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RESUMO 

 

A presente pesquisa busca responder ao seguinte problema: Como é tratado o blended learning 

nas produções científicas brasileiras? O objetivo geral consiste em investigar o blended learning 

na educação brasileira, na perspectiva da legislação, literatura e produção científica pertinentes 

em determinado período. Definiu-se como objetivos específicos: caracterizar o blended 

learning, quanto a sua origem e seus atributos definidores; identificar se e como o blended 

learning comparece na legislação educacional brasileira, relativamente ao Ensino Superior e à 

Educação Básica e analisar tendências nas pesquisas nacionais produzidas nos últimos cinco 

anos sobre blended learning. A pesquisa é documental, do tipo bibliográfica. Para o 

desenvolvimento, foram realizadas revisão de literatura com aporte teórico voltado para 

conceituar o blended learning como mescla entre sala de aula e ambientes virtuais; gama de 

possibilidades apresentadas pela combinação de internet e mídia digital com sala de aulas com 

a co-presença física de professor e alunos; análise da legislação relacionada às tecnologias na 

educação, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Plano Nacional de Educação, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Base Nacional Comum Curricular, 

Plano Estadual De Educação do Estado de Goiás, de documentos que regulamentam a oferta de 

disciplinas a distância nas instituições de Ensino Superior, legislação educacional no contexto 

de pandemia de Covid-19 e um levantamento composto por produções científicas que abordam 

o blended learning no Brasil, selecionadas após buscas realizadas na internet em catálogos e 

bibliotecas online. Os resultados finais revelam que não há um consenso sobre a definição de 

blended learning, pois é um termo polissêmico. A literatura abordada sugere conceituar blended 

learning como integração entre as modalidades presencial e à distância, com o uso de 

tecnologias e metodologias diversificadas, voltadas a potencializar a aprendizagem. A 

legislação educacional brasileira regulamenta a oferta de disciplina na modalidade a distância 

em cursos superiores desde 2001 e na educação básica, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

já mencionava essa oferta em situações emergenciais, porém o uso das tecnologias na educação 

teve mais evidência no Plano Nacional de Educação e na Base Nacional Comum Curricular. O 

termo blended learning não é explicitado nos documentos pesquisados, porém há indícios que 

apontam para essa modalidade de ensino. Nas tendências encontradas nas pesquisas analisadas, 

evidenciam-se os seguintes fatores referentes ao blended learning, potencial pedagógico; 

percepções dos docentes; formação de professores para o uso das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação; percepções do aluno e legislação (Portaria nº 4.059/2004). Em 

atenção ao problema de pesquisa, os resultados apontam para o blended learning como 

modalidade de ensino que integra as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação às 

atividades presenciais, mesclando Educação a Distância com a modalidade presencial. A 

legislação educacional brasileira indica que há um “movimento” do Ensino Superior para a 

Educação Básica, no sentido de regulamentar o blended learning. Dentre as pesquisas 

elencadas, as tendências revelam que, no Brasil, o blended learning tem sido estudado quanto 

ao seu potencial pedagógico, percepções de alunos e professores e a formação de docentes para 

o uso pedagógico das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. 

 

Palavras-chave: Blended learning. Ensino híbrido. Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação. Ensino Superior. Educação Básica. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research seeks to answer the following problem: How is blended learning treated in 

Brazilian scientific productions? The general objective is to investigate blended learning in 

Brazilian education, from the perspective of legislation, literature and scientific production 

relevant in a given period. Specific objectives were defined: to characterize blended learning, 

regarding its origin and its defining attributes; to identify if and how blended learning appears 

in Brazilian educational legislation, in relation to Higher Education and Basic Education and to 

analyze trends in national surveys produced in the last five years on blended learning. The 

research is documentary, bibliographic. For the development, a literature review was carried 

out with a theoretical approach aimed at conceptualizing blended learning as a mix between 

classroom and virtual environments; range of possibilities presented by the combination of 

internet and digital media with a classroom with the physical co-presence of teacher and 

students; analysis of legislation related to technologies in education, such as the National 

Education Guidelines and Bases Law, National Education Plan, National Curriculum 

Guidelines for Secondary Education, Common National Curriculum Base, State Education Plan 

of the State of Goiás, of documents that regulate the provision of distance learning courses in 

Higher Education institutions, educational legislation in the context of the Covid-19 pandemic 

and a survey composed of scientific productions that address blended learning in Brazil, 

selected after searches on the Internet in online catalogs and libraries. The final results reveal 

that there is no consensus on the definition of blended learning, as it is a polysemic term. The 

approached literature suggests conceptualizing blended learning as an integration between 

classroom and distance learning, using diversified technologies and methodologies, aimed at 

enhancing learning. The Brazilian educational legislation regulates the offer of discipline in the 

distance modality in higher education courses since 2001 and in basic education, the Law of 

Directives and Bases of Education already mentioned this offer in emergency situations, 

however the use of technologies in education had more evidence in the National Education Plan 

and the Common National Curriculum Base. The term blended learning is not explained in the 

researched documents, but there are indications that point to this type of teaching. In the trends 

found in the analyzed researches, the following factors refer to blended learning, pedagogical 

potential; teachers' perceptions; teacher training for the use of Digital Information and 

Communication Technologies; student perceptions and legislation (Ordinance No. 4,059 / 

2004). In view of the research problem, the results point to blended learning as a teaching 

modality that integrates Digital Information and Communication Technologies to face-to-face 

activities, mixing Distance Education with face-to-face modality. Brazilian educational 

legislation indicates that there is a “movement” from Higher Education to Basic Education, in 

order to regulate blended learning. Among the researches listed, the trends reveal that, in Brazil, 

blended learning has been studied in terms of its pedagogical potential, perceptions of students 

and teachers and the training of teachers for the pedagogical use of Digital Information and 

Communication Technologies. 

 

 

Keywords: Blended learning. Hybrid teaching. Digital information and communication 

Technologies. Higher education. Basic education. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Essa breve apresentação tem como objetivo explicitar minha trajetória pessoal e 

acadêmica, culminando nos fatores que me levaram a desenvolver essa pesquisa. 

 Sou natural de uma pequena cidade do interior de Goiás e filha de pais que, devido a 

uma série de dificuldades na época, cursaram somente o Ensino Fundamental. Porém, meu pai 

e, principalmente minha mãe, sempre me estimularam a cursar uma graduação e me diziam a 

importância do conhecimento e das oportunidades que eu poderia ter acesso no futuro através 

dos estudos. 

 Em 1995, aos 16 anos, ingressei na graduação de Biologia (Licenciatura Plena). Cumpre 

destacar que, mesmo sabendo que o curso era voltado para a Educação, existia de minha parte 

uma certa “resistência” em relação à docência, talvez pela falta de maturidade na época e pela 

inegável desvalorização da carreira docente. 

 Em 1998, no último ano da graduação, prestei o concurso para professora da Secretaria 

Estadual de Educação de Goiás. Para minha surpresa, fui aprovada e ingressei como professora 

de Ciências e Biologia no período noturno, aos vinte anos. 

 A partir daí foram inúmeros desafios enfrentados no chão da sala de aula. No decorrer 

dos meses como docente, vi a importância de o professor procurar ampliar seus conhecimentos. 

No ano de 2002, cursei uma Especialização em Biologia na Universidade Federal de Lavras e 

tive contato pela primeira vez com a metodologia semipresencial, a qual era utilizada nesse 

curso. 

 No ano de 2010, iniciei uma graduação EaD de Licenciatura em Informática, que teve 

duração de quatro anos. Percebi o quanto a disciplina e o compromisso do aluno são importantes 

num curso EaD que, ao contrário do que muitos pensam, não é nada fácil. É importante ressaltar 

que sessenta estudantes iniciaram essa graduação e somente 14 concluíram em 2014. 

 Paralelamente a essa graduação, em 2012 ingressei no Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência (Pibid)1, primeiramente como supervisora na área de Química e 

posteriormente, na área de Ciências. Foi um período importante, de muito aprendizado, onde 

minha função era acompanhar os acadêmicos que cursavam licenciaturas em suas atividades no 

cotidiano escolar e promover momentos de reflexão e observação da prática docente.  

 Em 2014, tive a oportunidade de participar do Curso de Aperfeiçoamento e Atualização 

para Professores de Química, na Universidade de Aveiro, em Portugal. Esse curso foi ofertado 

 
1 Informações referentes ao Pibid estão disponíveis em: https://capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/pibid. 

Acesso em: 20 jul. 2020.  
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para professores da Educação Básica que estavam vinculados ao Pibid e que foram selecionados 

após preencherem os critérios estabelecidos pelo Edital da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (Capes). Sem dúvida, essa foi uma experiência muito 

enriquecedora em minha trajetória acadêmica. 

 Em 2017 ingressei como aluna especial na disciplina Avaliação de Softwares 

Educacionais, ofertada pela Profa. Dra. Rosemara Perpetua Lopes juntamente ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás, Regional de Jataí. Durante 

uma aula dessa disciplina eu ouvi pela primeira vez o termo blended learning. Fiquei surpresa, 

ao fazer uma breve pesquisa na internet, que o blended learning tinha surgido nos Estados 

Unidos há duas décadas, mas eu nunca tinha lido a respeito, mesmo com tantos anos de 

docência. 

 Naquele mesmo ano me inscrevi no processo seletivo para o Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de Goiás, Regional de Jataí, no qual fui aprovada. Ingressei no Mestrado 

em 2018, tendo o blended learning como objeto do projeto de pesquisa até a presente 

dissertação. 

 

Do Exame de Qualificação à Defesa: uma trajetória de desafios 

 

 Após o Exame de Qualificação deste trabalho, iniciamos uma busca por livros, artigos 

e outras pesquisas que pudessem dar subsídios para fazer o máximo de ajustes possível.  

 Paralelamente, teve início em Goiás, estado onde atuo profissionalmente, o Regime 

Especial de Aulas Não Presenciais (REANP) em todas as escolas do Sistema Educativo de 

Goiás, em virtude da pandemia de COVID-19. 

 Com as atividades escolares realizadas por meio remoto, vieram as inúmeras cobranças 

por resultados, planilhas de todos os tipos para preencher, gravação de vídeoaulas para todas as 

turmas de alunos, sendo que para executar as correções do trabalho procuramos conhecer mais 

sobre o assunto, pois mesmo tendo lido a respeito durante a escrita dessa pesquisa, quando 

partimos para as situações práticas, vários desafios podem emergir e nesse caso não foi 

diferente. 

 Outro fato que ocorreu durante as correções que se seguiram ao Exame de Qualificação, 

foi a disponibilização do número de nosso telefone pessoal para todos os alunos e seus 

responsáveis, pois era preciso atender individualmente cada um (cerca de duzentos estudantes). 

Essa situação gerou um grau de estresse tão elevado que não é possível mensurar, pois o 
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recebimento de mensagens no celular ocorre praticamente 24 horas por dia, inclusive fora do 

horário de atendimento estabelecido para os professores. 

 Vale ressaltar que houve uma mudança drástica na rotina, pois como docente numa 

escola de tempo integral, existe a obrigação de ficar conectada e atenta à tela do celular por oito 

horas diárias além de outras tarefas, como fazer planejamento, preparar e ministrar aulas por 

meio de plataformas on-line, elaborar atividades, receber e corrigir as tarefas postadas em meu 

WhatsApp semanalmente pelos alunos e fazer o controle do recebimento e participar de web 

conferências. 

 O resultado de tudo isso foi um desgaste físico, emocional, psicológico e a sensação de 

estar trabalhando triplicado, sob forte pressão para o cumprimento de prazos e tarefas, tanto na 

escola, como no mestrado. 

 Desse modo, a pesquisa aqui apresentada é resultado de um trabalho que foi finalizado 

em meio a muitas turbulências. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações iniciais 

 

 A escola teve seu início por volta dos séculos XV e XVI na Europa Ocidental e atendia 

a grupos de crianças de classe média e das elites. A partir de meados do século XIX, os governos 

de todo o mundo organizaram os sistemas nacionais de ensino, cujo processo de expansão foi 

denominado de escolarização das massas e se estendeu a todo o planeta “configurando sistemas 

escolares com características muito semelhantes.” (CORDEIRO, 2019, p. 14). 

 De acordo com Cordeiro (2019, p. 15), a escola apresenta semelhanças em todo o 

mundo, sendo que a “escola das massas é uma das primeiras instituições verdadeiramente 

globais do mundo moderno.” 

 Dessa forma, assim como a escola, a sociedade sofre mudanças. Isso reflete na educação, 

que precisa dispor de ferramentas para tentar acompanhar essa transformação. Na educação 

brasileira, uma inovação2 teve início na década de 1970, que foi a realização experiências em 

universidades utilizando computadores na educação. (VALENTE; ALMEIDA, 1997).  

 Bettega (2010, p. 20), esclarece que só a partir dos anos 80 os computadores passaram 

a se tornar “aliados do professor”. Isso ocorreu, de acordo com a autora, nas escolas particulares 

devido a sua “maior capacidade de realizar investimentos.” Porém, somente no final da década 

de 1980 as experiências com o uso de computadores nas escolas passaram a se consolidar. 

Atualmente, “essa tecnologia é uma ferramenta incorporada ao cotidiano de muitas 

instituições.” (BETTEGA, 2010, p. 20). 

Kenski (2012a) ressalta que no ambiente virtual as diversas possibilidades de navegação 

e as formas de comunicação criam aos estudantes oportunidades de definirem seus próprios 

roteiros de acesso à informação, distanciando-se de modelos de ensino em massa e obtendo 

uma aprendizagem personalizada3. Em relação à conectividade, a autora argumenta o seguinte: 

A conectividade garante acesso rápido à informação e à comunicação interpessoal, 

em qualquer tempo e lugar, sustentando o desenvolvimento de projetos em 

colaboração e coordenação de atividades. Essas três características – interatividade, 

hipertextualidade e conectividade – já garantem o diferencial dos ambientes virtuais 

para a aprendizagem individual e grupal. (KENSKI, 2012a, p. 95).  

 

 
2 Inovação: ação ou efeito de inovar; aquilo que é novo, coisa nova, novidade. Inovar: introduzir novidade em; 

fazer algo como não era feito antes. (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1087). 
3 Tem-se consciência que existe a comunicação em massa, porém neste trabalho, prioriza-se o blended learning 

no contexto da aprendizagem personalizada. 
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Não se pode ignorar o fato de os alunos estarem em constante contato com as tecnologias 

digitais, tanto dentro, como fora das instituições de ensino. Para Palfrey (2011, p. 277), os 

estudantes, denominados “nativos digitais” possuem habilidade para utilizar computadores e as 

escolas devem aproveitar essa característica, além de procurar uma forma de “integrar a 

tecnologia no currículo para o nível de habilidade dos alunos.” 

Do ponto de vista de Kenski (2012a), as tecnologias podem ampliar as possibilidades 

de ensino para além da sala de aula, de seu espaço limitado e da presença física. Alunos, 

professores e informações podem interagir, propiciando uma dinâmica nova nas aulas e a 

criação de vínculos entre os participantes. Dessa forma, ao utilizar a Internet, os alunos poderão 

se comunicar com muitos receptores, o que “permite a troca de informações, e o 

desenvolvimento do senso crítico e pode contribuir para aprimorar a pesquisa.” (BETTEGA, 

2010, p. 21). Nesta perspectiva, Kenski (2014, p. 102) destaca os ambientes virtuais de 

aprendizagem na educação: 

 
Nos ambientes virtuais de aprendizagem, o professor dedica-se a um processo 

intensivo de interação com cada um dos alunos (o que é impossível nos ambientes 

presenciais) e o estimula a comunicar-se. Tem condições para ouvir e responder às 

suas perguntas e orientar suas dúvidas. O seu papel como membro e articulador do 

trabalho em colaboração com seus alunos – e com outros profissionais – requer o 

estabelecimento claro de valores que irão permear toda a ação.   

 

Em relação à “aprendizagem virtual”, Horn e Staker (2015, p. 4) ressaltam que, nos 

Estados Unidos, cada vez mais estudantes tem contato com essa aprendizagem, embora 

“continuem a frequentar suas escolas tradicionais físicas.” Os autores denominam essa 

integração do virtual com o presencial, de blended learning. 

Em se tratando do blended learning, as Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil 

podem destinar em seus cursos presenciais, de acordo com a Portaria nº 2.117, de 06 de 

dezembro de 2019 (revoga a Portaria Ministério da Educação (MEC) nº. 1.428, de 28 de 

dezembro de 2018, e estabelece nova redação para o tema), até 40% da carga horária total do 

curso para a modalidade de Ensino a Distância. (BRASIL, 2019, p. 1). Do ponto de vista de 

Oliveira (2016, p. 188), essa “abertura” na legislação contemplou “mais de um milhão de 

estudantes.” 

Em vista desses pressupostos, o objetivo geral desta pesquisa consiste em investigar o 

blended learning na educação brasileira, na perspectiva da legislação, literatura e produção 

científica pertinentes em determinado período. Cumpre ressaltar que esse estudo representa 

uma introdução ao tema. Busca-se responder o seguinte problema de pesquisa: Como é tratado 

o blended learning nas produções científicas brasileiras?”  
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Os objetivos específicos desse estudo estão apresentados como se segue: 1-  

Caracterizar o blended learning, quanto a sua origem e seus atributos definidores; 2- identificar 

se e como o blended learning comparece na legislação educacional brasileira, relativamente ao 

Ensino Superior e à Educação Básica e 3- analisar tendências nas pesquisas nacionais 

produzidas nos últimos cinco anos sobre blended learning.  

Outros questionamentos acerca do objeto são possíveis, no entanto, neste trabalho 

prioriza-se contemplar os objetivos elencados. 

Cumpre destacar que existe uma alternância entre os termos blended learning e ensino 

híbrido, pois como afirma Sousa (2015), o blended learning é diferenciado devido à forma que 

a aprendizagem presencial e ambientes virtuais de aprendizagem se misturam. Na literatura 

pesquisada, os termos aparecem ora um, ora outro. Porém, optou-se por utilizar nessa pesquisa 

o blended learning, com exceção das citações diretas.   

A relevância de se investigar o blended learning se justifica por ser uma modalidade de 

ensino com poucos estudos publicados no Brasil, apesar de ter surgido há mais de vinte anos 

nos Estados Unidos, onde “tem sido utilizado tanto no Ensino Básico quanto no Ensino 

Superior.” (VALENTE, 2014, p. 84). Cumpre ressaltar que o enfoque da pesquisa é o blended 

learning, não serão aprofundados outros elementos, como por exemplo, as Metodologias 

Ativas. 

 Ainda nesta perspectiva, outra relevância desse estudo consiste em chamar a atenção 

para o blended learning, inclusive de professores da Educação Básica, pois como citado na 

Apresentação, é nesse contexto que a pesquisadora está inserida. 

 

  

1.2 Estrutura do texto 

 

 Esta Introdução contém um breve histórico da Informática no Brasil, em seguida, é 

apresentada a estrutura que compõe este texto e, por último, uma breve revisão de literatura 

sobre o blended learning no Brasil. 

 A Seção 2 é composta pelo “Referencial teórico”, que apresenta noções acerca do objeto 

dessa pesquisa, abordando pontos de vista de diversos autores, seguido da Seção 3, 

“Metodologia”, que descreve os procedimentos realizados na pesquisa. 

 A Seção 4, intitulada “Caracterização do blended learning”, aborda origem, os conceitos 

e as características do blended learning e busca-se esclarecer se este pode ser considerado 
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modalidade de ensino. Também são abordados os papeis dos alunos e professores no blended 

learning.  

 A Seção 5, com o título “Legislação Educacional Brasileira relacionada ao blended 

learning”, inicia com um breve histórico das tecnologias de informação e comunicação na 

educação brasileira, em seguida, aborda a EaD na Educação Básica, as tecnologias na Base 

Nacional Comum Curricular, formação inicial de professores e a oferta de disciplinas a 

distância em cursos de graduação presenciais. 

  A Seção 6, intitulada “Estudos sobre o blended learning no Ensino Superior e na 

Educação Básica” apresenta um levantamento de estudos que abordam as potencialidades do 

objeto dessa pesquisa, o blended learning.  

 A Seção 7 é composta pela “Análise e resultados”, seguidas das “Considerações finais” 

e das “Referências”. 

 

1.3 Revisão de literatura sobre o blended learning no Brasil  

  

Nesta pesquisa, focalizamos o blended learning, apresentando uma revisão da literatura 

brasileira, priorizando o período de 2008 a 2018, com o objetivo de localizar nessa literatura 

estudos sobre o tema. Optou-se por fazer esse recorte temporal para abranger estudos mais 

recentes, ou seja, dos últimos dez anos. 

A revisão bibliográfica (de fontes secundárias), de acordo com Marconi e Lakatos 

(2017b), refere-se às “informações ligadas ao estudo e ao resumo das conclusões mais 

importantes” sobre o tema pesquisado, sendo que “as referências pertinentes ao tema da 

pesquisa não devem ser omitidas, assim como trabalhos que nada tenham a ver com o assunto 

devem ser excluídos.” (MARCONI; LAKATOS, 2017b, p. 246). Segundo Gil (2017), 

atualmente, grande parte das dissertações e teses possuem uma seção sobre a revisão 

bibliográfica e “praticamente toda pesquisa acadêmica requer em algum momento a realização 

de trabalho que pode ser considerado como pesquisa bibliográfica.” (GIL, 2017, p. 28). 

 
Em algumas áreas do conhecimento, a maioria das pesquisas é realizada com base 

principalmente em material obtido em fontes bibliográficas. Também são elaboradas 

com base em material já publicado, as pesquisas referentes ao pensamento de 

determinado autor e as que se propõem a analisar posições diversas em relação a 

determinado assunto. (GIL, 2017, p. 28). 
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As buscas de estudos relacionados ao blended learning foram realizadas no Catálogo de 

Teses e Dissertações da Capes4 e no site Google Acadêmico5.  

O Catálogo de Teses e Dissertações da Capes é um sistema de busca bibliográfica que 

divulga dissertações e teses produzidos por programas reconhecidos de mestrado e doutorado. 

Os metadados e arquivos completos das dissertações e teses são informados à Capes pelos 

programas de pós-graduação na Plataforma Sucupira e sincronizados periodicamente com o 

Catálogo. Para Gil (2017, p. 47), teses e dissertações são fontes relevantes para a pesquisa, pois 

“muitas são constituídas por relatórios de investigações científicas ou acuradas revisões 

bibliográficas.” 

O Google Acadêmico é um motor de busca que abrange um banco de dados de links da 

Internet. Quando o usuário digita uma palavra-chave ou um termo, o Google Acadêmico lista 

livros, artigos e demais publicações científicas que contenham o assunto pesquisado. 

Foram utilizadas nas buscas realizadas, as palavras-chave: b-learning; blended; ensino 

híbrido; educação; licenciatura; superior. Os seguintes filtros foram selecionados no Catálogo 

de Teses e Dissertações da Capes: “Ciências Humanas” em “Grande Área do Conhecimento” e 

“Educação” nos campos “Área Conhecimento”, “Área Avaliação”, “Área Conhecimento” e 

“Nome Programa”.  

Os critérios de escolha utilizados foram: o objeto de pesquisa (blended learning), a 

seleção de estudos que tenham análise documental como metodologia e o ano de publicação 

(mais recente). 

A partir das buscas realizadas, foram selecionados três estudos, sendo duas dissertações 

e um artigo, que se enquadram nos critérios informados acima. Em seguida, foram agrupados 

em um quadro informativo 1. 

 

Quadro 1- Estudos selecionados de acordo com o objeto de pesquisa, em ordem cronológica 

 
4 Disponível em: https://catalogodeteses. capes.gov.br/catalogo-teses. Acesso em: 09 set. 2020. 
5 Disponível em: https://scholar.google.com.br/. Acesso em: 12 set. 2020. 

Título do estudo Autoria Categoria do 

estudo 

Ano de 

publicação 

Instituição 

Ensino híbrido em cursos 

presenciais de graduação das 

universidades federais: uma análise 

da regulamentação. 

Michele Rejane 

Coura da Silva 

Dissertação 2016 UFMT 

Ensino híbrido: estado do 

conhecimento das produções 

científicas no período de 2006 a 

2016.  

