicações, seguida da “University of Oklahoma” com 7 publicações. Os 

autores americanos que mais publicam sobre os temas são Arbaugh, J. B., Eom, S. B. e Hwang, 

A. 

  

(e) A área de “Business, Management and Accounting” 

  

As publicações analisadas neste estudo estão inseridas na área de conhecimento 

“Business, Management and Accounting” (Negócios, Gestão e Contabilidade, em português), 

foco deste estudo. Trata-se da área, na base Scopus, que mais tem publicações sobre o tema, 

com 47,9%, seguida da área de “Social Sciences” (Ciências Sociais, em português), com 27,8% 

das publicações, conforme se pode observar na Figura 6. Cabe destacar que apenas os 47,9%, 

que representam a área de “Business, Management and Accounting”, na base Scopus, foi 

analisado neste estudo. 
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Figura 6. Áreas de conhecimento que mais publicam sobre o tema 

Fonte: Dados da pesquisa (SCOPUS, 2018). 

  

(f) Publicações por periódico 

  

A Figura 7 apresenta o volume de publicações por ano nos periódicos que mais 

publicaram sobre o tema. O periódico que possui o maior número de publicações sobre BL é o 

“International Journal of Innovation and Learning” com 46 publicações que compreendem o 

período de 2005 a 2017. Na sequência, tem-se o periódico “Knowledge Management and e-

Learning” com 35 publicações de 2009 a 2018; o “Education and Training” com 30 publicações 

de 2007 a 2018; o “International Journal of Management Education” com 23 publicações em 

um período mais recente que contempla de 2012 a 2018 e, por fim, o “Industrial and 

Commercial Training” com 20 publicações que vão de 2007 a 2017. Cabe destacar que o 

primeiro e o último periódico citado não possuem publicações sobre o tema em 2018. 
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Figura 7. Volume de publicações dos periódicos que mais publicaram artigos sobre o tema por ano 

Fonte: Dados da pesquisa (SCOPUS, 2018). 

  

(g) Número de citações nos periódicos que mais publicam sobre o tema por ano 

  

A Figura 8 apresenta o número de citações das publicações nos cinco periódicos que 

mais publicaram sobre BL na base de dados Scopus por ano. Pode-se observar que apesar do 

“International Journal of Innovation and Learning” ser o periódico que mais publicou sobre o 

tema, foi o periódico “Education and Training” que recebeu o maior número de citações. É 

importante mencionar que este gráfico inclui a autocitação. Quando se excluiu a autocitação, a 

diferença nos resultados foi pouco significativa. 
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Figura 8. Volume de citações nos periódicos que mais publicaram sobre o tema por ano 

Fonte: Dados da pesquisa (SCOPUS, 2018). 

   

(h) CiteScore dos periódicos que mais publicaram sobre o tema 

  

A Figura 9, extraída da página da Scopus, ilustra o cálculo usado na metodologia do 

CiteScore. Por exemplo, o CiteScore do ano 2016 considera as citações recebidas em 2016 e 

divide pelo número de documentos indexados na base de dados Scopus publicados em 2013, 

2014 e 2015. O CiteScore é um indicador que mede o impacto da citação de fontes, como os 

periódicos. Este indicador trata-se do número de citações recebidas por uma fonte em um ano 

para documentos publicados nos três anos anteriores, dividido pelo número de documentos 

indexados na base de dados Scopus publicados nesses mesmos três anos. 
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Figura 9. Metodologia de Cálculo do CiteScore da Scopus 

Fonte: Elsevier (2018). 

  

Neste estudo, identificou-se o CiteScoreTM 2018 calculado pela Scopus em 20 de 

novembro de 2018 para os cinco periódicos que possuem o maior volume de publicações sobre 

BL, os quais foram listados no tópico anterior. O “International Journal of Management 

Education” possui o maior CiteScore (1,98). Apesar de este não ser o periódico com o maior 

número de publicações sobre o tema e nem o que mais recebeu citações, nota-se pelo 

CiteScore que é o periódico de maior impacto para o ano de 2017. A Figura 10 apresenta o 

CiteScore das fontes que mais publicaram sobre o tema na área “Business, Management and 

Accounting” (Negócios, Gestão e Contabilidade). 

 

 
Figura 10. CiteScore TM 2018 da Scopus dos periódicos com maior volume de publicações sobre BL 

Fonte: Dados da pesquisa (SCOPUS, nov./2018). 
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Na sequência, a análise deste estudo se dará com foco no autor que possui o maior 

número de publicações e em suas pesquisas mais relevantes tendo como métrica o número de 

citações. Espera-se, nesta etapa, destacar quais são os estudos de maior contribuição pelo 

número de citações, os principais temas investigados sobre BL e as contribuições dessas 

pesquisas na área a partir de seus resultados. 

