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Resumo 
 

Objetivo: O objetivo da pesquisa foi estudar os fatores que influenciam a intenção 
de uso de tecnologias de Ensino a Distância (EaD) por alunos de cursos de 
graduação em nível superior em instituições de ensino no Brasil. 
Relevância/originalidade: Ainda que cursos de Graduação a distância sejam hoje 
uma realidade evidente, um fato facilmente constatável na prática é que as 
instituições que oferecem tais cursos, em um senso geral, não dispõem de 
informações adequadas sobre a aceitação das tecnologias empregadas nessa 
modalidade de ensino por parte dos alunos desses cursos. No Brasil, em particular, 
o número de pesquisas acadêmicas relacionadas à aceitação e à resposta dos 
alunos quanto ao uso de recursos didáticos à distância no ensino superior ainda se 
mostra reduzido. Metodologia/abordagem: Avaliação quantitativa, tendo por base 
o Modelo Geral Estendido de Aceitação de Tecnologia para E-Learning 
(“Generalized Extended Technology Acceptance Model for E-Learning” – 
GETAMEL), desenvolvido por Abdullah e Ward (2016) especificamente para a 
mensuração da aceitação e intenção de uso de tecnologias para Ensino a 
Distância. Para o levantamento de dados, foi aplicado um questionário com 38 
perguntas divididas em 9 seções correspondentes aos construtos da escala 
GETAMEL, além de uma seção específica contendo 5 questões destinadas à 
caracterização do respondente (Idade, Sexo, Curso, Instituição de Ensino e 
Cidade), as quais podem ser utilizadas como variáveis moderadoras. Principais 
resultados: A aplicação da escala GETAMEL sobre as 161 respostas coletadas 
indicou um alto nível de relevância das variáveis dependentes “Prazer”, “Utilidade 
Percebida” e “Facilidade de Uso Percebida” na Intenção de Uso final, bem como 
nos construtos específicos que antecedem a Intenção de Uso no modelo. A análise 
foi também efetuada com os dados estratificados em grupos de cursos “Exatas” e 
“Sociais”, mostrando que, para o grupo “Exatas”, a influência da Facilidade de Uso 
Percebida na Intenção de Uso não foi confirmada como no caso geral. No grupo 
“Sociais”, houve também a comprovação do efeito total positivo da Autoeficácia 
sobre a Atitude. E a análise multigrupo somente evidenciou influência da variável 
moderadora “Curso” na relação existente entre o Prazer e a Utilidade Percebida na 
intenção de uso de tecnologias de Ensino a Distância. Contribuições 
teóricas/metodológicas: Este trabalho contribui para o preenchimento, ainda que 
parcial, da lacuna observada quanto à carência de pesquisas acadêmicas sobre a 
intenção de uso de tecnologias de EaD por parte de alunos de graduação em nível 
superior no contexto brasileiro, além de configurar-se em uma demonstração 
prática dos resultados da aplicação do modelo GETAMEL. Contribuições 
sociais/para a gestão: Este estudo pode ser usado para subsidiar as instituições 
de Ensino Superior no estabelecimento de diretrizes para a implementação e 
manutenção de cursos à distância, dentre outras aplicações práticas. 
 

Palavras-chave: Ensino a Distância; Intenção de Uso; modelo GETAMEL 



Abstract 
 
Objectives: The aim of this research was to study the factors that influence the 
intention to use Distance Learning technologies by undergraduate students at 
higher education institutions in Brazil. Relevance/originality: Although 
undergraduate distance courses are now an evident reality, a fact easily verified in 
practice is that the institutions that offer such courses, in a general sense, do not 
have adequate information about the acceptance of technologies used in this 
modality of teaching by the students of these courses. In Brazil, in particular, the 
number of academic studies related to the acceptance and response of students 
regarding the use of distance learning resources in higher education is still low. 
Methodology/approach: Quantitative research, based on the Generalized 
Extended Technology Acceptance Model for E-Learning (GETAMEL), developed by 
Abdullah and Ward (2016) specifically for measuring acceptance and intention to 
use distance learning technologies. For data collection, a questionnaire was applied 
with 38 questions divided into 9 sections corresponding to the constructs of the 
GETAMEL scale, in addition to a specific section containing 5 questions for the 
characterization of the respondent (Age, Sex, Course, Educational Institution and 
City), which can be used as moderating variables. Main results: The application of 
the GETAMEL scale on the 161 responses collected indicated a high level of 
relevance of the dependent variables "Pleasure", "Perceived Utility" and "Perceived 
Ease of Use" in the final Intention to Use, as well as in the specific constructs that 
precede the Intention of Use in the model.  The analysis was also performed with 
the data stratified in groups of courses "Exacts" (for Exact Sciences courses) and 
"Social" (for Social Sciences courses), showing that, for the group "Exacts", the 
influence of the Perceived Ease of Use on the Intention of Use was not confirmed 
as in the general case. In the "Social" group, there was also proof of the total positive 
effect of Self-Efficacy on Attitude. And the multigroup analysis only showed 
influence of the moderating variable "Course" on the relationship between Pleasure 
and Perceived Utility in the intention of using Distance Learning technologies. 
Theoretical/methodological contributions: This work contributes to fill, at least 
partially, the gap observed from the lack of academic research on the intention of 
the use of distance learning technologies by undergraduate students in the Brazilian 
context, besides being configured in a practical demonstration of the results of the 
application of the GETAMEL model.  Social contributions/management: This 
study can be used to support higher education institutions in establishing guidelines 
for the implementation and maintenance of distance learning courses, among other 
practical applications. 
 
