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RESUMO 

 

Diversos estudos sobre a aceitação e o uso de tecnologias de informação têm 
sido realizados por diferentes modelos conceituais que buscam demonstrar a 
existência de fatores que influenciam a intenção e comportamento dos usuários 
sobre um determinado sistema de informação. Alguns aspectos que 
potencializam as intenções de uso podem ser fundamentais para que o 
indivíduo adote, ou não, uma determinada tecnologia. Este estudo analisou os 
fatores antecedentes que podem influenciar a intenção de uso da Biblioteca 
Virtual de uma Instituição de Ensino Superior (IES). Dentre os modelos 
conceituais que estudam a adoção de tecnologias de informação, optou-se 
nesta pesquisa pelo Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) proposto por 
Davis (1986). Neste modelo ainda foram adicionadas as variáveis externas 
Estímulo Docente e Hábito a fim de ampliar o poder de explicação da intenção 
de uso dos usuários em questão. Através de uma abordagem de investigação 
quantitativa, os dados foram coletados por meio de um instrumento de 
pesquisa com obtenção de resposta de 406 questionários. Os resultados 
obtidos por esta pesquisa confirmam a influência de diversos fatores 
posicionados em diferentes dimensões e proporcionam conclusões relevantes 
à adoção da biblioteca virtual. Conclui-se que o Estímulo Docente influencia 
positivamente a Facilidade de Uso, Utilidade Percebida e o Habito dos alunos 
de graduação sobre a intenção de uso da Biblioteca Virtual. Com isso, 
constatou-se que a influência do professor torna-se um fator determinante na 
intenção de uso da biblioteca virtual, o que ressalta a importância da orientação 
e recomendação dos professores no uso desta ferramenta tecnológica. O 
estudo concluiu que a utilidade percebida revelou-se o fator que mais influencia 
a intenção de uso desta tecnologia, pois há a percepção de que, caso o aluno 
venha utilizar a biblioteca virtual, pode-se melhorar seu desempenho nos 
estudos, entre outros aspectos. O Hábito também pode influenciar à adoção da 
biblioteca virtual de forma paralela às percepções sobre os benefícios que 
podem ser obtidos com o uso desta tecnologia. 
 

Palavras-chave: Adoção de Tecnologias de Informação, Modelo de Aceitação 
de Tecnologia (TAM), Biblioteca Virtual, Educação a distância. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Several studies on the acceptance and use of information technology have 
been conducted by different conceptual models that seek to demonstrate the 
existence of factors that influence the intention and behavior of users on a 
particular information system. Some aspects that enhance the use of intentions 
can be essential for the individual to choose whether or not a particular 
technology. This study examined the background factors that can influence the 
intended use of the Virtual Library of an Institution of Higher Education. Among 
the conceptual models studying the adoption of information technology, it was 
decided in this study the use of Technology Acceptance Model (TAM) proposed 
by Davis (1986). In this model the external variables were also added stimulus 
Professor and smoker in order to expand the power of explanation of the 
intended use of the users in question. Through a quantitative research 
approach, data were collected through a survey tool to obtain 406 
questionnaires responses. The results of this research confirms that the 
influence of various factors positioned in different dimensions provide findings 
relevant to the adoption of virtual library. It concludes that the Teacher Incentive 
positively influences Ease of Use, Perceived Usefulness and the Habit of 
undergraduate students on the intended use of the Virtual Library. Thus, it was 
found that the influence of the teacher becomes a determining factor in the use 
of virtual library intention, which emphasizes the importance of guidance and 
recommendation of teachers in the use of this technological tool. The study 
concluded that the perceived usefulness proved to be the factor that most 
influences the intention to use this technology because there is a perception 
that if the student will use the virtual library, you can improve your performance 
in studies, among others. The habit can also influence the adoption of a virtual 
library in parallel to perceptions about the benefits that can be obtained from the 
use of this technology. 

 

Keywords: Adoption of Information Technology, Technology Acceptance Model 
(TAM), Virtual Library, Distance Education. 
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1. INTRODUÇÃO  

Com o avanço da tecnologia em todas as áreas de conhecimento, 

principalmente a partir dos anos 90, diferentes perspectivas para o 

gerenciamento de recursos de informação passaram a ser discutidas. Nesta 

época, houve a ampliação do acesso à internet para grande parte da 

população, o que possibilitou o aumento da comunicação entre os indivíduos, 

alterando as formas de busca e utilização da informação (GOMES, 2000). 

Esta ampliação do acesso à internet possibilitou também a ascensão ao 

ensino superior para muitos indivíduos que, por algum motivo, não puderam 

cursar uma faculdade. Foi assim que no século XX a Educação a Distância 

(EAD) com o apoio dos avanços das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), permitiu a inclusão de muitas pessoas no ensino superior 

(PRETI, 1996).   

Para atender esta grande demanda de alunos no ensino superior, um 

dos serviços educacionais que as instituições disponibilizam ao seu corpo 

discente são as tradicionais bibliotecas. 

Com a mudança no formato de organizar e disponibilizar informações, as 

bibliotecas atingiram diferentes perspectivas para o gerenciamento de recursos 

de informação. Uma destas perspectivas é que as bibliotecas puderam 

alcançar seu formato virtual. A biblioteca virtual apresenta-se como uma 

possível quebra no paradigma de tratamento e disseminação de informações 

representadas pelas atividades, recursos e serviços da “biblioteca tradicional” 

(MARCHIORI, 1997). 

A biblioteca virtual trata-se de uma plataforma na web onde os usuários 

acessam livros no formato digital. Ela pode ser caracterizada como um 

instrumento que integra a infraestrutura básica da ciência que apoia o 

desenvolvimento científico, possibilitando que o usuário online possa ter ao seu 

alcance os recursos necessários que contribuam nos seus estudos como livros, 

revistas eletrônicas, etc. (GOMES, 2004). 
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A biblioteca virtual pode ser um importante instrumento de apoio ao 

ensino que as instituições estão disponibilizando aos seus alunos tanto da 

modalidade EAD, quanto para seus alunos da modalidade presencial. 

Entretanto, apenas fornecer esta ferramenta de estudos não é suficiente para 

que seu corpo discente busque ampliar seus conhecimentos, mas também é 

importante que este aluno tenha a iniciativa, estímulo e incentivo do professor 

em adotar esta tecnologia da informação.  

Para analisar os motivos que levam os alunos a adotarem a biblioteca 

virtual, é fundamental identificar e entender os fatores que levam os indivíduos 

a adotarem uma determinada tecnologia da informação. Para isso, diversos 

estudos foram desenvolvidos a fim de identificar os fatores relacionados na 

decisão e intenção dos indivíduos quanto à aceitação e uso de tecnologias de 

informação (VENKATESH; THONG; XU, 2012; VENKATESH; MORRIS; 

DAVIS; DAVIS, 2003; CAPPELLOZZA, 2014; LÖBLER; VISENTINI; VIEIRA, 

2006). 

Com base nesse contexto, este trabalho irá identificar e analisar os 

fatores antecedentes que podem influenciar a intenção de uso da biblioteca 

virtual dos alunos de graduação da educação a distância (EAD) e dos alunos 

do ensino presencial de uma Instituição de Ensino Superior (IES) que dispõe 

de uma biblioteca virtual. 
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1.1  OBJETIVOS 
 
 
 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

Analisar os fatores antecedentes da intenção de uso da Biblioteca Virtual 

pelos alunos de graduação das modalidades presencial e a distância. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar os fatores antecedentes que melhor explicam a intenção de 

uso da biblioteca virtual por alunos da graduação. 

 Evidenciar se o estímulo docente influencia no hábito, na utilidade 

percebida e na facilidade de uso dos alunos de graduação na 

intenção de uso da biblioteca virtual; 

 Analisar se a modalidade de ensino modera a relação entre a 

Facilidade de uso, Utilidade Percebida e Hábito na intenção de uso da 

biblioteca virtual. 
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1.2  JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 
 

A cada dia podemos notar que os recursos tecnológicos de comunicação 

e informação estão presentes no cotidiano dos cidadãos, fazendo com que 

estes recursos sejam uma opção para otimizar tempo, reduzir gastos e facilitar 

o acesso à informação. O avanço das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) tem propiciado maiores possibilidades de disseminação 

de informações facilitando este acesso (AMEM; NUNES, 2006).  

 No contexto educacional, tanto o ensino presencial quanto a educação a 

distância foram afetados, uma vez que o ensino presencial incorporou 

tecnologias, funções e atividades que eram típicas da educação a distância. Já 

a EAD, antes considerada como uma atividade solitária, descobriu um novo 

formato de ensinar através da interação pela rede, mantendo assim, um 

equilíbrio entre a flexibilidade e a interação (MORAN, 2005). 

As Instituições de Ensino Superior (IES) estão acompanhando essa 

evolução, passando a adotar uma nova forma de disseminar conhecimentos ao 

seu corpo discente por meio da biblioteca virtual. Através desta biblioteca, o 

alunado pode consultar o acervo de qualquer local, desde que esteja 

conectado à internet, evitando com que muitas vezes, perca tempo em tentar 

retirar de empréstimo um livro que pode não estar disponível naquele momento 

(LAZZARIN et al., 2010).  

Outro aspecto que se refere à biblioteca virtual é a sua constante 

atualização, fazendo com que as IES possam reduzir investimentos com 

atualização do acervo físico e infraestrutura, pois os e-books não ocupam 

espaço nas estantes (POLANKA, 2011). Assim, para a gestão de uma IES, é 

um fator a ser considerado, pois com a economia financeira e a otimização dos 

recursos obtida, é possível estudar a possibilidade de realocação de verbas, 

como por exemplo, investindo em novos laboratórios de informática, salas 

multimídias e outros acessos que proporcionam um ambiente de estudos. Além 

disso, reduzindo a infraestrutura com a biblioteca física, torna-se possível a 

disponibilização de outros espaços acadêmicos a fim de aumentar o seu corpo 

discente com oferecimento de novos cursos de graduação e/ou pós-graduação, 
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o que pode aumentar a receita financeira e lucro da instituição entre outras 

possibilidades. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - INEP, no 

período de 2012-2013 as matrículas no ensino superior cresceram 3,8%, o que 

equivale a quase 300 mil matrículas a mais de um ano para o outro, sendo que, 

apenas na educação a distância, houve um crescimento de 15,8% nos cursos a 

distância (INEP, 2014). Com esse crescimento no ensino superior, a biblioteca 

virtual pode se tornar um recurso de grande apoio aos alunos, principalmente 

aos alunos que estudam a distância, uma vez que este aluno não precisa se 

locomover até o polo presencial para fazer uso da biblioteca.  

Estudos de avaliação da biblioteca virtual pelos alunos realizados pela 

IES apresentaram resultados considerados insatisfatórios pela gestão desta 

instituição, o que torna relevante a pesquisa dos aspectos que envolvem os 

motivadores individuais da sua utilização (COMISSÃO PRÓPRIA DE 

AVALIAÇÃO, 2014). 

De acordo com Dias et al. (2011) para usufruir dos benefícios de uma 

determinada tecnologia, é necessário avaliar a influência que a mesma exerce 

em seus usuários. Deste modo, um estudo com a finalidade de analisar os 

fatores antecedentes da intenção de uso da biblioteca virtual, torna-se bastante 

relevante para a IES, a fim de que seus gestores possam obter subsídios no 

processo que envolve a tomada de decisão. 

 

  
1.3  ESTRUTURAÇÃO DO TEXTO  

 
 

Este trabalho teve início com a introdução informando seus objetivos e a 

justificativa desta pesquisa, bem como suas devidas contribuições. No segundo 

capítulo é apresentado o referencial teórico desenvolvendo os temas: 

Inovações Tecnológicas e Processos Educacionais, Educação a distância, 

Biblioteca, Biblioteca Virtual, Perfil dos alunos do ensino presencial e da EAD, 

Processo de Aprendizagem na Sociedade Contemporânea e Adoção de 

Tecnologia da Informação com suas respectivas teorias que prescrevem os 
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diversos modelos de adoção de tecnologias da informação. Além disso, neste 

capítulo é explanado tanto o desenvolvimento das hipóteses como o modelo 

conceitual de pesquisa. O terceiro capítulo ilustra os procedimentos 

metodológicos utilizados neste estudo. Já no quarto capítulo são apresentados 

as análises e os resultados e, por fim, foi desenvolvida a conclusão. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E PROCESSOS EDUCACIONAIS 

Desde o século passado a tecnologia faz parte da vida da maioria das 

pessoas, proporcionando maior interação entre elas em tempo real, sem a 

necessidade de deslocamento físico. Através desta interação e com o avanço 

das Tecnologis de Informação e Comunicação (TICs), foi possível a 

disseminação de informações, ou seja, expandir o conhecimento da população 

através dos recursos tecnológicos, como por exemplo, a internet. Por isso 

torna-se importante que as pessoas estejam familiarizadas com as TICs, pois 

elas potencializam o aprendizado dos indivíduos e a sua permanente 

atualização (AMEM; NUNES, 2006). 

Para potencializar o aprendizado dos indivíduos, Porto (2006) sinaliza 

elementos educativos que pertencem às inovações tecnológicas, os quais 

podem ser visualizados no quadro abaixo. 

Quadro 1 - Conceitos dos elementos potenciais educativos 

Conceito Definição 

Rapidez 
Refere-se à forma como são disponibilizadas e processadas as 
informações. 

Recepção 
individualizada 

O indivíduo envolve-se com a tecnologia de acordo o modo de 
ver a realidade. 

Interatividade e 
participação 

O indivíduo interage, participa, discute e explora caminhos e 
possibilidades. 

Hipertextualidade 
O texto virtual permite associações, mixagens, fazendo com que 
o usuário tenha diferentes opções de escolha. 

Realidade Virtual 
O indivíduo interage com a realidade das imagens, criando 
elementos próprios para entender a situação virtual, significá-la 
e interagir com ela. 

Digitalização/ideologia 

Os meios/tecnologias têm diferentes linguagens que lhe 
permitem se inter-relacionar com outras linguagens. Com 
especificidades própria – imagens, narrativas, sons e 
movimentos. 

Fonte: Adaptado de Porto (2006) 
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Através destes elementos é possível observar que os conhecimentos 

adquiridos pelos estudantes não se restringem apenas à escola, mas também 

aos meios tecnológicos (PORTO, 2006). 

A pedagogia e a tecnologia da informação podem ser entendidas como 

um processo de socialização, pois preparam os jovens para o convívio em 

sociedade utilizando recursos tecnológicos, uma vez que neste século as 

novas maneiras de socialização decorre com o uso da tecnologia, como por 

exemplo, a realidade virtual (BELLONI, 2002). 

Devido ao maior acesso da internet pela população, foi possível integrar 

as TICs nos processos educacionais, uma vez que elas estão presentes e 

influentes na vida social de muitas pessoas (ALMEIDA, 2003). 

A Tecnologia de Informação e Comunicação também é uma realidade no 

cotidiano de alunos e professores. Com isso, a educação tecnológica é fato 

para as novas gerações e, como as instituições de ensino são parte integrante 

da cultura da sociedade, elas devem estar atentas para a leitura das 

linguagens tecnológicas, pois a universidade enquanto instituição social 

responsável pela formação de alunos, necessita estar ligada no contexto das 

práticas contemporêneas que atendam as exigências da educação do século 

XXI (AXT, 2000). Uma dessas exigências que surgiu no século passado e 

continua em crescente expansão é a Educação a distância (EAD). 

 

2.1.1 Educação a Distância – EAD 
 

Para Mata (1995, p.10-11) a EAD: 

[...] é uma alternativa tecnológica que se apresenta em nível 
mundial e, especificamente, na sociedade brasileira, como um 
caminho privilegiado de democratização da educação e que 
muito pode colaborar para a humanização do indivíduo, para a 
formação do cidadão e para a constituição de uma sociedade 
mais igualitária e justa. No contexto da sociedade tecnológica 
é, sem dúvida, uma alternativa de grandes potencialidades, no 
sentido de facilitar o acesso com melhor qualidade, 
ultrapassando as barreiras de tempo e de espaço.  
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Segundo Mugnol (2009), o oferecimento da modalidade EAD tinha como 

objetivo, ampliar e permitir que as classes sociais menos favorecidas 

pudessem ter acesso ao sistema de ensino, principalmente da educação 

básica e dos cursos profissionais preparatórios. Desta forma, os cursos por 

correspondência foram a forma inicial do oferecimento desta modalidade. 

Foi no século XVIII que uma Instituição de Boston (EUA), através de um 

curso por correspondência, apresentou os primeiros indícios da EAD no mundo 

(BARROS, 2003). 