  

(i) Sobre o autor com maior número de publicações – Arbaugh, J. Ben 

  

O autor com o maior número de publicações (Arbaugh, J. Ben) pertence à “University of 

Wisconsin Oshkosh”, que fica em Oshkosh nos Estados Unidos. Seus artigos estão publicados 

nas áreas temáticas “Business, Management and Accounting” (Negócios, Gestão e 

Contabilidade), “Social Sciences” (Ciências Sociais), “Computer Sciences” (Ciências da 

Computação), “Decisions Sciences” (Ciências da Decisão), “Arts and Humanities” (Artes e 

Humanidades) e “Economics, Econometrics and Finance” (Economia, Econometria e Finanças). 

Pode-se observar, na Figura 11, que 38,6% das publicações do autor foram na área de 

“Business, Management and Accounting”, indicando que é um pesquisador dedicado ao campo 

de estudos sobre BL associado à educação gerencial. 

 

  
Figura 11. Áreas temáticas de publicação do autor Arbaugh, J. Ben 

Fonte: Dados da pesquisa (SCOPUS, 2018). 
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Com índice h (ou h-index, em inglês) 26, o autor possui 3210 citações em 2023 

documentos com uma rede composta por 42 coautores. O índice h é um indicador que 

quantifica a produtividade e o impacto de um pesquisador com base em seus artigos mais 

citados. A Figura 12 apresenta o índice-h do autor, indicando que ele tem 26 publicações que 

tem 26 ou mais citações. Cabe mencionar que o autor possui 75 publicações na base de dados 

Scopus, contudo, somente 11 publicações foram consideradas na análise anterior, por se tratar 

do termo de busca “Blended Learning” simultâneo. Nesta análise adiante, considerou-se as 75 

publicações do autor. 

 

 
Figura 12. Índice-h do autor Arbaugh, J. B., que mais publicaram sobre Blended Learning. 

Fonte: Dados da pesquisa (SCOPUS, 2018). 

  

A Figura 13 apresenta a tendência das publicações do autor ao longo do tempo e as 

citações obtidas por ele neste mesmo período. Observa-se, na Figura 3, um crescimento do 

número de citações significativo de 2008 a 2010, com uma leve queda em 2011, porém com um 

novo crescimento a partir de 2012, mesmo que neste ano de 2011 e no ano subsequente o 

volume de publicações tenha sido inferior aos anos antecessores (2008 a 2010). 
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Figura 13. Tendência de publicações e citações do autor Arbaugh, J. Ben 

Fonte: Dados da pesquisa (SCOPUS, 2018). 

  

O trabalho com o maior número de citações do autor é o artigo intitulado “Researching 

the community of inquiry framework: Review, issues, and future directions”, com 387 

citações, em coautoria com Garrison, D. R. Este estudo examinou pesquisas sobre os temas 

presença social, pedagógica e cognitiva e indicou possíveis direções futuras para uma agenda 

de pesquisa. O estudo apontou a necessidade de mais estudos quantitativos e interdisciplinares 

e a oportunidade de identificar fatores que permitam a relação entre os componentes da 

estrutura e os resultados de cursos online. 

O periódico que possui o maior número de publicações do autor Arbaugh, J. Ben é o 

“Academy of Management Learning and Education”, o qual possui 14 publicações do autor, 

seguido do “Journal of Management Education”, com 8 publicações do autor. Este resultado 

reforça a importância do periódico “Academy of Management Learning and Education” que 

possui o maior CiteScore e revela indícios da importância do “Journal of Management 

Education”, que não apareceu entre os cinco periódicos com o maior CiteScore e nem entre os 

que mais publicaram trabalhos sobre o tema ou receberam mais citações. 
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Figura 14. Periódicos em que o principal autor sobre o tema na área publicou seus artigos 

Fonte: Dados da pesquisa (SCOPUS, 2018). 

  

Na sequência, serão apresentadas as análises das interações entre autores, temas, 

países e instituições. 