Ivanilda de 

Almeida Meira 

Novais 

Dissertação 2017 UEM 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

A dissertação “Ensino híbrido: estado do conhecimento das produções científicas no 

período de 2006 a 2016”, cujo assunto abordado é o ensino híbrido na educação superior, 

apresenta como objetivo geral: analisar as experiências do ensino híbrido desenvolvidas no 

ensino superior no Brasil, analisando artigos científicos. A metodologia utilizada foi: a busca e 

seleção de artigos direcionada na identificação de estudos desenvolvidos sobre o ensino híbrido 

em artigos científicos, com o objetivo de verificar como esse modelo vem sendo inserido nas 

universidades. Novais (2017) aponta que existem poucas publicações que discutem sobre o 

ensino híbrido. Além disso, ela ressalta que nos estudos selecionados para sua dissertação, 

houve a percepção de um discurso favorável à inovação das aulas, tanto pelos alunos, como 

pelos professores. Neste contexto, Belloni (2015) afirma que o uso de tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) pode ser uma solução para “tornar mais eficientes e 

produtivos os sistemas de ensino convencionais e permitir sua expansão em números de alunos 

e a diversificação de ofertas mais adequadas às demandas sociais.” (BELLONI, 2015, p. 112). 

A dissertação “Ensino híbrido em cursos presenciais de graduação das universidades 

federais: uma análise da regulamentação”, tem como enfoque a análise da regulamentação que 

fala sobre a oferta do ensino híbrido Instituições de Ensino Superior no Brasil. O problema de 

pesquisa é a ausência de um detalhamento da oferta de ensino híbrido por meio da Portaria nº. 

4.059/2004 tem ocasionado diferentes interpretações, dificultando sua implantação. O objetivo 

geral é: analisar como as universidades federais estão ofertando o ensino híbrido em seus cursos 

de graduação presenciais por meio da portaria nº. 4.059/2004 (SILVA, 2016a). A metodologia 

apresentada é composta por uma abordagem qualitativa com viés exploratório descritivo, 

análise documental das regulamentações que autorizam a oferta do ensino híbrido nas 

universidades e um questionário diagnóstico para subsidiar o levantamento de informações na 

pesquisa.  

Nesse estudo, a autora constata que há uma grande incompreensão pelas instituições de 

ensino de como integrar as práticas presenciais com virtuais. A dissertação, publicada em 2016, 

aponta que existe uma falta de esclarecimento sobre o ensino híbrido que pode ser considerado 

como modalidade recente na educação brasileira, o que gera uma série de equívocos a respeito 

de como ele é constituído. Silva (2016a) sublinha que é preciso que as instituições tenham 

Blended Learning: reflexões sobre 

os atributos de uma aprendizagem 

mista. 

 

Sidinei de 

Oliveira 

Sousa,Klaus 

Schlünzen 

Junior. 

Artigo 2018 UNOESTE/ 

UNESP 



26 
 

infraestrutura e os professores sejam capacitados para que o ensino híbrido seja implantado de 

forma adequada. Nesse aspecto, Belloni (2015) argumenta que é crucial que haja investimentos 

em equipamentos, na pesquisa de metodologias e na formação para o uso das tecnologias como 

ferramenta pedagógica. “Em nosso país, são necessárias políticas públicas decisivas de 

investimento em educação superior e formação continuada do pessoal docente para a integração 

de tecnologias em seu ensino.” (BELLONI, 2015, p. 118). 

O artigo “Blended Learning: reflexões sobre os atributos de uma aprendizagem mista” 

é uma revisão bibliográfica que discute o papel do estudante e do professor e como se estabelece 

a dinâmica entre eles em um ambiente de aprendizagem mista. Tem como objetivo apresentar 

uma base teórica para esclarecer variáveis que compõem a modalidade educacional blended 

learning. Nesse estudo, Sousa e Schlünzen Junior (2018) apontam que é importante considerar 

outros espaços de aprendizagem além da sala de aula tradicional e que a tarefa mais desafiadora 

para professores e estudantes é o desenvolvimento de uma nova cultura educacional que 

contemple a interatividade em consonância com os objetivos educacionais. Ainda apontam que 

a grande potencialidade do blended learning é o feedback instantâneo dado ao aluno. Nessa 

mesma perspectiva, Valente (2018) esclarece que o feedback das atividades realizadas é 

fundamental para os alunos, pois possibilita a correção de “concepções equivocadas ou mal 

elaboradas” (VALENTE, 2018, p. 32).  

Sobre os papeis de professores e alunos quando se integra as tecnologias na educação, 

Belloni (2015) salienta que “a redefinição no papel do professor é crucial para o sucesso dos 

processos educacionais presenciais ou a distância” (BELLONI, 2015, p. 89), sendo que o 

professor, nessa perspectiva, terá uma proximidade maior dos alunos e vai atuar com estudantes 

mais autônomos, na construção do conhecimento de forma coletiva. 

Nos três estudos selecionados, foi possível observar que existe aceitação por parte de 

educadores e estudantes a respeito das inovações tecnológicas, porém foram apontados fatores 

que dificultam a inserção do ensino híbrido nas instituições de ensino superior, como falta de 

estudos sobre o blended learning no Brasil, modalidade abordada nesse trabalho, assim como 

infraestrutura necessária para a implantação das tecnologias educacionais na maioria das 

universidades brasileiras e falta de formação do professor para trabalhar com as Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Historicamente, a sociedade vem mudando e essas mudanças caminham lado a lado com 

avanços tecnológicos e científicos. O cotidiano das pessoas sofre a influência da tecnologia, 

pois ela pode ser considerada como “o grande agente transformador e o principal fator 

responsável pela criação de novas linguagens e tem contribuído para mudar o ambiente natural, 

os padrões de trabalho, lazer e estudo.” (ROSA; CECÍLIO, 2012, p. 31). 

 O termo “tecnologia”, de acordo com Kenski (2012a, p. 24), refere-se ao “conjunto de 

conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à 

utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade.” A respeito do conceito 

das novas tecnologias, a autora o considera como “variável e contextual”, pois as novas 

tecnologias se referem aos “processos e produtos relacionados com os conhecimentos 

provenientes da eletrônica, da microeletrônica e das telecomunicações.” (KENSKI, 2012a, p. 

24-25). 

 Segundo Baranauskas et al. (1999, p. 62), a Internet propicia várias formas de 

comunicação, baseadas nas trocas de informações, como, por exemplo, conferências, correio 

eletrônico, listas de discussão, sendo que seu “poder e potencial na educação são enormes.” A 

esse respeito, a autora enfatiza que a Internet possibilita acessar “toda a produção intelectual 

disponível na rede” e trabalhar com várias pessoas sem necessariamente estar no mesmo local 

e hora, o que pode ser um “instrumento perfeito para a atualização de conhecimentos em todos 

os níveis.” (BARANAUSKAS et al., 1999, p. 62). 

Para Valente (1999, p. 98), indivíduos criativos, capazes de construir seu conhecimento 

de forma crítica, interagindo com outras pessoas, necessitam adquirir uma visão geral sobre a 

sociedade, seus problemas e mudanças. Essas atitudes resultam de um processo educacional em 

que os aprendizes têm a oportunidade de desenvolver essas habilidades. O autor enfatiza que 

as escolas precisam ser “transformadas.”  

 

As escolas que nós conhecemos hoje devem ser transformadas. Esta transformação é 

muito mais profunda do que simplesmente instalar um computador, como um novo 

recurso educacional. Eles devem ser inseridos em ambientes de aprendizagem que 

facilitem a construção de conhecimento, a compreensão do que o aprendiz faz e o 

desenvolvimento das habilidades que são necessárias para atuar na sociedade do 

conhecimento. (VALENTE, 1999, p. 98).  

 

 Conforme Bettega (2010, p. 18), a tecnologia deve ter a função de “enriquecer o 

ambiente educacional, dando oportunidade para o aluno construir os conhecimentos por meio 
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de uma postura ativa, crítica e criativa.” Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o potencial 

pedagógico das TDIC é evidenciado  

 
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em particular, o 

computador, permite novas formas de trabalho, possibilitando a criação de ambientes 

de aprendizagem em que os alunos pesquisam, fazem antecipações e simulações, 

confirmam ideias prévias, experimentam, criam soluções e constroem novas formas 

de representação mental. (BETTEGA, 2010, p. 18).  

  

Do ponto de vista de Kenski (2012a), as tecnologias digitais possibilitaram um novo 

espaço – os ambientes digitais de aprendizagem – uma realidade diferente, que existe de forma 

paralela aos ambientes concretos, em que estamos presentes, fisicamente. Ainda sob essa 

perspectiva, Palfrey (2011, p. 278) considera que a escola do futuro será aquela em que os 

alunos estarão em ambientes de apoio digital, onde será possível que eles trabalhem e aprendam 

em equipe, desenvolvendo habilidades que podem ser importantes em suas futuras profissões. 

 

O mundo do trabalho para o qual a maioria dos estudantes está se preparando, vai 

requerer que eles colaborem para ser bem-sucedidos, estejam eles iniciando um novo 

negócio ou uma organização sem fins lucrativos, ou assumindo uma posição de 

diretoria. (...) Enquanto os alunos pesquisam, escrevem e criam colaborativamente 

através dos ambientes online, eles estarão aprendendo habilidades que vão lhes servir 

muito no decorrer do tempo, à medida que a economia digital se desenvolve. 

(PALFREY, 2011, p. 278).  

 

 De acordo com Machado (2008), nos cursos superiores, ocorre muitas vezes, uma 

rigidez nas estruturas curriculares, o que não favorece uma formação pessoal ou até mesmo a 

interação entre as disciplinas dos diferentes cursos. 

Do ponto de vista de Valente (2014), o ensino superior atualmente enfrenta dois 

desafios, o primeiro é salas de aula cada dia mais vazias, o segundo é que as universidades não 

estão conseguindo atender à demanda de estudantes que querem ingressar em algumas 

graduações. O modelo de universidade que gera e distribui conhecimento para poucos não se 

sustenta. Oliveira (2016) ressalta a necessidade de se ter uma proposta pedagógica que oriente 

a integração das inovações tecnológicas no ensino convencional. Isso se aplica também ao 

Ensino Superior. 

A esse respeito, Kenski (2012a) considera que a tecnologia pode reduzir as distâncias, 

sendo que algumas instituições de ensino começam a oferecer a modalidade semipresencial, 

pois existe a possibilidade legal de incluí-la em seus cursos. Ainda sob essa perspectiva, Mattar 

(2017, p. 26-27) assevera que “já passou da hora da legislação brasileira reconhecer o espaço 

do semipresencial; parece que caminhamos para o tudo-híbrido, o design e as boas práticas de 

blended learning.” 
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O blended learning é compreendido por Moran (2015a, p. 16) como “mescla entre sala 

de aula e ambientes virtuais, sendo fundamental para abrir a escola para o mundo e para trazer 

o mundo para dentro da escola”. O autor entende que a tecnologia tem o potencial de integrar 

os espaços físicos e digitais. 

O que a tecnologia traz hoje é a integração de todos os espaços e tempos. O ensinar e 

aprender acontece numa interligação simbiótica, profunda, constante entre o que 

chamamos mundo físico e mundo digital. Não são dois mundos ou espaços, mas um 

espaço estendido, uma sala de aula ampliada, que se mescla, hibridiza constantemente. 

Por isso a educação formal é cada vez mais blended, misturada, híbrida, porque não 

acontece só no espaço físico da sala de aula, mas nos múltiplos espaços do cotidiano, 

que incluem os digitais. (MORAN, 2015a, p. 16). 

 

Segundo Graham (2005), o blended learning é uma tendência para a educação e essa 

modalidade veio para ficar. De acordo com Horn e Staker (2015, p. 1), está ocorrendo uma 

“transformação digital” nas escolas que “mudará pra sempre a forma como o mundo aprende.” 

Nesta perspectiva, Fava (2016) afirma que o blended learning será o futuro da oferta da 

Educação e ressalta a possibilidade de, futuramente, serem ofertadas competências ao invés de 

disciplinas. 

Futuramente não haverá mais cursos da forma que os conhecemos, mas a oferta de 

competências necessárias para o bom desempenho de uma ocupação. O estudante é 

que escolherá as competências a serem desenvolvidas, criando seu curso 

personalizado. Outra possibilidade é a escola selecionar competências, criando cursos 

customizados para as diversas ocupações, e não necessariamente cursos generalistas 

como se concebe hoje. (FAVA, 2016, p. 318-319).  

 

Almeida (2003, p. 133) esclarece que o ensino híbrido ou blended learning6 tem a 

capacidade de integrar diferentes tecnologias e metodologias, visando potencializar a 

aprendizagem. Dessa forma, “enquanto os alunos pesquisam, escrevem e criam 

colaborativamente através dos ambientes online, eles estarão aprendendo habilidades que vão 

lhes servir muito no decorrer do tempo (PALFREY, 2011, p. 278).  

 

  

 
6 De acordo com Almeida (2003, p. 333), o termo “blended” em inglês significa mistura, combinação com o 

objetivo de atingir melhores resultados.   
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3 METODOLOGIA  

 

 A pesquisa abordada é documental, do tipo bibliográfica. Documental porque 

fundamenta-se em documentos publicados por órgãos públicos. Já a base da pesquisa 

bibliográfica consiste no “material elaborado por outros autores com o propósito específico de 

ser lido por públicos específicos.” (GIL, 2017, p. 29). 

 Segundo Marconi e Lakatos (2017a, p. 32), conforme as fontes utilizadas para investigar 

determinado objeto, a pesquisa pode ser “bibliográfica, de laboratório e de campo.” Em relação 

à pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias: 

 
Trata-se de levantamento de referência já publicadas, em forma de artigos científicos, 

livros (impressos ou virtuais), teses de doutorado, dissertações de mestrado. Sua 

finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com o que foi escrito sobre 

determinado assunto e oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já 

conhecidos, como também explorar novas áreas. (MARCONI; LAKATOS, 2017a, p. 

33). 

 

 

Figura 1- Fases da pesquisa bibliográfica 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Adaptado de Marconi e Lakatos (2017a, p. 34). 

 

 A seção intitulada “Caracterização do blended learning” fundamenta-se teoricamente 

em autores que discutem o blended learning no Brasil, como Valente (2014) e Moran (2015), 

Fava (2016), Almeida (2003), dentre outros, além dos autores que abordam o surgimento do 

ensino híbrido nos Estados Unidos, conceituando-o: Christensen, Horn e Staker (2013), Friesen 

1-Escolha do 
tema

2-Elaboração 
do plano de 

trabalho
3-Identificação

4-Localização 5-Compilação 6-Fichamento

7-Análise e 
interpretação

8-Redação



31 
 

(2012) e Horn e Staker (2015). Os aspectos privilegiados nessa seção são: a origem e os 

conceitos referentes ao blended learning.  

 Para compor a seção “Legislação educacional brasileira sobre o blended learning”, 

inicialmente, são elencadas as leis que regem a educação no Brasil, desde a Constituição Federal 

de 1988 e a Lei nº 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Em 

seguida, são apresentadas ações realizadas em relação à implementação das tecnologias na 

educação brasileira, assim como os documentos oficiais que regem essas ações. Finalmente, 

aborda-se a legislação brasileira que possui relação com as TDIC. 

 A primeira etapa para a composição da seção “Estudos sobre o blended learning no 

ensino superior e na educação básica” foi a busca de catálogo ou bibliotecas onde se encontra 

a relação das obras. A próxima fase consistiu em localizar os resumos dos estudos, nesse caso, 

dissertações e teses. Para Gil (2017, p. 47), teses e dissertações são fontes relevantes para a 

pesquisa, pois “muitas são constituídas por relatórios de investigações científicas ou acuradas 

revisões bibliográficas.” 

Foi realizada uma busca no Catálogo de Teses e Dissertações da Capes7, o qual é um 

sistema de busca bibliográfica que divulga dissertações e teses produzidas por programas 

reconhecidos de mestrado e doutorado. Os metadados e arquivos completos das dissertações e 

teses são informados à Capes pelos programas de pós-graduação na Plataforma Sucupira e 

sincronizados periodicamente com o Catálogo.  

  Nos levantamentos, foram empregados indexadores em conjunto com operadores 

booleanos, que são termos usados quando se pretende direcionar o sistema de busca quanto a 

combinação de termos ou frases de pesquisas8. Os resultados estão dispostos em ordem 

crescente de pesquisas encontradas.  

 

Tabela 1- Resultados do levantamento realizado no Banco de Teses e Dissertações da Capes, utilizando 

operadores booleanos 

Indexadores Resultados Resultados após 

acrescentar “goiás”  

“blended learning” AND “tecnologia móvel” 0 0 

“ensino híbrido” AND “tecnologia móvel” 0 0 

“ensino híbrido” AND “goiás” 0 0 

“blended learning” AND “goiás” 1 0 

“ensino híbrido” AND “licenciatura” 5 0 

“blended learning” AND “ensino fundamental” 8 0 

“blended learning” AND “licenciatura” 9 0 

 
7 Disponível em: https://catalogodeteses. capes.gov.br/catalogo-teses. Acesso em 30 set. 2019. 
8 Fonte: http://www.dbd.puc-rio.br/wordpress/?p=116. Acesso em: 29 dez. 2019. 
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“ensino híbrido” AND “educação básica” 9 0 

“ensino híbrido” AND “formação de professores” 10 0 

“ensino híbrido” AND “ensino fundamental” 11 0 

“ensino híbrido” AND “ensino médio” 13 0 

“blended learning” AND “educação básica” 14 0 

“ensino híbrido” AND “ensino superior” 14 0 

“ensino híbrido” AND “graduação” 15 0 

“blended learning” AND “formação de professores” 17 0 

“blended learning” AND “ensino médio” 18 0 

“blended learning” AND “ensino superior” 28 0 

“blended learning” AND “graduação” 32 0 

“ensino híbrido” AND “educação” 62 0 

“blended learning” AND “educação” 94 0 

“ensino híbrido” OR “blended learning” 191 1 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 A partir do levantamento inicial, foram selecionados estudos resultantes de algumas 

combinações de termos. A escolha do grupo de palavras utilizado nessa segunda etapa ocorreu 

em função do tema central desta pesquisa. Os indexadores selecionados contemplam os 

elementos que compõem o referido tema.  

 Os resultados foram selecionados inicialmente pelas seguintes combinações: a) 

“blended learning” AND “ensino superior”; b) “blended learning” AND “licenciatura”; c) 

“blended learning” AND “educação básica”; d) “blended learning” AND “formação de 

professores”. 

 O número de dissertações encontrado na segunda fase do levantamento foi maior que o 

de teses. 

 A partir dos estudos encontrados, foram lidos seus resumos, fazendo-se uma adaptação 

ao que Bardin (2011, p. 126) considera como “leitura flutuante”, na qual o pesquisador 

“estabelece contato com os documentos a analisar e conhece o texto deixando-se invadir por 

impressões e orientações.” É importante salientar que houve uma aproximação ao método de 

Bardin (2011). Em seguida, foram selecionados 19 trabalhos que abordam o objeto dessa 

pesquisa. 

 As dissertações e teses foram definidas num recorte temporal, de acordo com o ano de 

publicação, nesse caso, nos últimos cinco anos. Outro critério utilizado foi em relação ao objeto 

de estudo, que deve ser o blended learning no ensino superior, preferencialmente nas 

licenciaturas, ou seja, na formação inicial de professores e na Educação Básica. 

 Após uma nova leitura dos estudos selecionados, ocorreu uma diminuição na quantidade 

de estudos a serem analisados, de 19 para 13. Nessa etapa, foi preciso fazer uma incursão nas 

pesquisas cujos resumos não contemplavam os pontos necessários para dar subsídios à escolha 
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definitiva. Os elementos principais destacados foram o título da pesquisa, objetivos, resultados 

e conclusões. A partir dessa etapa, foram excluídos os estudos que não contemplavam as 

licenciaturas e aqueles que não tinham como foco o blended learning.  

 

Quadro 2- Estudos selecionados a partir da leitura dos resumos das dissertações e teses  

Indexadores Título Tipo Autor Instituição Ano de 

publicação 

“blended 

learning” 

AND “ensino 

superior” 

A gamificação na 

perspectiva de 

ensino híbrido e sua 

relação com a 

aprendizagem 

significativa no 

ensino superior  

Dissertação João Carlos 

Diniz Martins 

Universidade 

Federal de 

Alagoas 

2018 

Ensino híbrido em 

cursos presenciais de 

graduação das 

universidades 

federais: uma análise 

da regulamentação  

Dissertação Michele 

Rejane Coura 

da Silva 

Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

 

2016 

As tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas ao modelo 

da sala de aula 

invertida: estudo de 

caso no ensino 

superior  

Dissertação Marcelo 

Mazon 

Universidade 

Federal de Santa 

Catarina 

2017 

Fazendo o 

semipresencial e 

sonhando com o 

ensino híbrido na 

graduação, a voz dos 

estudantes: uma 

análise comparativa 

de modelos 

pedagógicos nos 

cenários público e 

privado 

Dissertação Nathalia 

Savione 

Machado 

Centro 

Universitário 

Internacional 

2018 

“blended 

learning” 

AND 

“licenciatura” 

Educação 

semipresencial no 

currículo de física: 

análise de uma 

proposta 

educacional na 

disciplina 

“Introdução à 

Ciência”  

Dissertação Rosa Maria da 

Silva 

Universidade 

Federal do 

Triângulo Mineiro 

2016 

 
Blended online 

POPBL: uma 

abordagem blended 

learning para uma 

aprendizagem 

baseada em 

problemas e 

Tese Sidinei de 

Oliveira 

Sousa 

Universidade 

Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho (Presidente 

Prudente) 

2015 
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organizada em 

projetos  

“blended 

learning” 

AND 

“educação 

básica” 

O uso de NTICs no 

ensino-

aprendizagem de 

química no IFRN  

Dissertação Rafael 

Peixoto de 

Moraes 

Pereira 

Universidade do 

Estado do Rio 

Grande do Norte 

2017 

A videoaula no 

ensino médio como 

recurso didático 

pedagógico no 

contexto da sala de 

aula invertida 

Dissertação Luciano Dias 

da Silva 

 

Universidade 

Regional de 

Blumenau 

2017 

Ensino híbrido na 

educação básica: 

narrativas docentes 

sobre a abordagem 

metodológica na 

perspectiva da 

personalização do 

ensino  

Dissertação Veronica 

Martins 

Cannata 

Universidade 

Metodista de São 

Paulo 

2017 

O videoclipe e a 

linguagem mobile 

como estratégia do 

processo de ensino-

aprendizagem de 

língua inglesa no 

ensino médio 

Dissertação Soraya 

Rozendo 

Vancini 

Saldanha  

Universidade 

Presbiteriana 

Mackenzie 

2017 

“blended 

learning” 

AND 

“formação de 

professores” 

Da sala presencial à 

sua extensão no 

Moodle: criação, 

participação e 

potencialidades do 

ambiente virtual 

Tese Roberta 

Miranda Rosa 

Hernandes 

 

Universidade de 

São Paulo 

2018 

Abordagem híbrida 

na formação inicial 

de professores de 

inglês: integrando as 

novas tecnologias  

Dissertação Ana Rachel 

Macedo 

Mendes 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

2017 

Conexões híbridas 

complexas em 

linguagens, códigos 

e suas tecnologias: 

desafios e 

possibilidades sob 

olhares e reflexões 

docentes e discentes 

Dissertação Mariana da 

Silva Neta 

Universidade 

Federal do 

Tocantins 

2018 

Fonte: Capes. Acesso em: 28 nov. 2019.  

 

 Dos treze estudos que foram selecionados para posterior análise, seis são da região 

Sudeste, três da região Sul, dois da região Nordeste, um da região Norte e um da região Centro-

Oeste, sendo esse último precisamente de Mato Grosso, conforme demonstra o Gráfico 1.  
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Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações da Capes. Acesso em: 15 dez. 2019. 

 

 Dos estudos selecionados, os que foram publicados em 2017 apareceram em maior 

número, seguidos daqueles publicados em 2018. Uma hipótese provável seria a publicação da 

Portaria nº. 1.134, de outubro de 2016, que regulamentou a oferta de até 20% de disciplinas na 

modalidade a distância nas instituições de ensino superior com pelo menos um curso de 

graduação reconhecido. (BRASIL, 2016). 

 

Gráfico 2- Anos em que os estudos selecionados para análise foram publicados 
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Fonte: https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/. Acesso em: 15 dez. 2019.  

 

 Esse levantamento aponta para a escassez de pesquisas sobre o tema blended learning 

na região Centro-Oeste onde essa pesquisa foi desenvolvida. 

 

3.1 Escolha das Unidades Temáticas 

 

 Após a formulação dos objetivos específicos desta pesquisa, houve a definição das 

unidades temáticas: Conceito, Legislação e Produção Científica. Cumpre ressaltar que cada 

unidade temática foi selecionada para atender a um objetivo específico. 