Keywords: Distance Learning; Intention to Use; GETAMEL. 
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1 Introdução 

 

1.1 Contextualização do problema 

 

Cursos à distância sempre foram considerados como uma alternativa prática para 

pessoas que precisam de estudo para sua qualificação, mas não têm disponibilidade 

de horários, ou de instituições próximas que ofereçam cursos de sua preferência. 

 

Como exemplos de iniciativas anteriores de cursos ofertados à distância, dentro das 

possibilidades tecnológicas disponíveis à época, podemos citar o Telecurso 2º Grau, 

com aulas transmitidas pela TV, ou cursos por correspondência, como os ofertados 

pelo Instituto Universal Brasileiro nas décadas de 70 e 80. 

 

Com o avanço no desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC), notadamente o advento da Internet, e todas as possibilidades advindas do seu 

uso, viabilizou-se a possibilidade de utilização de novos recursos para facilitar e 

suportar a aprendizagem, alguns dos quais inimagináveis num passado não muito 

distante. A Educação a Distância (EaD) tornou-se uma opção factível. 

 

Os impactos nos processos de ensino são apenas uma das faces das transformações 

no dia-a-dia trazidas pelo rápido desenvolvimento tecnológico observado nos últimos 

anos. Outra consequência desse processo de evolução tecnológica, a qual é 

observada de forma bastante acentuada no Brasil, é o progressivo aumento da 

competição entre os profissionais inseridos mercado de trabalho, decorrente da maior 

exigência por capacitação especializada. Com o objetivo de acompanhar esta 

demanda por qualificação profissional, o governo Federal, notadamente nos anos 

2000, adotou uma política de expansão no número de vagas ofertadas em cursos de 

nível superior, tanto pela maior disponibilização de vagas na rede pública, quanto pelo 

estímulo ao ensino superior privado, destacando as facilidades para obtenção de 

crédito para pagamento de mensalidades por estudantes da rede privada. 
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Porém, logo se observou que a expansão do número de vagas em cursos superiores 

nem sempre atende as demandas de determinados grupos de potenciais alunos. A 

obrigatoriedade de o aluno comparecer a uma sala de aula, em um horário específico, 

para assistir aulas com um professor disponível apenas naquele determinado local e 

horário representa um obstáculo para muitas pessoas que desejam frequentar um 

curso superior. A Educação a Distância tem sido cada vez mais usada como uma 

forma viável de fazer com que os cursos superiores cheguem até localidades onde 

não se justifica a implantação de uma universidade, ou também como uma maneira 

de complementar uma infraestrutura educacional preexistente, o que abre novas e 

amplas possibilidades de atingir um público que até então tinha poucas perspectivas 

de acesso a cursos de nível universitário. 

 

Ainda que os alunos tenham a possibilidade de comparecer a um curso presencial em 

dias e locais pré-estabelecidos, o modelo atual de aulas expositivas já considera 

também o acesso à recursos didáticos adicionais ao conteúdo dado em sala de aula, 

tais como vídeos explicativos, exercícios interativos e participação em fóruns de 

discussão, tarefas a serem executadas fora da sala de aula, em complemento às 

atividades já desenvolvidas em classe. Tais tarefas abrangem exercícios, resumos, 

preparação de apresentações, entre outras. As modernas tecnologias de informação 

e comunicação viabilizam o acesso a muitos destes recursos de forma remota, o que 

já vem sendo usado como material de reforço ou referência em muitos cursos 

presenciais. 

 

Outra possibilidade aberta pelas novas tecnologias diz respeito às atividades em 

grupo. A conectividade remota derrubou muitas das barreiras que existiam para a 

elaboração de trabalhos em grupo fora dos horários de encontros presenciais, 

facilitando sobremaneira a interação dos membros e viabilizando a execução de 

atividades que até então não seriam possíveis, em função das dificuldades de 

encontros presenciais entre os participantes.   

 

Por fim, tivemos a recente pandemia do COVID-19, que impôs de forma abrupta o uso 

de tecnologias de informação e comunicação em diversas atividades onde o uso 

desses recursos ainda era incipiente ou mesmo nulo, quebrando diversos paradigmas 

relacionados ao uso dessas tecnologias em atividades do dia-a-dia. Isso trouxe 
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reflexos profundos também na área da educação. Em todo o mundo, 1,7 bilhões de 

estudantes foram forçados a adotar o ensino a distância sem nenhuma preparação 

prévia, em função da interrupção abrupta das aulas presenciais provocada pela 

pandemia (Dietrich et al., 2020). Especificamente abordando cursos de nível superior 

no Brasil, a tendência de uso de recursos didáticos remotos em tais cursos já era 

observada antes do surgimento da COVID-19, com a disseminação de cursos 

semipresenciais ou mesmo 100% à distância. A tendência, porém, teve grande reforço 

com a necessidade de se lançar mão de recursos de EaD como condição mandatória 

para a continuidade de cursos durante a pandemia. De uma hora para outra, escolas, 

professores e alunos foram forçados a se adaptar à nova realidade, e, em muitos 

casos, observou-se que muitas das barreiras que imaginavam-se existir para a EaD 

eram, de fato, menos significativas do que se pensava até então. 

 

Apesar das evidentes vantagens do uso de EaD como um poderoso recurso didático 

no ensino superior, ainda há uma percepção no mercado que cursos à distância 

podem não oferecer uma qualidade satisfatória, em alguns casos não podendo ser 

equiparados a cursos presenciais. Determinados conselhos profissionais, inclusive, 

proíbem expressamente a oferta de cursos de graduação à distância em determinadas 

áreas, como Medicina e Direito. A grande disseminação de cursos à distância de baixo 

custo, quando comparados à cursos presenciais, ajuda a reforçar esse entendimento. 