 

3.2    Análise das interações entre autores e países e palavras-chave 

  

Em uma análise das interações entre autores e países, é possível observar, na Figura 15, 

sete clusters de interações entre os autores dos diferentes países. Cada cor representa um 

cluster diferente. Por exemplo, um cluster é composto pelos seguintes países (em vermelho): 

Canadá, Equador, Jordânia, Malásia, Nova Zelândia, Eslovênia, África do Sul, Taiwan, Emirados 

Árabes e Reino Unido. O país que mais possui artigos sobre o tema BL está no mesmo cluster do 

Brasil e da Finlândia. 
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Figura 15. Rede de interação entre autores e países 

Fonte: Dados da pesquisa (VOSviewer, 2018). 

  

As palavras-chave mais frequentes nos 738 artigos analisados são apresentadas na 

Figura 16. Pode-se observar que o BL é o tema central dos artigos, com o maior número de 

ocorrências, seguido das palavras-chave “e-learning” (aprendizagem eletrônica) e “learning” 

(aprendizagem). 

A partir das palavras-chave mais frequentes, pode-se construir uma agenda de pesquisa 

para estudos futuros que envolvam o tema BL. Pode-se observar que o BL tem sido investigado 

no contexto da educação gerencial e executiva, como indica o cluster na cor azul com as 

palavras “Business” (negócios), “Accounting” (contabilidade), “Entrepreneurship” 

(empreendedorismo) e “Innovation” (inovação); o cluster na cor vermelha com as palavras 

“Management” (gestão) e “Management System” (sistemas de gestão) e o cluster na cor 

amarela com as palavras “Leadership” (liderança) e “Project Management” (projeto de gestão). 

Pode-se observar, ainda, a diversidade de habilidades associadas ao estudo do BL, tais como: 

“leadership” (liderança), “communication” (comunicação), “authentic” (autenticidade) e 

“collaboration” (colaboração), além de uma tendência para estudos sobre outros temas 

promissores na área de educação associados ao BL, tais como: “augmented reality” (realidade 

aumentada), “social media” (mídias sociais), “simulation” (simulação), “web 2.0”, “learning 

styles” (estilos de aprendizagem), “active learning” (aprendizagem ativa), “flipped classroom” 

(sala de aula invertida). Notou-se também a investigação de estudos sobre “assessment” 
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(avaliação), “satisfaction” (satisfação) e “motivation” (motivação) do estudante e “adoption” 

(adoção) da tecnologia. 

 

 
Figura 16. Palavras-chave mais frequentes nos artigos sobre BL 

Fonte: Dados da pesquisa (VOSviewer, 2018). 

  

Esses temas podem orientar pesquisadores sobre o BL na educação gerencial e 

executiva a construir uma agenda de pesquisa para o futuro, bem como orientar estudiosos e 

interessados no tema a identificar tendências para a aplicação prática do BL em suas escolas, de 

negócios ou não. 

  

4  Considerações Finais 

  

Este estudo teve como objetivo analisar o perfil da pesquisa acadêmica sobre Blended 

Learning no mundo na área de gestão e negócios, a partir da base de dados Scopus. A partir dos 

resultados, foi possível identificar os principais autores que publicaram sobre o tema, o volume 

de publicação por ano, as instituições e os países de maior destaque que publicaram sobre a 

temática, além das palavras-chave mais frequentes que refletem o interesse dos pesquisadores 

pelos temas correlatos. 

Os resultados deste estudo são limitados à base de dados Scopus, considerando a coleta 

de dados realizada em novembro de 2018 e atendo-se aos filtros desta pesquisa: tipo de 
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documento “Article” e área temática “Business, Management and Accounting”. Portanto, os 

resultados desta pesquisa não podem ser generalizados para outras bases de dados ou outros 

períodos posteriores à data da coleta de dados deste estudo. Sabe-se que muitos artigos 

produzidos na área podem não estar indexados na base de dados Scopus, assim, seria possível 

obter outros resultados em outra base de dados. 

Este estudo contribui para os pesquisadores e outros interessados no tema BL, em 

especial, àqueles que precisam conhecer o tema em profundidade ou desenvolver revisões da 

literatura sobre o tema. Trata-se de um campo de pesquisa recente cuja área que tem recebido 

destaque com volume de publicações é “Business, Management and Accounting”. 

Recomenda-se como agenda de pesquisa para o futuro trabalhos com abordagem 

quantitativa sobre o tema e que vão além da percepção do estudante quanto à experiência e 

aprendizado. Trabalhos que possam explorar o tema desempenho associado ao BL podem ser 

interessantes para reforçar a efetividade da abordagem e o quanto ela assegura ou não a 

aprendizagem. Sugere-se a replicação desta pesquisa na base de dados Web of Science ou 

Google Scholar, de modo que os resultados possam ser comparados. 
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