 Procedeu-se, então, a uma análise descritiva em três eixos relacionados ao tema, 

mantendo o foco nos objetivos específicos da pesquisa. Após, passou-se à discussão de alguns 

pontos ou aspectos abordados nesses eixos. 
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 4 CARACTERIZAÇÃO DO BLENDED LEARNING 

 

 O objeto de investigação dessa pesquisa é o blended learning no ensino superior e na 

Educação Básica. Moran (2015a, p. 30) afirma que “as instituições utilizarão o blended como 

modelo predominante de educação, que unirá o presencial e o EAD9. Os cursos presenciais se 

tornarão híbridos, principalmente na fase mais adulta da formação, como a universitária.” 

 Dessa forma, busca-se nesta seção as contribuições dos autores que discutem o blended 

learning no Brasil, como Valente (2013, 2014), Moran (2015, 2018), Fava (2016), Almeida 

(2003), Mattar (2017), Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), dentre outros, e para abordar o 

surgimento do blended learning nos Estados Unidos e seu conceito, tem-se o embasamento 

teórico de Christensen Horn e Staker (2013), Friesen (2012) e Horn e Staker (2015). Esse 

embasamento teórico visa atender ao objetivo específico caracterizar o blended learning, 

quanto a sua origem e seus atributos definidores.  

 Inicialmente são abordadas as tecnologias na educação, Educação a Distância e, por 

último, o blended learning. Optou-se por fazer o movimento de um contexto macro para o 

micro. 

 

4.1 Origem do blended learning 

  

O blended learning surgiu nos Estados Unidos, no final de 1990, com o advento da 

Internet e da Word Wide Web, conforme aponta Friesen (2012) no relatório “Defining Blended 

Learning”.  

De acordo com Friesen (2012), o termo blended learning não tem uma origem precisa, 

mas se sabe que uma das primeiras utilizações que se tem registro foi no ano de 1999 por uma 

empresa de treinamentos em softwares, em Atlanta, nos Estados Unidos.  

Segundo Horn e Staker (2015, p. 32), na época de seu surgimento, o ensino on-line era 

visto como “uma alternativa secundária e barata para a sala de aula presencial tradicional.” No 

ano 2000, dos cerca de quarenta mil alunos da Educação Básica dos Estados Unidos que faziam 

um curso on-line, grande parte o buscava como alternativa para recuperação de notas, evitar a 

evasão ou estudar em casa de forma autônoma. O ensino on-line não era atrativo para alunos 

 
9 “Educação a Distância - É a educação na qual a internet fornece conteúdo e instrução. Em alguns cursos que 

utilizam esse tipo de aprendizagem há um professor on-line – uma pessoa real que interage com os estudantes, 

revisa suas tarefas e transmite instrução inteiramente por meio da internet.” (HORN; STAKER, 2015, p. 54). 
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de cursos regulares, mas foi avançando, no sentido de abranger um número mais variado de 

estudantes e em algumas situações substituiu o ensino tradicional. (HORN; STAKER, 2015).  

Inicialmente, para os programas on-line não fazia diferença os locais físicos onde os 

alunos aprendiam: em casa, na biblioteca ou em laboratórios de informática. O importante era 

que o estudante tivesse acesso à internet e disponibilidade para uma experiência virtual. 

(HORN; STAKER, 2015). 

 Desse modo, Horn e Staker (2015, p. 32) afirmam que o blended learning “tem suas 

raízes no ensino on-line.” Os referidos autores apontam que, no final da década de 1990, o 

esforço de professores e diretores de escolas inovadoras dos Estados Unidos, resultou no 

“blended learning”, que surgiu da integração entre o ensino on-line com a escola física 

tradicional, em razão de muitos estudantes e pais precisarem de uma escola que não fosse 

totalmente on-line, uma vez que a escola na modalidade presencial é vista como um lugar 

seguro e espaço físico onde os alunos podem interagir e receber orientações de seus professores. 

Surgiu, então, o blended learning, o qual “entrou no léxico do ensino da educação básica 

aproximadamente na virada do século XXI.” (HORN; STAKER, 2015, p. 33). 

 

4.2 Características do blended learning  

 

 O blended learning é caracterizado a partir de vários autores, os quais apresentam 

definições semelhantes para esse termo. É importante ressaltar que blended learning é 

considerado como ensino híbrido por Valente (2014, p. 82), “a integração das TDIC nas 

atividades da sala de aula tem proporcionado o que é conhecido como blended learning ou 

ensino híbrido.” Por sua vez, Mattar (2017, p. 25) considera que blended learning é o mesmo 

que “aprendizagem híbrida” e “sinônimo de educação semipresencial.” No Dicionário Houaiss 

(2009, p. 1018), o significado de “hibridismo” é “palavra resultante da mistura dos vocabulários 

de duas ou mais línguas e/ou da interpenetração de sintaxes provenientes de línguas distintas.” 

Para Fava (2016, p. 302), “com a digitalização surge a possibilidade do híbrido, da 

mistura do presencial com o virtual, o blended learning.” O autor propõe que sejam extintos os 

termos “ensino presencial, EaD telepresencial, 100% web”, pois considera que essas 

modalidades são híbridas em algum momento e a “adoção de todas as possibilidades em uma 

única nomenclatura denominada blended learning.” (FAVA, 2016, p. 312). Cabe acrescentar 

que Fava (2016) caracteriza o blended learning da seguinte maneira: 

 
De acordo com a abordagem do blended learning, as instruções teóricas sobre 

determinado tema curricular não são transmitidas pelos professores em sala de 
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aula. Os ambientes presenciais passam a ser o lugar de aprender ativamente, 

com a realização de exercícios, práticas de resolução de problemas, projetos, 

discussões, atividades em laboratório, entre outros, com o apoio do professor, 

preceptor, tutor e colaborativamente com os colegas. (FAVA, 2016, p. 302). 

 

De acordo com Almeida (2003, p. 33), o termo blended em inglês tem como significado 

mescla, mistura, combinação para alcançar melhores resultados. A autora caracteriza o blended 

learning como um sistema capaz de “integrar diferentes tecnologias e metodologias de 

aprendizagem com o intuito de atender necessidades e possibilidades, considerando as 

condições de aprendizagem dos estudantes visando potencializar a aprendizagem e o alcance 

dos objetivos.” (ALMEIDA, 2003, p. 333). 

Para Moran (2015, p. 16), blended é definido como a “mescla entre sala de aula e 

ambientes virtuais”. Na educação, de acordo com o autor, existem diversos tipos de blended, 

os quais dependem dos objetivos educacionais pretendidos: 

 
De saberes e valores, quando integramos várias áreas do conhecimento (no 

modelo disciplinar ou não), blended de metodologias, com desafios, 

atividades, projetos, games grupais e individuais, colaborativos e 

personalizados. Tecnologias blended, que integram as atividades da sala de 

aula com as digitais, as presenciais com as virtuais. Blended também pode ser 

um currículo mais flexível, que planeje o que é básico e fundamental para todos 

e que permita, ao mesmo tempo, caminhos personalizados para atender às 

necessidades de cada aluno. (MORAN, 2015, p. 24).  

 

 De acordo com Graham (2005), no blended learning o ambiente de aprendizagem 

tradicional converge de forma contínua com o ensino a distância e essa modalidade de ensino 

tem a tendência de se expandir e se consolidar. Em consonância com esse pensamento, Mattar 

(2017, p. 27) aponta que “caminhamos para o tudo-híbrido”. O autor salienta que as práticas 

positivas de blended learning “envolvem conhecimentos de metodologias e tecnologias, sendo 

os profissionais capazes de planejar adequadamente essa modalidade de ensino cada vez mais 

valorizados e procurados no mercado da educação.” (MATTAR, 2017, p. 27). 

Outro ponto observado por Moran (2015a) diz respeito à função ativa do professor como 

“design de caminhos coletivos e individuais, previsíveis e imprevisíveis, em uma construção 

mais aberta, criativa e empreendedora” (MORAN, 2015a, p. 39)”. Um fator importante é que o 

aluno também pode produzir informações, sendo um coautor de seus professores e colegas, 

além de participar de fóruns, blogs e webconferências. Para Mattar (2017, p. 27), as atividades 

on-line possibilitam que “o ensino seja personalizado de maneira que no presencial seria 

impossível, aumentando a flexibilidade e a conveniência para os alunos, permitindo, inclusive, 

que combinem mais adequadamente o trabalho com os estudos.” 
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Segundo Valente (2014, p. 84), blended learning é também chamado de ensino híbrido 

ou misturado, caracterizado como uma modalidade na qual “parte das atividades são feitas 

totalmente a distância e parte é realizada em sala de aula.” Cabe acrescentar que Mattar (2017) 

também considera o blended learning como uma modalidade de ensino: “no sentido mais 

restrito de semipresencial, pode-se argumentar que o blended learning não seria exatamente 

uma metodologia ativa, mas uma modalidade de ensino (assim como a educação presencial e a 

distância).” (MATTAR, 2017, p. 27). 

De acordo com Tori (2009, p. 121), blended learning pode ser denominado como uma 

“tendência de combinar atividades de aprendizagem face a face com atividades desenvolvidas 

a distância.” Friesen (2012) sugere a seguinte definição para blended learning: “gama de 

possibilidades apresentadas pela combinação de Internet e mídia digital com formas de sala de 

aula estabelecidas e requerem a co-presença física do professor e alunos.” (FRIESEN, 2012, p. 

1). Para Sousa (2015), blended learning é considerado como uma “abordagem educacional 

frequentemente descrita como uma combinação entre ambientes de aprendizagem presencial e 

ambientes virtuais de aprendizagem, com o objetivo de utilizar os pontos fortes de ambos.” 

(SOUSA, 2015, p. 44). O autor ressalta que o modelo do blended learning é diferenciado devido 

à forma que as modalidades educacionais se misturam. (SOUSA, 2015). 

 Convém ressaltar que, para os autores Bacich, Neto e Trevisani (2015), existe definições 

distintas para o ensino híbrido, porém todas convergem em dois modelos de aprendizagem: 

presencial, que tradicionalmente acontece na sala de aula, como ocorre há anos, e o modelo on-

line que promove o ensino utilizando as tecnologias digitais. “Esses dois ambientes de 

aprendizagem, a sala de aula tradicional e o espaço virtual, tornam-se gradativamente 

complementares porque, além do uso das tecnologias digitais, o indivíduo interage com o grupo, 

intensificando a troca de experiências que ocorre na escola.” (BACICH; NETO; TREVISANI, 

2015, p. 52).  

 Para Horn e Staker (2015), blended learning é um termo utilizado amplamente nos 

Estados Unidos, porém alguns o confunde com outros tipos de aprendizagem. Os autores 

entrevistaram em 2010, educadores responsáveis por programas de blended learning norte-

americanos10, com o objetivo de elaborar uma definição precisa, composta por três partes: 

 
1- É qualquer programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo 

menos em parte, por meio do ensino on –line, com algum elemento de controle 

do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e/ou o ritmo. 

 
10 “Foram pesquisados mais de 80 organizações e 100 educadores envolvidos com o ensino híbrido para chegar a 

uma definição que melhor descrevesse esse fenômeno a partir da perspectiva de um estudante.” (CHRISTENSEN; 

HORN; STAKER, 2013, p. 7). 
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2- Os estudantes têm pelo menos um componente de escola física, longe de 

casa, incorporado ao seu curso. 

3- As modalidades, ao longo do caminho de aprendizagem de cada estudante 

em um curso ou uma matéria, estão conectadas para fornecer uma experiência 

de aprendizagem integrada. (HORN; STAKER, 2015, p. 34, 35).  

 

  Cumpre destacar que, conforme observa Sousa (2015), implantar o blended learning 

não se resume a agregar novas tecnologias a processos educacionais sólidos. “Deve ser 

concebido e dirigido às necessidades educacionais de um contexto específico, pois conta com 

um modelo flexível em termos de tempo, espaço, interação e conteúdos que podem ser 

utilizados para uma efetiva experiência de aprendizagem.” (SOUSA, 2015, p. 46). 

Os autores Horn e Staker (2015) verificaram em suas pesquisas que os cursos híbridos 

se classificam em quatro modelos principais: Flex, À La Carte, Virtual Enriquecido e Rotação. 

O primeiro modelo, Flex, refere-se a cursos nos quais o ensino on-line é a base da aprendizagem 

do estudante, mesmo que, eventualmente, ocorram atividades presenciais, o professor da 

disciplina é o professor presencial. O segundo modelo, À La Carte, o estudante cursa uma 

disciplina totalmente on-line e também frequenta uma escola presencial, nesse caso, o professor 

da disciplina é o professor on-line. O terceiro modelo, Virtual Enriquecido, refere-se a cursos 

compostos parcialmente pela aprendizagem presencial e possibilita que atividades on-line 

sejam realizadas pelo estudante de qualquer lugar. No quarto modelo, Rotação, os estudantes 

revezam entre modalidades de aprendizagem, sendo ao menos uma delas on-line.  

O modelo Rotação se subdivide em: Rotação por Estações, Laboratório Rotacional, 

Rotação Individual e Sala de Aula Invertida. A Rotação por Estações ocorre na sala de aula, 

onde os alunos alternam entre modalidades de aprendizagem, sendo uma delas on-line. O 

Laboratório Rotacional assemelha-se à Rotação por Estações, porém os alunos se deslocam 

para o laboratório de informática para o componente de ensino on-line do curso. Na Rotação 

Individual, o cronograma do estudante é gerenciado pelo professor ou por um software e 

personalizado em consonância com suas necessidades. Nesse modelo de rotação, ocorre a 

alternância dos alunos entre modalidades de aprendizagem e esquemas personalizados 

individualmente. A Sala de Aula Invertida recebe esse nome porque inverte a etapas de ensino 

da sala de aula, ou seja, primeiramente, os alunos assistem palestras que fornecem conteúdos 

on-line fora da escola e o tempo na sala de aula é utilizado para realizar atividades como: 

participar de projetos e resolver problemas.  
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Figura 2- Propostas de uso do blended learning 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Horn e Staker (2015). 

 

 Cabe acrescentar que, de acordo com Mattar (2017), existe uma tendência de “espaços 

de aprendizagem”, principalmente na Educação Básica, que são os makerspaces, definidos pelo 

autor como “ambientes que oferecem ferramentas e oportunidades para a aprendizagem mão-

na-massa, localizados em espaços comunitários e instituições educacionais.” (MATTAR, 2017, 

p. 28). Nesse aspecto, Mattar (2017) argumenta que o ensino híbrido não se resume ao uso de 

tecnologias nas escolas: 

Envolveria uma mudança pedagógica, em que o aluno assume mais controle sobre seu 

aprendizado. Se o blended learning, nesse sentido mais amplo não é sinônimo ou um 

tipo de metodologia ativa, está diretamente ligado à aprendizagem menos centrada no 

professor e mais centrada no aluno, ao aprender fazendo. (MATTAR, 2017, p. 28-29). 

 

 

4.3 O lugar de alunos e professores no contexto do blended learning 

 

 No blended learning o papel desempenhado por estudantes e professores em relação ao 

ensino considerado tradicional sofre alterações e as aulas propiciam a interação e a utilização 

das tecnologias digitais. (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). 

Do ponto de vista de Horn e Staker (2015), os estudantes na atualidade precisam de uma 

modalidade de ensino centrada neles. A esse respeito, os autores apontam que “a aprendizagem 

centrada no estudante é a combinação de duas ideias: o ensino personalizado (ensino 
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individualizado) e a aprendizagem baseada na competência (aprendizagem baseada no domínio, 

na proficiência ou em padrões).” (HORN; STAKER, 2015, p. 8). 

 Para Belloni (2015), um processo educativo cujo personagem central é o estudante, 

significa que novas tecnologias devem ser introduzidas na escola e, principalmente, que haja 

uma “reorganização do todo o processo de ensino, de modo que se promova o desenvolvimento 

das capacidades de autoaprendizagem.” (BELLONI, 2015, p. 113). 

Quando os estudantes são auxiliados individualmente pelo professor, geralmente os 

resultados são significativos. Nesse caso, os educadores podem fazer ajustes em seu ritmo, 

abordar conteúdos de formas diferenciadas, persistindo até os alunos compreenderem a matéria. 

Segundo Valente (2013), os agentes de aprendizagem podem interagir melhor com os 

aprendizes devido aos meios tecnológicos, desde que saibam como podem atuar no processo de 

construção do conhecimento.  

A inovação na educação está justamente no reconhecimento do papel do agente de 

aprendizagem como mediador do processo de construção de conhecimento e na 

criação de mecanismos para que esses agentes possam atuar nas situações de 

aprendizagem. Para tanto, é necessário que esses agentes possam entender o que 

significa construir conhecimento, saber identificar os potenciais dos aprendizes, ter 

domínio da respectiva área do conhecimento, saber interagir com o aprendiz e 

entender como as TDIC podem ser úteis na construção do conhecimento. (VALENTE, 

2013, p. 39).  

 

De acordo com Horn e Staker (2015), atualmente os estudantes precisam de um sistema 

de ensino direcionado a eles. A aprendizagem centrada no estudante é “a combinação entre o 

ensino personalizado e a aprendizagem baseada na competência (aprendizagem baseada no 

domínio).” (HORN; STAKER, 2015, p. 8). 

No ensino personalizado, a aprendizagem é adaptada às particularidades de cada 

estudante e os alunos podem participar de atividades em grupo, de projetos ou até mesmo, da 

aprendizagem individual, de acordo com o que auxiliar mais na aprendizagem. (HORN; 

STAKER, 2015). Nesta perspectiva, do ponto de vista dos alunos, a personalização é “o 

movimento de construção de trilhas que façam sentido pra cada um, que os motivem a aprender, 

que ampliem seus horizontes e levem-nos ao processo de serem mais livres e autônomos.” 

(MORAN, 2018, p. 5). É importante salientar que, ainda de acordo com Moran (2018), do ponto 

de vista da escola e do professor, a personalização consiste em considerar os interesses e 

necessidades dos alunos e auxiliá-los no desenvolvimento de suas potencialidades, motivando-

os a participar de projetos, a construir conhecimentos densos e desenvolver competências. 

Podemos oferecer propostas mais personalizadas, para cada estilo predominante de 

aprendizagem, monitorando-as e avaliando-as em tempo real, o que não era possível 

na educação mais massiva ou convencional. É possível planejar atividades diferentes 
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para grupos de alunos diferentes, em ritmos distintos e com possibilidade real de 

acompanhamento pelos professores. (MORAN, 2015, p. 34-35). 

Na aprendizagem baseada na competência, Horn e Staker (2015) destacam que é preciso 

que o estudante tenha domínio sobre um tema específico, antes de avançar para o seguinte. 

Nesse modelo de aprendizagem, os estudantes precisam resolver os problemas para que possam 

progredir, “eles não podem simplesmente esperar até que a unidade termine.” Caso os alunos 

passem para o próximo conteúdo sem assimilar o anterior, “isso cria lacunas na sua 

aprendizagem.” Os autores mencionam que em diversos estudos, “a aprendizagem baseada na 

competência produz melhores resultados do que a aprendizagem baseada no tempo.” (HORN; 

STAKER, 2015, p. 9-10). 

Um pesquisador verificou que “estudantes em programas de aprendizagem de 

domínio em todos os níveis mostravam maiores ganhos em realização sobre aqueles 

em programas de ensino tradicional. Outro estudo verificou que “a aprendizagem de 

domínio reduziu a distância acadêmica entre os estudantes mais lentos e os mais 

rápidos sem desacelerar os estudantes mais rápidos.” Outro ainda verificou que 

“professores que utilizavam aprendizagem de domínio começaram a se sentir melhor 

em relação a ensinar e a seus papeis como professores.” (HORN; STAKER, 2015, 

p.10). 

Cabe acrescentar que, antes de se implantar o ensino híbrido deve haver um 

planejamento detalhado “cuja reflexão sobre as estratégias metodológicas conduzirá às 

atividades, inclusive em termos de avaliação, análise do potencial cognitivo dos recursos 

disponíveis e características do aluno.” (SOUSA, 2015, p. 44). Nesta perspectiva, Palfrey 

(2011) afirma que “as escolas devem priorizar a descoberta de qual é a maneira correta de 

integrar a tecnologia no currículo para o nível de habilidade dos alunos.” (PALFREY, 2011, p. 

277). Por sua vez, Belloni (2015) ressalta que deve haver uma seleção cautelosa dos meios 

técnicos, que considere “as condições de acesso dos estudantes à tecnologia escolhida e 

sobretudo sua eficiência com relação aos objetivos pedagógicos (de autonomia do aprendente) 

e curriculares (conteúdos e metodologias).” (BELLONI, 2015, p. 59). 

 Cumpre destacar que, para Valente (2018), o professor pode propor atividades 

pedagógicas de acordo com o desempenho apresentado pelo estudante e apontar três caminhos 

diferentes de aprendizagem: individualizada, diferenciada e personalizada.  
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Figura 3- Aprendizagem individualizada, diferenciada e personalizada 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Adaptado de Valente (2018).  
 

 A personalização necessita de docentes bem remunerados e preparados, infraestrutura 

tecnológica e apoio das instituições de ensino. (MORAN, 2018). Em consonância com esse 

pensamento, Valente (2018) afirma que o educador não possui formação para atuar com a 

personalização e para trabalhar com a aprendizagem personalizada, “além dos conhecimentos 

sobre o conteúdo disciplinar, o professor precisa mudar suas concepções e crenças sobre o que 

significa ser efetivo nessa nova abordagem pedagógica.” (VALENTE, 2018, p. 33). Convém 

ressaltar que, para Belloni (2015), o professor, diante dessa nova situação, deverá se atualizar 

com frequência, tanto na disciplina ministrada por ele, como em novas tecnologias e 

metodologias para ensinar. 

 
A redefinição do papel do professor é crucial para o sucesso dos processos 

educacionais presenciais ou a distância. Sua atuação tenderá a passar do monólogo 

sábio da sala de aula para o diálogo dinâmico dos laboratórios e outros meios de 

interação mediatizada; do monopólio do saber à construção coletiva do conhecimento, 

por meio da pesquisa; do isolamento individual ao trabalho em equipes 

interdisciplinares e complexas, da autoridade à parceria no processo de educação para 

a cidadania. (BELLONI, 2015, p. 89). 

 

De acordo com Palfrey (2011), poucas escolas “dão o primeiro passo simples de 

proporcionar aos professores uma formação adequada, ou qualquer formação, para ajudá-los a 

ensinar usando a tecnologia de uma maneira que apoie seu estilo pedagógico específico.” 

(PALFREY, 2011, 280).  Em consonância com esse pensamento, Belloni (2015) entende que a 

formação inicial dos professores deve “prepará-los para a inovação tecnológica e suas 

consequências pedagógicas e também para a formação continuada, numa perspectiva de 
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formação ao longo da vida.” (BELLONI, 2015, p. 92). A autora acrescenta ainda que existe 

uma grande dificuldade em integrar as novas tecnologias na formação inicial de professores, 

pois isso demanda altos investimentos e grandes mudanças nas instituições de Ensino Superior. 

 Cumpre destacar que, mesmo que o professor nem sempre seja o protagonista na sala 

de aula, ele continua sendo “essencial para o processo educativo em todos os níveis, 

especialmente na escola primária e secundária, e que suas funções – ainda que multiplicadas e 

transformadas – continuam indispensáveis para o sucesso da aprendizagem.” (BELLONI, 2015, 

p. 93). Em consonância com esse pensamento, Valente (2013) ressalta que professores exercem 

a função de “agentes que promovem a construção do conhecimento (agente de aprendizagem). 

A assimilação gradativa e crescente dos conceitos presentes no mundo que nos rodeia é possível 

graças à mediação do agente de aprendizagem.” (VALENTE, 2013, p. 37). 

 
Quando os conceitos assumem um caráter científico ou lógico-matemático, para que 

o aprendiz possa desenvolvê-los é necessário o auxílio de pessoas mais experientes. 

A presença dos educadores nos ambientes de aprendizagem baseados nas tecnologias 

é fundamental. As TDIC por si sós e mesmo a constituição de redes sociais ainda não 

são suficientes para promover processos de construção de conhecimento. 

(VALENTE, 2013, p. 37). 

 

 As tecnologias são fundamentais para a implantação da aprendizagem personalizada em 

larga escala, pois podem proporcionar a colaboração e o relacionamento entre os usuários do 

processo educacional, além de disponibilizar programas e recursos para a coleta e análise de 

dados dos estudantes e propiciar aos participantes acesso a uma vasta quantidade de 

informações e recursos on-line (VALENTE, 2018). Para Palfrey (2011), uma medida 

importante que as escolas podem tomar, “não é usar mais tecnologia no currículo, mas usá-la 

de modo eficiente.” Nesta perspectiva, o autor entende que a tecnologia deve estar inserida no 

currículo cotidiano das escolas, “mas apenas onde ela cabe.” (PALFREY, 2011, p. 277). 