No século XIX, as primeiras vivências com EAD se concentraram com 

intensidade na Europa em países como Suécia, Reino Unido e Espanha que 

também passaram a oferecer cursos por correspondência. Já no início do XX 

houve a expansão da EAD no mundo, passando também pela Austrália, 

Alemanha, Noruega, Canadá, França e África do Sul. No entanto, esta 

modalidade de ensino se fortaleceu apenas na segunda metade do século XX 

(LOPES et. al., 2007). 

Foi também no século XX que, no Brasil, ocorreu o desenvolvimento da 

EAD para atender à demanda de trabalhadores rurais que passaram a ocupar 

lugar nas indústrias devido ao processo de industrialização ocorrido nesta 

época (LOPES et. al., 2007). 

Devido ao aperfeiçoamento das novas tecnologias como o rádio, 

telégrafo, telefone, televisores (com aulas via satélite), fitas de vídeo (VHS) e 

computadores que houve o fortalecimento da educação a distância. Esta 

evolução nos equipamentos caracterizou o início da era dos meios modernos 

de comunicação (MUGNOL, 2009; BARROSO et al., 2014).  

No final do século XX este avanço da tecnologia e expansão da internet 

fez com que educação a distância contribuísse para uma maior interatividade 

entre alunos e professores através da criação de fóruns para debates nas 

plataformas de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Este avanço 

também permitiu uma maior capacidade de armazenamento de informações 

(BARROSO et al., 2014). 
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Por meio da disseminação desses meios de comunicação é que EAD 

propiciou a ampliação e a diversificação dos programas, possibilitando a 

interação quase presencial entre professores e alunos (SARAIVA, 1996). 

De acordo com Preti (1996) existem elementos que constituem a 

educação a distância os quais podem ser observados no quadro abaixo. 

Quadro 2 - Elementos e definições que constituem a EAD 

Elemento Definição 

“Distância” física 

professor-aluno 

A presença física do professor ou do autor, isto é do interlocutor, 
da pessoa com quem o estudante vai dialogar não é necessária 
e indispensável para que se dê a aprendizagem. Ela ocorre de 
forma virtual. 

Estudo individualizado e 

independente 

Reconhece-se a capacidade do estudante de construir seu 
caminho, seu conhecimento por ele mesmo, de se tornar 
autodidata, ator e autor de suas práticas e reflexões; 

Processo de ensino-

aprendizagem 

midiatizado 

A EAD deve oferecer suportes e estruturar um sistema que 
viabilizem e incentivem a autonomia dos estudantes nos 
processos de aprendizagem. E isso acontece 
predominantemente através do tratamento dado aos conteúdos 
e formas de expressão mediatizados pelos materiais didáticos, 
meios tecnológicos, sistema de tutoria e de avaliação 
(MAROTO, 1995); 

Uso de tecnologias 

Os recursos técnicos de comunicação, que hoje têm alcançado 
um avanço espetacular (correio, rádio, TV, audiocassette, 
hipermídia interativa, Internet), permitem romper com as 
barreiras das distâncias, das dificuldades de acesso à educação 
e dos problemas de aprendizagem por parte dos alunos que 
estudam individualmente, mas não isolados e sozinhos. 
Oferecem possibilidades de se estimular e motivar o estudante, 
de armazenamento e divulgação de dados, de acesso às 
informações mais distantes e com uma rapidez incrível; 

Comunicação 

bidirecional 

Apesar da distância, o estudante não é apenas um receptor de 
informações, assim, busca-se estabelecer relações dialogais, 
criativas, críticas e participativas. 

Fonte: Adaptado de Preti (1996) 

 

Com o passar dos anos a educação a distância tem sido considerada 

um dos temas de grande relevância para a academia brasileira, pois de acordo 

com Censo da Educação Superior de 2006, em 2003 eram 49 mil estudantes 

nessa modalidade e em 2006 passaram a ser 207 mil, ou seja, houve um 

crescimento em 315% em todo o país (CENSO, 2006). 
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De acordo com dados do Censo da Associação Brasileira de Ensino a 

Distância (ABED), em 2008 o número de alunos nessa modalidade aumentou 

para 760 mil, superando a casa de um milhão em 2009. Em 2012 esse número 

ultrapassou para mais de 5,7 milhões de alunos matriculados em diversos 

cursos da modalidade a distância (Censo ABED, 2013). 

Antes mesmo desse crescimento no Brasil, a sua base legal já havia 

sido criada em 1998. O texto do Decreto Nº 2494, de 10 de fevereiro de 1998, 

posteriormente substituído pelo Decreto nº 5622, de 19 de Dezembro de 2005, 

que regulamenta o Art. 80 da LDB (Lei n. 9.894/96), caracteriza a educação a 

distância (EAD) como: 

[...] modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre 
com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos.  
 

A EAD se distingue da modalidade de ensino presencial por ser uma 

forma de ensino que utiliza a comunicação tecnológica, substituindo a interação 

pessoal que ocorre em sala de aula pelo conjunto de recursos didáticos com o 

apoio de uma instituição e tutoria que proporcionam uma aprendizagem 

independente e flexível (ARETIO, 1994). 

Atualmente o processo de comunicação ocorre por diversos canais 

como chats, web conferências, áudio conferências, telefone, correspondência 

postal, eletrônica, fórum, etc. Deste modo, o aprendizado ocorre sem que todos 

os envolvidos (alunos e professores) estejam no mesmo instante participando 

de alguma atividade (GUAREZI; MATOS, 2009). 

A EAD é uma modalidade eficaz para atender a população que não tem, 

ou não teve acesso, ao ensino de determinados níveis de ensino ou cursos 

presenciais por diversos motivos, tais como a localização geográfica, ou seja, 

muitos estudantes não encontram instituições de ensino próximo às suas 

residências e, as que existem, podem ser de difícil acesso ou ainda pode 

ocorrer escassez de cursos na região onde habita. Outro motivo pode estar 

relacionado a questões pessoais familiares e/ou econômicas, uma vez que os 

cursos EAD são menos custosos do que os presenciais e ainda o indivíduo 
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pode ficar próximo fisicamente da família e ainda prosseguir com os estudos 

(PRETI, 1996). 

A flexibilidade e a conveniência que a EAD proporciona também podem 

ser citadas como motivos que levam estudantes a optarem pela educação a 

distância, pois possibilita que os alunos possam ter maior controle sobre o seu 

processo de aprendizagem, na medida em que podem escolher o local, a hora 

e o ritmo de seu estudo (BAER, 2000; HONG; LAI; HOLTON, 2003; WELLER, 

2000). 

Assim, o ensino superior encontrou na EAD uma grande oportunidade 

de ampliar o campo da educação, pois esta modalidade é uma forma de ensino 

que possibilita a autoaprendizagem através da mediação de recursos didáticos 

como livros, revistas, documentos, jogos didáticos, filmes, documentários, 

vídeos dentre outros que podem ser utilizados de forma isolada e/ou 

combinada e veiculados pelos mais diversos meios de comunicação (FREITAS; 

BERTRAND, 2006). 

Analisando os resultados do CENSO da Educação Superior (2012) é 

possível constatar que houve um crescimento no número de matrículas nos 

cursos de graduação da modalidade EAD atingindo 14,6% do total do número 

de matrículas, portanto, houve uma maior adesão por parte da população que 

tem ido ao encontro desta modalidade de ensino conforme mostra a Figura 1. 

 
Figura 1 - Evolução do Número de Matrículas por Modalidade de Ensino – Brasil – 2001-2012. 

Fonte: Censo da Educação Superior 2012 (MEC/INEP). 
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Para Litto e Formiga (2009) a EAD continuará em crescente expansão 

não só no Brasil, mas internacionalmente e, sua tendência, é reunir mais 

alunos que o ensino presencial. 

Esta tendência pode ser corroborada ao analisar os dados do Censo da 

Educação Superior onde, entre 2012 e 2013, houve um crescimento de 15,8% 

nos cursos de graduação a distância, sendo que, só no ano de 2013 foram 

registrados 1.258 cursos de graduação nessa modalidade (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2014). 

Com esta crescente demanda de interessados nesta modalidade de 

ensino, os serviços educacionais também devem suprir as necessidades 

informacionais de seus usuários remotos. Como um dos serviços educacionais, 

tem-se a biblioteca, que também precisou se adaptar para atender seus 

usuários (RIBEIRO, 2012). 

 

2.2  A BIBLIOTECA E SUA EVOLUÇÃO 
 

Existem diversos significados no vocábulo biblioteca, dentre eles, é 

possível dizer que remete ao conjunto organizado de livros, visando ao 

aprimoramento intelectual do homem; edifício que armazena esse material; 

coleção de obras sobre assuntos idênticos ou não; obras de caráter 

bibliográfico (CARLO, 1971). 

Para Gil (1976) a biblioteca é o local onde são preservados os livros 

convenientemente arrumados para seu uso, ou uma coleção de livros tratados. 

Butler (1971) define a biblioteca como aparelho social, ao disseminar os livros 

como um dos instrumentos mais significativos para a preservação da memória 

racial. Já para Milanesi (1983, p.107) a biblioteca pode ser considerada “o 

cérebro da humanidade, desde que, através da informação organizada, permite 

preservar a memória”. 

A biblioteca surgiu na antiguidade, onde seu conhecimento era 

transferido e armazenado inicialmente em tábuas de argilas e posteriormente 
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em papiros e pergaminhos e os enormes códices que eram enclausurados nos 

mosteiros medievais (MORIGI, 2005). 

Na Idade Média existiam bibliotecas dos mosteiros, de ordem religiosa e 

das universidades e particulares. Vale ressaltar que nesta época não havia 

bibliotecários, mas sim guardiões de livros que tinham a função de salvar, 

guardar e copiar as obras dos acervos. As bibliotecas não tinham o objetivo de 

oferecer acesso às pessoas em geral e era destinada a uma minoria da 

população, sendo considerada fonte de poder e acúmulo de conhecimento 

(MARTINS, 2001). 

Para Abreu (2000, p.187): 

As informações referentes às bibliotecas nos séculos XVI 
e XVII sugerem que os livros então em circulação eram 
principalmente literários ou de cunho religioso, e que os 
maiores acervos bibliográficos atendiam à rotina das 
atividades dos colégios jesuíticos. Os livros, portanto, 
constituíam fontes de conhecimento e de acesso ao 
sagrado.  
 

Ainda na Idade Média surgiram as bibliotecas universitárias onde, no 

início, eram ligadas apenas à ordem religiosa, mas aos poucos foram 

ampliando conteúdos de outras temáticas. Com o tempo, o número de 

estudantes universitários aumentou, acarretando o crescimento da produção 

intelectual e, como os livros ainda eram manuscritos, havia dificuldade em sua 

reprodução, dificultando assim os estudos (MORIGI, 2005). 

No momento de transição da Idade Média para o Renascimento, 

Gutenberg foi criado na Europa a tecnologia dos tipos móveis onde, “essa nova 

situação de acessibilidade dos livros – de papel e impresso – acabou sendo um 

estímulo ao conhecimento das letras e à absorção de conhecimento.” 

(MILANESI, 2002, p. 25). 

A partir do século XVI, na era do Renascimento, em decorrência do 

crescimento demográfico e com o descobrimento de novas terras e novas 

culturas, a biblioteca universitária ganhou mais espaço, autenticidade e 

autonomia, porém os processos de mudança de separação do saber e a 
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religião, democratização, especialização e socialização das bibliotecas, 

ocorreram de forma lenta, mas ainda de forma contínua (MORIGI, 2005). 

Nessa mesma época houve o rompimento da biblioteca moderna com a 

igreja católica e, com isso, a população adquiriu a oportunidade de acesso aos 

livros. Entretanto, para atender a essa nova demanda, a biblioteca deixou de 

ser passiva e foi ao encontro de seus leitores, procurando entendê-los e 

trazendo-os até ela (MARTINS, 2001). 

A partir dessa época, modificou-se a concepção de biblioteca, pois ela 

passou a ser definida como uma “instituição que fornece um serviço gratuito a 

toda população de uma comunidade, distrito ou região, sendo em geral 

financiada, no todo ou em parte, com recursos públicos” (McGARRY, 1999, p. 

117). Assim, ela deixou de ser conhecida como um depósito de livros 

trancados, ou seja, com acesso apenas à minoria da população para 

transformar-se de caráter público e democrático. 

Com esta ampliação do acesso, houve a necessidade de um profissional 

com formação especializada para cuidar tecnicamente dos materiais existentes 

na biblioteca. Assim, na época do Renascimento, surgiu a função do 

bibliotecário o qual se aperfeiçoa constantemente e acompanha os usuários da 

biblioteca, além de se ambientar com os recursos que surgem em sua área de 

atuação (MARTINS, 2001).    

Devido a toda essa evolução nas bibliotecas, faz necessário conhecer e 

entender suas funções, buscando os motivos pelas quais as fizeram 

desempenhar um importante papel na sociedade contemporânea, bem como 

conhecer seus principais objetivos. 

 

2.2.1 Funções e Objetivos da Biblioteca 
 

Para que se possa disseminar o conhecimento à população, a biblioteca 

se tornou um recurso indispensável para o desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizado. O Decreto n. 10.623 de 26/10/1977 e do Decreto n. 

11.625, de 23/05/1978, Seção II, Art. 13, item, alínea “a” mostram que, a 
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biblioteca é um apoio técnico-pedagógico das atividades docentes e discentes, 

assim toda e qualquer instituição de ensino necessita possuir uma biblioteca 

como apoio aos estudos. 

Também no artigo 22 do mesmo decreto de n. 10623 de 26 de outubro 

de 1977, encontra-se a seguinte informação: “A Biblioteca constitui o centro de 

leitura e orientação de estudos de alunos e ex-alunos e de consulta e estudos 

de docentes e demais servidores da escola”. Assim, a biblioteca é essencial 

nos estudos de alunos, ex-alunos, professores e qualquer funcionário que 

pertence a um ambiente escolar. 

Garcia et al. (1989) aponta alguns objetivos que uma biblioteca deve 

visar. 

 Ampliar conhecimentos, visto ser uma fonte cultural; 

 Colocar à disposição dos alunos um ambiente que favoreça a 

formação e desenvolvimento de hábitos de leitura e pesquisa; 

 Oferecer aos professores o material necessário à implementação 

de seus trabalhos e ao enriquecimento de seus currículos 

escolares; 

 Colaborar no processo educativo, oferecendo modalidades de 

recursos quanto à complementação do ensino-aprendizado, 

dentro dos princípios exigidos pela moderna pedagogia; 

 Proporcionar aos professores e alunos condições de constante 

atualização de conhecimentos em todas as áreas do saber; 

 Conscientizar os alunos de que a biblioteca é uma fonte segura e 

atualizada de informações; 

 Estimular nos alunos o hábito de frequência às outras bibliotecas 

em busca de informação e/ou lazer; 

 Integrar-se com outras bibliotecas, proporcionando: intercâmbios 

culturais, recreativos e de informações. 

 

Apesar da função principal de qualquer biblioteca é ser fonte de 

conhecimento e de livros, Garcia et al. (1989) nos mostram que sua função 

procura ser além de informativa e educativa, deve ser também cultural e 
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recreativa. Segundo Milanesi, (1983, p.107), “a biblioteca só atinge plenamente 

a sua função quando, além de propiciar a leitura, garante ao seu público o ato 

de dizer e escrever”. 

De acordo com Oliveira (2002), as bibliotecas passaram por períodos 

marcantes de transição. O primeiro ocorreu quando a biblioteca passou da 

função de organizar de forma sistematizada o acesso à informação para atuar 

como centros de educação, recreação e pesquisa. O segundo período de 

transição foi com os sistemas de informação para gerir os processos da 

biblioteca, facilitando a localização e identificação do acervo. Já o terceiro 

período se caracterizou pelas soluções quantitativas, ou seja, disponibilizando 

dados de forma rápida e eficaz, assim, quanto mais o homem gera 

documentos, mais as bibliotecas buscam instrumentos e técnicas que permitem 

modernizá-las. (MILANESI, 1983). 

As bibliotecas além de serem instituições sociais e parte integrante da 

sociedade, elas acompanharam o processo do desenvolvimento tecnológico 

passando a utilizar processos automatizados no armazenamento, registro, 

disseminação e recuperação da informação (MORIGI; PAVAN, 2003). 

 

2.2.2 Biblioteca e a Sociedade Contemporânea 
 

Nesta sociedade contemporânea as bibliotecas já possuem uma melhor 

organização, o que facilitou o trabalho do bibliotecário.  O computador se 

tornou cada dia mais essencial, oferecendo um melhor processo de utilização 

tanto pela biblioteca, quanto para seus respectivos usuários (MILANESI, 2002). 

Atualmente com a tecnologia nas bibliotecas é possível oferecer maiores 

recursos, como por exemplo, possibilitar a comunicação do bibliotecário com o 

usuário de forma virtual. Muitos documentos podem ser disponibilizados em 

formato eletrônico, possibilitando o acesso simultâneo de vários usuários ao 

mesmo tempo e de qualquer lugar do mundo (CAMARGO; VIDOTTI, 2006).  