 

Ainda que os cursos de Graduação a distância sejam hoje uma realidade evidente, 

um fato facilmente constatável na prática é que as instituições que oferecem tais 

cursos, em um senso geral, não dispõem de informações adequadas sobre a 

aceitação das tecnologias empregadas nessa modalidade de ensino por parte dos 

alunos desses cursos. Embora em nível internacional já se observem alguns trabalhos 

acadêmicos específicos voltados ao tema, inclusive com o desenvolvimento de 

modelos quantitativos especialmente elaborados visando avaliar a reação dos 

estudantes quanto ao uso dessas tecnologias, no Brasil, em particular, ainda há uma 

carência de pesquisas acadêmicas relacionadas à aceitação e à resposta dos alunos 

quanto ao uso de recursos didáticos à distância no ensino superior. Assim, este 

trabalho propõe-se a preencher, ainda que parcialmente, essa lacuna observada. 

Dizemos "parcialmente", pois o assunto é muito amplo, e abrange diversas 

particularidades. Entre essas particularidades, as quais produzem variações nos 
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resultados a serem avaliados, destacamos a área de conhecimento do curso ofertado, 

a faixa etária dos estudantes, o nível socioeconômico dos alunos e da região onde os 

mesmos estão inseridos, a natureza da instituição de ensino (pública ou particular), 

dentre outros. 

 

Assim, para efeito desta pesquisa específica, optou-se por concentrar o foco no caso 

particular da avaliação quantitativa da aceitação das tecnologias de EaD por parte dos 

alunos de cursos superiores em duas áreas de conhecimento distintas (Engenharias 

e Administração de Empresas) em instituições de ensino de regiões distintas, 

posteriormente avaliando os resultados para cada uma das áreas, comparando-os 

entre si, e tecendo considerações críticas sobre as observações levantadas. Para a 

avaliação, o trabalho lança mão do modelo teórico GETAMEL (General Extended 

Technology Acceptance Model for E-Learning), desenvolvido especificamente para a 

avaliação de cursos à distância. Um estudo desta natureza pode ser usado para 

subsidiar essas instituições no estabelecimento de diretrizes para a implementação e 

manutenção de cursos à distância, bem como servir de base de comparação com 

resultados obtidos em pesquisas semelhantes direcionadas para outros cursos e/ou 

outras regiões avaliadas. Os resultados ainda podem ser empregados como 

premissas na especificação e/ou desenvolvimento de plataformas de Ensino a 

Distância, considerando os diferentes tipos de público a quem o ambiente será 

direcionado. 

 

1.2 Objetivos 

 

Com base nas considerações citadas, partimos da pergunta norteadora deste projeto 

de pesquisa: "Qual é a intenção de uso das tecnologias de Ensino a Distância por 

parte de alunos de graduação em instituições de ensino superior?". 

 

Objetivo geral: 

 

Estudar a intenção de uso dos cursos EaD por parte de estudantes de cursos de 

graduação em instituições de ensino superior. 
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Objetivos específicos: 

 

1. Estabelecer um modelo para avaliação da aceitação dos cursos EaD 

2. Avaliar o modelo de mensuração 

3. Testar o modelo estrutural 

4. Testar a influência da variável moderadora “Curso” 
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2 Referencial Teórico 

 

2.1 Introdução 

 

O campo da educação e da prática docente tem passado por significativas mudanças 

curriculares, estruturais, taxonômicas e pedagógicas, bem como por diversas 

reformas políticas nos últimos anos. Globalmente, os educadores e os governos têm 

buscado se atualizar quanto às inovações instrucionais, adaptando-as às realidades 

social, econômica e educacional de cada país ou região, de forma a tornar o ensino 

mais eficaz, o aprendizado mais inclusivo e as estratégias instrucionais diferenciadas 

e mais eficientes. Os avanços tecnológicos continuam a ditar e conduzir essas 

mudanças. No contexto de alta conectividade e grande disponibilidade de informação 

dos tempos atuais, os educadores têm sido cada vez mais desafiados a migrar e 

projetar conteúdos e modelos de aprendizado, não apenas para despertar o interesse 

dos alunos nativos digitais, mas também para possibilitar a inclusão de novos grupos 

de alunos que estavam à margem do sistema de ensino tradicional, em função de 

restrições de disponibilidade de tempo e/ou estruturas físicas que permitissem a 

frequência desses grupos de pessoas a atividades de ensino na forma presencial 

(Ibiloye, 2021). 

 

Como em toda nova ideia ou nova prática, há sempre um grau de incerteza inerente 

relativo à aceitação de uma inovação específica por parte dos seus usuários em 

potencial. Sendo assim, a mensuração desta aceitação é um dado fundamental no 

processo de decisão, se uma nova tecnologia deve ser adotada ou não.  

 

Ao se analisar o nível de aceitação de tecnologias para ensino a distância, 

primeiramente faz-se necessário considerar que o conceito de Ensino a Distância 

(EaD), e, por consequência, todo o arcabouço tecnológico utilizado para viabilizar as 

práticas pedagógicas de EaD, é inerentemente uma abordagem inovadora quando 

comparada aos métodos tradicionais de ensino presencial. É necessário compreender 

também a existência de diferentes perfis de alunos, os quais se definem, dentre outros 

fatores, por suas diferentes gerações. As características dos estudantes atuais são 

bem diferentes das observadas em estudantes de décadas passadas. Os mais jovens 

têm a presença constante das Tecnologias de Informação e Comunicação em sua 
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vida cotidiana, tendo seu maior exemplo na utilização de redes sociais virtuais, as 

quais induzem novos estilos de vida, um novo processamento de informação, 

intercâmbio, expressão e ação. No entanto, o uso dos meios digitais no processo de 

aprendizado é bem distinto do uso cotidiano, e a transição destas habilidades de um 

contexto para outro não ocorre de forma automática. Assim, é fundamental ir além da 

generalização dessas características das novas gerações e se concentrar no que 

significa ser um aluno da Educação a Distância on-line, levando-se em consideração 

que existem jovens com menos habilidades com as TICs do que outros (K. K. A. da 

Silva & Behar, 2019). 