 Existe fortes tendências que apontam para a ampliação de instituições convencionais 

que tendem a complementar aulas presenciais com a mediação das tecnologias, dentro de 

disciplinas e currículos. É necessário também que se invista em tecnologias, em equipamentos, 

pesquisas de metodologias e na formação dos docentes para que possam utilizá-las 

pedagogicamente. Os benefícios desses investimentos serão de médio e longo prazo. 

(BELLONI, 2015).  

Para Valente (2013), nas situações em que as TDIC são utilizadas nas escolas, o foco é 

a tecnologia, ou seja, a maioria das tarefas executadas em laboratórios de informática contempla 

o ensino de softwares, como editores de planilhas e processadores de texto. O autor ressalta 

ainda que as tecnologias podem atuar como “ferramentas cognitivas”, além de estarem 
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integradas aos currículos. Dessa forma, é preciso “repensar como o currículo passa a ser 

desenvolvido com a ajuda das TDIC e deixa de ser totalmente voltado para o uso do lápis e do 

papel.” (VALENTE, 2013, p. 39).  

Conforme observa Valente (2013), outro fator importante a respeito das TDIC, é que 

elas possibilitam a ampliação de recursos que o aprendiz pode ter acesso para expressar os 

conhecimentos adquiridos, como por exemplo, a animação de objetos na tela, que propicia a 

complementação ou a substituição de tarefas elaboradas para papel e lápis. Nessa perspectiva, 

Belloni (2015) ressalta que as TDIC proporcionam situações de aprendizagem que ultrapassam 

o impresso, pois trazem desafios, instigam a curiosidade e produzem novas formas de convívio 

e interações mais fortes do que as aulas que se baseiam somente na autoridade do professor.  

Nos dias atuais, papel e lápis têm sido mais utilizados para o aluno fazer os registros das tarefas 

realizadas. (VALENTE, 2013). Desse modo, é possível afirmar que “o currículo em vigor nas 

nossas escolas foi desenvolvido e ainda é da era do lápis e papel. Isso para todas as disciplinas 

indiscriminadamente, do ensino fundamental ao ensino superior.” (VALENTE, 2013, p. 40). 

De acordo com Palfrey (2011), as escolas precisam descobrir como a utilização das 

tecnologias pode fornecer uma base aos objetivos pedagógicos. 

 
Precisamos determinar quais são nossos objetivos, como professores e pais, e então 

descobrir como a tecnologia pode nos ajudar, e a nossos filhos, a atingir esses 

objetivos. As coisas que as escolas e os professores fazem melhor não devem ser 

descartadas na pressa de usar a tecnologia na sala de aula. (PALFREY, 2011, p. 276). 

 

 Para Moran (2015), existirão nas escolas modelos com e sem disciplinas e “com graus 

diferentes de hibridização ou flexibilização”, o que vai exigir uma “mudança de configuração 

do currículo, da participação dos professores, da organização das atividades didáticas e da 

organização dos espaços e do tempo.” (MORAN, 2015, p. 34). No que se refere ao modelo 

disciplinar, o autor afirma que a sala de aula invertida se mostra interessante, pois as 

informações básicas estão concentradas no ambiente virtual, enquanto na sala de aula os alunos 

realizam exercícios supervisionados e criativos. O autor salienta que as tecnologias móveis 

propiciam projetos “mais híbridos”, onde as atividades são executadas em parte no ambiente 

virtual e outra de forma presencial. “Há maior flexibilidade para reuniões virtuais ou 

presenciais. O modelo híbrido é muito importante para aqueles que trabalham com projetos.” 

(MORAN, 2015, p. 37).  

 

4.4 Conceito de blended learning nas produções científicas publicadas de 2014 a 2018 
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 Para Martins (2018, p. 75), o blended learning é a “combinação de distintas modalidades 

educacionais, considerando a mistura de momentos de interação e compartilhamento 

presenciais e online.” O pesquisador considera o blended learning como “modalidade” na qual 

“o estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, favorecida pela 

descentralização dos espaços de aprendizagem, por meio da multimodalidade de plataformas.” 

(MARTINS, 2018, p. 75). 

 Segundo Mendes (2017, p. 45), o termo “híbrido” vem sendo utilizado há muito tempo 

para “caracterizar algo que é composto por elementos de diferentes origens em várias áreas do 

conhecimento.” Essa palavra surgiu “recentemente” nas Ciências Humanas, sendo que na área 

do ensino, “o hibridismo consiste na combinação entre diferentes elementos no processo de 

aprendizagem.” (MENDES, 2017, p. 45). De acordo com Moran (2015a, p. 27), “a educação 

sempre foi misturada, híbrida, combinando vários espaços, tempos, atividades, metodologias, 

público.” Contudo, atualmente, “com a mobilidade e a conectividade, esse processo é muito 

mais perceptível, amplo e profundo: é um ecossistema mais aberto e criativo.” (MORAN, 

2015a, p. 27). Conforme Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, p. 51), a expressão “ensino 

híbrido está enraizada em uma ideia de educação híbrida, em que não existe uma forma única 

de aprender e na qual a aprendizagem é um processo contínuo, que ocorre de diferentes formas 

em diferentes espaços.” 

 Cumpre destacar que na pesquisa desenvolvida por Mendes (2017, p. 51) a abordagem 

híbrida no ensino de línguas “compreende a mistura do ambiente online e a sala de aula 

presencial de inglês, combinados no nível de curso/disciplina.” 

 De acordo com Neta (2018, p. 3), “o termo Ensino Híbrido (EH) possui como 

característica marcante o fato de mesclar o modelo convencional de aprendizagem em sala de 

aula, com a utilização das TDIC para a promoção do ensino online como extensão do trabalho 

em sala de aula.” A pesquisadora entende o “EH como um processo que possibilita ao aluno 

desenvolver o papel de sujeito de seu aprendizado, realizando atividades dinâmicas e 

colaborativas, mediadas pelo professor.” (NETA, 2018, p. 6). É importante ressaltar que, 

existem “diferentes definições para ensino híbrido na literatura e todas elas convergem emdois 

modelos de aprendizagem: o presencial, que ocorre em sala de aula como vem sendo realizado 

há tempos e o modelo online, que utiliza as tecnologias digitais para promover o ensino.” 

(BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015, p. 52). 

 Conforme Silva (2016a, p. 26), “a tradução mais aceita do termo blended learning para 

o português é ensino híbrido.” A pesquisadora também considera o termo “semipresencial” 
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como sinônimo de “ensino híbrido.” (SILVA, 2016a, p. 33). Neste contexto, Cannata (2017, p. 

60) entende que o “ensino híbrido” é a tradução livre de blended learning. Assim, considera 

que essa “metodologia traz conceitos ainda em construção e que estão sendo consolidados a 

partir da análise de experiências com a sua utilização.” (CANNATA, 2017, p. 91). 

 De acordo com Silva (2016a, p. 30), o “ensino híbrido é concebido como uma sala de 

aula ampliada, mesclada e hibridizada constantemente, devendo envolver uma combinação de 

formatos dentro do curso que está sendo estudado.” Ainda sob essa perspectiva, Silva (2016a, 

p. 113) esclarece que “o ensino híbrido envolve a incorporação de práticas presenciais com as 

atividades virtuais, que ocorrem por meio das TIC.”  

 Segundo Machado (2018), existe uma distinção entre os termos semipresencial e ensino 

híbrido: 

No semipresencial, há separação do que acontecerá a distância e o que acontecerá no 

presencial. Já no ensino híbrido não se pode mais separar o que é presencial e o que é 

a distância. Avança-se então para a conceituação do híbrido, onde há uma real 

combinação das duas modalidades na qual os momentos não mais se separam, mas se 

conectam. Além disso, incorpora-se outros conceitos e características à definição 

como a cultura de inovação, metodologias ativas, diversificação de estratégias. 

(MACHADO, 2018, p. 52).  

 

 Nesse aspecto, Machado (2018, p. 52) entende que o ensino híbrido “não se refere 

apenas a uma combinação das modalidades.” A pesquisadora caracteriza o ensino híbrido numa 

“abordagem na qual há a premissa do estudante ser colocado no centro do processo, sendo 

protagonista da sua aprendizagem.” O professor assume as funções de “incentivar, mediar e 

problematizar o processo de ensino e aprendizagem utilizando as ferramentas das diferentes 

modalidades de forma integrada visando oferecer diferentes experiências educativas.” 

(MACHADO, 2018, p. 52). Ainda sob esta perspectiva, Hernandes (2018, p. 64) ressalta que 

“a modalidade híbrida coloca de forma clara o aluno como protagonista da sua aprendizagem e 

o professor como facilitador do que o aluno vai aprender.” Nesse aspecto, Moran (2015, p. 42) 

argumenta que o professor exerce as funções de “orientador e curador,” pois seleciona o que é 

importante dentre várias informações disponíveis e auxilia os estudantes a “encontrarem sentido 

no mosaico de materiais e atividades.” O professor pode ser considerado curador, “no sentido 

de cuidador: ele acolhe, estimula, valoriza, orienta, cuida e inspira.” (MORAN, 2015, p. 42).  

 Desse modo, Machado (2018, p. 53) assevera que o “ensino híbrido “ não é apenas “a 

combinação do aprendizado a distância e presencial ou a incorporação das TDIC na 

aprendizagem, mas leva em conta a oportunidade de oferecer experiências diversificadas que 

rompam com a estrutura tradicional da escola.” Nesta perspectiva, Cannata (2017, p. 61) 
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considera o “ensino híbrido como uma concepção metodológica”, que abrange “muito mais que 

o uso de dispositivos móveis ou uma lousa digital, por exemplo.” 

 Conforme Silva (2016b, p. 17), blended learning ou b-learning é também conhecido 

como “modalidade híbrida” e consiste na “combinação de aulas presenciais e virtuais em um 

mesmo curso.” Por sua vez, para Pereira (2017, p. 23), o “ensino híbrido é uma abordagem 

pedagógica que combina atividades presenciais e atividades a distância realizadas por meio das 

tecnologias de informação e comunicação.” Para o pesquisador, a educação deve ocorrer “em 

múltiplas redes, para que a aprendizagem seja significativa, através das variadas possibilidades 

de acesso, troca, recombinação de ideias, experiências e sínteses.” Por conseguinte, o “ensino 

híbrido” possibilita isso “através da combinação dos mundos físico (presencial) e digital 

(online), ampliando o espaço da sala de aula.” (PEREIRA, 2017, p. 26). Nesse contexto, Moran 

(2015, p. 28) ressalta que na educação ocorrem muitos tipos de “mistura, blended: de saberes e 

valores, de metodologias, de presencial e online, dentre outros.” 

 Para Sousa (2015, p. 5), o termo blended learning é equivalente a “educação 

semipresencial” e o descreve como uma “abordagem educacional” ou “modalidade” definida 

como “uma combinação entre ambientes de aprendizagem presencial e ambientes virtuais de 

aprendizagem, com o objetivo de utilizar os pontos fortes de ambos.” O pesquisador ressalta 

que o blended learning é diferenciado “pela forma como as modalidades educacionais se 

misturam.” (SOUSA, 2015, p. 44-56). 

 De acordo com Silva (2017, p. 34), o “ensino híbrido pode ser considerado como aquele 

que mistura características típicas do ensino presencial e do ensino a distância (EaD).” Nesta 

perspectiva, Hernandes (2018, p. 59) esclarece que o blended learning se refere à “associação 

de um ambiente virtual como extensão de uma sala de aula presencial” e que essa “modalidade 

de ensino está cada vez mais frequente em ambientes acadêmicos.” Por sua vez, Saldanha 

(2017, p. 49) entende que o termo “ensino híbrido leva em consideração o significado da palavra 

híbrido, que significa misturado, mesclado, por isso também chamado de blended learning, o 

qual já tem seus defensores e aplicadores aqui no Brasil e vem sendo divulgado em várias 

instituições de ensino.”   

 

4.5 Surgimento do blended learning no contexto educacional 

 

 Desde 1950 existe, de acordo com Valente (2013), a proposta de utilizar os 

computadores na educação, o que poderia propiciar “o desenvolvimento de competências 

necessárias para a economia moderna.” (VALENTE, 2013, p. 35). Para Rosa e Cecílio (2012, 
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p. 31) as tecnologias podem influenciar padrões de vida, costumes, tendências da população 

mundial e impulsionar “o processo de mudanças econômicas e sociais no mundo.” De certa 

forma, os autores estabelecem uma relação entre tecnologias na educação e sociedade, existindo 

indícios que a economia seria a área priorizada primeiramente pelas TDIC e sua inserção no 

contexto educacional seria para atender as demandas do mercado de trabalho.  

 A partir da inserção das TDIC na educação, surgiram conceitos como Educação a 

Distância (EaD), Educação On-line e e-Learning. EaD é uma modalidade de ensino e os termos 

“Educação On-line” e “e-Learning” são tipos de EaD, sendo que o último deu origem ao 

blended learning. Para que essas abordagens educacionais ocorram, é necessário que o usuário 

tenha acesso a internet e um dispositivo para se conectar a ela. 

 De acordo com Horn e Staker (2015, p. 32), quando o ensino on-line surgiu, era 

considerado como “uma alternativa secundária e barata para a sala de aula presencial 

tradicional” para cerca de quarenta mil alunos da educação básica dos Estados Unidos que 

buscavam cursos on-line com o objetivo de recuperar notas, evitar a evasão e estudar de forma 

autônoma em casa. Para os autores, o blended learning “tem suas raízes no ensino on-line”, 

pois a partir de sua união com a escola física tradicional, ocorreu o surgimento do blended 

learning no final da década de 1990. (HORN; STAKER, 2015, p. 33). 

 A esse respeito, Friesen (2012, p.1) também considera que o surgimento do blended 

learning se deu no final da década de 1990 nos Estados Unidos, sendo que uma de suas 

primeiras utilizações ocorreu em 1999 numa empresa de treinamentos de softwares, em Atlanta. 

Verifica-se, portanto, uma convergência de ambos os autores em relação à cronologia da origem 

do blended learning. 

 Em relação às definições de blended learning, Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) e 

Valente (2014) consideram o termo sinônimo a “ensino híbrido.” Na visão de Mattar (2017), 

blended learning é o mesmo que “educação semipresencial”, pois considera que essa 

modalidade de ensino ocupa um espaço entre a educação presencial e à distância. Para Moran 

(2015), a definição de blended learning é mais abrangente, pois engloba a mescla de saberes, 

metodologias, atividades virtuais com presenciais e a flexibilização do currículo voltada para a 

personalização do ensino. Nessa perspectiva, Mattar (2017, p. 27) salienta que “caminhamos 

para o tudo-híbrido.” Dessa forma, observa-se que não há um consenso dos autores em relação 

ao termo blended learning, porém nessa pesquisa considera-se a definição mais ampla de 

blended learning apresentada por Moran (2015), que aponta para a conceituação proposta por 

Friesen (2012, p. 1): “gama de possibilidades apresentadas pela combinação de internet e mídia 

digital”, não restringindo-o apenas como sinônimo de “ensino híbrido.” 
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 Cumpre destacar que o blended learning é considerado por Almeida (2003) como um 

“sistema”, por Sousa (2015) e Fava (2016) como uma “abordagem educacional”, para Valente 

(2014) e Mattar (2017), uma “modalidade de ensino”, sendo que Horn e Staker (2015) o 

definem como um “programa educacional formal.” Nesse aspecto há diferenças em como cada 

autor compreende o blended learning. 

 Os conceitos de blended learning propostos por Almeida (2003), Valente (2014), 

Friesen (2012), Moran (2015), Horn e Staker (2015), Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015) 

são elencados no quadro 3. 

 

Quadro 3- Conceitos de blended learning 

Conceito Autor 

Sistema capaz de “integrar diferentes tecnologias e metodologias de aprendizagem com 

o intuito de atender necessidades e possibilidades. 

Almeida (2003) 

Gama de possibilidades apresentadas pela combinação de Internet e mídia digital com 

formas de sala de aula estabelecidas e requerem a co-presença física do professor e 

alunos. 

Friesen (2012) 

Integração das TDIC nas atividades da sala de aula. Valente (2014) 

Mescla entre sala de aula e ambientes virtuais. Moran (2015) 

Programa educacional formal no qual um estudante aprende, pelo menos em parte, por 

meio do ensino on-line, com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o 

lugar, o caminho e/ou o ritmo. 

Horn; Staker  

(2015) 

Modelos de aprendizagem que se complementam: presencial, na sala de aula e on-line 

que promove o ensino utilizando as tecnologias digitais 

Bacich, Tanzi Neto 

e Trevisani (2015) 

Fonte: Elaborado pela autora. Fundamentado em: Almeida (2003); Friesen (2012); Valente (2014); Moran (2015); 

Horn e Staker (2015); Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015). 
 

 Diante dos conceitos apresentados, verifica-se que não há um consenso entre os autores 

quanto à definição de blended learning. No entanto, todos apresentam em comum o fator on-

line, virtual em integração com o presencial como requisito para a existência do blended 

learning, além da presença das TDIC. 
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5 LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA RELACIONADA AO BLENDED 

LEARNING  

 

 Ao investigar o blended learning, um aspecto relevante é a legislação sobre a 

incorporação de tecnologias na educação brasileira. Desse modo, estabeleceu-se o objetivo 

dessa seção, que consiste em abordar a legislação pertinente a educação e tecnologias, focando 

o blended learning do Ensino Superior à Educação Básica, fazendo o movimento do todo para 

as partes.  

 Assim, inicialmente, são arroladas as seguintes leis que regem a educação no Brasil, 

Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 9.394/96, a LDB. Em seguida, são apresentados 

programas de implementação das tecnologias na educação brasileira, assim como os 

documentos oficiais que regem essas ações, abordando-se o Projeto Educom, o Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) e o Programa Nacional de Informática 

Educativa (PRONINFE). Finalmente, é abordada a legislação brasileira que possui relação 

direta com o blended learning no Ensino Superior e na Educação Básica, listada no quadro a 

seguir: 

 

Quadro 4- Legislação educacional brasileira sobre blended learning  

Ensino Superior Educação Básica 

Portaria nº. 2.253/2001 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

Portaria nº. 4.059/2004 Plano Nacional de Educação (PNE) 

Portaria nº. 1.134/2016 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) 

Portaria nº. 1.428/2018 Plano Estadual de Educação de Goiás (PEE/GO) 

Portaria nº. 2.217/2019 Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

5.1 Breve Histórico das TIC na Educação Brasileira  

 

 Na década de 1970, mais especificamente em 1971, discutiu-se pela primeira vez a 

utilização de computadores para o ensino de Física num seminário ocorrido na Universidade de 

São Carlos, Estado de São Paulo. Em 1973, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

iniciou-se na disciplina de Química a “aplicação da informática como tecnologia educacional 

voltada para a avaliação formativa e somativa dos alunos, além da utilização do recurso em 

simulação.” No final da década de 1970, pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) passaram a desenvolver projetos sobre a Linguagem LOGO em cooperação 
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internacional com os professores Seymour Papert e Marvin Minsky (USA). (MORAES, 1993, 

p. 18). 

  Nessa mesma década, o Governo do Brasil criou a Secretaria Especial de Informática 

(SEI), o qual tinha como funções coordenar e executar a Política Nacional de Informática.  

(MORAES, 1993). A SEI implantou, no início na década de 1980, com o suporte do MEC e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Projeto Educom 

em cinco universidades brasileiras. O objetivo do Projeto Educom era “o uso da metodologia 

Logo nas disciplinas Matemática, Ciências (Física, Química e Biologia no 2º grau) e Português” 

em escolas públicas, em outubro de 1983 foi enviada ao MEC a proposta do projeto, porém, “o 

início nas escolas ocorreu em meados de 1986.” (VALENTE, 2006, p. 1). 

 Nos anos de 1986 e 1987, foi criado o Comitê Assessor de Informática para a Educação 

de 1º e 2º graus, subordinado ao MEC, cujo objetivo era “definir rumos da política nacional de 

Informática Educacional a partir do Projeto Educom.” Nesse período foram implantados os 

Centros de Informática Educacional (CIE), que visavam atender “cerca de 100 mil usuários em 

convênio com as Secretarias Estaduais de Educação e organização de cursos de formação de 

professores do CIE.” (BETTEGA, 2010, p. 34). 

 Em 1989 foi criado o PRONINFE, cujo objetivo era o desenvolvimento da informática 

educativa no Brasil “através de projetos e atividades articulados e convergentes, apoiados em 

fundamentação pedagógica, de modo a assegurar a unidade política, técnica e científica 

imprescindível ao êxito dos esforços e investimentos envolvidos.” (MORAES, 1993, p. 2). 

 No ano de 1997, ocorreu a criação do ProInfo, através da Portaria nº. 522, de 9 de abril 

de 1997, “com a finalidade de disseminar o uso pedagógico das tecnologias de informática e 

telecomunicações nas escolas públicas de ensino fundamental e médio pertencentes às redes 

estadual e municipal.” (BRASIL, 1997, p. 1). Para Bettega (2010, p. 35, 36), o ProInfo foi bem 

sucedido na “preparação de recursos humanos, capacitando profissionais em dois níveis: como 

multiplicadores e como professores nas escolas.” Ainda nesse contexto, a autora enfatiza que o 

Programa teve sua implantação “em todos os estados do território nacional” e foram 

distribuídos 100 mil computadores para as escolas “de acordo com o número de matriculados 

em cada estado.” (BETTEGA, 2010, p. 36). 

 Em 2007, foi publicado o Decreto nº. 6.300, no qual a descrição da sigla ProInfo foi 

alterada para Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Dentre os objetivos do programa 

estão:  

 
I- promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas 

escolas de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais; 
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IV- contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a 

computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras tecnologias 

digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às escolas; 

V - contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de trabalho por 

meio do uso das tecnologias de informação e comunicação. (BRASIL, 2007, p. 1). 

 

 Ainda relacionado ao ProInfo, no ano de 2012, foi publicada a Lei nº. 12.695, que dispõe 

sobre o apoio técnico ou financeiro da União, no âmbito do Plano de Ações Articuladas (PAR). 

Uma das ações é a inclusão dos polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil na 

assistência financeira do Programa Dinheiro Direto na Escola. 

 

5.2 EaD no Ensino Superior  

 

 Em 2001, foi publicada no Brasil a primeira portaria que autorizava a inclusão de 

disciplinas à distância em cursos de graduação presenciais, a Portaria nº. 2.253/2001, a qual foi 

revogada no ano de 2004, pela Portaria nº. 4.059. Essa portaria ficou em vigência por mais de 

uma década, quando foi revogada em 2016 pela Portaria nº. 1.134. Em 2018, a Portaria nº 1.428 

revogou a anterior e vigorou até a publicação da Portaria nº. 2.117, de 06 de dezembro de 2019, 

a qual está em vigência atualmente. 

 A Portaria nº. 2.253/2001, permitia às instituições de Ensino Superior do sistema federal 

a oferta de disciplinas “em seu todo ou em parte”, utilizando o “método não presencial”, 

considerando o disposto no artigo 8111 da Lei nº. 9.394/1996. “As disciplinas a que se refere o 

caput, integrantes do currículo de cada curso superior reconhecido, não poderão exceder a vinte 

por cento do tempo previsto para integralização do respectivo currículo.” (BRASIL, 2001, p. 

1). 

 Da Portaria nº. 2.253/2001 até a Portaria nº. 2.117/2019, várias alterações ocorreram em 

seus textos, listadas a seguir. A Portaria nº. 2.253/2001 especificava que as instituições de 

ensino superior do sistema federal “credenciadas como universidades ou centros 

universitários”, estavam autorizadas a ofertar disciplinas à distância, enquanto a Portaria nº 

4.059/2004 dispunha sobre essa oferta para as instituições de ensino superior de forma geral. 

(BRASIL, 2001, p. 1). Na Portaria nº. 1.134/2016, as instituições de ensino superior deveriam 

possuir pelo menos um curso de graduação reconhecido. A Portaria nº. 1.428/2018 altera a 

 
11 Artigo 81 – “É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas 

as disposições desta lei.” (BRASIL, 1996, p. 24). 
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nomenclatura de “instituições de ensino superior” para “Instituição de Educação Superior 

(IES)”, mantida na Portaria nº. 2.117/2019. (BRASIL, 2016, 2018b, p. 1). 