Dentre os aspectos de atualização das bibliotecas, está o advento da 

virtualidade, onde a comunicação e o relacionamento não são feitos de forma 
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presencial, mas sim com equipamentos de comunicação que possibilitam este 

contato. Com esta nova forma de se comunicar e, percebendo uma transição 

na disponibilidade de informações no ambiente da biblioteca, vislumbrou-se 

uma nova forma de interação com seus usuários através da biblioteca virtual 

(LAZZARIN et al., 2010). 

 

2.2.3 Biblioteca Virtual 
 

Com o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), 

as bibliotecas adquiriram novas possibilidades de interação e disseminação do 

conhecimento, alcançando assim, a sua virtualidade (LAZZARIN et al., 2010). 

O termo biblioteca virtual possui várias conotações. Uma delas é que 

este tipo de biblioteca visa novas funções como: permitir acesso remoto e 

simultâneo em relação ao armazenamento, organização e recuperação da 

informação e possibilitar o acesso a documentos completos e bibliográficos 

através de registros diversos como música e imagem (CAMARGO; VIDOTTI, 

2006). 

Para que possa existir a biblioteca virtual é imprescindível a utilização da 

tecnologia da realidade virtual. Em outras palavras ela necessita que um 

software seja acoplado a um computador que reproduz o ambiente de uma 

biblioteca em duas ou três dimensões, criando um ambiente onde o usuário 

poderá circular entre as salas, selecionar qualquer livro que esteja disponível 

nesta biblioteca e, assim, poderá abri-lo e ler o conteúdo (MARCHIORI, 1997). 

Outro conceito pode ser visto em Gomes (2004) que se refere à 

biblioteca virtual como um serviço on-line de informação especializada, que foi 

criado para atender as novas exigências da pesquisa acadêmica, 

principalmente quanto à sua agilidade para obter a informação e comunicação 

aos seus usuários. 

Andrade e Baraúna (2002) mencionam que a biblioteca virtual contém 

informações que podem ser acessadas via internet, através de uma base de 

dados que seguem normas, padrões e metodologias. 
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O conceito de biblioteca virtual pode apresentar uma quebra no 

paradigma de tratamento e disseminação de informações dos recursos, 

atividades e serviços oferecidos pela biblioteca tradicional, pois ela traz uma 

nova alternativa de busca, disponibilidade e recuperação de informações de 

maneira globalizada, aliando o acesso local ao acesso remoto, através das 

tecnologias de informação disponíveis no mercado (MARCHIORI, 1997). 

A biblioteca virtual não pode ser confundida com a biblioteca digital, pois 

existe diferença entre elas. Apesar de ambas possuírem a mesma 

característica de existirem num ambiente eletrônico, acessível através da 

internet e de redes de computadores, a biblioteca digital é aquela cujo acervo 

impresso foi informatizado, ou seja, livros e outros materiais impressos da 

biblioteca física passaram por um processo de digitalização (CAMARGO, 2004; 

SILVA, 2008).  

Além da biblioteca virtual e digital, há ainda a biblioteca eletrônica. Para 

reforçar a diferença entre os tipos de bibliotecas, no quadro 3 são 

apresentados seus respectivos conceitos. 
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Quadro 3 - Conceitos de biblioteca eletrônica, digital e virtual 

Tipo  Conceito 

Biblioteca Eletrônica 

 

A biblioteca eletrônica é o termo que se refere ao sistema no 
qual os processos básicos da biblioteca são de natureza 
eletrônica, o que implica ampla utilização de computadores e 
de suas facilidades na construção de índices on-line, busca 
de textos completos e na recuperação e armazenagem de 
registros. 

Biblioteca Digital 

 

Na biblioteca digital a informação que ela contém existe 
apenas na forma digital, podendo residir em meios 
diferentes de armazenagem, como as memórias eletrônicas 
(discos magnéticos e óticos). Dessa maneira, a biblioteca 
digital não contém livros na forma convencional e a 
informação pode ser acessada, em locais específicos e 
remotamente, por meio de redes de computadores. A 
grande vantagem da informação digitalizada é que ela pode 
ser compartilhada instantânea e facilmente, com um custo 
relativamente baixo. 

Biblioteca Virtual 

 

A Biblioteca virtual depende da tecnologia da realidade 
virtual. Nesse caso, um software próprio acoplado a um 
computador sofisticado reproduz o ambiente de uma 
biblioteca, criando um ambiente de total imersão e interação 
onde se pode circular entre as salas, selecionar um livro nas 
estantes, tocá-lo, abri-lo e lê-lo. 

Fonte: Adaptado de Marchiori (1997); Camargo (2004); Silva (2008) 

 

No que se refere à biblioteca virtual, há ainda a biblioteca virtual 

universitária, ou seja, como o próprio nome indica, ela é voltada para os cursos 

do ensino superior. 

A biblioteca virtual universitária possui algumas funcionalidades como: 

acessá-la em tablets, selecionar livros favoritos, anotar as páginas 

eletronicamente, compartilhar conteúdo do facebook, twitter, likedin e e-mail, 

imprimir páginas, acesso a deficientes visuais e disponibilidade de acesso 

constante entre outros recursos (BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITÁRIA, 

2014). 

A biblioteca virtual universitária é composta por diversas editoras que 

possuem livros do ensino superior no formato digital, dentre elas, é possível 

citar a Pearson, Manole, Contexto, IBPEX, Papirus, Casa do Psicólogo, Ática 

Scipione, Companhia das Letras, Educs, Rideel, Jaypee Brothers, Aleph e 
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Lexikon. Neste acervo digital estão disponíveis milhares de livros nas mais de 

50 áreas de conhecimento (BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITÁRIA, 2014). 

Dentre as bibliotecas existentes, a Biblioteca Virtual da Pearson 

Education no Brasil foi a pioneira tendo seu lançamento no de 2005 onde 

atualmente disponibiliza um acervo para mais de 70 instituições tendo como 

usuários diários, um milhão de pessoas. Nesta biblioteca pode-se baixar o livro 

em formato de arquivo ficando disponível por um determinado período de 

tempo ou ainda é possível fazer notas e imprimi-lo até 10% de cada obra, que 

é o máximo permitido por lei (RODRIGO, 2008). 

Os alunos presenciais possuem acesso tanto à biblioteca física quanto à 

biblioteca virtual, e o mesmo ocorre com os alunos da EAD, uma vez que estes 

alunos possuem em seu polo presencial, uma biblioteca com referências 

básicas do seu curso.  

 

2.3  PERFIL DOS ALUNOS DO ENSINO PRESENCIAL E DA EAD 
 

 
O ensino presencial possui características distintas em relação à 

educação a distância. Uma dessas características se refere aos estudantes e 

docentes que estão sempre presentes fisicamente, em horário limitado e 

determinado pelas instituições (LOBO NETO, 1999). 

Em relação aos manuais de estudo e demais materiais de apoio, os 

mesmos podem ser atualizados com menor frequência devido serem de forma 

física, o que favorece o fato de nem sempre estarem devidamente atualizados 

em relação a determinados conteúdos  (LOBO NETO, 1999). 

O termo “turma” se refere ao agrupamento físico de alunos, ou seja, os 

alunos assistem as aulas no mesmo ambiente/local do início ao término do 

curso, diferentemente da educação a distância onde esta caracterização não 

ocorre em função da flexibilidade do modelo e ausência de contato físico entre 

as pessoas (LOBO NETO, 1999). 
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Para Aretio (1994), os alunos do ensino presencial apresentam as 

seguintes características: 

 Idades homogêneas, ou seja, com idades muito próximas; 

 Forte homogeneidade em relação ao nível de escolaridade de todos, 

principalmente por terem idade próximas; 

 Residem na mesma região geográfica ou próximo à escola, não 

precisando se deslocar de outras cidades, estados, etc; 

 Maior facilidade de interação social, devido ao encontro diário na 

instituição de ensino. 

 

 

Em relação ao aluno da EAD há um debate constante no ambiente 

acadêmico sobre quais as razões que motivam um indivíduo a estudar on-line. 

Para Gilbert (2001, p.74) o aluno que escolhe esta modalidade “é geralmente 

descrito como alguém que tem mais de 25 anos, está empregado, preocupado 

com o bem-estar da comunidade, com alguma educação superior em 

andamento”. 

Segundo dados de 2013 da Associação Brasileira de Educação a 

distância (ABED), 56% dos alunos da EAD são do gênero feminino. Este 

percentual também pode ser verificado nas pesquisas anteriores do Censo 

EAD.BR de 2010, 2011 e 2012 (CENSOEAD, 2012). 

Ainda de acordo com a ABED, em relação à idade destes alunos, 60% 

das instituições que participaram do Censo EAD informaram que a faixa etária 

de seus alunos está entre 31 e 40 anos e 32% indicaram a faixa entre 21 e 30 

anos, com isso, a idade se situa em torno de 30 anos ou mais (CENSOEAD, 

2012). 

Em relação aos alunos do ensino presencial, em função de disporem de 

maiores encontros presenciais, tendem a apresentarem um perfil menos pró-

ativo que o aluno EAD na busca pelo conhecimento. Um dos fatores que levam 

estes alunos a serem pouco estimulados a tomarem tal iniciativa, pode ser 

justificado devido aos professores presenciais estarem habituados em apenas 

transmitir o conhecimento e não a incentivá-los à sua busca (VIDAL, 2002). 
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Já o aluno da educação a distância, visto que não dispõe de um 

professor presencial e também por ser um aluno habituado quanto ao uso 

intensivo da tecnologia, tende a buscar ferramentas que lhe permita acesso ao 

conteúdo de forma digital (VIDAL, 2002). 

Uma das formas dos alunos buscarem a expansão de seus 

conhecimentos no formato digital está na biblioteca virtual que, quando bem 

estruturada, pode oferecer recursos, produtos e serviços remotamente com 

eficácia e qualidade. Buscar este recurso é interessante para que o aluno não 

necessite recorrer e nem se deslocar constantemente à biblioteca do polo de 

apoio presencial (PEREIRA; SANCHES, 2010). 

Contudo, existem outras variáveis que envolvem o processo de 

aprendizagem, desta forma, é necessário entender os elementos que os 

compõe para que o aluno possa ter uma aprendizagem efetiva, principalmente 

na relação entre as pessoas envolvidas, ou seja, na própria relação entre 

professor-aluno, uma vez que esta influência é considerada fundamental no 

processo de ensino-aprendizagem (STACCIARINI; ESPERIDIÃO, 1999). 

 

2.4  O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Para que ocorra o processo de ensino-aprendizagem, Moreira (1986) 

menciona que existem quatro elementos dentro deste processo: professor, 

aluno, conteúdo e as variáveis ambientais, onde esta última pode ser 

considerada o ambiente o qual o aluno está inserido (instituição de ensino). 

Em cada um destes elementos, podem-se identificar as principais 

variáveis de influência do processo ensino-aprendizagem. 

No aluno as principais variáveis são: capacidade (inteligência, 

velocidade de aprendizagem); experiência anterior (conhecimentos prévios); 

disposição e boa vontade; interesse; estrutura socioeconômica; saúde. 

Em relação ao conteúdo a adequação às dimensões do aluno; 

significado/valor e aplicabilidade prática são as principais variáveis. 
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Já na escola o sistema de crenças dos dirigentes, entendimento da 

essência do processo educacional e liderança são vistos como as principais 

variáveis. 

Por fim, no professor as principais variáveis são: dimensão do 

relacionamento (relação professor-aluno); dimensão cognitiva (aspectos 

intelectuais e técnico-didáticos); atitude do educador, capacidade inovadora, 

comprometimento com o processo de ensino-aprendizagem. 

Para Santos (2001) o ponto principal do processo de melhoria da 

qualidade de ensino nas instituições de nível superior, deve ser o entendimento 

e interação desses quatro elementos do ensino-aprendizagem. 

Na visão de Teixeira (2002), o aluno é responsável pela construção do 

seu conhecimento, ou seja, ele deve ter autonomia mostrando-se 

corresponsável no decorrer de seu percurso acadêmico. 

Para Freire (1996, p.25) “quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender”. Assim, o aluno aprende quando há uma estreita 

relação entre ensinar e aprender. 

Seguindo esta linha de pensamento pode-se notar a importância do 

papel dos professores na construção desse processo de ensino-aprendizagem, 

pois eles são parte integrante do processo educativo e na formação das 

gerações e padrões de sociedade (LIBÂNEO, 1994). 

Nesta sociedade contemporânea, muitos alunos ainda acreditam que 

seu papel no processo de aprendizagem é de apenas ouvir os professores, 

memorizar conceitos e desejar respostas, ou seja, muitos ainda demonstram 

atitude passiva em sala de aula (SANTOS, 2001). 

Para reverter este processo é necessário que o docente incentive e 

estimule o aluno para que ele tenha a motivação e autonomia necessária na 

busca dos conhecimentos, pois o professor repassa informações onde cada 

aluno deverá aproveitar este momento para interpretar dados e informações, 

transformando-os em conhecimentos. O papel do professor é mantê-los 

curiosos e motivados para que sejam interessados na busca de 
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conhecimentos, uma vez que ninguém transfere conhecimento, mas sim, 

transferem dados e informações (POLETTI, 2002). 

Portanto, entende-se que o processo educativo é interativo e se 

concretiza através das relações entre e professor e aluno, onde a figura do 

professor torna-se extremamente relevante devido à mediação que o professor 

faz entre conhecimento e alunos, proporcionando assim, a apropriação ativa do 

conhecimento (VASCONCELOS et al., 2005). Assim, visto que o professor tem 

um papel fundamental na vida dos seus alunos, motivando-os e incentivando-

os na busca pelo conhecimento, torna-se relevante um estudo sobre o quanto o 

professor em seu papel de educador, estimula seus alunos na busca pelo 

conhecimento. 

Uma das formas deste incentivo é fazer com o que seus alunos utilizem 

as tecnologias disponíveis como a biblioteca virtual, mas para isso, faz-se 

necessário entender os motivos que levam os indivíduos a adorarem, ou não, 

uma determinada tecnologia (DAVIS, 1989). 

 

 
2.5  ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 
 
 

 
2.5.1 Origem das teorias de Adoção de Tecnologias da Informação 
 

O estudo de adoção de tecnologia possibilitou o desenvolvimento de 

teorias que auxiliam no entendimento e compreensão dos fatores que 

determinam a intenção e o comportamento de uso de determinados sistemas 

(VENKATESH; THONG; XU, 2012). 

Alguns modelos de adoção de tecnologia tiveram seu início a partir da 

Teoria Racional do Trabalho – TRA (FISHBEIN; AJZEN, 1975) e da Teoria do 

Comportamento Planejado – TPB (AJZEN, 1985) ambas provindas da 

Psicologia. 
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Os construtos que compõem a Teoria Racional do Trabalho (TRA) são: 

atitude, normas subjetivas, intenção e comportamento (AJZEN; FISHBEIN, 

1975). 

Segundo Ajzen e Fishbein (1980, p. 54) “a atitude em relação a um 

conceito é simplesmente o grau a favor, ou não, deste conceito”, ou seja, 

quanto mais favorável for a atitude em relação ao objeto, maior será a sua 

intenção a algum comportamento sobre este objeto. 

As normas subjetivas dizem respeito à percepção da pessoa quanto à 

pressão social exercida sobre esta mesma pessoa para que realize, ou não, 

um determinado comportamento em questão. Elas decorrem das pressões do 

ambiente social no qual as pessoas estão inseridas. Em outras palavras, diz 

respeito à percepção da pessoa quanto à pressão social exercida sobre esta 

mesma pessoa para que ela realize, ou não, um determinado comportamento 

(FISHBEIN; AJZEN, 1975). 

Em relação à intenção de comportamento, ela pode ser definida como 

uma vontade própria do indivíduo de executar, ou não, determinado 

comportamento, sendo formada a partir das atitudes e das normas subjetivas 

(AJZEN, 1991). 

Desta forma é possível indicar que um dos principais objetivos da Teoria 

da Ação Racional é a predição da intenção do comportamento do indivíduo que 

envolve as atitudes frente ao comportamento e as normas subjetivas, ou seja, 

intenção comportamental exerce poder determinante sobre o comportamento. 

Já a atitude e as normas subjetivas atuam sobre a intenção comportamental 

(AJZEN; FISHBEIN, 1975). 

O modelo da Teoria da Ação Racional pode ser observado na Figura 2. 
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Figura 2 - Teoria da Ação Racional (TRA) 

Fonte: Fishbein e Ajzen (1975) 

  

A TRA não considera que as intenções e o comportamento podem ser 

influenciados por outros fatores, como por exemplo, os hábitos. As intenções 

comportamentais refletem apenas a motivação a agir, enquanto a execução de 

uma ação não depende somente desta, mas também do maior ou menor 

controle sobre o comportamento. Assim, se um indivíduo possui o pleno 

controle de uma situação, pode decidir em executar, ou não, uma determinada 

ação (MOUTINHO; ROAZZI, 2010). 