 

No caso específico do cenário de restrições a atividades presenciais imposto pela 

pandemia de COVID-19 surgida em 2020, as instituições de ensino superior se viram 

obrigadas a adotar de forma imediata e sem nenhuma preparação prévia uma 

mudança integral para o ensino online, com metodologias inteiramente novas de 

avaliação e uso intensivo de ferramentas de comunicação digital (Raaper & Brown, 

2020). Em função da interrupção abrupta das aulas presenciais provocada pela 

pandemia, 1,7 bilhões de estudantes em todo o mundo foram forçados a adotar o 

Ensino a Distância, sem nenhuma preparação prévia (Dietrich et al., 2020). 

 

Considerando a importância da mensuração do nível de aceitação de uma nova 

tecnologia, passamos aqui a abordar os estudos já realizados sobre o tema, e, em 

particular, a evolução dos modelos teóricos propostos para avaliar de forma 

quantitativa a medida dessa aceitação. Diversos autores já abordaram o tema da 

aceitação de novas tecnologias, basicamente buscando entender como e por que as 

pessoas adotam novas tecnologias de informação (Venkatesh et al., 2003). Dentre os 

estudos realizados nesta área, podemos citar, dentre outros: 

 

• Teoria da Ação Racionalizada - Theory of Reasoned Action (TRA), de Fishbein 

e Azjen (1975). 

• Teoria do Comportamento Planejado - Theory of Planed Behavior (TPB) - 

(Ajzen, 1985) 

• Teoria de Difusão da Inovação - “Theory of Diffusion of Innovation” (IDT) - 

(Moore & Benbasat, 1996) 
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• Modelo de Aceitação de Tecnologia - Technology Acceptance Model (TAM) - 

(Davis, 1989), e suas extensões TAM2 (Venkatesh & Davis, 2000) e TAM3 

(Venkatesh et al., 2008); 

• Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia - Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT) - (Venkatesh et al., 2003) 

• Modelo Geral Estendido de Aceitação de Tecnologia para E-Learning - 

Generalized Extended Technology Acceptance Model for E-Learning 

(GETAMEL) - (Abdullah & Ward, 2016) 

 

2.2 O Modelo da Teoria da Ação Racionalizada (“Theory of Reasoned Action” 

- TRA) 

 

O modelo TRA (Theory of Reasoned Action, ou Teoria da Ação Racionalizada), 

proposto por Fishbein e Ajzen (1975), foi elaborado a partir de uma abordagem voltada 

à psicologia social, buscando estabelecer relações entre atitude e comportamento. 

 

 

Figura 1 – Teoria da Ação Racional – TRA 
Fonte: Adaptado pelo autor (2022) de Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, 
Intention, and Behavior An Introduction to Theory and Research. Reading. Addison-
Wesley.  
 

O modelo TRA postula que a atitude, enquanto fator antecedente a uma intenção 

comportamental, é decorrência das crenças (percepções positivas ou negativas que 

o indivíduo tem relativamente a execução de uma determinada tarefa). Ou seja, a 

atitude, como preconizada pelo modelo, refere-se diretamente aos sentimentos 
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positivos ou negativos do indivíduo com relação a execução de uma tarefa. A atitude, 

nesse contexto, é determinada em função das crenças relativas às consequências 

resultantes de um comportamento e da avaliação da conveniência destas 

consequências (Davis et al., 1989b). Já o construto “Normas Subjetivas” está 

relacionado à percepção do indivíduo sobre a opinião das pessoas as quais ele julga 

serem importantes em sua vida, e como essa percepção influencia no seu 

comportamento ou na tarefa a ser executada (Fishbein & Ajzen, 1975). Por fim, o 

construto “Intenção comportamental” é estimado a partir dos dados obtidos para os 

dois construtos anteriores, indicando a intensidade de realizar um comportamento 

específico (Fishbein & Ajzen, 1975). 

 

 

2.3 O Modelo da Teoria do Comportamento Planejado ("Theory of Planned 

Behavior" - TPB) 

 

A Teoria do Comportamento Planejado (TPB) é uma extensão da Teoria da Ação 

Racional (TRA), levando em consideração um construto de percepção do controle 

comportamental (Ajzen, 1991), além dos construtos já estabelecidos na TRA. De 

acordo com Ajzen (1991), essa percepção do controle do comportamento refere-se à 

percepção de facilidade ou a dificuldade de realizar o comportamento. Taylor & Todd 

(1995) referem-se ao controle percebido como a percepção de restrições internas e 

externas sobre o comportamento. Assim como acontece na TRA, os conceitos de 

comportamento são diretamente influenciados pelas intenções de comportamento e 

percepção de controle comportamental. As influências de atitude e de normas 

subjetivas são transportadas da TRA, mantendo as mesmas relações de intenção 

comportamental e comportamento.  
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Figura 2 - Teoria do Comportamento Planejado (TPB) 
Fonte: Adaptado pelo autor (2022) de Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. 
Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. 
https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T. 
 