 Outra alteração se refere à diferenciação dos termos utilizados para caracterizar 

métodos, modalidades ou metodologias das disciplinas ofertadas. Na Portaria nº. 2.253/2001 as 

disciplinas ofertadas deveriam utilizar o “método não presencial” (BRASIL, 2001, p. 1), 

enquanto que na Portaria nº. 4.059/2004 esse termo foi substituído por “modalidade semi-

presencial” e caracterizado como “quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de 

ensino-aprendizagem centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos 

organizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação 

remota.” (BRASIL, 2004, p. 1). Na Portaria nº. 1.134/2016 foi utilizado o termo “modalidade 

a distância” no lugar de “semi-presencial” verificado na portaria anterior. (BRASIL, 2016, p. 

1). Já na Portaria nº. 1.428/2018 são encontradas as expressões “metodologia a distância” e 

“modalidade a distância”, sendo que na Portaria nº. 2.117/2019 o termo utilizado foi 

“modalidade de Ensino a Distância – EaD.” (BRASIL, 2018b, 2019, p. 1). 

 

Quadro 5- Portarias referentes à oferta de disciplinas a distância em cursos de graduação presenciais de 2001 a 

2019 

Portaria Texto principal da Portaria Percentual previsto Utilização das TIC 

2.253/2001 

 

As instituições de ensino 

superior do sistema federal de 

ensino podem incluir em seus 

cursos superiores 

reconhecidos, a oferta de 

disciplinas que utilizem o 

“método não-presencial” 

As referidas disciplinas não 

podem exceder 20% do 

tempo previsto para 

integralização do currículo 

 

A oferta das disciplinas deverá 

incluir métodos e práticas que 

utilizem as TIC 

4.059/2004 

 

A oferta de disciplinas na 

“modalidade semi-presencial” 

pode ocorrer em outras 

instituições de ensino superior 

que não pertençam ao sistema 

federal, nos seus cursos 

superiores reconhecidos. 

A oferta das referidas 

disciplinas não deve 

ultrapassar 20% da carga 

horária total do curso 

 

Acrescenta-se ao texto da 

Portaria anterior: “bem como 

prever encontros presenciais e 

atividades de tutoria” 

1.134/2016 

 

As instituições de ensino 

superior que possuem pelo 

menos um curso de graduação 

reconhecido podem introduzir 

a “modalidade a distância” nos 

seus cursos de graduação 

presenciais regularmente 

autorizados. 

Permanece o texto da 

Portaria anterior. 

 

Acrescenta-se ao texto da 

Portaria anterior a definição do 

termo “tutoria das disciplinas” 

 

1.428/2018 

 

As Instituições de Educação 

Superior credenciadas pelo 

MEC podem ofertar disciplinas 

com “metodologia a distância” 

em cursos de graduação 

presenciais. 

O limite de 20% pode ser 

ampliado para até 40% em 

cursos de graduação 

presencial 

 

Acrescenta-se ao texto da 

Portaria anterior que os tutores 

devem ter formação 

compatível ao previsto no 

projeto pedagógico do curso 
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2.117/ 2019 

 

As Instituições de Educação 

Superior pertencentes ao 

Sistema Federal de Ensino 

podem ofertar carga horária na 

modalidade de Ensino a 

Distância em cursos de 

graduação presenciais. 

Limite de 40% da carga 

horária total do curso. 

Manteve o texto da Portaria 

anterior. 

Elaborado pela autora. Adaptado de Brasil (2001; 2004; 2016; 2018; 2019). 

 Cabe ressaltar que nos textos das portarias nº. 1.428/2018 e nº. 2.117/2019 foram 

acrescentados vários dispositivos em relação às portarias anteriores. Devido a esses fatores, 

serão pontuados a seguir trechos importantes desses documentos. 

 O Artigo 3º da Portaria nº. 1.428/2018 dispõe que o limite de vinte por cento em 

disciplinas na modalidade à distância em cursos de graduação presenciais, poderá ser ampliado 

para até 40% (quarenta por cento), desde que: 

 
I- A IES deve estar credenciada em ambas as modalidades, presencial e a distância, 

com Conceito Institucional – CI igual ou superior a 4 (quatro); 

II- A IES deve possuir um curso de graduação na modalidade a distância, com 

Conceito de Curso igual ou superior a 4 (quatro), que tenha a mesma denominação e 

grau de um dos cursos de graduação presencial reconhecidos e ofertados pela IES; 

III- os cursos de graduação presencial que poderão utilizar os limites definidos no 

caput devem ser reconhecidos, com Conceito de Curso – CC igual ou superior a 4 

(quatro). (BRASIL, 2018b, p. 2). 

 

 Na Portaria nº. 2.117/2019, os artigos 6º, 7º e 8º, estabelecem que as IES têm a 

obrigatoriedade de informar no Sistema e-MEC “a oferta de carga horária a distância para os 

cursos presenciais que venham a ser autorizados e aqueles já em funcionamento”. Nos 

processos de autorização de cursos presenciais, para haver a oferta de até 40% da carga horária 

do curso, este deverá obter conceito igual ou superior a três nos seguintes indicadores: 

“Metodologia; Atividades de tutoria; Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA; e 

Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC.” Os mesmos indicadores são obrigatórios 

na fase de “Parecer Final dos processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 

cursos presenciais”, onde ocorre a análise da manutenção da carga horária à distância até o 

limite de 40% da carga horária do curso. (BRASIL, 2019). 

 A ampliação da oferta de disciplinas à distância não foi autorizada para cursos de 

graduação presenciais de áreas das Engenharias e da Saúde. Já na Portaria nº. 2.117/2019 essa 

oferta não foi autorizada somente para os cursos de Medicina. 

 Deverão ser descritas no plano de ensino da disciplina as atividades realizadas à 

distância e a carga horária de cada uma. Também é previsto que a oferta dessas disciplinas 

“deve ser informada previamente aos estudantes matriculados no curso e divulgadas nos 
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processos seletivos, devendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, 

metodologias e formas de avaliação.” (BRASIL, 2018b, 2019, p. 2). 

 De acordo com a Portaria nº. 1.428/2018, as avaliações e atividades práticas das 

disciplinas na modalidade à distância em cursos presenciais “devem ser realizadas 

presencialmente, na sede ou em um dos campi da IES.” (BRASIL, 2018b, p. 2). A respeito das 

atividades pedagógicas presenciais, a Portaria nº. 2.117/2019 prevê que devem ser realizadas 

“exclusivamente no endereço de oferta do curso, conforme ato autorizativo.” (BRASIL, 2019, 

p. 1). 

 Conforme assevera Mattar (2017, p. 26), a autorização no Brasil para a oferta de até 

20% da carga horária de cursos presenciais promoveu “a reflexão e a prática sobre a educação 

semipresencial.” Devido à facilidade em produzir conteúdos, a maior parte das universidades 

fez a opção pela oferta de disciplinas inteiras à distância, o que, de acordo com o autor, 

“corresponde ao modelo híbrido À La Carte12.” (MATTAR, 2017, p. 76). Ainda sob esta 

perspectiva, Mattar observa que as instituições de ensino do Brasil já vislumbraram o potencial 

pedagógico desses cursos. 

 
Do ponto de vista do aluno (e pedagógico) as experiências são genuinamente híbridas. 

Levando isso em consideração, já passou da hora de a legislação brasileira reconhecer 

o espaço do semipresencial, para além da dicotomia presencial (limitada a até 20% de 

atividades a distância) e a distância (com mais de 20% de atividades a distância). 

(MATTAR, 2017, p. 26). 

 

 

 É importante ressaltar que, para Mattar (2017, p. 27), existe uma tendência de surgirem 

outros formatos de “polos presenciais de apoio para atividades em EaD no Brasil, os superpolos 

ou megapolos”, os quais “tendem a desestruturar ainda mais as fronteiras entre cursos 

presenciais e a distância.” O autor afirma que a educação está caminhando para o “tudo-híbrido” 

e no contexto específico do semipresencial “o blended learning não seria exatamente uma 

metodologia ativa, mas uma modalidade de ensino (assim como a educação presencial e a 

distância.” (MATTAR, 2017, p. 27). 

 

 

 

 

 

  

 
12 “No modelo À La Carte, os alunos cursam algumas disciplinas presenciais e uma, por exemplo, online.” 

(MATTAR, 2017, p. 26). 
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5.3 EaD na Educação Básica  

 

 A Lei nº. 9.394/96, no Artigo 80, dispõe que “o poder público incentivará 

desenvolvimento dos programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de 

ensino, e de educação continuada”, o Parágrafo 1º prevê que a educação à distância “organizada 

com abertura e regime especiais será oferecida por instituições especificamente credenciadas 

pela União.” (BRASIL, 1996, p. 23).  

Ainda observando a LDB, na Seção III, que trata do Ensino Fundamental, o Artigo 32 

prevê, em seu 4º parágrafo, que “o Ensino Fundamental será presencial, sendo o ensino a 

distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.” 

(BRASIL, 1996, p. 14).  

O PNE estabelece na Estratégia 7.12 o incentivo ao desenvolvimento de tecnologias 

educacionais voltadas para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio e “incentivar 

práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, 

assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares 

livres e recursos educacionais abertos.” (BRASIL, 2014, p. 8). Ainda a respeito do PNE, a 

Estratégia 7.15 determina que, até o quinto ano de sua vigência, ou seja, 2018, seja 

universalizado o acesso em banda larga à rede mundial de computadores e triplicar até 2024 “a 

relação computador/aluno nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a 

utilização pedagógica das tecnologias da informação e comunicação.” (BRASIL, 2014, p. 8). 

A Resolução nº. 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, em seu artigo 17, Parágrafo 5º, dispõe que na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) “é possível oferecer até 80% (oitenta por cento) de sua 

carga horária a distância, tanto na formação geral básica quanto nos itinerários formativos do 

currículo, desde que haja suporte tecnológico – digital ou não – e pedagógico apropriado.” Em 

relação ao ensino médio regular, o Parágrafo 13º do referido documento prevê que as atividades 

executadas pelos estudantes, “consideradas parte da carga horária do ensino médio, podem ser 

realizadas na forma presencial – mediada ou não por tecnologia – ou a distância.” As atividades 

à distância podem ser ofertadas até o limite de 20% (vinte por cento) da carga horária total, 

podendo ser ampliada para 30% no Ensino Médio noturno. Essa ampliação ficará a critério dos 

sistemas de ensino. (BRASIL, 2018c, p. 10-11).  

O Plano Estadual de Educação (PEE) de Goiás prevê na Estratégia 2.16 que a 

“apropriação” das novas tecnologias de informação e comunicação devem ser oportunizadas 

nas escolas, “garantindo aos estudantes a circulação por diferentes mídias e a familiarização 
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com a cultura digital dominante no mundo atual”; a Estratégia 4.6 determina a implementação 

de “tecnologias educacionais para a Educação Básica, promovendo práticas pedagógicas 

inovadoras.” (GOIÁS, 2015, p. 11-13). 

Em Goiás, a Lei nº. 16.993, de 10 de maio de 2010, proíbe o uso de telefone celular na 

sala de aula das escolas da rede pública estadual. Sendo assim, até o momento, os professores 

e alunos das escolas estaduais de Goiás não podem fazer uso do celular em sala de aula, nem 

para fins pedagógicos. 

Por sua vez, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) (2014, p. 32) faz recomendações que políticas referentes à aprendizagem móvel sejam 

criadas ou atualizadas, pois “as raras políticas que fazem referência a aparelhos móveis tendem 

a tratá-los tangencialmente ou proibir sua utilização nas escolas.” Nesse contexto, também há 

a recomendação pela Unesco (2014, p. 32) que “diretrizes de políticas recentes referentes à 

aprendizagem móvel devem ser inseridas nas políticas de TIC na educação que muitos governos 

já colocam em prática.” É importante citar algumas políticas recomendadas: 

 
Examinar os potenciais e os desafios educacionais específicos oferecidos pelas 

tecnologias móveis e, quando apropriado, incorporá-los nas políticas amplas de TIC 

na educação. 

Evitar proibições plenas do uso de aparelhos móveis. Essas proibições são 

instrumentos grosseiros que geralmente obstruem as oportunidades educacionais e 

inibem a inovação do ensino e da aprendizagem. (UNESCO, 2014, p. 32). 

 

Para a Unesco (2014, p. 14), os aparelhos móveis na maioria das vezes pertencem aos 

usuários, “que podem personalizá-los e levá-los consigo durante todo o dia, eles possibilitam a 

personalização e o compartilhamento com terceiros, de uma forma que as tecnologias fixas não 

são capazes.” Nessa perspectiva, aplicativos em aparelhos celulares podem ser direcionados, 

por exemplo, para selecionar atividades de leitura com maior ou menor grau de dificuldade, de 

acordo com o conhecimento prévio do estudante sobre determinado assunto. (UNESCO, 2014). 

 

5.3.1 Tecnologias na Base Nacional Comum Curricular 

 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta dez Competências Gerais da 

Educação Básica, dentre elas, a de número cinco, que consiste em “compreender, utilizar e criar 

tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e 

ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, 
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produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo na vida pessoal e 

coletiva.” (BRASIL, 2017, p. 11). 

 Língua Portuguesa é um componente da BNCC que se relaciona com orientações 

curriculares e documentos elaborados nas últimas décadas, “buscando atualizá-lo em relação às 

pesquisas recentes da área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas neste século, 

devidas em grande parte ao desenvolvimento das TDIC.” (BRASIL, 2017, p. 67).  

 As práticas atuais de linguagem englobam textos multimidiáticos e novas maneiras de 

configuração, produção, replicação ou interação. Dessa forma, as ferramentas atuais com 

funcionalidades de edição de textos, áudios, fotos e vídeos possibilitam a qualquer pessoa 

produzir e disponibilizar conteúdos em ambientes da Web. (BRASIL, 2017). 

 
Não só é possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também 

produzir e publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias 

colaborativas, revistas e livros digitais etc. Depois de ler um livro de literatura ou 

assistir a um filme, pode-se postar comentários em redes sociais específicas, seguir 

diretores, autores, escritores, acompanhar de perto seu trabalho; podemos produzir 

playlists, vlogs, vídeos-minuto, nos tornar um booktuber, dentre ouras muitas 

possibilidades. Em tese, a Web é democrática: todos podem acessá-la e alimentá-la 

continuamente. (BRASIL, 2017, p. 68). 

 

 

 A cultura digital inserida no currículo propicia a participação “mais efetiva e crítica nas 

práticas contemporâneas de linguagem por parte dos estudantes” e contribui para o que alguns 

autores conceituam como designer, ou seja, “alguém que toma algo que já existe (inclusive 

textos escritos), mescla, transforma, redistribui, produzindo novos sentidos, processo que 

alguns autores associam à criatividade.” (BRASIL, 2017, p. 70). Sendo assim, a BNCC busca 

abranger “a cultura digital, diferentes linguagens e diferentes letramentos, desde aqueles 

basicamente lineares, com baixo nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a 

hipermídia.”  (BRASIL, 2017, p. 70). 

 Dentre as competências específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental 

da BNCC, a de número dez consiste em “mobilizar práticas da cultura digital, diferentes 

linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos, aprender 

e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais.” (BRASIL, 2017, p. 87).  

 No que se refere às Habilidades de Língua Portuguesa, é interessante destacar do 9º Ano 

a habilidade identificada pelos caracteres “EF09LP01”, que compreende o seguinte: “analisar 

o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias para 

reconhecê-las, a partir da verificação do veículo, fonte, data e local da publicação, autoria, URL, 
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da consulta a sites que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e denunciam boatos etc.” 

(BRASIL, 2017, p. 177). 

 Em relação às competências específicas de Arte para o Ensino Fundamental, é 

importante destacar a de número dois: “compreender as relações entre as linguagens da Arte e 

suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação”, e a de número cinco: “mobilizar recursos tecnológicos como 

formas de registro, pesquisa e criação artística.” (BRASIL, 2017, p. 198). Dentre as habilidades, 

cabe ressaltar a “EF69AR35”, que consiste em “identificar e manipular diferentes tecnologias 

e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios 

artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.” (BRASIL, 2017, p. 211). 

 A competência específica de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental de número 

cinco prevê a utilização de “novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 

para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de 

letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável.” (BRASIL, 2017, p. 246). A 

habilidade “EF09LI08” compreende “explorar ambientes virtuais de informação e socialização, 

analisando a qualidade e a validade das informações veiculadas.” (BRASIL, 2017, p. 261). 

 Na área da Matemática do Ensino Fundamental, a competência específica de número 

cinco dispõe o seguinte: “utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias 

digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de 

conhecimento, validando estratégias e resultados.” (BRASIL, 2017, p. 267). Dentre as 

habilidades que abordam as TDIC, pode-se destacar a “EF05MA17”, que consiste em 

“reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-

los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais”, a “EF07MA21”, que compreende 

o reconhecimento e a construção de “figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e 

reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica”, e a 

“EF08MA04”, que trata da resolução e elaboração de problemas, “envolvendo cálculo de 

porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais.” (BRASIL, 2017, p. 297-313). 

 Em Ciências da Natureza, as competências específicas para o Ensino Fundamental que 

englobam as TDIC são: a três, que contempla a análise, compreensão e explicação de 

“características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico 

(incluindo o digital)”; e a de número seis, que compreende a utilização das diversas linguagens 

e das TDIC “para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e 

resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.” 

(BRASIL, 2017, p. 324). Em relação às habilidades, destaca-se a “EF07CI11”, da disciplina de 
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Ciências, que propõe fazer uma análise histórica do “uso da tecnologia, incluindo a digital, nas 

diferentes dimensões da vida humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de 

vida.” (BRASIL, 2017, p. 347). 

 Na área de Ciências Humanas, a competência específica para o Ensino Fundamental de 

número sete prevê a utilização de diferentes linguagens, gêneros textuais e TDIC “no 

desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, 

duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.” (BRASIL, 2017, p. 357).  

 Em Geografia, a habilidade “EF07GE08” propõe “estabelecer relações entre os 

processos de industrialização e inovação tecnológica com as transformações socioeconômicas 

do território brasileiro.” (BRASIL, 2007, p. 387). 

 Na disciplina de História, a competência específica para o Ensino Fundamental de 

número sete contempla a produção, avaliação e utilização das “tecnologias digitais e 

informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável, compreendendo seus 

significados para os diferentes grupos ou estratos sociais.” (BRASIL, 2007, p. 402). Ainda, a 

habilidade “EF09HI33” sugere a análise das “transformações nas relações políticas locais e 

globais geradas pelo desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e comunicação.” 

(BRASIL, 2007, p. 433). 

 A BNCC da etapa do Ensino Médio foi homologada em 14 de dezembro de 2018. O 

texto desse documento ressalta que o Ensino Médio na educação brasileira é um “gargalo no 

direito à educação” devido ao desempenho “insuficiente” dos estudantes no Ensino 

Fundamental, principalmente nos anos finais. Nesse contexto, o Ensino Médio nos dias atuais 

tem grandes desafios, como “universalizar o atendimento, além de garantir a permanência e a 

aprendizagem dos estudantes, respondendo às suas aspirações presentes e futuras.” (BRASIL, 

2018a, p. 461). 

 Cumpre destacar o seguinte: a BNCC enfatiza que as escolas precisam deixar explícito 

seu “compromisso com os fundamentos científico-tecnológicos da produção dos saberes”, 

propiciando através da “articulação entre as diferentes áreas do conhecimento a apropriação das 

linguagens das tecnologias digitais e a fluência em sua utilização.” (BRASIL, 2018a, p. 466). 

 Na área de Linguagens e suas Tecnologias evidencia-se que “muito por efeito das novas 

tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDIC), os textos e discursos atuais 

organizam-se de maneira híbrida, incorporando diferente sistemas de signos em sua 

constituição.” (BRASIL, 2018a, p. 478). 

 Nessa perspectiva, de acordo com as orientações contidas na BNCC, é necessário que 

sejam priorizadas propostas de atividades que propiciem aos alunos acessar conhecimentos e 
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práticas referentes ao mundo digital, pois “impactam seu dia a dia nos vários campos de atuação 

social.” (BRASIL, 2018a, p. 478). Realizar essas atividades na escola “não só possibilita maior 

apropriação técnica e crítica desses recursos, como também é determinante para uma atividade 

significativa e autônoma pelos estudantes.” (BRASIL, 2018a, p. 478). 

 
Merece destaque o fato de que, ao alterar o fluxo de comunicação de um para muitos 

– como na TV, rádio e mídia impressa – para de muitos para muitos, as possibilidades 

advindas das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) permitem que 

todos sejam produtores em potencial, imbricando mais ainda as práticas de leitura e 

produção (e de consumo e circulação/recepção). Não só é possível para qualquer um 

redistribuir ou comentar notícias, artigos de opinião, postagens em vlogs e outros 

textos, mas também escrever ou performar e publicar textos e enunciados variados o 

que potencializa a participação.  

Não se trata de substituição ou de simples convivência de mídias, mas de levar em 

conta como a coexistência e a convergência das mídias transforma as próprias mídias 

e seus usos e potencializa novas possibilidades de construção de sentidos. (BRASIL, 

2018a, p. 478-479). 

 

 A Competência Específica de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino Médio de 

número sete refere-se às “práticas de linguagem em ambiente digital, que têm modificado as 

práticas de linguagem em diferentes campos de atuação social.” (BRASIL, 2018a, p. 489). 

Neste contexto, é preciso que os estudantes tenham “uma visão crítica, ética e estética, e não 

somente técnica das TDIC e de seus usos, para selecionar, filtrar, compreender e produzir 

criticamente sentidos em quaisquer campos da vida social.” (BRASIL, 2018a, p. 489).  

 No Ensino Médio ganham mais evidência “a cultura digital, os processos colaborativos, 

as interações e atividades que têm lugar nas mídias e redes sociais, os processos de circulação 

de informações e a hibridização dos papéis nesse contexto.” (BRASIL, 2018a, p. 490). 

 
Se, por um lado, trata-se de enfrentar e buscar minimizar os riscos que os usos atuais 

de rede trazem, por outro, trata-se também de explorar suas potencialidades em termos 

do acesso à informação, a possibilidades variadas de disponibilização de conteúdos 

sem e com intermediação, à diversidade de formas de interação e ao incremento da 

possibilidade de participação e vivência de processos colaborativos. Todos esses 

fatores requerem aprendizagens e desenvolvimento de habilidades que precisam ser 

contempladas pelos currículos. (BRASIL, 2018a, p. 490). 

 

 Na BNCC do Ensino Médio não há uma designação de anos, ao se apresentar as 

habilidades, devido a maior flexibilidade curricular nesta etapa de ensino e pela suposta 

autonomia atingida pelos estudantes. Nessa proposta não se tem uma determinação de 

sequências, sendo que as redes de ensino e escolas podem organizá-las localmente. (BRASIL, 

2018a). 

 Dentre as competências específicas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para o 

Ensino Médio, a terceira propõe a análise de situações-problema e a avaliação das aplicações 
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do conhecimento tecnológico e científico, empregando conhecimentos específicos das Ciências 

da Natureza, para sugerir soluções que “considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e 

comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio 

de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).” (BRASIL, 

2018a, p. 539). 

 Na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas a proposta da BNCC é que no Ensino 

Médio continue o “diálogo com as novas tecnologias, iniciado no Ensino Fundamental. Afinal, 

essa é uma das marcas mais características de nosso tempo, que atinge distintos grupos sociais, 

mas é especialmente intensa entre os jovens estudantes.”  (BRASIL, 2018a, p. 549). 

As tecnologias digitais apresentam apelos consumistas e simbólicos capazes de alterar 

suas formas de leitura de mundo, práticas de convívio, comunicação, participação 

política e produção de conhecimento, interferindo efetivamente no conjunto das 

relações sociais. Diante desse cenário, é necessário oportunizar o uso e a análise crítica 

das novas tecnologias, explorando suas potencialidades e evidenciando seus limites 

na configuração do mundo atual. (BRASIL, 2018a, p. 549). 

 

Quadro 6- Destaques da BNCC em relação às tecnologias digitais 

Objeto/área do 

conhecimento 

Destaque 

Língua Portuguesa- Ensino 

Fundamental 

Competência: mobilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais 

para expandir as formas de produzir sentidos, aprender e refletir sobre o mundo 

e realizar diferentes projetos autorais. 

Língua Inglesa- Ensino 

Fundamental 

Competência: utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de 

interação, para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir 

sentidos em práticas de letramento na língua inglesa. 

Matemática do Ensino 

Fundamental 

Habilidade: utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias 

digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de 

outras áreas de conhecimento. 

História- Ensino 

Fundamental 

Competência: produção, avaliação e utilização das “tecnologias digitais e 

informação e comunicação de modo crítico, ético e responsável. 

Linguagens e suas 

Tecnologias- Ensino Médio 

Competência sugere que as práticas de linguagem em ambiente digital têm 

modificado a linguagem em diferentes campos de atuação social. 

Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas- Ensino 

Médio 

Propõe que no Ensino Médio continue o “diálogo com as novas tecnologias, 

iniciado no Ensino Fundamental.” 

Fonte: Elaborado pela autora. Brasil (2017); Brasil (2018a).  

 

 Dentre as tecnologias digitais, é importante destacar as móveis. Conforme afirma a 

Unesco (2014, p. 8), “as tecnologias móveis podem ampliar e enriquecer oportunidades 

educacionais para estudantes em diversos ambientes.” Existe muitas evidências que apontam a 

utilização de aparelhos móveis, em especial os telefones celulares, “por alunos e educadores 

em todo o mundo para acessar informações, racionalizar e simplificar a administração, além de 

facilitar a aprendizagem de maneiras novas e inovadoras.” (UNESCO, 2014, p. 8).  
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5.4 Formação de professores do Ensino Superior e da Educação Básica 

 

De acordo com a Lei nº. 9.394/96, nos 2º e 3º parágrafos do Artigo 62, quanto à 

formação de professores, está previsto que as tecnologias de educação a distância poderão ser 

utilizadas e na formação inicial de professores o ensino presencial tem preferência, mas podem 

ser subsidiados por essas tecnologias. (BRASIL, 1996). 

O PNE, por sua vez, estabelece na Estratégia 5.6 que a formação inicial e continuada de 

professores para a alfabetização de crianças deve ser promovida e incentivada “com o 

conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, 

estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação 

continuada de professores para a alfabetização.” (BRASIL, 2014, p. 6). 

Em relação aos cursos de licenciatura, a Estratégia 15.6 do PNE estipula a promoção de 

reforma curricular, “incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em 

articulação com a base nacional comum dos currículos da educação básica.” (BRASIL, 2014, 

p. 13). 

O PEE de Goiás, na Estratégia 13.8, dispõe sobre o estabelecimento em cinco anos de 

sua vigência, ou seja, a partir de 2020, de um sistema de Educação a Distância (EaD), para 

implementar “recursos já existentes no Estado, utilizando-os para possibilitar o acesso a novas 

tecnologias de informação e comunicação e potencializar o atendimento nos cursos de 

graduação, em especial de formação de professores.” (GOIÁS, 2015, p. 36). Ainda sobre o 

PEE/GO, a Estratégia 16.7 prevê a promoção da “reforma curricular dos cursos de licenciatura 

e o estímulo à renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do aluno, 

incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação.” (GOIÁS, 2015, p. 40). 

As tecnologias móveis também podem ser aliadas na formação de professores. De 

acordo com a Unesco (2014, p. 34), as tecnologias móveis podem ser utilizadas como subsídio 

ao desenvolvimento de professores, pois “com a capacidade de acessar conteúdos por via 

remota, os candidatos a professores podem dedicar mais tempo à prática pedagógica em 

ambientes reais.” Outro ponto que deve ser destacado é o seguinte: “assim como os aparelhos 

móveis podem ajustar os materiais de aprendizagem aos estudantes, eles podem assegurar que 

professores estudem conceitos relevantes para determinadas disciplinas, escolas e populações 

de estudantes.” (UNESCO, 2014, p. 34). A esse respeito, são recomendadas as seguintes 

políticas: 

Estimular os institutos de formação de professores a incorporar a aprendizagem móvel 

em seus programas e currículos. 
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Assegurar que, onde for possível, os currículos, os recursos educacionais e planos de 

aula estejam disponíveis para os professores por meio de aparelhos móveis. Embora 

muitos projetos de aprendizagem móvel disponibilizem recursos aos estudantes, 

poucos os direcionam especificamente para os professores. 

Explorar a viabilidade de se oferecer desenvolvimento profissional e formação de 

professores via tecnologias móveis. Essa abordagem pode complementar, mas não 

deve substituir, a formação presencial normalmente necessária para modificar as 

crenças dos professores e melhorar sua prática. (UNESCO, 2014, p. 34). 

 

Para potencializar os benefícios das tecnologias móveis, é preciso que os professores 

recebam formação sobre sua incorporação na prática pedagógica, “em muitos casos, o 

investimento governamental na formação de professores é mais importante que o investimento 

na própria tecnologia.” (UNESCO, 2014, p. 34). 

Nesta perspectiva, Sousa (2018, p. 345) ressalta a necessidade dos cursos de 

licenciaturas garantirem aos futuros professores competências como “a reflexão sobre a prática, 

o trabalho coletivo sobre o colaborativo, a autonomia na resolução de problemas e a efetiva 

integração das tecnologias na prática profissional.”   

 

 

5.5 Legislação relacionada ao blended learning nos estudos selecionados 

 

 Na dissertação de Silva (2016a, p. 113), foram observadas as Portarias nº. 2.253/2001 e 

nº. 4.059/2004, pois o foco de sua pesquisa foi “as regulamentações que autorizam as práticas 

de ensino híbridas nos cursos de graduação presenciais das universidades federais e que indicam 

a oferta da semipresencialidade.”  

 Ainda considerando a Portaria nº. 4.059/2004, Silva (2016a, p. 113) entende que esse 

documento representa a “normatização vigente que autoriza a introdução de atividades híbridas 

nas IES.” Os dados coletados em sua pesquisa, revelam que, em 2016, 14,3% das universidades 

federais ofertavam o “ensino semipresencial em seus cursos de graduação presenciais.” Em 

relação à regulamentação da oferta do “ensino híbrido”, 14,3% possuíam “regulamento para a 

semipresencialidade”, nesse sentido, Silva (2016a, p. 114) assevera que “essas regulamentações 

sintetizam um movimento institucional que procura viabilizar o hibridismo.” 

 Machado (2018, p. 49) destaca que, “do ponto de vista da legislação, o semipresencial 

não é considerado como modalidade, mas como um ensino combinado que agrega 

características das modalidades a distância e presencial.” A pesquisadora ressalta que o termo 

semipresencial surgiu na Portaria nº. 4.059/2004, sendo que na Portaria nº. 1.134/2016, essa 

nomenclatura foi excluída. Machado (2018, p. 50) considera o ensino semipresencial como 
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“uma derivação da educação a distância, mesclando tempos presenciais e tempos a distância.” 

Nesse aspecto, a pesquisadora afirma que “não há nos dispositivos legais um conceito e nem 

um padrão definido para a separação dos tempos presenciais e a distância, deixando assim a 

livre interpretação.” (MACHADO, 2018, p. 50). 

 Um dos objetivos específicos do estudo de Machado (2018, p. 195) consiste em 

“compreender como está acontecendo a implementação da Portaria nº. 1.134/2016 nos cursos 

pesquisados” em duas instituições: pública e privada.  A pesquisadora afirma que “os cursos 

analisados atendem às exigências legais para a realização dos cursos presenciais com até 20% 

a distância”, porém, cada IES possui uma organização diferente em relação à infraestrutura, 

materiais e didática. (MACHADO, 2018, p. 197). Contudo, os estudantes expressaram “o 

desejo de uma educação verdadeiramente híbrida, que conecte as modalidades EaD e 

presencial, que permita ao estudante ter mais autonomia e protagonismo e que tenha o docente 

como mediador.” (MACHADO, 2018, p. 197). 

 Do ponto de vista de Silva (2016b, p. 14), os 20% não presenciais podem proporcionar 

flexibilidade e “estimular a inovação nos cursos de graduação, uma vez que a inclusão das 

tecnologias digitais implica em desenvolver práticas novas como a aprendizagem colaborativa 

e o uso de múltiplas linguagens.” 

 

5.6 Análise da legislação educacional brasileira relacionada ao blended learning 

 

5.6.1 Informática na educação brasileira 

 

 Na década de 1970, começou-se a discutir no Brasil sobre o uso de computadores para 

o ensino. Ao final dessa mesma década, foi criada pelo Governo Federal a Secretaria Especial 

de Informática, com a função de executar a Política Nacional de Informática. No ano de 1980, 

foi implantado o Projeto Educom em cinco universidades brasileiras, o qual veio a se expandir 

posteriormente para as escolas de 1º e 2º graus.  

 A etapa seguinte foi a definição da política nacional de Informática Educacional e, ao 

final da década de 1980, foi criado o PRONINFE, com o objetivo de desenvolver a informática 

na educação brasileira. Em 1997, ocorreu a criação do ProInfo, cujo objetivo era “disseminar o 

uso pedagógico das tecnologias de informática e telecomunicações nas escolas públicas de 

ensino fundamental e médio pertencentes às redes estadual e municipal.” (BRASIL, 1997, p. 

1). O ProInfo foi implantado em todos os estados brasileiros e foram distribuídos cem mil 

computadores para as escolas. (BETTEGA, 2010). Esse breve histórico visa demonstrar que 
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existem ações com o objetivo de utilizar as tecnologias na educação no Brasil há mais de 

quarenta anos. 

 

5.6.2 Oferta de disciplinas na modalidade a distância no Ensino Superior 

 

 Em relação ao Ensino Superior, no ano de 2001, foi publicada a primeira portaria 

(Portaria nº. 2.253/2001) referente à oferta de disciplinas que utilizem o método “não-

presencial” em cursos de graduação presenciais, estabelecendo o limite de 20% do tempo 

previsto para integralização do currículo e a inclusão de métodos e práticas que utilizem as 

TDIC. (BRASIL, 2001, p.1). A Portaria seguinte nº. 4.059/2004 apresentou dois diferenciais 

em relação à oferta de disciplinas nas instituições de Ensino Superior, o primeiro foi o termo 

“modalidade semi-presencial”, caracterizado como “quaisquer atividades didáticas, módulos 

ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na auto-aprendizagem e com a mediação de 

recursos didáticos que utilizam tecnologias de comunicação remota”; o segundo foi que o limite 

de oferta das disciplinas não ultrapassasse 20% da “carga horária total do curso.” (BRASIL, 

2004, p. 1). Já na Portaria que veio após 12 anos, de nº. 1.134/2016, o texto permaneceu 

praticamente o mesmo, houve a substituição de “modalidade semi-presencial” para 

“modalidade a distância”. (BRASIL, 2016, p. 1). 

 No ano de 2018, a Portaria nº. 1.134/2016 foi revogada pela 1.428/2018, a qual alterou 

o termo “modalidade a distância” por “metodologia a distância” e ampliou o percentual previsto 

para a oferta de disciplinas de 20% para 40% em cursos de graduação presenciais. (BRASIL, 

2018b, p. 1). No ano seguinte essa última Portaria também foi revogada pela 2.117/2019, a qual 

está em vigência atualmente e substituiu o termo “metodologia a distância” por “modalidade 

de Ensino a Distância”, permanecendo 40% da carga horária total do curso o limite previsto 

para a oferta nas graduações presenciais. (BRASIL, 2019, p. 1). 

 Nas portarias citadas não foi encontrado o termo blended learning propriamente dito, 

porém existe indícios que apontam para essa modalidade de ensino. Retomando Mattar (2017, 

p. 25), que considera blended learning como sinônimo de “educação semipresencial” e assevera 

que essa modalidade de ensino ocupa um espaço entre a educação presencial e a distância, tem-

se indicativos nos textos da legislação de caracterização do blended learning. 

 Cumpre destacar a ampliação do percentual previsto para a oferta de disciplinas à 

distância, que na primeira Portaria nº 2.253/2001 foi de 20%, para 40% da carga horária total 

do curso na modalidade de Ensino a Distância, conforme a Portaria nº 2.117/2019. Evidencia-
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se, portanto, a mistura ou mescla em proporções quase iguais das modalidades presencial e a 

distância, a qual é uma característica importante do blended learning. 

 

5.5.3 Tecnologias na legislação da Educação Básica 

 

 O Artigo 80 da LDB estabelece o incentivo do poder público ao desenvolvimento de 

programas de ensino à distância em todas as modalidades de ensino. O PNE que está em 

vigência (2014-2024) prevê na Estratégia 7.12 o desenvolvimento de tecnologias educacionais, 

como softwares livres, para a sua utilização desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. A 

Estratégia 7.15 determina a universalização do acesso à banda larga até 2018 e que seja 

triplicada até 2024 a “relação computador/aluno nas escolas da rede pública de educação básica, 

promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e comunicação.” (BRASIL, 

2014, p. 8). 

 Na BNCC a Competência Geral da Educação Básica de número cinco recomenda a 

utilização das TDIC “de forma crítica e significativa para se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo.” 

(BRASIL, 2017, p. 11). Nas áreas do conhecimento Linguagens, Matemática, Ciências da 

Natureza e Ciências Humanas, tanto no Ensino Fundamental como no Médio, verificam-se 

orientações voltadas para a utilização de ferramentas digitais, das TDIC e práticas da cultura 

digital. 

 É importante destacar que o texto da etapa da BNCC referente ao Ensino Médio assevera 

que, devido ao “desenvolvimento insuficiente” dos estudantes no Ensino Fundamental, o 

Ensino Médio apresenta grandes desafios, como “universalizar o atendimento.” (BRASIL, 

2018a, p. 461). Outro ponto que chama a atenção na BNCC é a recomendação que as escolas 

propiciem por meio da “articulação entre as diferentes áreas do conhecimento a apropriação das 

linguagens das tecnologias digitais e a fluência em sua utilização.” (BRASIL, 2018a, p. 466).  

 O DCNEM permite que até 20% da carga horária total do Ensino Médio pode ser 

ofertada em atividades à distância no diurno, com a possibilidade de ampliação para 30% no 

noturno. (BRASIL, 2018c). É importante notar que em 2018, conforme a Portaria nº. 

1.428/2018, houve a ampliação para 40% da oferta de disciplinas com metodologia à distância 

em cursos de graduação presenciais. Nesse mesmo ano foi publicada a Resolução nº. 3 do 

DCNEM, que abre a possibilidade de ofertar atividades à distância até o limite de 20% (diurno) 

a 30% (noturno) da carga horária do Ensino Médio. Isso pode ser um indicativo de viabilizar a 

integração do ensino na modalidade à distância ao presencial, o que pode resultar na ampliação 
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da universalização do atendimento recomendada na BNCC. Existe uma certa articulação na 

legislação, fazendo um “movimento” do Ensino Superior para a Educação Básica, pois cabe 

lembrar que no Brasil a primeira portaria que regulamentou a inclusão de disciplinas à distância 

em graduações presenciais foi publicada em 2001. (BRASIL, 2001, p. 1). 

 Um ponto a ser observado é que o ensino à distância na Educação Básica já era previsto 

na LDB, publicada em 1996. O PNE atual apresenta estratégias voltadas para a utilização 

pedagógica das TDIC nas escolas da rede pública básica. Cumpre ressaltar que a determinação 

de universalizar o acesso à banda larga até 2018 não foi cumprida. No cenário em que se 

encontra o planeta, com a suspensão das aulas presenciais em todas as redes de ensino devido 

a pandemia da Covid-19, evidencia-se a relevância do acesso universal a banda larga e como a 

não-implementação dessa ação pode ter impactado negativamente o aprendizado dos alunos, 

pois, no momento, a única opção disponível para muitos estudantes é acompanhar as aulas por 

meio remoto. 

  

5.6.4 Tecnologias na educação em tempos de pandemia 

 

 Em virtude do cenário global que se apresenta em virtude da pandemia da Covid-19 no 

ano de 2020 a educação sofreu mudanças que foram regulamentadas pela legislação. Serão 

citados a seguir, num breve histórico, os principais documentos que foram publicados a partir 

da declaração de surto da Covid-19 como Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional, em 30 de janeiro de 2020. 

 Convém ressaltar que os documentos arrolados serão apresentados em ordem 

cronológica, sendo que um foi publicado no âmbito global e os demais nas esferas nacional 

(Brasil) e estadual (Goiás), pois é o estado onde a pesquisadora atua.  

 

Quadro 7- Breve histórico da legislação publicada em função da pandemia da COVID-19 

Data de 

publicação 

Documento Órgão  Conteúdo 

03/02/2020 Portaria nº 

188/GM/MS 

Ministério da 

Saúde 

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional, em razão da infecção humana pelo novo 

Coronavírus (Covid-19). 

06/02/2020 Lei nº 13.979 Presidência da 

República 

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus responsável 

pelo surto de 2019. 

11/03/2020 Declaração Organização 

Mundial da 

Saúde 

Declara a disseminação comunitária da Covid-19 – 

Pandemia. 
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13/03/2020 Decreto nº 9.633 Governo do 

Estado de Goiás 

Decreta situação de emergência na Saúde Pública do 

Estado de Goiás em razão da disseminação do novo 

Coronavírus. 

17/03/2020 Portaria nº 343 Ministério da 

Educação 

Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por 

aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de 

pandemia da Covid-19. 

17/03/2020 Resolução 

02/2020 

Conselho 

Estadual de 

Educação de 

Goiás 

Dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais 

no sistema educativo do Estado de Goiás, como medida 

preventiva à disseminação do Covid-19. 

18/03/2020 Nota de 

Esclarecimento 

Conselho 

Nacional de 

Educação 

Elucida aos sistemas e às redes de ensino, de todos os 

níveis, etapas e modalidades, considerando a 

necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas 

por conta de ações preventivas à propagação da Covid-

19. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. Documentos localizados na internet, em 15 abr. 2020. 

 

 É importante destacar que a Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação 

de 18/03/2020 recomenda que as instituições de Educação Superior considerem a “utilização 

da modalidade EaD como alternativa à organização pedagógica e curricular de seus cursos de 

graduação presenciais”, observando-se as normas estabelecidas na Portaria MEC nº. 2.117, de 

6 de dezembro de 2019 (BRASIL, 2020, p. 1). Convém lembrar que essa Portaria amplia pra 

40% a carga horária total do curso presencial na modalidade de Ensino a Distância.  

 Um aspecto que chama a atenção é a recomendação do Conselho Nacional de Educação 

para as instituições de Educação Superior utilizarem a modalidade EaD, citando a Portaria nº. 

2.117/2019. Emerge a partir do exposto a seguinte indagação: se não fosse o contexto 

emergencial de pandemia, quando haveria tal recomendação? Pois, desde 2001, vem sendo 

publicadas portarias que regulamentam a integração da modalidade EaD à presencial e há 

indícios, a partir das pesquisas selecionadas para esse estudo, que tal legislação existe, porém 

muitas instituições não utilizaram seus dispositivos.  

 As mudanças ocorridas na legislação educacional brasileira no cenário emergencial 

evidenciaram o não-presencial, sendo que as TDIC passaram de coadjuvantes para um papel de 

destaque na educação. Temos aí um indicativo de hibridização do ensino, pois a articulação 

entre o presencial e a EaD se tornou mais expressiva. 
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6 ESTUDOS SOBRE O BLENDED LEARNING NO ENSINO SUPERIOR E NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

  

6.1 Produção Científica  

 

 Essa categoria de análise converge com o objetivo específico que consiste em analisar 

tendências nas pesquisas nacionais produzidas nos último cinco anos sobre blended learning.  

 Para Martins (2018, p. 116), a “perspectiva híbrida” na gamificação propicia a 

“apropriação de espaços presenciais e online para o desenvolvimento da aprendizagem.” O 

pesquisador entende que a “mescla, mistura e imbricamento de momentos presenciais e online, 

que permite apropriação das TDIC, favorece a aprendizagem significativa13.” Após a análise 

dos dados, Martins (2018, p. 117) concluiu que o envolvimento dos estudantes aliado ao 

planejamento prévio das atividades, resultaram em “experiências significativas de 

aprendizagem no contexto gamificado, híbrido e multimodal.” Nesse contexto, Kenski (2012a, 

p. 45), afirma que “a imagem, o som e o movimento oferecem informações mais realistas do 

que está sendo ensinado.”  

 A percepção dos estudantes quanto à “perspectiva híbrida, multimodal e gamificada, 

promove a criação de uma nova cultura escolar”, na qual o professor atua como mediador, 

utilizando diversas estratégias para promover a aprendizagem, enquanto os estudantes atuam 

como “cocriadores dessa nova realidade.” (MARTINS, 2018, p. 118). Para Kenski (2012a, p. 

45), recursos como computador e televisão, quando “bem utilizados, provocam a alteração dos 

comportamentos de alunos e professores, levando-os ao melhor conhecimento e maior 

aprofundamento do conteúdo estudado.”  

 
Os dados demonstram que os estudantes perceberam a disciplina como algo inovador, 

que proporcionou uma experiência diferente das situações convencionais de ensino e 

aprendizagem, onde a construção coletiva do conhecimento acontecia em vários 

momentos da proposta, por meio da interação com as TDIC, com seus pares e com o 

professor. (MARTINS, 2018, p. 118).  

 

 

 Para Silva (2016a, p. 28), a facilidade de acesso a informações possibilitada pela 

integração da educação com as TDIC “permite que essa mescla entre sala de aula e ambientes 

virtuais abra as instituições para o mundo e também traga o mundo para dentro das instituições 

 
13 Caracterizada pela interação entre “conhecimentos prévios e novos.” Os conhecimentos novos passam a ter 

significado, já os prévios “adquirem novos significados.” (MOREIRA, 2012, p. 2) 
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de ensino.” Em consonância com esse pensamento, Pereira (2017, p. 26) afirma que, em relação 

ao blended learning, “o espaço estendido, ao invés de substituído, permite abrir as portas da 

escola ao mundo tanto quanto traz o mundo para dentro da escola.” A esse respeito, Moran 

(2018, p. 8) esclarece que “a combinação de tantos ambientes e possibilidades de troca, 

colaboração, coprodução e compartilhamento entre pessoas com habilidades diferentes e 

objetivos comuns traz inúmeras possibilidades de ampliar nossos horizontes.” 

 Em contrapartida, os dados da pesquisa de Silva (2016a, p. 113) indicam uma 

“incompreensão acentuada no uso das TDIC e de como elas devem ser apropriadas pelos cursos 

de graduação presenciais.” Nesta perspectiva, a pesquisadora ressalta que as informações 

coletadas em sua dissertação indicaram uma grande falta de compreensão “sobre como ofertar 

o ensino híbrido tanto nas esferas pedagógicas, administrativas, financeiras, quanto 

tecnológicas.” (SILVA, 2016a, p. 113). 

 Para Mazon (2017, p. 109), a sala de aula invertida e as abordagens que envolvem sua 

aplicação “são tendências necessárias e que proporcionam maior autonomia aos alunos antes, 

durante e depois da sala de aula.” Ainda de acordo com o pesquisador, este modelo de ensino é 

“uma necessidade sustentável para o futuro da educação.” (MAZON, 2017, p. 109). Nesse 

contexto, Moran (2018, p. 13) ressalta que “a aula invertida é uma estratégia ativa e um modelo 

híbrido, que otimiza o tempo da aprendizagem e do professor.” 

 
As TIC que podem sustentar o modelo da SAI na verdade são todos os recursos, 

ferramentas ou plataforma que de alguma forma: contribuam para que o professor 

possa antecipar os conteúdos aos seus alunos; possibilitem ao professor coletar 

informações acerca dos conhecimentos prévios dos alunos antes da aula presencial; 

permitam que os alunos acessem os conteúdos antecipados quando precisarem e que 

seja de fácil retorno; estabeleçam uma conexão entre os objetos de estudo, o professor 

e o aluno de forma interativa e contínua. (MAZON, 2017, p. 109).  

 

 

 A pesquisa de Machado (2018, p. 195) tem como objetivo geral “identificar as 

preferências educacionais dos estudantes em dois modelos pedagógicos do ensino superior 

presencial, que se utilizam da parcialidade a distância, nos cenários público e privado, em duas 

instituições.” Para Machado (2018, p. 182), a pesquisa aponta a “necessidade da formação 

docente para a aplicação de uma abordagem que se adeque às necessidades discentes,” fato que 

converge com as observações de Kenski (2012a, p. 57) a respeito de muitos estudos que 

apontam “a falta de conhecimento dos professores para o melhor uso da tecnologia.” 

 Cumpre ressaltar que, para a pesquisadora, as IES pública e privada “destacam o 

potencial dos materiais disponibilizados online e consideraram positiva a flexibilidade do 

estudo a distância, porém depende do perfil de cada estudante e das características de cada 
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disciplina.” Afirmam, ainda, que “a mescla de modalidades é positiva.” (MACHADO, 2018, p. 

196). 

 Em relação aos materiais didáticos, Machado (2018, p. 196) esclarece que as IES 

sugerem que sejam utilizados “os multimidiáticos e a diversificação de atividades privilegiando 

a interação e a interatividade.” A pesquisadora ressalta que, entre os recursos predominantes 

nos planos de ensino e utilizados na aula há uma predominância “do computador, data show 

(sic), quadro, giz e textos em ambientes virtuais, porém, o uso dos dispositivos móveis foi pouco 

explorado.” 