Com base nessa limitação da TRA, Ajzen (1985) propôs a Teoria do 

Comportamento Planejado (TPB) onde, além das atitudes e normas subjetivas, 

este modelo também incorpora o controle comportamental percebido sobre a 

presença de fatores que possam facilitar ou impedir o desempenho do 

comportamento. Em outras palavras, a TPB diz respeito à percepção de 

controle sobre o comportamento (controle comportamental percebido) que se 

refere às crenças da pessoa acerca do grau de facilidade/dificuldade em 

executar uma determinada ação, isto é, está relacionado à percepção que um 

indivíduo possui em executar um comportamento desejado (AJZEN; FISHBEIN, 

2000).  

O modelo da Teoria do Comportamento Planejado pode ser observado 

na Figura 3. 

Atitude 

Norma Subjetiva 

Intenção Comportamento 
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Figura 3 - Teoria do Comportamento Planejado (TPB) 

Fonte: Ajzen (1991) 

 

Provindas da Psicologia, a TRA e a TPB, foram utilizadas como base 

para a criação de modelos de adoção de tecnologia conforme serão 

apresentados a seguir. 

 

2.5.2 Modelos de Adoção de Tecnologia 
 
 
Para Davis, Bagozzi e Warshaw (1989), um dos mais desafiadores 

temas em pesquisas sobre os sistemas de informação é encontrar o motivo 

pelo qual os indivíduos aceitam ou rejeitam uma tecnologia. Desta forma, a 

aceitação da tecnologia vem sendo estudada há mais de duas décadas, 

favorecendo o surgimento de diversos modelos que procuram explicá-la 

(BOBSIN; VISENTINI; RECH, 2009).  

Os estudos realizados buscam identificar fatores que envolvem as 

decisões e intenções dos indivíduos quanto à aceitação e o uso da tecnologia 

da informação (VENKATESH et al., 2003; DIAS et al., 2011). 

No quadro a seguir são apresentados alguns modelos e suas 

respectivas teorias de adoção de tecnologia. 

Atitude 

Norma 
Subjetiva 

Intenção Comportamento 

Controle 
Comportamental 

Percebido 
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Quadro 4 - Teorias e Modelos de Adoção de Tecnologia Individual 

Modelos Definições Construtos-chave 

Modelo de 
Aceitação de 

Tecnologia (TAM) 

Davis (1989) 

Modelo desenvolvido para prever e explicar 
as variáveis antecedentes da intenção de 
comportamento para o uso da tecnologia da 
informação. 

Utilidade Percebida 
Facilidade de Uso 

Intenção 
Uso do Sistema 

Teoria de Difusão 
de Inovação (IDT) 

Rogers (1962) 

Moore, Benbasat 
(1996) 

Fundamentada na sociologia, o modelo IDT 
(Rogers, 1995) tem sido utilizado desde a 
década de 1960 para estudar uma variedade 
de inovações. Moore e Benbasat (1991) 
fizeram adaptações à teoria de difusão de 
inovação de Rogers, com um conjunto de 
construtos que foram utilizados para estudar 
a aceitação individual de tecnologia 

Vantagem Relativa 
Imagem 

Visibilidade 
Compatibilidade 

Demonstrabilidade de 
resultados 

Voluntariedade do uso 

Teoria Unificada 
de Aceitação e 

Uso da 
Tecnologia 

(UTAUT) 

VENKATESH et al. 
(2003) 

Modelo que integra os principais estudos da 
área de aceitação e uso de tecnologia da 
informação (VENKATESH et al.,2003). 

Expectativa de 
Desempenho 

Expectativa de esforço 
Influência Social 

Condição facilitadora 

Modelo 
Motivacional 

(MM) 

Davis et al. (1992) 

Um conjunto significativo de pesquisas em 
psicologia tem apoiado a teoria da motivação 
como uma explicação para comportamento. 
Vallerand (1997) apresenta uma revisão dos 
princípios fundamentais desta teoria e Davis 
et al. (1992) aplicou a teoria motivacional 
para entender adoção de novas tecnologias 
e sua utilização. 

Motivação intrínseca 
Motivação extrínseca 

Modelo 
Combinado de 

TAM e TPB 

Taylor, Todd 
(1995a) 

O modelo combina os preditores de TPB com 
o construto utilidade percebida do TAM para 
proporcionar um modelo combinado destes 
dois modelos. 

Atitude em relação ao 
comportamento 
Norma Subjetiva 

Controle Comportamental 
Percebido 

Utilidade Percebida 

Modelo de 
Utilização de PC 

(MPCU) 

Triandis (1977); 
Thompson et 

al.(1991) 

As definições deste modelo são derivadas 
em grande parte de Triandis (1977) com a 
teoria do comportamento humano. 
Thompson et al (1991), fizeram adaptações 
ao modelo MPCU para prever a utilização em 
PC. 

 

Ajuste de Trabalho 
Complexidade 

Consequências de Longo 
Prazo 

Afeição sobre o Uso 
Fatores Sociais 

Condições Facilitadoras 

Teoria Social 
Cognitiva (TSC) 

Compeau e 
Higgins (1995); 
Compeauetal 

(1999) 

Trata-se de uma das teorias do 
comportamento humano (BANDURA, 1986).  
Compeau e Higgins (1995b) aplicaram e 
estenderam para a Teoria Social Cognitiva o 
contexto do uso do computador (COMPEAU 
et al.,1999). Aplicaram também esta teoria 
com o intuito de estudarem o desempenho 
desses equipamentos (COMPEAU e 
HIGGINS, 1995a). 

Expectativa de resultados 
(desempenho) 

Expectativa de resultados 
(pessoal) 

Auto-eficácia 
Afeto 

Ansiedade 

Fonte: Adaptado de Venkatesh et al. (2003) 
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Apesar de existirem diversos modelos que estudam a adoção de TI, o 

modelo TAM é considerado um dos mais influentes e utilizado pelos 

pesquisadores para descrever a aceitação dos indivíduos por uma determinada 

tecnologia, estudando a influência de fatores humanos em sua adoção 

(DILLON; MORRIS, 1996; VENKATESH, 2000). 

Além disso, o TAM possui uma forte base teórica e apoio empírico 

através de validações, aplicações e replicações do seu modelo, sendo testado 

com diferentes amostras e situações, mostrando-se assim, ser válido e 

confiável (COSTA FILHO; PIRES; HERNANDEZ, 2007). 

 

2.5.3 Modelo de Aceitação de Tecnologia - TAM 
 

A partir um contrato assinado na década de 80 entre a IBM Canadá e o 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), com o intuito de avaliar o 

potencial de mercado para novos produtos da marca e possibilitar uma 

explicação dos determinantes da utilização de computadores, Davis (1989) 

conduziu um survey em um grupo de 112 usuários na IBM do Canadá e em 40 

estudantes de MBA da Universidade de Boston cuja validação do Modelo de 

Aceitação de Tecnologia - TAM foi baseada na aceitação de um software editor 

de texto onde foi constatado que a utilidade percebida impactou mais que a 

facilidade de uso (DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1989; DAVIS, 1986). 

A partir deste estudo em sua tese de doutorado, Davis (1986) deu 

origem ao TAM utilizando conceitos provindos da TRA e TPB. Este modelo é 

amplamente utilizado em diversos estudos para facilitar o entendimento dos 

fatores que envolvem a adoção e utilização de uma tecnologia (GAGNON; 

McCARTHY, 2004; LÖBLER; VISENTINI; VIEIRA, 2006; LEGRIS; INGHAM; 

COLLERETTE, 2003; LEE; KOZAR; LARSEN, 2003; MANTZANA, 2007; SÁ, 

2006; SALEH, 2004; SILVA, 2005, SILVA, 2008). 

Voltado para a tecnologia da informação, o TAM foi desenvolvido com a 

intenção de explicar o que determina uma pessoa a aceitar ou rejeitar um 
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sistema de informação, buscando entender através da utilidade e da facilidade 

de uso percebida, o comportamento do usuário (DAVIS et al., 1989). 

Este modelo busca verificar o impacto de fatores externos nos fatores 

internos atitudes e intenções. A análise do comportamento dos usuários é 

mensurada através de dois construtos que estão ligados ao fator atitude que 

trata-se da utilidade percebida e da facilidade de uso (DAVIS, 1986; DAVIS; 

BAGOZZI; WARSHAW, 1989). 

Com isso, esses dois construtos foram identificados como 

influenciadores do comportamento de aceitação de tecnologia de informação 

(DAVIS et al.,  1989). 

Na figura 4 ilustra-se o modelo original desenvolvido por Davis em sua 

tese de doutorado. 

 

Figura 4 - Modelo de Aceitação de Tecnologia – TAM (original) 
Fonte: Davis (1986) 

 

Utilidade Percebida 

A Utilidade Percebida é definida como “o grau no qual uma pessoa 

acredita que a utilização de um determinado sistema pode contribuir para a 

melhoria de seu desempenho no trabalho” (DAVIS et al., 1989, p. 320). A 

melhoria do desempenho poderia ser atingida, por exemplo, quando se leva 

menos tempo para cumprir uma tarefa ou para produzir produtos de maior 

qualidade.  
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Facilidade de Uso 

A Facilidade de Uso é definida como o “grau no qual uma pessoa 

acredita que utilizar um determinado sistema estaria livre de esforço” (DAVIS et 

al, 1989, p. 320).  

Neste estudo o construto Facilidade de Uso busca analisar o grau de 

percepção do aluno com a biblioteca virtual em relação à sua facilidade, ou 

seja, verificará se este aluno acredita que pode ser fácil utilizar a biblioteca 

virtual, contribuindo assim, com seus estudos.  

Caso o usuário perceba alguma dificuldade de uso, essa dificuldade 

pode se tornar uma barreira para que o usuário aceite a tecnologia em questão, 

inibindo assim, a sua adoção (KWON; ONWUEGBUZIE, 2005). 

 

Intenção de uso 

O modelo TAM estabelece que o uso do sistema é determinado pela 

intenção comportamental de uso, assim a intenção é conceituada como uma 

medida da força da intenção do usuário em desempenhar um determinado 

comportamento no futuro (DAVIS et al., 1989). 

Para Gafen (2003) a intenção de uso não depende apenas da utilidade e 

facilidade percebida pelo usuário, mas também pela experiência que o usuário 

possui em relação à utilização de um sistema de informação (COSTA FILHO; 

PIRES; HERNANDEZ, 2007). 

 

Uso atual do sistema 

O construto Uso Atual do Sistema refere-se “à quantidade de uso numa 

determinada unidade de tempo” (DAVIS, 1986, p.25). 

Davis, Bagozzi e Warshaw (1989), propuseram um modelo revisado do 

TAM que prevê e explica com mais precisão o comportamento do uso de 

tecnologia comparado ao modelo original (DAVIS et al., 1989). 
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Em seus estudos, Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) concluem que o 

indivíduo fará menos esforço em sua atividade devido à melhora na facilidade 

de uso percebida e, que este esforço, pode ser aplicado em outras tarefas. 

Desta forma, o indivíduo poderá realizar mais trabalho com menos esforço, 

obtendo assim, um efeito direto na utilidade percebida (DAVIS; BAGOZZI; 

WARSHAW, 1989; VENKATESH et al., 2003). 

O modelo revisado por Davis, Bagozzi e Warshaw pode ser visualizado 

na Figura 5. 

 

Figura 5 - Modelo de Aceitação de Tecnologia – TAM (revisado) 

Fonte: Davis, Bagozzi e Warshaw (1989) 

 

É importante destacar que, além de prever comportamentos de uso, este 

modelo também proporciona aos pesquisadores identificar os motivos da não 

aceitação de uma tecnologia por parte dos usuários e, consequentemente, 

implementar suas devidas correções no sistema (DAVIS; BAGOZZI; 

WARSHAW, 1989; DAVIS, 1986). 

O TAM é considerado pelos pesquisadores da área de tecnologia da 

informação, um modelo parcimonioso para o estudo de adoção de tecnologias, 

além de ser um dos modelos mais utilizados para pesquisas de aceitação e uso 

de tecnologias (VENKATESH, 2000; CAPPELLOZZA, 2013; CAPPELLOZZA 

2014). Deste modo, ilustram-se no quadro abaixo algumas pesquisas que 

utilizaram este modelo para analisar o estudo de adoção de tecnologia. 

 
 

Utilidade 
Percebida 

Facilidade 
 de Uso 

Intenção 
de Adoção 

Uso atual do 
Sistema 
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Quadro 5 - Estudos com o Modelo de Aceitação de Tecnologia - TAM 

  Título   Autores 

1 
Towards the Acceptance of RSS to Support Learning: 
An empirical study to validate the Technology 
Acceptance Model in Lebanon 

  
TARHINI; HASSOUNA; 
ABBASI 
OROZCO, 2015 

2 
Aplicação do Modelo de Aceitação de Tecnologia para 
avaliar a aceitação e uso de software ERP 

  
DE MOURA; 
FERREIRA; BARROS, 
2014 

3 
Homens e Mulheres “Aceitam” de Maneira Diferente? 
Impacto do Gênero no Modelo (Expandido) de 
Aceitação da Tecnologia - TAM 

  
GROHMANN; 
BATTISTELLA, 2011 

4 
TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM): 
Avaliando a aceitação tecnológica do Open Journal 
Systems (OJS) 

  
DIAS et al., 2011 
 

5 
A path analysis of pre-service teachers' attitudes to 
computer use: applying and extending the technology 
acceptance model in an educational context 

  TEO, 2010 

6 
An Analysis of the Technology Acceptance Model in 
Understanding University Students’ Behavioral Intention 
to Use e-Learning 

  PARK, 2009 

7 

Fatores do Índice de Prontidăo à Tecnologia (TRI) como 
Elementos Diferenciadores entre Usuários e Năo 
Usuários de Internet Bankinge como Antecedentes do 
Modelo de Aceitaçăo de Tecnologia (TAM) 

  
PIRES; COSTA FILHO, 
2008 

8 
Understanding e-learning continuance intention: An 
extension of the Technology Acceptance Model 

  
ROCA; CHIU; 
MARTÍNEZ, 2006 

9 
What drives mobile commerce?: An empirical evaluation 
of the revised technology acceptance model 

  WU; WANG, 2005 

10 Technology acceptance model for wireless Internet   LU et al., 2003 

11 
Consumer Acceptance of Electronic Commerce: 
Integrating Trust and Risk with the Technology 
Acceptance Model 

  PAVLOU; 2003 

12 A meta-analysis of the technology acceptance model   KING; HE, 2006 

13 
The Technology Acceptance Model: Past, Present, and 
Future. 

  
LEE; KOZAR; LARSEN, 
2003 

14 
Determinants of Perceived Ease of Use: Integratin 
Control, Intrinsic Motivation and Emotion into the 
Techonology Acceptance Model 

  VENKATESH, 2000 

15 
Examining the technology acceptance model using 
physician acceptance of telemedicine technology 

  
HU; CHAU; SHENG; 
TAM, 1999 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nos estudos, o TAM mostrou-se ser um modelo válido e robusto que tem 

sido vastamente utilizado. Além disso, este modelo possui uma aplicabilidade 
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mais ampla, ou seja, confirma-se que neste modelo é possível incluir outras 

variáveis externas que permitam ampliar os estudos sobre a adoção de 

tecnologia individual (KING; HE, 2006). 

Ressalta-se que o TAM originalmente desenvolvido por Davis (1986) 

permite que outras variáveis externas podem estar associadas com a utilidade 

percebida e a facilidade de uso pelo usuário. Desta forma, utilizando os 

construtos Utilidade Percebida e Facilidade de Uso para verificar a relação 

como fatores antecedentes da intenção de uso da biblioteca virtual, elaboram-

se as seguintes hipóteses: 

H1: A Utilidade Percebida influencia positivamente a Intenção de Uso da 

Biblioteca Virtual. 

H2: A Facilidade de Uso influencia positivamente a Intenção de Uso da 

Biblioteca Virtual. 

 

Os dois construtos (utilidade percebida e facilidade de uso) procuram 

verificar se os indivíduos tendem a usar ou não uma tecnologia com o objetivo 

de melhorar seu desempenho no trabalho (utilidade percebida), porém mesmo 

que essa pessoa entenda que uma determinada tecnologia é útil, sua utilização 

poderá ser prejudicada se o uso for muito complicado, de modo que o esforço 

não compense o uso (facilidade percebida) (DAVIS, 1989). 

Com base nisso, busca-se verificar se os alunos que percebem que é 

fácil utilizar a biblioteca virtual, também perceberão sua utilidade. Desta forma, 

cria-se a terceira hipótese desta pesquisa. 