 

 

2.4 O Modelo da Teoria de Difusão da Inovação (“Theory of Diffusion of 

Innovation” – IDT) 

 

Moore e Benbasat (1996) adaptaram seus estudos anteriores relativos à mensuração 

as diversas percepções que um indivíduo possa ter na adoção de uma inovação em 

Tecnologia da Informação (Moore & Benbasat, 1991) às características de inovação, 

apresentadas por Rogers (1995), e refinaram os construtos para que pudessem ser 

usados em estudos de aceitação individual da tecnologia. Os principais construtos 

dessa teoria são: 

 

• Vantagem Relativa – a medida em que uma inovação é percebida como sendo 

melhor que sua precursora; 

• Facilidade de Uso – a medida em que uma inovação é percebida como sendo 

difícil de usar; 

• Imagem – a medida em que o uso de uma inovação é percebido para melhorar 

a imagem ou o status de alguém em seu meio social; 

https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
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• Visibilidade – a medida em que se pode ver outras pessoas usando o sistema 

na organização; 

• Compatibilidade – a medida em que uma inovação é percebida como sendo 

consistente com os valores existentes, necessidades e experiências dos 

potenciais adotantes; 

• Demonstração de Resultados - a tangibilidade dos resultados do uso da 

inovação, incluindo sua observabilidade e comunicabilidade; 

• Uso Voluntário – a medida em que o uso da inovação é percebido como sendo 

voluntária, ou de livre arbítrio. 

 

 

Figura 3 – Teoria da Difusão da Inovação – IDT 
Fonte: Adaptado pelo autor (2022) de Moore, G.C., Benbasat, I. (1996). Integrating 
Diffusion of Innovations and Theory of Reasoned Action models to predict utilization 
of information technology by end-users. In: Kautz, K., Pries-Heje, J. (eds) Diffusion and 
Adoption of Information Technology. IFIP — The International Federation for 
Information Processing. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-0-387-
34982-4_10 
 

Em 2003, Rogers apresentou uma nova versão do IDT, no qual a difusão de inovação 

foi considerada como fator de influência na adoção da tecnologia. Nessa nova versão 
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do IDT, a difusão de inovação foi caracterizada como sendo “o processo pelo qual 

uma inovação é comunicada através de certos canais ao longo do tempo entre os 

membros de um sistema social”. Os principais elementos considerados na difusão 

são: uma inovação (1) que é comunicada através de determinados canais (2) ao longo 

do tempo (3) entre os membros de um sistema social (4) (Rogers, 2003). 

 

 

2.5 O Modelo de Aceitaçăo de Tecnologia (“Technology Acceptance Model” - 

TAM) 

 

O Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM) (Davis, 1989) é uma adaptação do 

modelo TRA especificamente aplicada para usuários de computadores ou de sistemas 

de informação. Trata-se do "framework" teórico mais popular e de utilização mais 

difundida para a elaboração de pesquisas em Sistemas de Informação (Hasani et al., 

2017), e, em particular para estudos sobre a aceitação da tecnologia de Ensino a 

Distância (Abdullah & Ward, 2016). No entanto, algumas pesquisas que utilizaram o 

TAM para analisar tecnologias de e-learning têm apresentado resultados 

contraditórios, nos quais o construto “Facilidade de Uso Percebida” (FUP) não foi um 

preditor fiel da intenção de usar um sistema de gestão de aprendizagem (Rizun & 

Strzelecki, 2020). 

 

 

Figura 4 – Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM) 
Fonte: Adaptado pelo autor (2022) de Davis, F. (1989). Perceived Usefulness, 
Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS 
Quarterly. 13. 319-. https://doi.org/10.2307/249008  
 

 

O modelo TAM dá ênfase a dois parâmetros específicos, os quais são considerados 

pelo autor como determinantes na definição das causas que efetivamente fazem com 
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que os indivíduos aceitem ou rejeitem tecnologias de informação: a Utilidade 

Percebida (a qual é identificada em alguns trabalhos pelo seu significado em inglês 

“Perceived Usefulness” – PU) e a Facilidade de Uso Percebida (“Perceived Ease of 

Use” – PEOU). Por “Utilidade Percebida”, o modelo TAM conceitua este construto 

como sendo a medida em que a tecnologia em questão vai ajudar na melhor execução 

do seu trabalho, enquanto a “Facilidade de Uso” refere-se ao entendimento que um 

indivíduo tem de que o uso de uma determinada tecnologia ou sistema particular não 

demandará dificuldade ou um esforço excessivo. A utilidade percebida é diretamente 

influenciada pela facilidade de uso percebida, e ambas influenciam a atitude que um 

indivíduo terá ao utilizar determinado sistema, e, por consequência, a sua intenção de 

uso. Ou seja: se um usuário de um sistema tiver a percepção que tal sistema é fácil 

de usar e útil para atingir um determinado fim, sua atitude em relação ao uso do 

sistema tende a ser positiva, resultando em uma maior propensão deste usuário em 

fazer uso deste sistema específico (Akinde, 2021). De forma análoga ao modelo TRA, 

o construto Atitude aqui é relacionado a “sentimentos positivos ou negativos de um 

indivíduo (afeto avaliativo) sobre a realização do comportamento alvo” (Fishbein & 

Ajzen, 1975). 

 

Existem estudos recentes, direcionados especificamente para o ambiente 

educacional, onde o modelo TAM é aplicado com sucesso em diversos casos para 

explicar o uso instrucional de sistemas de suporte educacional e investigar os fatores 

externos que influenciam o uso desses sistemas (Akinde, 2021). 

 

O modelo TAM, no entanto, apresenta algumas limitações, algumas das quais 

podemos destacar (Hasani et al., 2017): 

 

• O modelo não considera a influência de variáveis externas como: experiência 

anterior, prazer percebido ou condições facilitadoras. 