 Por sua vez, a maioria dos estudantes da instituição privada revelou “que não gosta de 

estudar com o apoio de videoaulas, enquanto na IES pública há maior preferência para esse tipo 

de mídia.” Os estudantes de ambas as instituições sugerem a “diversificação das mídias 

utilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), relatam que é disponibilizado 

material em excesso e que isso dificulta o estudo e ressaltam a falta de interação nas plataformas 

virtuais.” (MACHADO, 2018, p. 196). Nesse aspecto, Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015, 

p. 47) argumentam que “a integração das tecnologias digitais na educação precisa ser feita de 

modo criativo e crítico, buscando desenvolver a autonomia e a reflexão dos seus envolvidos, 

para que eles não sejam apenas receptores de informações.” 

 É importante salientar que, quanto “às preferências dos estudantes no ambiente online, 

ainda há muito que avançar na organização didática das salas virtuais na IES pública e no 

potencial de interação e adaptação às preferências discentes na IES privada.” De acordo com a 

fala dos estudantes, existe o “desejo de uma educação verdadeiramente híbrida, que integre as 

modalidades, permita ao estudante ter mais autonomia e protagonismo e que valorize o docente 

como mediador.” (MACHADO, 2018, p. 197).  

 Outro ponto observado é a predominância na utilização de aulas expositivas nas IES 

pública e privada, sendo que “há preferências dos estudantes por estratégias metodológicas que 

se utilizem de atividades em grupos, estimulando a colaboração, criando significação, 

conectando a teoria com a prática.” (MACHADO, 2018, p. 197). Para a pesquisadora, isso 

demonstra que “os modelos híbridos e as metodologias ativas podem ser bem aceitas nesses 

cenários.” (MACHADO, 2018, p. 197). 

 A investigação de Silva (2016b, p. 19) busca responder à seguinte questão: “Como 

integrar as inovações tecnológicas e o uso de múltiplas linguagens na oferta de uma disciplina 

presencial tradicional?” O objeto dessa investigação consiste em “observar a realização de uma 

proposta educacional que utiliza um AVA e múltiplas linguagens em uma iniciativa blended 

learning.  
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 Segundo Silva (2016b, p. 29), estudos apontam que a utilização do blended learning 

“não possui uma fórmula específica e fechada de como fazer um módulo ou uma aula.” Para 

Neta (2018, p. 23), o blended learning “pode ser implantado de várias formas, dependendo do 

projeto político pedagógico e do modelo de integração de tecnologias ao processo educacional 

adotados.” Do ponto de vista de Sousa (2015, p. 46), o blended learning deve ser direcionado 

“às necessidades educacionais de um contexto específico, pois conta com um modelo flexível 

em termos de tempo, espaço, interação e conteúdos que podem ser utilizados para uma efetiva 

experiência de aprendizagem.” 

 Para o pesquisador, “com a flexibilidade das ferramentas existentes nos AVAs, o 

blended learning constitui uma “ligação viável entre os ensinos tradicional e virtual.” (SOUSA, 

2015, p. 68). Ainda sob essa perspectiva, Sousa (2015, p. 68) ressalta que os AVAs 

“disponibilizam recursos que permitem ao professor acompanhar o aluno e suas interações no 

processo de aprendizagem.” Nesse aspecto, Kenski (2012a, p. 95) considera que no AVA “a 

flexibilidade da navegação e as formas síncronas e assíncronas de comunicação oferecem aos 

estudantes a oportunidade de definirem seus próprios caminhos de acesso às informações 

desejadas, garantindo aprendizagens personalizadas.”  Contudo, “o uso por si só dos AVAs não 

é garantia de aprendizado; são necessários conhecimento e planejamento acerca dos objetivos 

que se pretendem alcançar e da melhor forma do aluno atingi-los.” (SILVA, 2016b, p. 28). 

 Cumpre destacar que, quando as aulas no ambiente virtual são planejadas, é preciso que 

haja a mesma atenção com a qual uma aula presencial é elaborada, pois “como não há presença 

física, o planejamento precisa antepor as prováveis dúvidas que possam surgir.” (SILVA, 

2016b, p. 28). Em consonância com este pensamento, Sousa (2015, p. 54) assevera que um 

“planejamento criterioso” deve preceder a opção por adotar o blended learning, sendo 

necessário haver uma “reflexão sobre as estratégias metodológicas conduzirão as atividades, 

inclusive em termos de avaliação, análise do potencial cognitivo dos recursos disponíveis e 

características do aluno.” 

 Os resultados do estudo de Silva (2016b), apontam que a maior parte dos alunos “não 

tem a autonomia almejada para estudar via aulas virtuais, pois a maioria realizou somente as 

atividades condicionadas a presença e pontos para nota, em detrimento daquelas lhes trariam 

unicamente o conhecimento.” (SILVA, 2016b, p. 68). Nesta perspectiva, Saldanha (2017, p. 

51) considera que existe “um processo adaptativo e toda mudança gera desconforto.”  

 Silva (2016b, p. 69) chama atenção para a necessidade de uma “equipe multidisciplinar 

que saiba combinar recursos de comunicação adequados, edição criativa de material e objetivos 

de aprendizagem dos módulos não presenciais.” A esse respeito, Saldanha (2017, p. 51) ressalta 
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que “a escola precisa estar disposta e adaptar-se, construindo um novo projeto pedagógico, as 

disciplinas devem ser revistas, enfim, uma equipe multidisciplinar deve caminhar junto, tanto 

na elaboração, quanto na execução do projeto.”  

 
Nesses termos, o primeiro passo para que ocorra a integração das novas tecnologias 

ao ensino presencial é a conscientização, por parte de professores, alunos e gestores 

das universidades, acerca das vantagens e dos benefícios que as tecnologias trazem 

para a construção do conhecimento dos alunos, mesmo nas disciplinas essencialmente 

presenciais. As tecnologias vêm para dinamizar o ensino tradicional, já que o 

conteúdo e o material das aulas presenciais são adaptados, e não alterados ou 

excluídos. (SILVA, 2016b, p. 69).  

 

 Cabe ainda acrescentar o seguinte, “é pouco provável que a maioria dos professores 

universitários disponha de tempo para produzir módulos não presenciais.” (SILVA, 2016b, p. 

70). De acordo com a pesquisadora, “para gerar seis horas de aulas não presenciais são 

necessárias aproximadamente 51 horas de trabalho técnico e pedagógico.” (SILVA, 2016b, p. 

70). Desse modo, é necessário que seja disponibilizado “um setor para oferecer soluções de 

ensino e aprendizagem.” (SILVA, 2016b, p. 70). Nesta perspectiva, Hernandes (2018, p. 63) 

assevera que, em diversas situações, o professor “se vê sozinho na tarefa de criação do 

ambiente,” pois cabe a ele inserir imagens, documentos e vídeos na plataforma, “escolher e 

criar as atividades com as ferramentas mais adequadas aos objetivos a serem alcançados e 

decidir qual tipo de interação será proposta e os sistemas de avaliação.” (HERNANDES, 2018, 

p. 63). 

 Neste contexto, Sousa (2015, p. 230) ressalta que implantar uma abordagem como o 

blended learning “sem a colaboração do corpo docente do curso ou da gestão institucional é 

uma tarefa extremamente desgastante para o professor, seja no ambiente presencial ou online.” 

De acordo com Hernandes (2018, p. 60), quanto às instituições de ensino, é preciso que haja 

“mudanças estruturais para dar suporte ao professor.” A esse respeito, Hernandes (2018, p. 66) 

entende que a formação do professor para trabalhar no blended learning “demanda uma 

mudança de cultura do ensinar e aprender.” Ainda sob esta perspectiva, Cannata (2017, p. 74) 

salienta a importância da instituição de ensino ofertar um “programa de capacitação para o 

corpo docente que determine como os conteúdos nas áreas do conhecimento serão trabalhados 

sob a perspectiva do ensino híbrido.” Nesse aspecto, Kenski (2012a, p. 57) afirma que “os 

professores não são formados para o uso pedagógico das tecnologias, sobretudo as TIC.” A 

autora assevera que “não é possível impor aos professores a continuidade da autoformação, sem 

lhes dar a remuneração, o tempo e as tecnologias necessárias para sua realização.” (KENSKI, 

2012a, p. 106). 
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Cabe à equipe de gestão prover meios e mediação que garantam a formação do 

professor. Seguindo a perspectiva da personalização, ou seja, o aluno no centro do 

processo, o conjunto dos feedbacks correspondentes a um ciclo de aprendizagem deve 

fazer parte de uma reflexão maior (gestão-professor, professor-professor, professor-

aluno e aluno-aluno). Esse momento pode ser compartilhado com outros professores 

e coordenadores de área, sendo incorporado a um escopo maior de planejamento. 

(CANNATA, 2017, p. 74).  

 

 Cumpre destacar, em face dos dados coletados por Silva (2016b), que “o ensino 

presencial se tornou mais dinâmico e eficaz com o uso das aulas virtuais,” sendo que “a média 

geral da classe que estudou em parte a distância foi maior que da turma anterior (presencial).” 

(SILVA, 2016b, p. 71). 

 A tese de Sousa (2015, p. 9) discute “os efeitos da metodologia Aprendizagem Baseada 

em Problemas e Organizada em Projetos (POPBL14) no contexto do ensino e da aprendizagem 

em uma disciplina ofertada na modalidade semipresencial (blended learning).”  

 De acordo com Sousa (2015, p. 56), o “componente online” do blended learning é 

“flexível”, pois possibilita aos alunos aprenderem onde e quando quiserem. Desse modo, “os 

alunos escolhem o momento que se dedicarão aos estudos, sem as limitações das horas fixas da 

sala de aula.”  

 Em contrapartida, o pesquisador esclarece que a “flexibilidade na condução dos 

estudos” não quer dizer que os estudantes “deverão de um momento para outro, trabalhar de 

forma independente, tomar suas decisões e assumir a responsabilidade por sua própria 

aprendizagem.” (SOUSA, 2015, p. 56). Desse modo, nas etapas iniciais do blended learning, 

“alguns alunos necessitarão de ajuda e orientação a respeito de quando e como tomar decisões.” 

(SOUSA, 2015, p. 56). A esse respeito, Neta (2018, p. 10) entende que no blended learning “as 

mudanças acontecem progressivamente, de forma gradual.” Para a pesquisadora, “os avanços 

do blended learning no ensino superior acontecem de forma lenta, porém contínua.” (NETA, 

2018, p. 24).  

 É importante ressaltar o perfil dos estudantes na atualidade, os que “nasceram no ano de 

1995 em diante podem ser chamados de nativos digitais, ou geração conectada na internet, que 

consome largamente informações por intermédio de vários meios digitais.” (SOUSA, 2015, p. 

57). 

 Para Sousa (2015, p. 68), o blended learning possibilita ao professor “ampliar sua gama 

de recursos de investigação a fim de realizar uma intervenção aliada à obtenção dos melhores 

resultados de aprendizagem.” O pesquisador concluiu, através de seu estudo, que o Blended 

Online POPBL, “por apresentar aos alunos situações desafiadoras, pode ser entendido como 

 
14 POPBL – Project Organized and Problem Based Learning. (SOUSA, 2015). 
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um poderoso aliado para despertar, estimular e manter o interesse dos alunos no tocante à 

aprendizagem.” (SOUSA, 2015, p. 227). Nesse sentido, Moran (2018, p. 6) ressalta que a 

aprendizagem torna-se significativa quando os estudantes são “motivados intimamente” e veem 

sentido nas atividades propostas. 

 Ainda considerando o Blended Online POPBL, Sousa (2015, p. 230) ressalta nos 

resultados alcançados que essa abordagem “possibilitou que os conteúdos definidos na ementa 

da disciplina de Computação fossem contemplados e permitiu aos alunos a aquisição de 

conhecimentos conceituais e procedimentais.” Em relação à colaboração, essa abordagem “é 

bastante promissora, uma vez que o fluxo e a qualidade de comunicação entre os alunos fazem 

uso do melhor de dois ambientes, o presencial e o online.” (SOUSA, 2015, p. 230). 

 Para Sousa (2015, p. 232), a grande potencialidade do Blended Online POPBL, consiste 

no “feedback imediato aos alunos, ritmo de estudo mais personalizado a cada aluno, registro da 

maior parte das etapas do processo de resolução de problemas e desenvolvimento de projetos.” 

 Cumpre ressaltar que a modalidade blended learning “se adapta muito bem ao modelo 

de aprendizagem baseada na solução de problemas e desenvolvimento de projetos”, 

principalmente por oferecer aos estudantes “um ambiente profícuo para definirem seus 

objetivos de aprendizagem, encontrar recursos e avaliar o seu progresso em direção ao 

conhecimento. (SOUSA, 2015, p. 232). 

 Por outro lado, Sousa (2015, p. 230) observa que o professor “além de ter que lidar com 

o aspecto da inovação da própria abordagem no que concerne à oposição que os alunos possam 

vir a ter ao se depararem com os novos papeis de alunos e professores”, precisará manejar a 

“confusão psicológica que ocorrerá com os alunos e com ele próprio.” 

 
Um professor/pesquisador que tenha passado grande parte de sua educação formal na 

metodologia tradicional pode ser alvo de sentimentos conflitantes, dado que, ao 

mesmo tempo, em que acredita na abordagem de uma aprendizagem centrada no aluno 

utilizando recursos tecnológicos contemporâneos, sente-se desconfortável com a 

possível não aprovação ou julgamento dos alunos no que se refere às suas capacidades 

de domínio do conteúdo e às suas atitudes não reguladoras da aprendizagem. 

(SOUSA, 2015, p. 230).  

 

 O estudo de Pereira (2017, p. 5) tem como objetivo “formular e avaliar uma proposta 

didática utilizando o ensino híbrido na plataforma Edmodo” na disciplina de Química do 

primeiro ano do ensino técnico de Mineração. 

 De acordo com Pereira (2017, p. 23), o blended learning tem como “estratégia colocar 

o foco do processo de aprendizagem no aluno e não mais na transmissão que o professor 

tradicionalmente realiza.” Ainda sob esta perspectiva, o pesquisador ressalta que “o poder de 
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fala do professor é substituído pela interação, troca de conhecimentos e colaboração grupal a 

fim de garantir a aprendizagem.” (PEREIRA, 2017, p. 23).  

 Cabe acrescentar que, para Pereira (2017, p. 23), no blended learning, a 

responsabilidade de aprendizagem é do estudante, que assume uma postura mais participativa, 

criando oportunidades de aprendizagem para construção coletiva do conhecimento em sala de 

aula. Desse modo, Mendes (2017, p. 55) entende que o blended learning pode “facilitar uma 

aprendizagem distribuída, no sentido de construção descentralizada do conhecimento, processo 

no qual os alunos têm papel ativo e não de meros receptores de conteúdo.”  Por sua vez, o 

professor desempenha as funções de “colaborador, negociador e pesquisador, reservando sua 

atuação para flexionar e personalizar o ensino por meio de intervenções mais efetivas e com 

foco no compartilhamento de experiências.” (PEREIRA, 2017, p. 23). Nesse contexto, Moran 

(2018, p. 9) afirma que o professor “torna-se cada vez mais um orientador de caminhos 

coletivos e individuais em uma construção mais aberta e criativa.” 

 
Nessa abordagem pedagógica o aluno é incentivado a ser mais autônomo na busca 

pelo conhecimento, inclusive, preparando-se previamente para as aulas, realizando, 

por exemplo, pesquisas e tarefas como autoavaliações. O resultado dessas 

autoavaliações pode ser um indicador da necessidade de ajuda para o próprio aluno, 

como também pode orientar o professor na organização e customização das tarefas, e 

do direcionamento de conteúdos a serem trabalhados em sala junto aos aprendizes. O 

currículo e os horários são mais flexíveis, com tempo e espaços – presenciais e virtuais 

– integrados. (PEREIRA, 2017, p. 24).  

 

 Por sua vez, Cannata (2017, p. 61) afirma que no blended learning, “o professor define 

o conteúdo, media as dificuldades, mas é o aluno que precisa estar no controle de tempo, lugar, 

caminho e/ou ritmo.” 

Se a educação do século XXI é relevante, tecnológica, democrática, multimodal, 

aberta e aproxima os alunos de seus professores, desde que os alunos estejam no 

centro do processo e não o professor, entende-se então que o “trabalho" deva ser 

realizado pelos alunos e não pelo professor, pois o papel do professor é de planejar, 

organizar, mediar e personalizar o ensino. O aluno está no centro do processo, 

enquanto o professor é o centro intelectual que articula o processo para que o aluno 

atue. (CANNATA, 2017, p. 70).  

 

 Em contrapartida, Pereira (2017, p. 25) ressalta o receio que alguns professores têm de 

serem “substituídos” por “superprofessores, mais bem remunerados e preparados para lidar com 

novas tecnologias.” Os professores ficariam limitados a serem “instrutores” com menos 

qualificação, “num plano maior de barateamento do processo educacional.” (PEREIRA, 2017, 

p. 25). O pesquisador afirma que a utilização de “um novo modelo pedagógico” possibilitaria 

aos professores “um maior grau de liberdade” para se empenharem “em funções mais 

complexas que a transmissão de informação.” (PEREIRA, 2017, p. 25). Dessa forma, os 

professores “continuarão a ser valorizados, mas por usar habilidades afetivas, intelectuais e de 
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gestão de caminhos coletivos e individuais que objetivam o desenvolvimento do processo da 

educação.” (PEREIRA, 2017, p. 25). Ao encontro dessa interpretação, Kenski (2012a, p. 104) 

esclarece que “o professor precisa ter consciência de que sua ação profissional não será 

substituída pelas tecnologias, pois o espaço profissional dos professores, num mundo em rede, 

amplia-se em vez de se extinguir.” 

 Pereira (2017, p. 82) identificou nas entrevistas com os professores que, apesar de 

muitos não se sentirem preparados para utilizar as TIC em suas aulas, eles “se sentem motivados 

a experimentar e investigar maneiras criativas de mudar seus planos estratégicos de ensino-

aprendizagem.”  

 Segundo Pereira (2017, p. 82), é preciso que a instituição de ensino pesquisada, nesse 

caso, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte “estabeleça uma política clara em relação a 

propostas semipresenciais, para que os professores possam ter a oportunidade de estruturar 

propostas pedagógicas mais flexíveis.” Convém ressaltar que, para o pesquisador, “seria 

interessante que os professores recebessem alguma espécie de incentivo pela produção de 

materiais didáticos que pudessem ser compartilhados com os campi da instituição.” (PEREIRA, 

2017, p. 82). 

 A pesquisa de Silva (2017, p. 26) tem como objetivo geral “analisar o uso de videoaulas 

como recurso didático no ensino médio utilizando a sala de aula invertida.” O pesquisador 

investigou a “aplicação da sala de aula invertida utilizando videoaulas em aulas de Físico-

Química em turmas de ensino médio.” (SILVA, 2017, p. 27). 

 Os resultados do estudo de Silva (2017, p. 91) apontaram que a maior dificuldade para 

implantar a sala de aula invertida foi “a resistência dos alunos a uma metodologia baseada no 

papel ativo deles próprios.” O pesquisador ressalta que “mais da metade dos alunos (33 de 58 

alunos), quando assistiram as videoaulas, fizeram-no como revisão, preferindo o primeiro 

contato com o conteúdo através do professor”, o que demonstra que “os estudantes continuam 

dependentes de um professor explicador, em contrapartida, “90% dos alunos aprovaram a 

indicação de videoaulas pelo professor.” (SILVA, 2017, p. 91-92, grifo nosso). 

 Do ponto de vista de Silva (2017, p. 91), a “resistência” apresentada pelos alunos, foi 

subestimada pelo professor.” O pesquisador assevera que “talvez essa postura seja um reflexo 

da sociedade atual, em que a regra é não se esforçar para obter o que se espera.” Nesse sentido, 

Hernandes (2018, p. 66) ressalta que “uma mudança de postura do aluno e do professor é mais 

do que necessária no contexto das tecnologias digitais do século XXI.” 

 Em relação ao compartilhamento das videoaulas, foram utilizados e-mail e Facebook, 

nesse último recurso, através de grupos que foram feitos para cada turma. Silva (2017, p. 91) 
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considera que a utilização do Facebook “mostrou-se melhor que através de e-mail” e que seus 

recursos “poderiam ter sido mais explorados” e que um “miniquestionário” poderia ter sido 

aplicado como “alternativa para estimular os alunos a assistirem as videoaulas.”  

 Durante a realização da pesquisa ocorreram dificuldades, como bloqueio do YouTube 

nos computadores, e os alunos alegaram não haver tempo para assistir as videoaulas, devido à 

grande demanda de atividades extraclasse, “o que dificulta mais ainda a adoção da metodologia 

por um único professor.” (SILVA, 2017, p. 92). A esse respeito, Cannata (2017, p. 76) ressalta 

situações como a “disponibilidade de dispositivos, conexão com a internet e a instalação de 

recursos digitais”, sendo que em algumas instituições de ensino “é necessária a autorização para 

a reorganização da sala” (como mudar as posições das carteiras, por exemplo). 

 O estudo de Cannata (2017, p. 11) tem como objetivo geral “refletir sobre a experiência 

dos docentes a partir da mediação que integra, com o uso da metodologia, a tecnologia ao 

currículo.” A pesquisadora aborda o blended learning e enfatiza que, para o professor utilizar 

essa metodologia, é necessário que o planejamento defina claramente o objetivo da aula. Nesta 

perspectiva, Saldanha (2017, p. 52) assevera que o professor “deve estar preparado para ensinar 

o passo a passo da atividade a ser realizada e ter um objetivo definido, claro e que deve ser 

explicitado aos estudantes.” 

 Para Cannata (2017, p. 79), o blended learning apresenta vários “benefícios”, como “a 

retomada das reflexões sobre a mudança do papel do professor e estudante, a elaboração do 

plano de aula, a gestão do tempo e, principalmente, no uso integrado dos recursos tecnológicos 

em sala de aula, possibilitando a personalização.” 

  Do ponto de vista da pesquisadora, ao utilizar um questionário na plataforma Moodle, 

com o objetivo de verificar o “nível de compreensão sobre determinado conteúdo” e 

posteriormente, consultando os “relatórios gerados pelo ambiente”, é possível diagnosticar com 

facilidade os alunos que necessitam de uma “retomada”, dessa forma, fazer a análise dos 

relatórios “sobre o nível de compreensão de determinado conteúdo antes de prosseguir para o 

próximo, é de extrema relevância num planejamento que contemple a personalização.” 

(CANNATA, 2017, p. 80). 

 Como resultado de seu estudo, Cannata (2017, p. 137) considera a necessidade de 

“adaptar as demandas face aos desafios da contemporaneidade.” De acordo com os 

participantes, existe a possibilidade de o blended learning ser colocado em prática, mesmo que 

nas escolas “falte uma cultura escolar ou recursos tecnológicos e sua infraestrutura seja precária, 

comprometendo a utilização plena da tecnologia.” (CANNATA, 2017, p. 137). 
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 Na pesquisa de Saldanha (2017) são apresentados resultados com estudantes do 1º ano 

do Ensino Médio em duas escolas de São Paulo, sendo uma da rede pública e a outra da rede 

privada. “A proposta era que os alunos escolhessem uma música em inglês e, levando em 

consideração o texto da letra, realizassem um videoclipe,” utilizando o celular. (SALDANHA, 

2017, p. 17). 

 Para Saldanha (2017, p. 43), o celular/mobile, “acaba entrando quase como um 

protagonista nas escolas, uma vez que ele parece ser uma extensão dos braços de todos os 

alunos, tão presente que está. Por que então, não fazer um uso mais pedagógico desse objeto?”. 

Conforme afirma Moran (2018, p. 12), “a chegada das tecnologias móveis à sala de aula traz 

tensões, novas possibilidades e grandes desafios.” 

 
Contando com o fato de que, em nosso país, o celular está acessível a quase todos os 

nossos alunos, não importando a classe social à qual pertençam, e que o número de 

usuários que acessam a internet pelo dispositivo mobile só aumenta, concluímos que 

nossos estudantes, principalmente adolescentes, acabam colaborando com esses 

dados, cada vez mais crescentes, pois eles se tornaram, direta ou indiretamente, 

usuários/consumidores desses produtos. (SALDANHA, 2017, p. 44).   