H3: A Facilidade de Uso percebida influencia positivamente sua Utilidade 

Percebida. 
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Variáveis externas 

As variáveis externas podem estar relacionadas ao suporte e 

treinamento de usuários, documentação, características do sistema, 

desenvolvimento, entre outros (DAVIS; BAGOZZI; WARSHAW, 1989; DAVIS; 

VENKATESH, 2000). 

 

Hábito 

O Hábito é um termo que apresenta diferentes definições, mas todas 

com o mesmo direcionamento em relação ao comportamento humano. Um 

exemplo desta diversidade pode ser observado em Limayem et al. (2007) que 

define hábito como a medida em que as pessoas tendem a executar 

comportamentos de forma automática em função dos seus conhecimentos, 

enquanto Kim et al. (2005) descreve hábito como a automaticidade na 

execução de tarefas.  

 Sob a perspectiva da Tecnologia da Informação, o hábito tem por 

objetivo analisar a influência das ações automáticas tomadas por indivíduos no 

que se refere ao uso da tecnologia (VENKATESH et al. 2012). Desta forma, 

elabora-se a seguinte hipótese: 

 

H4: O Hábito influencia positivamente a Intenção de Uso da Biblioteca Virtual. 

 

Estimulo Docente 

Provindo da psicologia, o construto normas subjetivas refere-se à 

percepção da pessoa quanto à pressão social exercida sobre esta mesma 

pessoa para que ela realize, ou não, um determinado comportamento 

(FISHBEIN; AJZEN, 1975). 

Diante disso, baseando-se nas normas subjetivas, o estímulo docente se 

refere ao apoio, incentivo e orientação do professor aos seus alunos, uma vez 

que cabe ao professor ser o mediador entre conhecimento e aluno 
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(VASCONCELOS et al., 2005). Nesta pesquisa a incorporação deste construto 

tem como objetivo, analisar o grau de dependência dos alunos perante o 

incentivo dos professores na utilização da biblioteca virtual. 

A fim de verificar a influência do Estímulo Docente na intenção de uso da 

Biblioteca Virtual, este construto será avaliado como antecedente dos 

construtos Utilidade Percebida, Facilidade de Uso e Hábito. Para isso, 

elaboram-se as seguintes hipóteses. 

 

H5: O Estímulo Docente influencia positivamente a Utilidade Percebida da 

Biblioteca Virtual. 

H6: O Estímulo Docente influencia positivamente a Facilidade de Uso da 

Biblioteca Virtual. 

H7: O Estímulo Docente influencia positivamente o Hábito de uso da Biblioteca 

Virtual. 

 

 Os alunos da EAD possuem maior contato com a tecnologia, devido à 

utilização de um ambiente virtual de aprendizagem nos seus estudos 

(RIBEIRO, MENDONÇA G.; MENDONÇA A., 2007). Com isso, pressupõe-se 

que estes alunos possam apresentar diferenças de percepção na utilidade 

percebida, na facilidade de uso e também no hábito. Portanto, com a finalidade 

de explorar também a modalidade de ensino, ou seja, se há diferença na 

intenção de uso da biblioteca virtual entre os estudantes de graduação do 

ensino presencial e da EAD, foi incluída ao modelo conceitual desta pesquisa a 

variável “modalidade de ensino” para moderar a relação das variáveis 

“facilidade de uso”, “utilidade percebida” e “hábito” com a “intenção de uso” da 

biblioteca virtual. 

As variáveis moderadoras são fatores que impactam na relação entre as 

variáveis dependentes e independentes (VENKATESH et al., 2003). Deste 

modo, para moderar esta relação, foram criadas as seguintes hipóteses: 
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H8a: A modalidade de ensino modera a relação entre o Hábito e a Intenção de 

Uso da Biblioteca Virtual. 

H8b: A modalidade de ensino modera a relação entre a Facilidade de Uso e a 

Intenção de Uso da Biblioteca Virtual. 

H8c: A modalidade de ensino modera a relação entre Utilidade Percebida e a 

Intenção de Uso da Biblioteca Virtual. 

 

Elaboradas as hipóteses de pesquisa a serem testadas empiricamente 

e, pressupondo o relacionamento entre os construtos nos fatores de influência 

da intenção de uso da biblioteca virtual, apresenta-se o modelo conceitual de 

pesquisa conforme figura 6. 

 

Figura 6 - Modelo Conceitual de Pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 

No quadro 6 são apresentadas de forma sintética as hipóteses criadas 

para este estudo.  
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Quadro 6 - Síntese das Hipóteses 

Hipótese Descrição 

H1 
A Utilidade Percebida influencia positivamente a Intenção de Uso da Biblioteca 
Virtual. 

H2 
A Facilidade de Uso influencia positivamente a Intenção de Uso da Biblioteca 
Virtual. 

H3 A Facilidade de Uso percebida influencia positivamente sua Utilidade Percebida. 

H4 O Hábito influencia positivamente a Intenção de Uso da Biblioteca Virtual. 

H5 
O Estímulo Docente influencia positivamente a Utilidade Percebida da Biblioteca 
Virtual. 

H6 
O Estímulo Docente influencia positivamente a Facilidade de Uso da Biblioteca 
Virtual 

H7 O Estímulo Docente influencia positivamente o Hábito de uso da Biblioteca Virtual. 

H8a 
A modalidade de ensino modera a relação entre o Hábito e a Intenção de Uso da 
Biblioteca Virtual. 

H8b 
A modalidade de ensino modera a relação entre a Facilidade de Uso e a Intenção 
de Uso da Biblioteca Virtual. 

H8c 
A modalidade de ensino modera a relação entre Utilidade Percebida e a Intenção 
de Uso da Biblioteca Virtual. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No próximo capítulo apresentam-se os procedimentos metodológicos 

para o teste empírico das hipóteses apresentadas. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Neste capítulo serão apresentados os métodos que foram utilizados para 

alcançar os objetivos deste estudo. 

De abordagem quantitativa, este tipo de pesquisa permite mensurar 

opiniões, reações, hábitos e atitudes em um universo por meio de uma amostra 

que o represente estatisticamente (NEVES, 1996). 

De acordo com alguns estudos (DENZIN; LINCOLN, 2005; NEVES, 

1996; HAYATI; KARAMI; SLEE, 2006) a pesquisa quantitativa apresenta as 

principais características: 

 Emprega, geralmente, para a análise dos dados, instrumento 

estatístico; 

 Confirma as hipóteses da pesquisa ou descobertas por dedução, 

ou seja, realiza predições específicas de princípios, observações 

ou experiências; 

 Utilizam dados que representam uma população específica 

(amostra), a partir da qual os resultados podem ser 

generalizados. 

 

Este estudo é de corte transversal único, uma vez que os dados foram 

coletados em um só ponto no tempo e sintetizados estatisticamente (HAIR JR. 

et al., 2005). 

Apresenta-se também de caráter confirmatório, pois exige do 

pesquisador uma “pré-definição do tipo de relações existentes entre as 

variáveis do modelo em teste, que são operacionalizadas em termos de 

restrições nas matrizes” (PILATI; LAROS, 2007, p.207).  

O universo desta pesquisa compreendeu uma Instituição de Ensino 

Superior que oferece cursos nas modalidades presencial e a distância, cuja 

sede está localizada na cidade de São Bernardo do Campo (SP). Esta 
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Instituição disponibiliza ao seu corpo discente, uma biblioteca virtual de uma 

das maiores editoras multinacionais, a qual foi pioneira no Brasil. 

A Instituição é composta por cinco áreas: Biológicas e Saúde; 

Comunicação; Exatas e Tecnológicas; Gestão e Negócios e Humanidades. 

Na graduação, modalidade presencial, a instituição oferece 38 cursos 

sendo 23 cursos de bacharelado, 4 cursos de licenciatura e 11 cursos de 

graduação tecnológica.  

Já na modalidade a distância são oferecidos 17 cursos, sendo 4 cursos 

de bacharelado, 3 cursos de licenciatura e 10 cursos de graduação tecnológica. 

Para os cursos de graduação, a instituição dispõe de 36 Polos de Apoio 

Presencial, distribuídos em 14 estados brasileiros e o Distrito Federal. 

Na modalidade presencial a instituição é composta por 13.612 alunos e 

na modalidade a distância, são 12.934 alunos matriculados (UNIVERSIDADE 

METODISTA, 2015). 

A coleta de dados empíricos foi realizada por meio de surveys, a qual 

compreende um levantamento de dados em uma amostra significativa acerca 

de um problema a ser estudado para, em seguida, mediante análise 

quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados 

(GIL, 1996). As informações foram coletadas por meio de um questionário que 

utilizou a escala Likert de sete pontos. 

 

3.1 INSTRUMENTO DE MEDIDA 
 

Para o desenvolvimento do instrumento de medida, foram criadas e 

adaptadas escalas encontradas na literatura a fim medir os construtos 

envolvidos na estrutura do modelo.  

No quadro abaixo são ilustradas as referências que serviram como base 

para a elaboração do instrumento de medida. 
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 Quadro 7 - Construtos e Referências Bibliográficas 

Construtos Referências 

Facilidade de Uso 
Utilidade Percebida 

Adaptado de Davis (1986) e Davis et al. (1989) 

Estímulo Docente 
 (Normas Subjetivas) 

Adaptado de Ajzen, (1991); Fishbein, Ajzen, 
(1975) e Venkatesh et al. (2003) 

Hábito Adaptado de Limayem et al. (2007) 

Intenção de uso Adaptado de Ajzen (1991) e Venkatesh (2003) 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.1.1 Análise de Especialistas 
 
 
O instrumento de pesquisa passou por um processo de validação por 

pesquisadores especialistas onde, após as devidas análises, o instrumento 

sofreu alguns ajustes antes de sua aplicação final.  

Segundo a análise dos especialistas, para possibilitar o aumento da 

precisão sobre as informações do construto Hábito, foi adicionada a seguinte 

questão: “Utilizar a biblioteca virtual é um hábito para mim”. O mesmo ocorreu 

para o construto Intenção de Uso que teve a questão “Eu pretendo utilizar a 

biblioteca virtual ao invés da biblioteca tradicional” acrescida ao instrumento. 

 

3.1.2 Pré-teste 
 
 

Com o intuito de levantar informações relevantes e verificar a 

necessidade de aprimorar a versão final do questionário, foi realizado um pré-

teste do instrumento de medida. 

Para Good e Halt (1972) o pré-teste trata-se de um ensaio geral, assim, 

a aplicação de um pré-teste torna-se importante uma vez que não é possível 

prever todos os problemas e/ou dúvidas que podem surgir durante a aplicação 

do questionário final. 
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O pré-teste foi aplicado a 29 estudantes de graduação onde foi 

constatada a necessidade de ajustes no instrumento de medida. 

O pré-teste foi composto por seis questões para o construto “Facilidade 

de Uso”, seis questões para o construto “Utilidade Percebida”, seis questões 

para o construto “Estímulo Docente”, quatro questões para o construto “Hábito” 

e quatro questões para o construto “Intenção de Uso”. 

Analisando os dados gerados pelo software SPSS, versão 19, verificou-

se problemas de inconsistência nos resultados, com isso foram retiradas duas 

questões do construto “Facilidade de Uso” e uma questão do construto 

“Utilidade Percebida”.  

Após a análise dos resultados, as questões abaixo que foram 

elaboradas com a lógica reversa, também foram excluídas do instrumento final. 

 Utilizar a biblioteca virtual não aumenta a minha produtividade 

 Aprender a utilizar a biblioteca virtual não é fácil para mim 

A questão “É fácil me tornar habilidoso no uso da biblioteca virtual” foi 

retirada do instrumento, uma vez que os alunos manifestaram apresentar muita 

similaridade com a questão “Eu acho fácil navegar na biblioteca virtual para 

fazer o que preciso”. 

A questão “Os professores me ensinam a utilizar a biblioteca virtual” do 

construto Estímulo Docente passou pela seguinte reformulação “Os 

professores me ensinam e /orientam como navegar na biblioteca virtual”. 

  

3.1.3 Indicadores dos Construtos 
 

Para os construtos Facilidade de Uso, Utilidade Percebida, Hábito e 

Intenção de Uso foi utilizada a escala Likert de 7 pontos onde, 1 corresponde a 

“Discordo Totalmente” e 7 “Concordo Totalmente”. 
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Abaixo são apresentados os indicadores dos construtos adaptados do 

instrumento de medida do modelo TAM, considerando-os sob o aspecto da 

Biblioteca Virtual. 

 

Quadro 8 - Construto Facilidade de Uso 

FAC_1   É fácil localizar os livros que preciso na biblioteca virtual 

FAC_2   É fácil utilizar a biblioteca virtual nos meus estudos 

FAC_3   Eu acho fácil navegar na biblioteca virtual para fazer o que preciso 

FAC_4   Minha interação com a biblioteca virtual é clara e compreensível 

Fonte: Adaptado de Davis (1989) 

 
 No quadro abaixo, ilustram-se os indicadores que foram adaptados do 

construto Utilidade Percebida e utilizados no instrumento de pesquisa. 

 

Quadro 9 - Construto Utilidade Percebida 

UTI_1   Utilizar a biblioteca virtual me permite realizar tarefas de forma mais rápida  

UTI_2   Utilizar a biblioteca virtual melhora meu desempenho nos estudos  

UTI_3   Utilizar a biblioteca virtual aumenta minha eficácia nas tarefas do curso 

UTI_4   A biblioteca virtual é útil em meus estudos e trabalhos acadêmicos 

UTI_5 Utilizar a biblioteca virtual me deixa com mais tempo livre para outras       
atividades 

Fonte: Adaptado de Davis (1986) 

  

De acordo com a Teoria da Ação Racional e a Teoria do Comportamento 

Planejado, a intenção comportamental é um forte preditor do comportamento e 

será utilizado como variável Proxy do uso da biblioteca virtual (KOUFARIS, 

2002).  (FISHBEIN; AJZEN, 1975; AJZEN, 1991; PARK; YANG; LEHTO, 2007; 

BOBSIN; VISENTINI; RECH, 2009). 

Os indicadores do construto Intenção de Uso podem ser observados no 

quadro 10. 
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Quadro 10 - Construto Intenção de Uso 

IU_1  Eu pretendo utilizar a biblioteca virtual nos meus estudos 

IU_2  Eu tenho a intenção de utilizar a biblioteca virtual sempre que possível 

IU_3  Eu prevejo utilizar a biblioteca virtual nos próximos semestre 

IU_4  Eu pretendo utilizar a biblioteca virtual ao invés da biblioteca tradicional 

Fonte: Adaptado de Davis (1986) Venkatesh et al. (2003) 

 

Para medir o construto Hábito, também por indicação dos especialistas, 

foi adicionada uma questão. Os indicadores podem ser visualizados no quadro 

abaixo. 

 

Quadro 11 - Construto Hábito 

HAB_1  Eu utilizo a biblioteca virtual de forma automática 

HAB_2  Utilizar a biblioteca virtual é um hábito para mim 

HAB_3  Utilizar a biblioteca virtual é natural para mim 

HAB_4  Eu não penso duas vezes em utilizar a biblioteca virtual quando necessito 
consultar um livro. 

Fonte: Adaptado de Limayem et al. (2007) 

 

Para testar o construto Estímulo Docente como fator antecedente dos 

construtos Facilidade de Uso, Utilidade Percebida e Hábito, foram elaboradas 6 

questões com diferentes escalas de medição em relação à biblioteca virtual. 

Assim, buscou-se mensurar o estímulo que os alunos de graduação recebem 

dos professores. Para este construto também foi utilizada uma escala Likert de 

7 pontos onde, 1 corresponde a “nunca” e 7 a “sempre”. Os indicadores 

podem ser visualizados no quadro a seguir. 
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Quadro 12 - Construto Estímulo Docente 

ED_1  Os professores me incentivam a utilizar a biblioteca virtual 

ED_2  Os professores me ensinam/orientam em como navegar na biblioteca virtual 

ED_3  Os professores solicitam a utilização da biblioteca virtual 

ED_4  Os professores indicam livros que estão disponíveis na biblioteca virtual 

ED_5  Os professores recomendam leituras dos livros disponíveis na biblioteca virtual 

ED_6  A resolução das tarefas solicitadas pelos professores depende dos livros da 
biblioteca virtual 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Antes da aplicação do instrumento de pesquisa, ressalta-se que as 

questões foram embaralhadas entre os construtos e versão final do instrumento 

de medida encontra-se no Apêndice deste estudo. 

 

 

3.2  COLETA DE DADOS 

 
A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário eletrônico 

criado no ambiente Google Drive e o link foi enviado por e-mail para 

aproximadamente 2000 alunos dos cursos de graduação na modalidade EAD 

sendo: 1000 para alunos de graduação nível bacharelado do curso de 

Administração e os outros 1000 foram enviados aos alunos de graduação 

tecnológica nos cursos de Logística, Recursos Humanos e Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. O link do questionário ficou disponível aos 

respondentes no período de 13 de Março a 03 de Abril de 2015. Analisando o 

banco de dados desta coleta para verificar dados omissos dentre outras 

análises, foi possível validar apenas 132 questionários. 