• Dependência de autorrelatos: Essa dependência ocorre na mensuração do uso 

do sistema, o que limita a confiabilidade do modelo e dificulta o estudo da 

relação entre a intenção comportamental e o uso real do sistema 

• Baixos níveis de variância em estudos exploratórios: neste tipo de estudo, a 

explicação da intenção comportamental pode, ocasionalmente, ser 

relativamente baixa. 
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Visando superar algumas dessas limitações, uma extensão do modelo TAM original 

foi posteriormente desenvolvida, resultando no modelo TAM2 (Venkatesh & Davis, 

2000). O modelo TAM2 incorpora o construto “Norma Subjetiva”, o qual é definido 

conforme os conceitos estabelecidos para o modelo TRA, como um fator preditor da 

intenção de adoção de tecnologias. Neste modelo, os autores assumem que a 

utilidade percebida é o primeiro conceito da previsão da intenção de uso, que 

presume-se ser explicada ao mesmo tempo pelo processo cognitivo instrumental e 

pelo processo de influência social. 

 

Outra crítica ao modelo TAM, tal como originalmente concebido, é que seus resultados 

não indicam caminhos claros para desenvolver ações para incentivar os usuários a 

modificar positivamente seus comportamentos em relação à adoção, aceitação e uso 

das novas tecnologias (Faqih & Jaradat, 2015). O modelo TAM3 (Venkatesh et al., 

2008), o qual foi desenvolvido como mais uma evolução do modelo TAM original, 

incorpora elementos de contexto, conteúdo, processo e diferenças individuais, 

configurando-se assim como um modelo orientado para mudanças integrativas na 

tomada de decisão do usuário em relação ao uso da tecnologia (Hasani et al., 2017). 

 

No entanto, o modelo TAM3 não tem sido amplamente explorado na prática, e o 

número de trabalhos publicados na literatura que usam o modelo TAM3 como 

referência teórica ainda é reduzido. Portanto, a aplicabilidade geral do TAM3 no 

contexto de várias tecnologias da informação em diferentes configurações ainda é 

desconhecida para acadêmicos e profissionais até o momento (Faqih & Jaradat, 

2015). 

 

 

2.6 O Modelo da Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (“Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology” – UTAUT) 

 

O modelo UTAUT (Venkatesh et al., 2003) é o resultado de uma proposta de 

unificação das diversas teorias existentes para a avaliação da aceitação de 

tecnologias. Sua estrutura consiste em quatro construtos determinantes da intenção 
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e do uso da TI e quatro moderadores que foram extraídos dos oito modelos 

anteriormente citados. Os quatro construtos determinantes são apresentados abaixo:  

 

• Expectativa de desempenho (grau em que o indivíduo acredita que, usando o 

sistema, terá ganhos de desempenho no trabalho);  

• Expectativa de esforço (onde o indivíduo relaciona o grau de facilidade 

associado ao uso da tecnologia); 

• Influência social (grau de percepção do indivíduo em relação aos demais 

quanto à crença destes para com a necessidade de uma nova tecnologia ser 

usada ou não); 

• Condições facilitadoras (grau pelo qual o indivíduo acredita que existe uma 

infraestrutura organizacional e técnica para suportar o uso do sistema) 

(Venkatesh et al., 2003). 

 

 

Figura 5 – Teoria Unificada de Uso e Aceitação de Tecnologia (UTAUT) 
Fonte: Adaptado pelo autor (2022) de Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & 
Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. 
MIS Quarterly: Management Information Systems, 27(3), 425–478. 
https://doi.org/10.2307/30036540 
 
 

As variáveis moderadoras são fatores que impactam a relação entre as variáveis 

dependentes e independentes. Venkatesh et al. (2003) considerou como variáveis 
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moderadoras em seu trabalho a “idade”, “gênero”, “experiência” e “voluntariedade de 

uso”. A variável moderadora “idade”, por exemplo, pode influenciar no efeito do 

construto “Expectativa de Esforço” na avaliação final da intenção de uso de uma 

tecnologia, considerando que pessoas mais jovens tendem a demonstrar maior 

facilidade no uso de recursos tecnológicos quando comparados a usuários de idade 

mais avançada. 

 

Posteriormente à apresentação do UTAUT, Venkatesh, Thong e Xu (2012) 

propuseram o modelo UTAUT2, o qual configura-se como uma extensão do UTAUT 

original através da inclusão de três novos construtos em relação ao modelo base: 

Motivação Hedônica, Relevância do Preço e Hábito. A Motivação Hedônica trata do 

prazer percebido, ou seja, é a diversão ou o prazer que o uso de uma tecnologia pode 

proporcionar, desempenhando um papel importante na aceitação e utilização de 

tecnologias móveis. Já o conceito Relevância do Preço é autoexplicativo, e objetiva 

traduzir a influência que o custo a ser incorrido no uso de um sistema tem na 

propensão à sua adoção. Por fim, o construto Hábito é definido como a medida em 

que as pessoas tendem a executar comportamentos automaticamente devido ao 

aprendizado. 

 

2.7 O Modelo Geral Estendido de Aceitação de Tecnologia para E-Learning 

(“Generalized Extended Technology Acceptance Model for E-Learning” - 

GETAMEL) 

 

O modelo GETAMEL (Generalized Extended Technology Acceptance Model for E-

Learning), originalmente proposto em 2016 por Abdullah e Ward, foi desenvolvido com 

a pretensão de se configurar em um modelo de avaliação de aceitação de tecnologias 

especificamente direcionado para o contexto do Ensino a Distância, buscando 

melhorar o nível de confiabilidade da predição resultante da aplicação do modelo TAM 

já consagrado em diversas pesquisas na área. Estruturalmente, o modelo GETAMEL 

apresenta-se como uma extensão do modelo TAM, agregando cinco fatores externos 

específicos aos construtos internos do modelo TAM original, conforme descrito a 

seguir: 
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Construtos originais do modelo TAM: 

 

• Facilidade de Uso Percebida 

• Utilidade Percebida 

• Atitude 

• Intenção de Uso 

• Uso Real 

 

Fatores externos específicos do modelo GETAMEL: 

• Experiência 

• Normas Subjetivas 

• Prazer 

• Ansiedade no Uso de Computadores 

• Autoeficácia 

 

 

A figura a seguir ilustra a estrutura do modelo GETAMEL, destacando os construtos 

originais do modelo TAM e os fatores específicos introduzidos pelo GETAMEL.  
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Figura 6 – Modelo Geral Estendido de Aceitação de Tecnologia para E-Learning 
(GETAMEL) 
Fonte: Adaptado pelo autor (2022) de Abdullah, F., & Ward, R. (2016). Developing a 
General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning (GETAMEL) by 
analysing commonly used external factors. Computers in Human Behavior, 56, 238–
256. 
 