 

 A pesquisadora entende que o celular é considerado por muitos educadores “como um 

vilão que pode tirar a atenção dos alunos durante as aulas”, porém ressalta que os educandos 

precisam “aprender a dosar o uso desses instrumentos, principalmente, como e quando utilizá-

los”, desse modo, a utilização do mobile “parece ser um caminho sem volta e ignorar sua 

presença nas aulas, não colabora para que os alunos prestem mais atenção.” (SALDANHA, 

2017, p. 44). Para Moran (2018, p. 11), “a tecnologia em rede e móvel e as competências digitais 

são componentes fundamentais de uma educação plena. Um aluno não conectado perde 

importantes chances de acessar materiais muito ricos disponíveis.” 

 A atividade proposta por Saldanha (2017, p. 45) foi que os estudantes fizessem 

filmagens para criar cenas que representassem o conteúdo de uma música em Inglês, 

“aproveitando as funções disponíveis nos mobiles.” O objetivo foi “traçar um comparativo de 

desempenho, envolvimento e desenvolvimento de alunos oriundos de realidades distintas.” 

(SALDANHA, 2017, p. 18). A realização desse trabalho em grupo com smartphones, 

consultando a internet para selecionar imagens, configura para os alunos, “ainda que 

timidamente um novo processo do ensino educacional que vem despontando e chamando a 

atenção, o ensino híbrido.” (SALDANHA, 2017, p. 46). Neste contexto, Moran (2015a, p. 34) 

salienta que as tecnologias móveis e em rede “permitem conectar todos os espaços e elaborar 

políticas diferenciadas de organização de processos de ensino e aprendizagem adaptados a cada 

situação.” 
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 Conforme observa Saldanha (2017, p. 50), para ocorrer o blended learning, é preciso 

haver “uma reformulação nos pensamentos e nas ações para a condução das aulas,” pois esse 

“modelo de ensino” tem como proposta uma “aprendizagem ativa dos estudantes.” 

 Os resultados da pesquisa de Saldanha (2017, p. 84) indicam que “o aprendizado pode 

ser mais fluido” quando ocorre o envolvimento dos estudantes, dessa forma, foram obtidos 

“resultados positivos na maioria das propostas de trabalho.” A esse respeito, Moran (2018, p. 

6) entende que a aprendizagem é significativa quando os estudantes “se engajam em projetos 

para os quais trazem contribuições, quando há diálogo sobre as atividades e a forma de realiza-

las.” Outro resultado apontado é que o blended learning “traz inúmeras possibilidades para o 

processo de ensino-aprendizagem.” (SALDANHA, 2017, p. 84). 

 A pesquisa de Hernandes (2018, p. 7), tem como objetivo “investigar como se deu a 

articulação das duas modalidades de ensino, presencial e virtual através das atividades 

propostas.” Desse modo, foi realizada a observação da sala virtual na plataforma Moodle de 

uma turma da graduação em Letras Francês/Português, curso voltado para a formação inicial 

de professores. A professora responsável pela disciplina foi entrevistada e foram aplicados 

questionários para os alunos, objetivando coletar suas opiniões sobre o blended learning. 

 A pesquisadora considera que no Brasil, “as inovações tecnológicas com referência ao 

ensino híbrido ainda são recentes e demandam muito investimento da parte do professor”, que 

se insere na “associação do presencial com o virtual.” (HERNANDES, 2018, p. 62). 

 
Ao propor mudanças nas formas de ensinar e aprender, por meio da criação de vários 

espaços de aprendizagem, há, inevitavelmente, um favorecimento da autonomia do 

aluno, instigando-o a cumprir tarefas, a integrar-se ao ambiente on-line, a demandar 

do professor um acompanhamento mais individualizado em alguns casos. 

(HERNANDES, 2018, p. 62).  

 

 Por sua vez, na universidade pública, conforme alunos e professores relataram, a 

plataforma Moodle não é utilizada no “contexto de ensino-aprendizagem, mas sim como espaço 

virtual de estocagem de textos e mensagens de professores.” (HERNANDES, 2018, p. 63). 

 Os resultados da tese de Hernandes (2018, p. 182) revelaram que, apesar de o curso ter 

como finalidade a formação de professores, ao alunos tiveram no ambiente virtual “um papel 

de usuário, ou seja, de forma mais passiva,” pois a única responsável pela configuração da 

plataforma foi a professora da disciplina. Sendo assim, o uso do Moodle foi “centralizado no 

professor, pois os alunos participaram como se estivessem no presencial, sendo que as tarefas 

individuais predominaram em relação às colaborativas.” (HERNANDES, 2018, p. 183). 

 
Para modificar uma cultura de ensino e aprendizagem instalada no contexto que 

analisamos e desenvolver maneiras de ensinar e aprender adequadas às novas práticas 
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sociais promovidas pelas tecnologias digitais e a Internet, existe a necessidade de 

conscientizar o professor sobre o protagonismo dos alunos e o papel de mediação do 

professor como características fundamentais do ensino híbrido. Em função desses 

objetivos, o professor deve conceber o ambiente e escolher as ferramentas que mais 

se adequam para o ensino-aprendizagem. (HERNANDES, 2018, p. 184).  

 

 A pesquisa de Mendes (2017, p. 5) tem como objetivo “refletir sobre as possibilidades 

e limitações do uso de uma abordagem híbrida na formação de professores de inglês.” Para tal 

finalidade, foi realizada uma pesquisa-ação numa universidade federal, mais especificamente, 

na turma de Estágio Supervisionado em Letras/Inglês. A motivação da pesquisa se deu pelo 

“pressuposto de que as NTIC, de forma geral, não estão sendo utilizadas de maneira a tornar o 

ensino de Inglês mais significativo e a formação de professores mais conectada com essa 

realidade.” (MENDES, 2017, p. 13). 

 Cumpre destacar que, de acordo com Mendes (2017, p. 44), “pesquisas sugerem que na 

educação, tanto o presencial quanto o ensino online tem mostrado um aprimoramento dos 

resultados de aprendizagem utilizarem o blended learning.” A pesquisadora esclarece que tem 

surgido adeptos ao blended learning nas universidades, devido à “combinação entre abordagens 

de ensino presencial tradicional (face-to-face) e de ensino online.” (MENDES, 2017, p. 45).  

 Por sua vez, para que o ensino on-line seja incorporado ao presencial, é necessário que 

sejam desenvolvidas “a autodisciplina e habilidades técnicas dos alunos para a aprendizagem 

online, de maior demanda de tempo e capacitação dos professores e de mudanças de cultura 

organizacional das instituições educacionais”, nesse caso, o blended learning apresenta um 

“grande potencial para o ensino de inglês.” (MENDES, 2017, p. 49-50). 

 
A abordagem híbrida, por mostrar-se como uma forma eficaz de integrar as novas 

práticas digitais à formação de professores de inglês, pode contribuir para uma 

mudança de postura e um engajamento nessas práticas, para capacitar os professores 

em pré-serviço a usarem as NTIC em todos seus aspectos tornando a educação mais 

relevante para os dias de hoje. (MENDES, 2017, p. 70).  

 

 Cumpre destacar que o ensino de Inglês sempre ocorreu “a partir da mistura de 

diferentes meios, métodos e ambientes. Portanto, a adoção do termo blended learning (BL) 

apenas representa a nova tendência de combinar o ensino presencial com o on-line.” 

(MENDES, 2017, p. 50). 

 Segundo Mendes (2017, p. 64), os professores em pré-serviço deveriam utilizar 

“abordagens centradas no aluno, desenvolvendo características importantes para o exercício de 

sua profissão na sociedade digital, como flexibilidade, criticidade e criatividade.” 

 Em relação aos resultados de sua pesquisa, Mendes (2017, p. 156) observou que não 

havia preparo dos participantes “para a abordagem híbrida devido à falta de tempo e interesse 
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dedicados a atividades extra-classe” (sic) e que existe “uma falta de preparo cultural para aceitar 

o ambiente online como um ambiente de aprendizagem.” 

 Sobre a influência da abordagem na qualidade da aprendizagem, “do ponto de vista dos 

participantes, o nível de satisfação foi razoável e a maioria acredita que a abordagem contribuiu 

para sua formação docente.” (MENDES, 2017, p. 157). 

 A pesquisa de Neta (2018, p. 4) tem como objetivo “compreender, por intermédio da 

realização de oficinas, planejamento das aulas e sua aplicação em uma turma do ensino médio, 

as concepções dos docentes acerca da experimentação do ensino híbrido.” A investigação 

ocorreu numa escola da rede estadual no Tocantins. 

 De acordo com Neta (2018, p. 3), os estudos sobre o blended learning “vêm aumentando 

significativamente, principalmente com a necessidade de possibilitar novas metodologias aos 

estudantes que atualmente chegam às escolas.” 

 A pesquisadora verificou, por meio da análise dos dados coletados com os docentes, que 

“a inserção das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem está muito incipiente, 

muitas vezes consta no planejamento, porém é mais evidente no discurso do que na prática.” 

Por sua vez, os docentes consideraram as oficinas sobre blended learning “bastante favoráveis, 

tendo em vista que eles consideraram a temática relevante para a prática docente.” (NETA, 

2018, p. 104). 

 Em contrapartida, cinco alunos não aprovaram a aplicação do blended learning, sendo 

que “preferem o ensino centrado na figura do professor, pois sentem-se mais seguros e não 

precisam sair da comodidade de receber as informações.” (NETA, 2018, p. 105). 

 Em relação ao blended learning, Neta (2018, p. 106) destaca a necessidade de uma 

“significativa reflexão que conduza a metodologias inovadoras, oportunizando ao discente a 

sua autonomia e criatividade do professor, no intento de contribuir como mediador nesse 

processo.”  

 

6.2 Tendências das produções científicas selecionadas 

 

 Das 13 pesquisas que foram selecionadas para análise (Quadro 1), seis são da região 

Sudeste, três da região Sul, duas da região Nordeste, uma da região Norte e uma da região 

Centro-Oeste. Todas apresentam em comum o objeto de estudo blended learning ou o ensino 

híbrido, sendo que na região Sudeste o número de estudos selecionados corresponde a 46,15%, 

ou seja, é um indicativo que nessa região existe um grupo maior de pesquisadores do blended 

learning. 
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 Dos estudos selecionados, os que foram publicados em 2017 apareceram na mesma 

quantidade dos que foram publicados em 2018, cinco em cada ano, seguidos de dois em 2016 

e um em 2015. Uma hipótese provável seria a publicação da Portaria nº 1.134 de 2016, que 

regulamentou a oferta de até 20% de disciplinas na modalidade à distância nas instituições de 

Ensino Superior com pelo menos um curso de graduação reconhecido, uma vez que a Portaria 

que a antecedeu, nº 4.059/2004, foi publicada 12 anos antes. (BRASIL, 2016).  

 Em relação aos temas abordados pelas pesquisas selecionadas, verificou-se que a 

tendência predominante é o potencial pedagógico do blended learning, como demonstrado no 

Quadro 8. 

 

Quadro 8- Tendências investigadas nas pesquisas selecionadas 

Tendência Número de estudos 

Potencial pedagógico do blended learning 8 

Percepções dos docentes sobre blended learning 2 

Formação de professores para o uso pedagógico das TDIC 1 

Percepções dos alunos sobre blended learning 1 

Legislação referente ao blended learning 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 As pesquisas com foco no potencial pedagógico do blended learning apresentaram em 

seus resultados o potencial inovador, possibilidades de personalização do ensino, autonomia 

maior do discente, dentre outras características que são indícios que ele pode favorecer a 

aprendizagem.  

 É importante destacar as considerações que Cannata (2017, p. 137) fez em seu estudo, 

que enfatizam a necessidade de “adaptar as demandas face aos desafios da contemporaneidade.” 

De acordo com os participantes, existe a possibilidade do blended learning ser colocado em 

prática, mesmo que nas escolas “falte uma cultura escolar ou recursos tecnológicos e sua 

infraestrutura seja precária, comprometendo a utilização plena da tecnologia.” (CANNATA, 

2017, p. 137).  Em contrapartida, Kenski (2012a, p. 104) ressalta que o professor deve ter 

consciência de que “sua ação profissional competente não será substituída pelas tecnologias.” 

A autora afirma que as TDIC podem “ampliar o campo de atuação para além da escola clássica.” 

Dessa forma, mesmo que sejam exigidas desses professores novas qualificações, “novas 

oportunidades de ensino se apresentam.” (KENSKI, 2012a, p. 104). 

 Enquanto Cannata (2017, p.137) aponta essa “falta de cultura escolar”, que seria um 

indício que a cultua escolar referida pela autora poderia se tratar do fato de as tecnologias na 

educação serem consideradas ameaçadoras, inclusive para a profissão docente, no sentido de 

que a tecnologia entra e o docente sai. Porém, Kenski (2012a) assevera que o professor não será 
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substituído pelas tecnologias, pelo contrário, diante da qualificação que é exigida nessa 

ressignificação de sua função, outras formas de ensino tendem a surgir nesse contexto. 

 Tais resultados convergem com o ponto de vista de Horn e Staker (2015), quando 

esclarecem que os estudantes na atualidade precisam de uma modalidade de ensino centrada 

neles. Dessa forma, Mattar (2017, p. 27) entende que o blended learning possibilita a 

personalização do ensino “de maneira que no presencial seria impossível, aumentando a 

flexibilidade e a conveniência para os alunos, permitindo, inclusive, que combinem mais 

adequadamente o trabalho com os estudos.” 

 Os resultados das pesquisas com foco na percepção dos docentes sobre o blended 

learning apontam que os professores consideram essa modalidade viável, adaptável, que 

oportuniza aos alunos maior autonomia e traz inúmeras possibilidades para o ensino e a 

aprendizagem. Nesta perspectiva, Sousa (2015, p. 27) entende que uma característica 

importante do blended learning é o professor “estimular no aluno a autonomia da 

aprendizagem” e que sua prática seja avaliada constantemente para averiguar se o objetivo que 

é o desenvolvimento da autonomia de pensamento dos alunos foi alcançado.  

 A respeito da formação de professores para o uso pedagógico das TDIC, Belloni (2015) 

entende que a formação inicial dos professores deve “prepará-los para a inovação tecnológica 

e suas consequências pedagógicas e também para a formação continuada, numa perspectiva de 

formação ao longo da vida.” (BELLONI, 2015, p. 92). A autora acrescenta ainda que, existe 

uma grande dificuldade em integrar as novas tecnologias na formação inicial de professores, 

pois isso demanda altos investimentos e grandes mudanças nas instituições de Ensino Superior. 

 É pertinente retomar os resultados da tese de Hernandes (2018, p. 182), os quais 

revelaram que, apesar de o curso abordado na pesquisa de Hernandes (2018) ter como finalidade 

a formação de professores, os alunos tiveram no ambiente virtual “um papel de usuário, ou seja, 

de forma mais passiva,” pois a única responsável pela configuração da plataforma foi a 

professora da disciplina (HERNANDES, 2018, p. 183). Sendo assim, o uso do Moodle foi 

“centralizado no professor, pois os alunos participaram como se estivessem no presencial, sendo 

que as tarefas individuais predominaram em relação às colaborativas.” (HERNANDES, 2018, 

p. 183). 

 Vale ressaltar que utilizar as TDIC para reproduzir atividades que poderiam ser 

realizadas presencialmente não se enquadra no proposto pelo blended learning, cuja 

característica importante é a personalização do ensino de acordo com as necessidades dos 

alunos e que eles possam participar de atividades em grupo, colaborativas. Antes de se utilizar 

tecnologias no ensino, é preciso pensar nos objetivos a serem atingidos e na metodologia usada 
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para alcançá-los. Nessa perspectiva, Cordeiro (2019, p. 88) esclarece que “é possível 

desenvolver procedimentos didáticos que propiciem uma partilha dos conhecimentos e das 

técnicas envolvidas na sua aquisição, de tal maneira que se estabeleçam dinâmicas de 

cooperação e formas de trabalho coletivas nas aulas.” 

 A respeito dos alunos no blended learning, nos estudos de Aldana, Osorio e Rengifo 

(2017), verifica-se em seus resultados que os estudantes das IES privadas preferem a 

modalidade presencial e os que estudam na IES pública optam pelo blended learning. Esses 

resultados podem ser indícios que muitos alunos das IES públicas estudam e trabalham, sendo 

assim eles são favoráveis ao blended learning, pois, como apontado no estudo de Aldana, 

Osorio e Rengifo (2017), essa modalidade de ensino pode oportunizar a flexibilização de 

horários de estudo, uma vez que é ajustável para aqueles alunos que necessitam realizar outras 

atividades, como trabalhar.  

 Sobre a legislação referente ao blended learning, que tratou da Portaria nº. 4.059/2004, 

de acordo com Silva (2016a), os resultados apontam para uma incompreensão acentuada a 

respeito do uso e da apropriação das TDIC pelas Instituições de Ensino Superior arroladas na 

pesquisa. Conforme a autora, existe nas universidades uma “confusão no entendimento de como 

o ensino híbrido deve ser concebido”, sendo que ele é conceituado pela pesquisadora como uma 

“convergência entre o ensino presencial e o virtual” e nos documentos de três universidades 

visualizadas, foi definido como “uma combinação entre o ensino presencial e a educação à 

distância (SILVA, 2016a, p. 109-110). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 Depois de 21 anos como professora da rede pública estadual de Goiás, fica evidente para 

a pesquisadora, a partir do levantamento das produções científicas, como a educação vem se 

transformando e como o surgimento das TDIC modificaram a sociedade, incluindo nesse 

contexto o aluno. 

 Essa pesquisa trata do blended learning, o qual é considerado por alguns autores como 

metodologia e por outros como modalidade de ensino. É importante retomar o problema de 

pesquisa “Como é tratado o blended learning nas produções científicas brasileiras?”. Foram 

estabelecidos como objetivo geral investigar o blended learning na educação brasileira, na 

perspectiva da legislação, da literatura e produção científica pertinentes em determinado 

período, e definidos os seguintes objetivos específicos: caracterizar o blended learning, quanto 

a sua origem e seus atributos definidores; identificar se e como o blended learning comparece 

na legislação educacional brasileira, relativamente ao Ensino Superior e à Educação Básica; e 

analisar tendências nas pesquisas nacionais produzidas nos últimos cinco anos sobre blended 

learning. 

 Assim, com relação ao primeiro objetivo específico desta pesquisa que consiste em 

caracterizar o blended learning, quanto a sua origem e seus atributos definidores, constatou-se 

que o blended learning surgiu no final da década de 1990, nos Estados Unidos, e tem suas raízes 

no ensino on-line. No Brasil, não há um consenso entre os autores quanto à sua definição, porém 

todos convergem quanto ao fator on-line, virtual, como requisito para a existência do blended 

learning. Um ponto divergente se refere ao blended learning ser considerado como 

metodologia, modalidade ou abordagem. 

 Nessa pesquisa, conceitua-se o blended learning como modalidade de ensino, que 

integra as TDIC às atividades presenciais, mesclando a modalidade presencial com a Educação 

à Distância. 

 Cumpre destacar que o blended learning é apontado em algumas obras como sinônimo 

de ensino híbrido. Optou-se por não considerar esses dois termos como sinônimos, pois 

entende-se que seus significados podem ser diferentes. Enquanto o ensino híbrido é definido de 

maneira geral como a integração das modalidades presencial e a distância, o blended learning 

apresenta um conceito mais abrangente, no qual pode englobar a mescla de saberes, 

metodologias, atividades virtuais com presenciais e a flexibilização do currículo voltada para a 

personalização do ensino. (MORAN, 2015). 
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 Quanto ao objetivo específico que consiste em  identificar se e como o blended learning 

comparece na legislação educacional brasileira, relativamente ao Ensino Superior e à Educação 

Básica, em relação aos documentos analisados, verificou-se que na Educação Básica, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, publicada em 1996,  já mencionava a integração da Educação 

à Distância no ensino presencial em situações emergenciais, porém o uso das tecnologias na 

educação teve mais evidência no Plano Nacional de Educação e na Base Nacional Comum 

Curricular do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 A legislação educacional brasileira começou a apontar para o blended learning no 

Ensino Superior desde 2001, com a publicação da Portaria 2.253/2001. Foram publicadas mais 

quatro portarias nesse sentido e atualmente está em vigência a Portaria nº 2.117/2019 que 

“dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade de ensino a distância em cursos de 

graduação presenciais ofertados por Instituições de Educação Superior pertencentes ao Sistema 

Federal de Ensino.” (BRASIL, 2019, p. 1). O diferencial desta última Portaria é a ampliação 

para o limite de 40% para a introdução da modalidade EaD em cursos presenciais nas 

Instituições de Ensino Superior. 

 Cumpre destacar que o termo blended learning não consta na legislação educacional 

brasileira, porém, as portarias analisadas apontam para a tendência de se regulamentar o 

blended learning. 

 Em virtude do cenário global que se apresenta em devido à pandemia da Covid-19, no 

ano de 2020, a educação sofreu mudanças que foram regulamentadas pela legislação. O 

Conselho Nacional de Educação recomendou em Nota de Esclarecimento que as Instituições 

de Educação Superior considerassem “a utilização da modalidade EaD como alternativa à 

organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais.” (BRASIL, 2020, 

p. 2). Nesse documento foi citada a Portaria nº 2117/2019, então emerge um questionamento: 

se não fosse o contexto da pandemia, quando seria recomendado pelo CNE o uso da modalidade 

EaD em cursos presenciais? 

 As mudanças do cenário educacional brasileiro no contexto de pandemia possibilitaram 

que o não presencial ficasse em evidência. Dessa forma, as TDIC ganharam mais notoriedade 

na educação, devido a sua relevância na conjuntura emergencial. Desse modo, há um indicativo 

de blended learning, pois a articulação entre o presencial e o on-line se tornou mais expressiva. 

 Quanto aos resultados referentes ao objetivo específico “analisar tendências nas 

pesquisas nacionais produzidas nos últimos cinco anos sobre blended learning”, é importante 

destacar, considerando que essa regulamentação existe há quase duas décadas, que existe um 

número pequeno de pesquisas que tratam sobre o blended learning no Brasil. Dentre os estudos 
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selecionados para análise, evidenciam-se os seguintes fatores referentes ao blended learning: 

potencial pedagógico; percepções dos docentes; formação de professores para o uso das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação; percepções do aluno e legislação (Portaria 

nº 4.059/2004). 

 As pesquisas com ênfase no potencial pedagógico do blended learning apresentaram em 

seus resultados indícios que ele pode propiciar a aprendizagem, por ter e permitir o potencial 

inovador, ensino personalizado e maior autonomia do estudante. 

 É importante ressaltar que a integração das modalidades presencial e à distância 

utilizando as TDIC não vão substituir o professor. Dessa forma, há uma ressignificação na 

função do professor que passa a assumir o papel de mediador e essa nova realidade exige dele 

uma maior qualificação, entretanto, outras formas de ensino pode emergir nesse contexto. 

 A percepção dos docentes, conforme indicado nas pesquisas, indicam que eles 

consideram o blended learning viável, adaptável, que oportuniza aos alunos maior autonomia 

e traz inúmeras possibilidades para o ensino e a aprendizagem. 

 Cumpre ressaltar que uma característica do blended learning é a personalização do 

ensino conforme as necessidades do estudante. Em contrapartida, um aspecto que não faz parte 

do blended learning é o uso das TDIC com o objetivo de reproduzir tarefas que poderiam ser 

executadas de forma presencial. É necessário definir os objetivos e a metodologia ao utilizar as 

tecnologias no ensino.  

 Um estudo arrolado nessa busca apresenta em seus resultados que os estudantes das IES 

privadas optam pela modalidade presencial, enquanto os das IES públicas têm preferência pelo 

blended learning. Tais resultados podem indicar que essa predileção dos estudantes das IES 

públicas se deve ao fato deles estudarem e trabalharem, pois conforme aponta a pesquisa de 

Aldana, Osorio e Rengifo (2017), essa modalidade de ensino pode propiciar a flexibilização 

dos horários, pois é ajustável para os alunos que desenvolvem outras atividades. 

 Considera-se que o blended learning apresenta um grande potencial pedagógico, pois 

permite ao docente adotar metodologias que integrem o ensino presencial e à distância, 

possibilitando a interação com os discentes, flexibilização de horários e currículos, 

personalização do ensino, considerando as dificuldades e os avanços dos estudantes, sendo que, 

retomando o conceito de blended learning, entende-se que ele se enquadra como modalidade 

de ensino, é uma tendência que já existe no Brasil, sua oferta pode ser ampliada e acredita-se 

que ele veio pra ficar. 

 Para concluir, em relação à presente pesquisa, existe a consciência que sempre fica algo 

que poderia ser explorado de outra forma em função das escolhas teóricas e metodológicas 
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adotadas. Cumpre destacar que o objeto de estudo, o blended learning, está longe de ser 

esgotado e espera-se que esse estudo possa contribuir para futuras pesquisas. 
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