A pesquisa também foi aplicada com questionário impresso a 350 

estudantes da modalidade presencial dos cursos bacharéis em Administração 

Financeira e Sistemas de Informação e dos cursos tecnólogos em Logística, 

Recursos Humanos, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão da 

Tecnologia da Informação. Após executar a mesma análise dos alunos que 
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responderam virtualmente, foram validados 274 questionários de estudantes do 

ensino presencial, totalizando assim, 406 respondentes. 

 

3.3  INFORMAÇÕES DA AMOSTRA 

 

O tamanho mínimo da amostra necessária para utilização do PLS foi 

calculado com o software G*Power 3.1.9 (FAUL; ERDFELDER; BUCHNER; 

LANG, 2009). O G*Power é um programa de análise estatística utilizado nas 

ciências sociais, comportamentais e biomédicas. 

De acordo com Cohen (1988) e Hair et al. (2013), para o cálculo anterior 

à coleta dos dados é recomendado o uso do poder como 0,80 e f² mediano 

igual a 0,15. 

A amostra mínima calculada no software foi de 68 casos, mas a 

recomendação de Ringle, Silva e Bido (2014) é que, para que o modelo seja 

consistente, é interessante utilizar o dobro ou o triplo desse valor. Desta forma, 

o tamanho da amostra final (406) superou a recomendação mínima necessária. 

 

3.4  ANÁLISE DO MODELO DE MEDIDAS E TESTES DE HIPÓTESES 

 

Para estimar o modelo da presente pesquisa, utilizou-se o PLS-PM 

(Partial Least Squares Path Modeling). A vantagem do PLS-PM é permitir 

estimar simultaneamente o modelo de mensuração (relação entre os 

indicadores e as variáveis latentes) e o modelo estrutural (relações entre as 

variáveis latentes). 

O PLS é o método mais adequado para aplicação em estudos de caráter 

exploratório, cujos dados são menos suscetíveis a desvios da normalidade 

multivariada (CHIN; MARCOLIN; NEWSTED, 2003; VINZI; CHIN; HENSELER; 

WANG, 2010). O PLS consegue prognosticar e modelar variáveis latentes com 

indicadores formativos ou reflexivos (PETTER; STRAUB; RAI, 2007; HAIR et 

al., 2013). 
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Como os indicadores da dissertação são reflexivos, foram utilizados os 

critérios para mensuração de modelos reflexivos onde, segundo Hair et al. 

(2013) são: Consistência interna (confiabilidade composta); confiabilidade do 

indicador; validade convergente (variância média extraída) e validade 

discriminante. 

 

3.5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 
 

3.5.1  Perfil da amostra 
 

 

Analisando os dados obtidos em relação ao gênero, a amostra de 406 

participantes é caracterizada como heterogênea, uma vez que 202 

respondentes são do gênero feminino e 204 do gênero masculino. O percentual 

é apresentado na figura a seguir. 

 

Figura 7 - Gênero dos respondentes 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Em relação à idade dos respondentes, a média encontrada foi de 26 

anos com desvio padrão de 7,92. A idade do menor respondente é de 17 anos 

enquanto que a maior idade é de 57 anos. Essa variação aponta que a amostra 

é composta de jovens e adultos de meia idade, ou seja, há um encontro de 

49,75%
50,24%

Feminino

Masculino
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diferentes gerações sinalizando que a idade pode não ser impeditivo para 

cursar o ensino superior. 

 
Tabela 1 – Dados descritivos da idade dos respondentes 

  Idade Mínima Idade Máxima Média Desvio Padrão 

Idade (anos) 17 57 26,27 7,92 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Em relação aos cursos dos respondentes, em sua maioria, 64,7% 

concentram-se nos cursos de Gestão de Recursos Humanos, Administração e 

Logística. Nos cursos tecnólogos de Gestão de Recursos e Humanos e 

Logística houve uma quantidade maior de respondentes devido ao instrumento 

de pesquisa ter sido aplicado a vários períodos na modalidade do ensino 

presencial e a distância. Já no curso de Administração apesar do instrumento 

ter sido aplicado apenas na modalidade EAD, este curso por ser bacharelado é 

composto por 8 períodos, enquanto que, nos cursos tecnólogos, os períodos 

variam entre 4 a 5. 
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Figura 8 - Cursos dos respondentes 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na tabela 2 apresenta-se a quantidade e percentual de respondentes 

por modalidade de ensino que já fizeram uso da biblioteca virtual, o que mostra 

uma quantidade considerável de alunos que são usuários deste sistema. 

Tabela 2 – Uso da biblioteca virtual por modalidade de ensino 

    Uso 
Total 

    Não Sim 

EAD 

Quantidade 4 128 132 

% por Modalidade 3,0% 97,0% 100,0% 

% por Uso 12,9% 34,1% 32,5% 

% do Total 1,0% 31,5% 32,5% 

PRESENCIAL 

Quantidade 27 247 274 

% por Modalidade 9,9% 90,1% 100,0% 

% por Uso 87,1% 65,9% 67,5% 

% do Total 6,7% 60,8% 67,5% 

TOTAL 

Quantidade 31 375 406 

% por Modalidade 7,6% 92,4% 100,0% 

% por Uso 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 7,6% 92,4% 100,0% 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 Como mostra a tabela acima, 92,4% do total dos respondentes já 

fizeram uso da biblioteca virtual, sendo que o maior porcentual que já utilizaram 

decorre dos alunos da EAD com 97% contra 90,1% dos alunos do ensino 

presencial, o que também mostra que a amostra está habilitada a participar da 

pesquisa sobre a biblioteca virtual pelo contato prévio com a tecnologia 

estudada.  

 
     Tabela 3 – Frequência de utilização da biblioteca virtual 

Utilização por mês Quantidade Percentual 

Não utiliza 55 13,60% 

Até 1 vez 94 23,20% 

Até 2 vezes 95 23,50% 

Até 4 vezes 69 17% 

Até 6 vezes 41 10,10% 

Até 8 vezes 22 5,40% 

10 vezes ou mais 29 7,20% 

     Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Ao comparar as informações do uso da biblioteca virtual e sua 

frequência de utilização, verifica-se que 31 respondentes nunca a utilizaram e 

55 deles não fazem uso mensal, ou seja, 24 respondentes já a acessaram, 

porém não utilizam esta ferramenta como auxílio em seus estudos. 

 Na tabela 4 apresenta-se a frequência de utilização da biblioteca virtual 

por modalidade de ensino. 

 
   Tabela 4 – Frequência de utilização da biblioteca virtual por modalidade de ensino 

Frequência Mensal por Modalidade 

 
Não 

utiliza 
Até 1 
vez 

Até 2 
vezes 

Até 4 
vezes 

Até 6 
vezes 

Até 8 
vezes 

10 vezes 
ou mais 

Total 

EAD 
12 20 19 31 23 9 18 132 

9,1% 15,2% 14,4% 23,5% 17,4% 6,8% 13,6% 100,0% 

Presencial 
43 74 76 38 18 13 11 273 

15,8% 27,1% 27,8% 13,9% 6,6% 4,8% 4,0% 100,0% 

Total 
55 94 95 69 41 22 29 405 

13,6% 23,2% 23,5% 17,0% 10,1% 5,4% 7,2% 100,0% 

     Fonte: Elaborado pela autora 
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 Observa-se na tabela 4 que, ao aglutinar as maiores utilizações 

mensais, ou seja, somando-se a utilização da biblioteca virtual de 6 vezes, 8 

vezes e acima de 10 vezes por mês, correspondem aos alunos que estudam a 

distância com 37,8% enquanto que, apenas 15,4% é utilizado pelos alunos que 

estudam presencialmente. Isso demonstra que alguns fatores podem estar 

associados na utilização da biblioteca virtual, como por exemplo, a indicação 

de leituras complementares por professores que atuam nesta modalidade de 

ensino, pelo fato do professor não estar presencialmente em sala de aula para 

sanar dúvidas, dentre outras possibilidades. 

 
 

3.5.2  Análise Descritiva das Variáveis da Escala  
 
 

Os cinco construtos do estudo formaram 23 itens do instrumento de 

coleta de dados. Foi feita uma análise de cada construto com as médias dos 

itens e seus respectivos desvios padrões da média mais alta e a mais baixa de 

cada um. O objetivo desta análise é caracterizar as respostas e suas variações 

em relação a cada item, mostrando a homogeneidade das respostas do 

questionário. 

 O construto Facilidade de Uso foi avaliado a partir de 4 itens com média 

geral de respostas de 4,69 e desvio padrão de 1,38. O item deste construto que 

teve maior média de respostas foi o FAC_1 “É fácil localizar os livros que 

preciso na biblioteca virtual” com média 4,93 e desvio padrão de 1,54. O item 

com menor média de resposta foi o FAC_3 “Eu acho fácil navegar na biblioteca 

virtual para fazer o que preciso” com 4,58 de média e 1,66 de desvio padrão. 

 O construto Utilidade Percebida foi avaliado a partir de 5 itens com 

média geral de respostas de 4,84 e desvio padrão 1,26. O item desse construto 

que teve maior média de respostas foi o UTI_4 “A biblioteca virtual é útil em 

meus estudos e trabalhos acadêmicos” com média 5,17 e desvio padrão de 

1,49. Já o item UTI_5 “Utilizar a biblioteca virtual me deixa com mais tempo 

livre para outras atividades” foi o que teve menor média com 4,28 e 1,65 de 

desvio padrão. 
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 O construto Estímulo Docente foi avaliado a partir de 6 itens com média 

geral de respostas de 4,22 e desvio padrão 1,51. O item ED_1 “Os professores 

me incentivam a utilizar a biblioteca virtual” foi o que teve maior média com 

4,78 e desvio padrão de 1,65. O item que teve menor média com 3,50 e desvio 

padrão de 1,67 foi o ED_6 “A resolução das tarefas solicitadas pelos 

professores depende dos livros da biblioteca virtual”. 

 O construto Hábito foi avaliado a partir de 4 itens com média geral de 

respostas de 3,95 e desvio padrão 1,52. O item HAB_4 “Eu não penso duas 

vezes para utilizar a biblioteca virtual quando necessito consultar um livro” foi o 

que teve maior média com 4,13 e desvio padrão de 1,84. Já o item HAB_2 

“Utilizar a biblioteca virtual é um hábito para mim” teve a menor média com 

3,69 e desvio padrão de 1,80. 

 Por fim, o construto Intenção de Uso foi avaliado também a partir de 4 

itens com média geral de respostas de 5,01 e desvio padrão 1,29. O item 

desse construto que teve maior média de respostas foi o IU_1 “Eu pretendo 

utilizar a biblioteca virtual nos meus estudos” com média de 5,39 e desvio 

padrão de 1,43 enquanto que o item UI_4 “Eu pretendo utilizar a biblioteca 

virtual ao invés da biblioteca tradicional” foi o item de menor média com 4,27 e 

desvio padrão de 1,81. 

 As análises indicam que as respostas dos itens individuais dos 

construtos são bastante homogêneas com valores médios. A tabela 5 

apresenta de forma detalhada as análises descritas neste tópico do estudo. 
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Tabela 5 – Frequência de respostas dos itens de escala 

Itens 
Frequência de resposta dos itens da escala 

1 2 3 4 5 6 7 

ESTÍMULO DOCENTE 

ED_1 Os professores me incentivam a utilizar a biblioteca virtual  3,0% 9,4% 11,1% 15,8% 19,5% 27,3% 14,0% 

ED_2 
Os professores me ensinam/orientam em como navegar na 
biblioteca virtual  

14,3% 18,7% 11,6% 14,0% 19,5% 11,8% 10,1% 

ED_3 Os professores solicitam a utilização da biblioteca virtual 8,6% 16,0% 11,1% 16,0% 21,4% 15,8% 11,1% 

ED_4 
Os professores indicam livros que estão disponíveis na 
biblioteca virtual 

4,7% 11,3% 10,8% 16,0% 21,2% 21,7% 14,3% 

ED_5 
Os professores recomendam leituras dos livros disponíveis na 
biblioteca virtual 

4,9% 15,8% 10,1% 13,8% 22,2% 21,4% 11,6% 

ED_6 
A resolução das tarefas solicitadas pelos professores depende 
dos livros da biblioteca virtual 

15,0% 19,0% 13,3% 19,7% 21,7% 8,9% 2,5% 

  FACILIDADE DE USO 

FAC_1 É fácil localizar os livros que preciso na biblioteca virtual 3,4% 5,7% 6,7% 18,5% 25,4% 24,9% 15,5% 

FAC_2 É fácil utilizar a biblioteca virtual nos meus estudos 5,9% 6,7% 9,1% 18,7% 26,8% 21,2% 11,6% 

FAC_3 
Eu acho fácil navegar na biblioteca virtual para fazer o que 
preciso  

7,4% 5,2% 9,9% 20,7% 25,6% 19,2% 12,1% 

FAC_4 
Minha interação com a biblioteca virtual é clara e 
compreensível 

7,1% 4,9% 8,1% 22,7% 28,3% 16,0% 12,8% 

  UTILIDADE PERCEBIDA 

UTI_1 
Utilizar a biblioteca virtual me permite realizar tarefas de forma 
mais rápida      

3,4% 4,9% 8,1% 23,2% 30,0% 13,3% 17,0% 

UTI_2 
Utilizar a biblioteca virtual melhora meu desempenho nos 
estudos  

3,0% 4,4% 3,0% 24,6% 27,8% 18,0% 19,2% 

UTI_2 
Utilizar a biblioteca virtual aumenta minha eficácia nas tarefas 
do curso 

5,4% 3,7% 3,0% 22,9% 27,3% 17,7% 20,0% 

UTI_2 
A biblioteca virtual é útil em meus estudos e trabalhos 
acadêmicos 

3,2% 3,0% 4,2% 18,2% 29,3% 19,5% 22,7% 

UTI_5 
Utilizar a biblioteca virtual me deixa com mais tempo livre para 
outras atividades  

7,9% 6,9% 10,8% 33,3% 18,0% 11,1% 12,1% 

  HÁBITO 

HAB_1 Eu utilizo a biblioteca virtual de forma automática  11,8% 10,8% 12,8% 21,4% 23,4% 12,8% 6,9% 

HAB_2 Utilizar a biblioteca virtual é um hábito para mim 19,0% 9,1% 14,8% 19,7% 20,7% 12,3% 4,4% 

HAB_2 Utilizar a biblioteca virtual é natural para mim 15,0% 8,4% 10,6% 22,7% 22,9% 11,6% 8,9% 

HAB_4 
Eu não penso duas vezes para utilizar a biblioteca virtual 
quando necessito consultar um livro. 

14,0% 6,7% 11,3% 24,1% 19,2% 13,3% 11,3% 

  INTENÇÃO DE USO 

IU_1 Eu pretendo utilizar a biblioteca virtual nos meus estudos 2,0% 3,2% 3,4% 12,8% 29,3% 21,9% 27,3% 

IU_2 
Eu tenho a intenção de utilizar a biblioteca virtual sempre que 
possível  

3,7% 3,2% 4,9% 15,3% 29,8% 18,2% 24,9% 

IU_3 Eu prevejo utilizar a biblioteca virtual nos próximos semestres 4,9% 3,0% 3,4% 14,8% 29,3% 18,2% 26,4% 

IU_4 
Eu pretendo utilizar a biblioteca virtual ao invés da biblioteca 
tradicional 

12,3% 5,2% 12,6% 22,4% 21,2% 13,5% 12,8% 

 Fonte: Elaborado pela autora 
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A tabela 6 reúne as médias dos itens de cada construto e apresenta as 

médias gerais das frequências das respostas por construto com suas 

respectivas médias e desvios padrão. 

 
  Tabela 6 – Frequência média de respostas por construto 

Construto Média Desvio Padrão 

Facilidade de Uso 4,69 1,38 

Utilidade Percebida 4,84 1,26 

Estímulo Docente 4,22 1,51 

Hábito 3,95 1,52 

Intenção de Uso 5,01 1,29 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Analisando as médias gerais dos construtos, destaca-se com a média 

mais alta a Intenção de Uso com média 5,01 e desvio padrão de 1,29. Em 

relação a menor média, aparece o hábito com 3,95 de média e desvio padrão 

de 1,52. 

 
3.5.3 Teste de normalidade 

 
 

Para verificar a normalidade de distribuição dos dados, foi aplicado o 

teste de diagnóstico de normalidade Kolmogorov-Smirnov.  