 

Considerando que o modelo TAM já foi previamente descrito em detalhes, serão 

abordados aqui mais especificamente os construtos específicos do modelo 

GETAMEL, com comentários sobre os demais construtos derivados do modelo TAM.  

 

Experiência (EXP) 

Indivíduos com maior experiência relacionada ao uso de computadores são mais 

propensos a ter sentimentos mais favoráveis em relação à facilidade de uso e utilidade 

de um sistema de e-learning. 

 

Normas Subjetivas (NS) 

Conceito similar ao utilizado na estruturação do modelo TRA. No que diz respeito ao 

uso do sistema de e-learning em ambientes educacionais, as Normas Subjetivas não 

se referem às influências sociais para a tomada de decisão (ou seja, de se realizar ou 

não determinado comportamento), mas estão relacionadas a como as opiniões de 
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colegas, professores e instituição de ensino políticas podem influenciar a pré-

disposição do aluno de utilizar um sistema de e-learning. 

 

Prazer (PRA) 

Particularmente quanto ao uso de sistemas de informação, o construto "Prazer" é 

definido como “a medida em que a atividade de usar um sistema é percebida como 

agradável por si só, além de qualquer consequências de desempenho resultantes do 

uso do sistema” 

 

Ansiedade no Uso de Computadores (AUC) 

No contexto do uso do computador, a ansiedade do computador é descrita como “a 

tendência de um indivíduo a ser inquieto, apreensivo, ou temerosos sobre o uso atual 

ou futuro de computadores em geral” 

 

Autoeficácia (AE) 

Autoeficácia refere-se ao julgamento de um indivíduo sobre sua própria capacidade 

de realizar uma tarefa específica. No contexto do uso do computador, a Autoeficácia 

do Computador é definida como a crença de uma pessoa sobre sua capacidade de 

realizar uma tarefa específica usando um computador. A pesquisa conduzida por 

Venkatesh para propor o modelo GETAMEL indica que a autoeficácia configura-se 

como um fator crítico de influência na facilidade de uso de tecnologias ou sistemas de 

e-learning percebida pelo aluno. 

 

Utilidade Percebida (UP) 

De acordo com o modelo TAM original, a Utilidade Percebida (UP) é entendida como 

a medida em que um usuário de um determinado sistema acredita que melhoraria seu 

desempenho no trabalho ou estudo em comparação com métodos alternativos de 

realização das tarefas desse usuário, o que influencia sua atitude em relação ao uso 

e intenção de uso da tecnologia. 

 

Facilidade de Uso Percebida (FUP) 

A Facilidade de Uso Percebida (FUP) da tecnologia é considerada como o grau em 

que uma pessoa, usando qualquer sistema, acredita que esse uso seria sem esforço. 

Quando as percepções dos usuários sobre a facilidade de uso e a utilidade da 
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tecnologia são positivas, a nova tecnologia tende a ser adotada sem maiores 

dificuldades. Conforme o modelo TAM original, tanto a Facilidade de Uso Percebida 

quanto a Utilidade Percebida afetam a atitude do usuário em relação ao uso e a 

intenção de uso da tecnologia.  

 

Atitude (AT) 

De forma análoga ao modelo TRA (e, consequentemente, ao modelo TAM, o qual é 

diretamente derivado do modelo TRA), o construto Atitude aqui é relacionado a 

“sentimentos positivos ou negativos de um indivíduo (afeto avaliativo) sobre a 

realização do comportamento alvo” (Fishbein & Ajzen, 1975). 
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3 Metodologia 

 

A metodologia é fundamental na realização de um trabalho científico, portanto, nesta 

seção serão descritas as características deste estudo e os procedimentos para 

condução da pesquisa. O objetivo fundamental da pesquisa científica é encontrar 

respostas para os problemas. A concepção de uma pesquisa traz consigo uma 

estrutura, que detalha procedimentos necessários para a obtenção de informações 

indispensáveis a resolução do problema de pesquisa e o cumprimento dos objetivos 

propostos ao estudo (Malhotra, 2021). 

 

Como se trata de uma pesquisa científica, o rigor metodológico faz-se necessário para 

caracterizar os estudos científicos, pois a tarefa de classificar os trabalhos científicos, 

dentro de uma determinada categoria não é simples, pois a literatura sobre 

metodologia científica apresenta uma variedade de tipos de estudos e pesquisas 

(Borinelli, 2006). 

 

De acordo com Silva e Menezes (2005), uma pesquisa científica tem como 

pressuposto responder e resolver problemas para os quais ainda não se tem 

informações para solucioná-los. A metodologia é descrita por Vergara (2006) como 

uma forma lógica de pensamento com intenção de buscar determinado resultado ou 

objetivo. A autora define que a pesquisa científica promove a credibilidade e 

embasamento em uma resolução de problemas, em busca de significados baseado 

nos métodos científicos. 