 
Tabela 7 – Teste de normalidade 

Construtos p-valor Resultado 

Facilidade de Uso 0,027 Distribuição não é normal 

Utilidade Percebida 0,004 Distribuição não é normal 

Estímulo Docente 0,003 Distribuição não é normal 

Hábito 0,074 Distribuição normal 

Intenção de Uso 0,003 Distribuição não é normal 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Após os resultados dos testes de normalidade, contata-se que a 

distribuição dos dados para os construtos Facilidade de Uso, Utilidade 

Percebida, Estímulo Docente e Intenção de Uso, não pode ser considerada 

como normal. Já o construto Hábito apresentou distribuição normal, visto que o 

p-valor foi maior que 0,05. 

 

3.5.4  Teste de comparação entre grupos (EAD e Presencial) 
 

Dados os resultados obtidos dos testes de normalidade e, para se 

verificar se existe diferença significante entre as medianas em relação às 

percepções da biblioteca virtual pela modalidade de ensino, foi utilizado o teste 

de Mann-Whitney. 

Na tabela abaixo se apresentam a mediana dos scores médios dos 

indicadores de cada construto, desvio padrão e a significância do teste de 

Mann Whitney para cada construto por modalidade de ensino. 

 
Tabela 8 – Teste de comparação entre grupos (EAD e Presencial) 

Variável                      Modalidade N Mediana 
Desvio 
padrão 

Teste 
W 

p-valor 

 
Facilidade de Uso 
 

 
EAD 

 
132 

 
5,50 

 
1,74 

 
31976,0 

 
0,0000 

Presencial 
 

274 
 

4,50 
 

1,13 
   

Utilidade 
Percebida 
 

EAD 132 5,60 1,45 33319,5 0,0000 

Presencial 
 

274 
 

4,60 
 

1,10 
   

 Estímulo Docente 
 

EAD 132 5,33 1,47 34246,0 0,0000 

Presencial 
 

274 
 

3,83 
 

1,41 
   

 Hábito 
 

EAD 132 4,75 1,66 32848,0 0,0000 

Presencial 
 

274 
 

4,00 
 

1,36 
   

Intenção de Uso 
 

EAD 132 6,00 1,32 34208,0 0,0000 

Presencial 
 

274 
 

5,00 
 

1,19 
   

Fonte: Elaborado pela autora 
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Como a significância dos resultados dos testes de Mann-Whitnney 

foram menores que 0,05, pode-se afirmar que há diferenças significativas nos 

dois grupos de estudantes, pressupondo que as percepções sobre a biblioteca 

virtual dos alunos da EAD são diferentes em relação às percepções dos 

alunos do ensino presencial. 

Os alunos da EAD apresentaram maior percepção da Facilidade de Uso 

em relação aos alunos do ensino presencial. Este resultado pode estar 

relacionado ao fato deste grupo de alunos possuírem maior contato com a 

tecnologia, uma vez que em seus estudos utiliza-se um ambiente virtual de 

aprendizagem (RIBEIRO, MENDONÇA G.; MENDONÇA A., 2007). 

 A Utilidade Percebida também se mostrou mais presente no grupo dos 

alunos EAD, assim percebe-se que os alunos da modalidade EAD 

reconhecem que obterão mais benefícios sobre o uso da biblioteca virtual. 

 Percebe-se que Estímulo Docente consolida-se também no grupo EAD, 

sugerindo assim, que os professores que atuam na educação a distância 

estimulam com maior intensidade seus alunos na adoção da biblioteca virtual. 

 Pressupondo que os alunos da EAD estão mais habituados com o uso 

da tecnologia para utilização nos seus estudos, uma vez que eles utilizam 

uma plataforma tecnológica em seus estudos de forma rotineira, o Hábito de 

uso da biblioteca virtual apresentou-se com maior veemência neste mesmo 

grupo de alunos. 

 Por fim, a Intenção de uso também se mostrou mais acentuado no 

grupo dos alunos da EAD em relação aos alunos do ensino presencial. 

Sugerindo assim, que a maior possibilidade de adoção da biblioteca virtual 

encontra-se nos alunos da educação a distância. 

 
 

3.5.5  Avaliação do modelo de mensuração reflexivo  

Para examinar a validade convergente e discriminante dos construtos, 

foi utilizada a Análise Fatorial Confirmatória no modelo estrutural (HAIR et al., 

2005). 
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A validade discriminante consiste no grau em que dois conceitos 

similares são distintos e a validade convergente avalia o grau em que duas 

medidas do mesmo conceito estão correlacionadas (HAIR et al., 2005, HAIR et 

al., 2013). 

A Tabela 9 apresenta o resultado da Análise Fatorial Confirmatória, onde 

todos os construtos apresentam indicadores com cargas altas em suas 

variáveis latentes e cargas baixas nas demais variáveis latentes, indicando boa 

validade discriminante e convergente (CHIN, 2000). 

 

Tabela 9 - Cargas fatoriais nos construtos 

Construto Variável ED FAC HAB UTI IU 

Estímulo Docente 

ED_1 0,830 0,399 0,458 0,486 0,459 

ED_2 0,826 0,438 0,450 0,457 0,374 

ED_3 0,895 0,408 0,538 0,509 0,474 

ED_4 0,877 0,508 0,484 0,537 0,492 

ED_5 0,912 0,469 0,505 0,530 0,502 

ED_6 0,795 0,449 0,556 0,470 0,449 

Facilidade de Uso 

FAC_1 0,367 0,751 0,444 0,421 0,365 

FAC_2 0,458 0,872 0,676 0,666 0,606 

FAC_3 0,428 0,891 0,579 0,579 0,475 

FAC_4 0,507 0,886 0,680 0,633 0,558 

Hábito 

HAB_1 0,486 0,620 0,819 0,604 0,536 

HAB_2 0,488 0,546 0,876 0,645 0,632 

HAB_3 0,496 0,660 0,857 0,625 0,594 

HAB_4 0,506 0,582 0,837 0,646 0,668 

Utilidade Percebida 

UTI_1 0,370 0,556 0,565 0,790 0,578 

UTI_2 0,557 0,579 0,649 0,890 0,729 

UTI_3 0,567 0,578 0,691 0,900 0,757 

UTI_4 0,497 0,653 0,655 0,866 0,699 

Intenção de Uso 

IU_1 0,414 0,526 0,601 0,728 0,863 

IU_2 0,411 0,484 0,632 0,713 0,874 

IU_3 0,502 0,527 0,568 0,686 0,855 

IU_4 0,444 0,417 0,560 0,472 0,658 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Outro indicador utilizado para validade convergente é a Variância Média 

Extraída (AVE). De acordo com Fornell e Larcker (1981) e Hair, Ringle e 
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Sarstedt (2011), o critério para validação do indicador é apresentar um valor 

superior a 0,5. 

Todos os indicadores ficaram acima dos valores satisfatórios de acordo 

com a Tabela 10. 

Tabela 10 - Variância média extraída 

Construtos 
Variância Média 
Extraída (AVE) 

Estímulo Docente 0,735 

Facilidade de Uso 0,726 

Hábito 0,718 

Utilidade Percebida 0,744 

Intenção de Uso 0,668 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Para avaliar o modelo de mensuração, outro indicador utilizado é a 

confiabilidade composta (HAIR et al., 2013). Este indicador descreve o grau em 

que os indicadores representam o construto latente em comum. O valor de 

referência aceitável é 0,70. 

Para a validade convergente é utilizada a consistência interna sendo que 

um alto valor de consistência interna no construto indica que todas as variáveis 

representam o mesmo construto latente. O Alpha de Cronbach avalia a 

consistência interna, e seu valor varia de 0 a 1, sendo que altos valores 

indicam alto nível de consistência. Para estudos exploratórios, valores entre 

0,60 e 0,70 são considerados aceitáveis; já para estudos em estágios mais 

avançados, valores entre 0,70 e 0,90 são considerados satisfatórios 

(FORNELL; LARCKER, 1981; NUNALLY; BERSTEIN, 1994; HAIR et al., 2013). 

A Tabela 11 apresenta os valores da confiabilidade composta e da 

consistência interna. Todos os valores da confiabilidade composta estão dentro 

do estabelecido pelos autores.  
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Tabela 11 - Confiabilidade composta e consistência interna 

Construtos 
Confiabilidade 

Composta 

Consistência 
Interna (Alpha de 

Cronbach) 

Estímulo Docente 0,943 0,927 

Facilidade de Uso 0,914 0,874 

Hábito 0,911 0,869 

Utilidade Percebida 0,921 0,885 

Intenção de Uso 0,888 0,830 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A matriz de correlação estimada e a raiz quadrada da variância média 

extraída dos construtos (AVE) são utilizadas para verificar a validade 

discriminante entre construtos. Para Fornell e Larcker (1981), a raiz quadrada 

da AVE dos construtos deve ser maior que a correlação entre as variáveis 

latentes. A Tabela 12 apresenta os valores que são considerados adequados 

para validade discriminante. Em negrito, na diagonal, são apresentados os 

valores da raiz quadrada da AVE dos construtos. 

 
Tabela 12 - Matriz de correlação e raiz quadrada de AVE 

Construtos ED FAC HAB UTI IU 

Estímulo Docente 0,857 
    

Facilidade de Uso 0,521 0,852 
   

Hábito 0,583 0,709 0,847 
  

Utilidade Percebida 0,583 0,686 0,744 0,863 
 

Intenção de Uso 0,536 0,599 0,720 0,805 0,817 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

3.5.6  Avaliação do Modelo Estrutural 
 

Os requisitos que foram utilizados para avaliação do modelo estrutural 

seguiram as orientações de Hair et al. (2013), sendo eles: examinar a 

colinearidade de cada conjunto de preditores do modelo estrutural; utilizar a 

técnica de bootstrapping para verificar a significância dos indicadores (p-value); 
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calcular o coeficiente de determinação (r2) para as variáveis latentes 

endógenas; calcular a relevância preditiva (Q2) por meio da técnica de 

blindfolding; calcular o tamanho do efeito f2, que permite verificar a contribuição 

de um construto exógeno sobre uma variável latente endógena. 

A colinearidade de cada conjunto de preditores do modelo estrutural foi 

examinada e o valor de tolerância (VIF) apresentado por todos os indicadores 

foi inferior a 5, valor sugerido por Hair et al. (2013). A Tabela 13 apresenta o 

valor de tolerância. 

 
Tabela 13 - Valor de Tolerância (VIF) 

  UTI IU 

Estímulo Docente 1,373 
 

Facilidade de Uso 1,373 
 

Hábito 
 

2,242 

Utilidade Percebida   2,242 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Para análise da significância dos indicadores foi utilizada a técnica 

bootstrapping (EFRON; TIBSHIRANI, 1994).  Tal técnica calcula estimativas de 

parâmetros e seus intervalos de confiança com base em múltiplas estimações 

(HAIR; ANDERSON; TATHAM; BLACK, 2005; HAIR; HULT; RINGLE; 

SARSTEDT, 2013). 

A reamostragem utilizada no estudo foi de 5.000 amostras com 

reposição de 406 casos, de acordo com as recomendações de Hair et al. 

(2013). 

A estatística t de Student analisa a hipótese dos coeficientes de 

correlação serem iguais a zero. Caso os resultados indicarem valores 

superiores a 1,96, a hipótese nula é rejeitada e a correlação é significante 

(EFRON; TIBSHIRANI, 1994; HAIR et al., 2013). 

A Tabela 14 apresenta uma síntese dos valores dos coeficientes das 

variáveis. 
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Tabela 14 - Cargas fatoriais do modelo de medidas e estatística t de Student 

Variável 
Cargas 
(média) 

Desvio 
Padrão 

Teste - T 
p-value 

(bicaudal) 

ED_1 <- ED 0,181 0,009 21,194 0,000 

ED_2 <- ED 0,181 0,009 19,263 0,000 

ED_3 <- ED 0,197 0,006 31,563 0,000 

ED_4 <- ED 0,205 0,008 25,469 0,000 

ED_5 <- ED 0,203 0,007 30,725 0,000 

ED_6 <- ED 0,199 0,009 21,003 0,000 

FAC_1 <- FAC 0,224 0,015 14,614 0,000 

FAC_2 <- FAC 0,326 0,014 23,955 0,000 

FAC_3 <- FAC 0,290 0,010 29,796 0,000 

FAC_4 <- FAC 0,327 0,014 24,051 0,000 

HAB_1 <- HAB 0,272 0,010 26,260 0,000 

HAB_2 <- HAB 0,301 0,009 32,309 0,000 

HAB_3 <- HAB 0,291 0,008 35,143 0,000 

HAB_4 <- HAB 0,316 0,010 30,448 0,000 

IU_1 <- IU 0,331 0,011 30,900 0,000 

IU_2 <- IU 0,331 0,011 29,575 0,000 

IU_3 <- IU 0,313 0,011 28,494 0,000 

IU_4 <- IU 0,240 0,016 15,385 0,000 

UTI_1 <- UTI 0,247 0,009 27,131 0,000 

UTI_2 <- UTI 0,301 0,008 38,381 0,000 

UTI_3 <- UTI 0,308 0,008 40,327 0,000 

UTI_4 <- UTI 0,300 0,008 37,929 0,000 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

A Tabela 15 apresenta os valores dos coeficientes entre os construtos e 

as estatísticas t de Student, estimados pela técnica de bootstrapping. Todos os 

valores dos relacionamentos apresentaram valores de t de Student superiores 

a 1,96 (nível de significância = 5%). 
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Tabela 15 - Coeficientes do modelo estrutural – entre construtos 

Relação entre 
Construtos 

Cargas 
(média) 

Desvio 
Padrão 

Teste - T 
p-value 

(bicaudal) 

ED -> FAC 0,522 0,039 13,436 0,000 

ED -> HAB 0,584 0,035 16,661 0,000 

ED -> UTI 0,311 0,048 6,450 0,000 

FAC -> UTI 0,523 0,053 9,907 0,000 

HAB -> IU 0,270 0,044 6,160 0,000 

UTI -> IU 0,604 0,048 12,560 0,000 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O coeficiente de determinação (r²) indica quanto da variação total é 

comum aos elementos que constituem os pares analisados. Para Cohen 

(1977), valores de r² iguais a 10% são considerados baixos, 30% são 

considerados médios e 50% são considerados altos. De acordo com os 

resultados apresentados na tabela 16, nota-se que os valores de r² dos 

construtos Hábito e Utilidade Percebida são considerados como médios e o 

valor da Intenção de Uso obteve um alto valor no poder de explicação, o que 

pode classificar como satisfatória a seleção dos construtos nesta pesquisa. 

A técnica blindfolding foi utilizada para verificar a relevância preditiva do 

modelo. Os resultados de valor Q2 maiores que 0 indicam que os construtos 

exógenos têm relevância preditiva sobre os construtos endógenos em 

consideração. Todos os valores foram considerados acima de zero (Tabela 16). 

 
Tabela 16 - Valores de r2 e Q2 dos construtos endógenos 

Construtos r2 
r2 

ajustado 
Q2 

Facilidade de Uso 0,271 0,270 0,450 

Hábito 0,340 0,338 0,243 

Utilidade Percebida 0,540 0,537 0,398 

Intenção de Uso 0,680 0,679 0,450 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

O tamanho do efeito f2 permite verificar a contribuição de um construto 

exógeno sobre uma variável latente endógena. Os valores f2 de 0,02, 0,15 e 
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0,35 indicam, respectivamente, um efeito pequeno, médio e grande de um 

construto exógeno sobre um construto endógeno (COHEN, 1988). 

A Tabela 17 apresenta os valores de f² e mostra que a maioria dos 

construtos apresenta um efeito entre médio e grande. 

 
Tabela 17 - Valores de f2 

Construtos FAC HAB UTI IU 

Estímulo Docente 0,373 0,515 0,152 
 

Facilidade de Uso 
  

0,435 
 

Hábito 
   

0,103 

Utilidade Percebida       0,507 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

 

As hipóteses referentes à variável moderadora “Modalidade de Ensino” 

foram operacionalizadas como uma variável dummy, sendo o valor 0 

correspondendo aos alunos da EAD e o valor 1 correspondendo ao grupo dos 

alunos do ensino presencial. Ambas foram testadas e rodadas em um novo 

modelo. 

A Tabela 18 apresenta os valores dos coeficientes do moderador 

Modalidade de Ensino entre os construtos e as estatísticas t de Student, 

estimados pela técnica de bootstrapping. 

 

Tabela 18 - Coeficientes do modelo estrutural – entre construtos 

Moderador 
Cargas 
(média) 

Desvio 
Padrão 

Teste - 
T 

p-value 
(bicaudal) 

Modalidade -> FAC -> IU 0,064 0,053 1,246 0,213 

Modalidade -> HAB -> IU 0,030 0,056 0,622 0,534 

Modalidade -> UTI -> IU -0,025 0,055 0,519 0,604 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Todos os valores da moderação apresentaram valores de t de Student 

inferiores a 1,96 (nível de significância = 0,05). Dessa forma, o moderador 

Modalidade de Ensino não obteve valores significantes, não confirmando as 

hipóteses associadas com esta variável. 
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4.  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A Figura 9 apresenta o modelo resultante da pesquisa com os valores 

das cargas fatoriais, coeficientes entre os construtos com suas respectivas 

significâncias e os valores de poder de explicação de cada construto. 

 

 
Figura 9 - Modelo resultante da pesquisa 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

Inicialmente nota-se que a estrutura do modelo TAM proposto por Davis 

(1986) foi validada parcialmente para esta aplicação, embora a confirmação de 

significância de resultados da estrutura de construtos do modelo TAM já tenha 

sido validada anteriormente por outros estudos de adoção de TI (DAVIS, 1989; 

ADAMS et al., 1992; TAYLOR; TODD, 1995; SZAJNA, 1996; TARHINI, et al., 

2015; TEO, 2010; LIN et al., 2007; PARK, 2009; CAPPELLOZZA, 2013).  

 Neste estudo a Facilidade de Uso não teve efeitos significantes na 

Intenção de Uso. Com isso, nesta aplicação, a estrutura do modelo TAM 

original proposto por Davis (1986) não foi validada. Este resultado pode estar 
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associado à experiência que o usuário possui com o sistema, ou seja, quanto 

mais tempo de uso com o sistema, pode-se atenuar a relação entre facilidade 

de uso e intenção comportamental, uma vez que este usuário já utiliza e 

conhece a ferramenta e pode não associar a facilidade de uso como um fator 

motivador ao uso (VENKATESH; BALA, 2008; VENKATESH, 2000). Além 

disso, este resultado também pode estar associado pela falta de alternativas de 

uso da plataforma analisada, o que pode mascarar as relações entre construtos 

(ADAMS; NELSON; TOOD, 1992). Uma outra possível justificativa dos 

resultados é a mediação da relação entre facilidade e intenção de uso pela 

utilidade percebida. 

A Utilidade Percebida foi a variável que apresentou maior influência para 

a Intenção de Uso da Biblioteca Virtual. Este fato converge com os resultados 

obtidos por Davis (1986), Davis et al. (1989), Venkatesh (2000) entre outros, 

comprovando-se o efeito direto da utilidade percebida na intenção uso e 

reafirmando que este construto possui a maior relevância na avaliação da 

aceitação de tecnologias de informação, conforme estudos desenvolvidos por 

Davis (1986). 

Observa-se na figura 9 que a inclusão das variáveis externas Estímulo 

Docente e Hábito também resultou em um poder de explicação significativo na 

intenção de uso da biblioteca virtual. O resultado positivo e significante do 

Estímulo Docente com os construtos Utilidade Percebida, Facilidade de Uso e 

Hábito reafirma a importância do professor no papel de mediador entre alunos 

e a adoção tecnologias de informação e comunicação educacionais. 

 O resultado positivo e significante do efeito da variável Hábito demonstra 

favorecimento da sua utilização contínua e, como uma possível consequência, 

pode promover a intenção de uso e a respectiva adoção desta ferramenta de 

estudo. 

 Os coeficientes obtidos na análise do relacionamento entre a variável 

moderadora “modalidade de ensino” não foi significante, portanto não foram 

suportadas as hipóteses 8a, 8b e 8c. Deste modo o impacto do “hábito”, da 

“facilidade de uso” e da “utilidade percebida” sobre a “intenção de uso” não foi 

moderada pela modalidade de ensino dos alunos de graduação. 
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Contudo, a qualidade do modelo conceitual desta pesquisa foi 

evidenciada pela avaliação dos R² das variáveis latentes. A adição das 

variáveis externas ao modelo TAM proporcionou o poder de explicação de 68% 

na intenção de uso da biblioteca virtual. Para Cohen (1977) resultados acima 

de 50% são considerados altos, portanto, nesta pesquisa os resultados em 

relação à intenção de uso da biblioteca virtual foram obtidos com êxito. 

Na tabela 19 é possível visualizar de forma sintética os resultados dos 

poderes de explicação de cada construto utilizado nesta pesquisa.  

 
Tabela 19 - Valores de R² ajustados dos construtos 

Construtos R² Ajustado 

Utilidade Percebida 0,54 

Intenção de Uso 0,27 

Hábito 0,34 

Intenção de Uso 0,68 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na tabela 20 apresenta a síntese dos testes de hipótese do estudo. 
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Tabela 20 - Síntese dos testes de hipótese do estudo 

HIPÓTESE DESCRIÇÃO RESULTADO 

H1 
A Utilidade Percebida influencia positivamente a 
Intenção de Uso da Biblioteca Virtual. 

Confirmada 

H2 
A Facilidade de Uso influencia positivamente a Intenção 
de Uso da Biblioteca Virtual. 

Não Confirmada 

H3 
A Facilidade de Uso percebida influencia positivamente 
sua Utilidade Percebida. 

Confirmada 

H4 
O Hábito influencia positivamente a Intenção de Uso da 
Biblioteca Virtual. 

Confirmada 

H5 
O Estímulo Docente influencia positivamente a Utilidade 
Percebida da Biblioteca Virtual. 

Confirmada 

H6 
O Estímulo Docente influencia positivamente a 
Facilidade de Uso da Biblioteca Virtual 

Confirmada 

H7 
O Estímulo Docente influencia positivamente o Hábito 
de uso da Biblioteca Virtual. 

Confirmada 

H8a 
A Modalidade de Ensino modera a relação entre Hábito 
e Intenção de Uso da Biblioteca Virtual 

Não Confirmada 

H8b 
A Modalidade de Ensino modera a relação entre 
Facilidade de Uso e Intenção de Uso da Biblioteca 
Virtual 

Não Confirmada 

H8c 
A Modalidade de Ensino modera a relação entre 
Utilidade Percebida e Intenção de Uso da Biblioteca 
Virtual 

Não Confirmada 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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5. CONCLUSÕES 

Para analisar o comportamento dos indivíduos em relação ao uso de 

tecnologias e seus respectivos fatores que os levam a adotar um determinado 

sistema de informação, foram desenvolvidas diversas teorias que consideram 

os vários aspectos na adoção das tecnologias existentes (DAVIS et al., 1989). 

Este estudo baseou-se no modelo de adoção de tecnologias - TAM 

proposto por Davis (1986) que incorpora quatro construtos para análise de 

influências à adoção da biblioteca virtual. 

Para esta pesquisa foram selecionadas variáveis do modelo TAM com o 

objetivo de propiciar a consideração de elementos associados à intenção de 

uso da Biblioteca Virtual que é utilizada por estudantes de graduação de uma 

Instituição de Ensino, a fim de aprimorar o conhecimento no processo de 

adoção individual desta ferramenta. Neste estudo também foram incluídas 

características individuais e influência do professor por serem consideradas 

relevantes no estudo desta tecnologia em questão. 

O construto Hábito foi inserido no modelo TAM a fim de verificar se o 

hábito exerce influência na intenção de uso da biblioteca virtual, uma vez que o 

hábito é definido como uma repetição de um comportamento e pode influenciar 

as intenções individuais de uso de TI (LANKTON; WILSON; MAO, 2010). 

O construto Estímulo Docente foi elaborado a partir das normas 

subjetivas de Fishbein e Ajzen (1975). O Estímulo Docente foi inserido no 

modelo conceitual desta pesquisa como fator antecedente da Facilidade de 

Uso, da Utilidade Percebida e do Hábito e se mostrou como um fator 

preponderante à adoção da biblioteca virtual pelos alunos. 

 Por meio da aplicação de 406 questionários individuais, foi possível 

validar os relacionamentos entre os construtos componentes do modelo de 

pesquisa desenvolvido para o estudo da intenção de uso da biblioteca virtual. 

 Com a adição dos construtos Hábito e Estímulo Docente no modelo 

TAM, foi possível aprimorar o conhecimento do processo de adoção da 
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biblioteca virtual, obtendo assim, evidências sobre as percepções individuais 

dos usuários desta tecnologia.  

 Nesta pesquisa evidenciou-se que o hábito influencia positivamente a 

intenção de uso da biblioteca virtual. Este resultado confirma com resultados de 

outros estudos que consideraram a influência do hábito à adoção de 

tecnologias de informação (LIMAYEM et al., 2007; GUINEA; MARKUS, 2009; 

VENKATESH et al., 2012; CAPPELLOZZA, 2013; DIAS, ZWICKER, VICENTIN, 

2003). 

De acordo com os resultados verificou-se que o Estímulo Docente se 

apresentou como o fator que mais influencia o Hábito de uso da biblioteca 

virtual pelos alunos. Assim, se o professor incentivar, orientar e indicar seus 

alunos a utilizarem a biblioteca virtual, naturalmente estes alunos 

desenvolverão o hábito de utilizá-la. 

 Além disso, os resultados mostraram que o Estímulo Docente também 

apresenta influência positiva e significante na Utilidade Percebida e na 

Facilidade de Uso.  Assim, a figura do professor torna-se relevante para que o 

aluno perceba a utilidade e a facilidade da ferramenta. Portanto, o estímulo 

docente torna-se um importante um fator que antecede outros fatores na 

intenção de uso da biblioteca virtual. 

 Corroborando com o Modelo de Aceitação de Tecnologia - TAM  

proposto por Davis (1986) o construto Utilidade Percebida influencia 

positivamente a intenção de uso do sistema, assim como a Facilidade de Uso 

influencia a Utilidade Percebida da biblioteca virtual, ou seja, se o aluno 

perceber que é fácil utilizar a biblioteca virtual, também perceberá sua utilidade. 

Para os gestores, o estudo amplia a compreensão dos possíveis fatores 

que possam ser determinantes à intenção de uso desta tecnologia de 

informação, possibilitando assim, prever e explicar o comportamento do corpo 

discente em sua aceitação.  

Este estudo ainda pode favorecer o planejamento e futuras ações dos 

gestores que possam ser consideradas fundamentais no processo decisório 

sobre aspectos que promovem o uso desta biblioteca em suas instituições.  
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Os resultados desta pesquisa ainda podem contribuir de forma com que 

a instituição e seus gestores, possam estar munidos de informações acerca 

dos fatores que incentivam o corpo discente na intenção de uso da biblioteca 

virtual, para que assim possam melhor se planejar, direcionar e tomar medidas 

necessárias em torno desta ferramenta como, por exemplo, solicitar aos 

professores que orientem os alunos a utilizarem a biblioteca virtual, uma vez 

que esta tecnologia pode auxiliar e contribuir nos estudos acadêmicos do corpo 

discente. 

 No âmbito acadêmico, este estudo contribuiu com pesquisas que se 

voltam à adoção e intenção de uso de tecnologia de informação ao identificar e 

analisar os fatores que antecedem as influências e intenções de uso da 

biblioteca virtual. Além disso, também possibilitou comprovar a relevância de 

dois construtos originais do modelo TAM de Davis (1986) juntamente com a 

adição de variáveis externas. Assim, foi possível analisar aspectos essenciais 

para o entendimento da intenção de comportamento desta tecnologia. 

 Entende-se como limitação desta pesquisa, o local de obtenção da 

amostra do estudo, pois a coleta de dados se restringiu apenas a uma 

instituição e uma plataforma de biblioteca virtual. Portanto, para estudos 

futuros, sugere-se abranger outras instituições de ensino e diferentes 

plataformas tecnológicas. 

 A ausência de significância do relacionamento entre a facilidade e 

intenção e uso da biblioteca virtual é um resultado que exige cautela na sua 

generalização a outros estudos e merece investigação futura, pois o resultado 

difere de estudos anteriores que analisam este modelo de adoção de 

tecnologia. Assim, uma das possibilidades da obtenção deste resultado pode 

ser a ocorrência de erro tipo II nas estatísticas realizadas. Outra possibilidade 

de explicação destes resultados é a falta de alternativas de uso da plataforma 

analisada, o que pode mascarar as relações entre construtos (ADAMS; 

NELSON; TOOD, 1992).  

 Por fim, sugere-se também uma análise por região dos alunos da EAD, a 

fim de verificar se há diferenças nas percepções e intenções de uso da 

biblioteca virtual que podem ser ocasionadas por diferenças regionais.  
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APÊNDICE 

Prezado estudante, 

 
Primeiramente gostaria de agradecer por sua disposição em colaborar com esta pesquisa 
acadêmica para o Programa de Pós-Graduação em Administração, nível mestrado da Universidade 
Metodista de São Paulo. 

Este questionário é confidencial e anônimo, ou seja, você não precisa se identificar e o resultado 
desta pesquisa apresentará apenas dados condensados. 

Nas próximas seções serão apresentadas questões relacionadas à Biblioteca Virtual, assim, 
responda todas as perguntas de acordo com o seu grau de concordância. Você não levará mais 
que 5 minutos para responder todo o questionário.  

 
Desde já agradeço sua preciosa atenção e colaboração! 
 
Thaisa B. Yamanaka 
Mestranda em Administração – UMESP 

 
Aceito participar de uma pesquisa sobre a Biblioteca Virtual para fins exclusivamente acadêmicos. 
Sei que minha opinião será mantida anônima, analisada e divulgada apenas para fins educativos, 
obedecendo critérios científicos. 

Concordo 

Discordo 
 
 
1. É fácil localizar os livros que preciso na biblioteca virtual 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

2. Os professores me incentivam a utilizar a biblioteca virtual 

1.Nunca 2.Raramente 
3.Poucas 

vezes 
4.Às vezes 5.Algumas vezes 6.Frequentemente 7.Sempre 
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3. Eu utilizo a biblioteca virtual de forma automática 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

4. Utilizar a biblioteca virtual me permite realizar tarefas de forma mais rápida      

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

5. Eu pretendo utilizar a biblioteca virtual nos meus estudos 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

6. Os professores ensinam/orientam em como navegar na biblioteca virtual  

1.Nunca 2.Raramente 
3.Poucas 

vezes 
4.Às vezes 5.Algumas vezes 6.Frequentemente 7.Sempre 

       

 

7. Utilizar a biblioteca virtual melhora meu desempenho nos estudos  

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

8. Eu tenho a intenção de utilizar a biblioteca virtual sempre que possível  

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 
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9. Utilizar a biblioteca virtual é um hábito para mim 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

10. É fácil utilizar a biblioteca virtual nos meus estudos 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

11. Os professores solicitam a utilização da biblioteca virtual 

1.Nunca 2.Raramente 
3.Poucas 

vezes 
4.Às vezes 5.Algumas vezes 6.Frequentemente 7.Sempre 

       

 

12. Eu prevejo utilizar a biblioteca virtual nos próximos semestres 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

13. Utilizar a biblioteca virtual aumenta minha eficácia nas tarefas do curso 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

14. Os professores indicam livros que estão disponíveis na biblioteca virtual 

1.Nunca 2.Raramente 
3.Poucas 

vezes 
4.Às vezes 5.Algumas vezes 6.Frequentemente 7.Sempre 

       

 

15. Eu acho fácil navegar na biblioteca virtual para fazer o que preciso  

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 
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16. A biblioteca virtual é útil em meus estudos e trabalhos acadêmicos 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

17. Os professores recomendam leituras dos livros disponíveis na biblioteca virtual 

1.Nunca 2.Raramente 
3.Poucas 

vezes 
4.Às vezes 5.Algumas vezes 6.Frequentemente 7.Sempre 

       

 

18. Minha interação com a biblioteca virtual é clara e compreensível 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

19. Utilizar a biblioteca virtual é natural para mim 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

20. Eu pretendo utilizar a biblioteca virtual ao invés da biblioteca tradicional 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

21. Utilizar a biblioteca virtual me deixa com mais tempo livre para outras atividades  

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 
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22. A resolução das tarefas solicitadas pelos professores depende dos livros da biblioteca virtual 

1.Nunca 2.Raramente 
3.Poucas 

vezes 
4.Às vezes 5.Algumas vezes 6.Frequentemente 7.Sempre 

       

 

23. Eu não penso duas vezes para utilizar a biblioteca virtual quando necessito consultar um livro 

1.Discordo 
totalmente 

2.Discordo 
moderadamente 

3.Discordo 
parcialmente 

4.Nem concordo 
nem discordo 

5.Concordo 
parcialmente 

6.Concordo 
moderadamente 

7.Concordo 
Totalmente 

       
       

 

24. Você já fez uso da biblioteca virtual? 

Sim 

Não 

25. Quantas vezes por mês você utiliza a biblioteca virtual? 

<1x Até 2x Até 4x Até 6x Até 8x 10x ou mais Não utilizo 
 

        
 

26. Gênero: 

Feminino  Masculino 

 

27. Idade: 

 
 

28. Estudante de graduação na modalidade: 

Presencial  A distância 
 

29. Caso você tenha respondido A DISTÂNCIA na questão anterior, por favor, informe o seu polo. 

 

 

30. Curso: 
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31. Período em que está cursando: 

1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º 
 

 

 