 

A metodologia de pesquisa abordada neste capítulo foi utilizada para relatar os 

procedimentos necessários para a realização dos objetivos propostos nesta 

dissertação. Para isso, baseou-se nos objetivos específicos, que conduzem ao 

atendimento do objetivo geral do estudo que constitui em mensurar a intenção de uso 

de tecnologias de Ensino a Distância utilizando a escala GETAMEL. 

 

A seguir é feita a exposição da metodologia em partes, que são a natureza da 

pesquisa, o modelo e as hipóteses de pesquisa, e os procedimentos metodológicos 

que consistem em definir: a unidade de análise, a unidade de observação, o método 

de coleta de dados e o procedimento para análise dos dados. 
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3.1 Natureza da Pesquisa 

 

Este trabalho de pesquisa possui como objetivo principal estudar a intenção de uso 

dos cursos EaD por parte de estudantes de cursos de graduação em instituições de 

ensino superior utilizando a escala GETAMEL.  

 

Este estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa descritiva quantitativa que 

contemplou a aplicação do questionário de pesquisa a estudantes de cursos de 

graduação em instituições de ensino de nível superior, e posterior avaliação do 

instrumento utilizado a partir de procedimentos estatísticos pertinentes aos objetivos 

do estudo. 

 

3.2 Modelo e Hipóteses da Pesquisa 

 

O modelo teórico utilizado na pesquisa relaciona as variáveis observadas (cada uma 

das questões formuladas no questionário de pesquisa, a serem definidas 

posteriormente) a cada um dos construtos do modelo GETAMEL, e também 

estabelecendo relações entre os construtos do modelo até o construto final Intenção 

de Uso, ficou inicialmente definido conforme indicado na figura a seguir: 
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Figura 7 – Modelo GETAMEL para avaliação da Intenção de Uso de tecnologias de 
Ensino a Distância 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022), baseado em Abdullah, F., & Ward, R. (2016). 
Developing a General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning 
(GETAMEL) by analysing commonly used external factors. Computers in Human 
Behavior, 56, 238–256. 
 

 

As hipóteses formuladas dizem respeito aos efeitos diretos e aos efeitos totais entre 

os construtos do modelo acima apresentado, sendo relacionadas nas Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 – Hipóteses da Pesquisa – Efeitos Diretos Nas Relações 

HIPÓTESES – (Efeitos Diretos nas Relações) 

HD1: A Autoeficácia tem Efeito Direto Positivo sobre a Facilidade de Uso Percebida 
(AE -> FUP) 
HD2: A Autoeficácia tem Efeito Direto Positivo sobre a Utilidade Percebida (AE -> UP) 

HD3: A Atitude tem Efeito Direto Positivo sobre a Intenção de Uso (AT -> IU) 
HD4: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito Inverso sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (AUC -> FUP) 
HD5: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito Inverso sobre a Utilidade Percebida 
(AUC -> UP) 
HD6: A Experiência tem Efeito Direto Positivo sobre a Facilidade de Uso Percebida 
(EXP -> FUP) 
HD7: A Experiência tem Efeito Direto Positivo sobre a Facilidade de Uso Percebida (EXP -> UP) 

HD8: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Direto Positivo sobre a Atitude (FUP -> AT) 
HD9: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Direto Positivo sobre a Utilidade Percebida 
(FUP -> UP) 
HD10: As Normas Subjetivas têm Efeito Direto Positivo sobre a Facilidade de Uso Percebida 
(NS -> FUP) 
HD11: As Normas Subjetivas têm Efeito Direto Positivo sobre a Utilidade Percebida (NS -> UP) 

HD12: O Prazer tem Efeito Direto Positivo sobre a Facilidade de Uso Percebida (PRA -> FUP) 

HD13: O Prazer tem Efeito Direto Positivo sobre a Utilidade Percebida (PRA -> UP) 

HD14: A Utilidade Percebida tem Efeito Direto Positivo sobre a Atitude (UP -> AT) 
HD15: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Direto Positivo sobre a Intenção de Uso 
(UP -> IU) 
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Tabela 2 – Hipóteses da Pesquisa – Efeitos Totais Nas Relações 

 

 

3.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Com base na literatura apresentada, e dada a aplicação do modelo ao estudo 

proposto, optou-se pela utilização do modelo GETAMEL para avaliar a intenção de 

uso do e-learning por alunos de cursos de graduação em instituições de ensino 

HIPÓTESES – (Efeitos Totais nas Relações) 

HTE1: A Autoeficácia tem Efeito Total Positivo sobre a Atitude (AE -> AT) 

HTE2: A Autoeficácia tem Efeito Total Positivo sobre a Facilidade de Uso Percebida 
(AE -> FUP) 

HTE3: A Autoeficácia tem Efeito Total Positivo sobre a Intenção de Uso (AE -> IU) 

HTE4: A Autoeficácia tem Efeito Total Positivo sobre a Utilidade Percebida (AE -> UP) 

HTE5: A Atitude tem Efeito Total Positivo sobre a Intenção de Uso (AT -> IU) 

HTE6: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito Total Inverso sobre a Atitude 
(AUC -> AT) 

HTE7: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito Total Inverso sobre a Facilidade de 
Uso Percebida (AUC -> FUP) 

HTE8: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito Total Inverso sobre a Intenção de 
Uso (AUC -> IU) 

HTE9: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito Total Inverso sobre a Utilidade 
Percebida (AUC -> UP) 

HTE10: A Experiência tem Efeito Total Positivo sobre a Atitude (EXP -> AT) 

HTE11: A Experiência tem Efeito Total Positivo sobre a Facilidade de Uso Percebida 
(EXP -> FUP) 

HTE12: A Experiência tem Efeito Total Positivo sobre a Intenção de Uso (EXP -> IU) 

HTE13: A Experiência tem Efeito Total Positivo sobre a Utilidade Percebida (EXP -> UP) 

HTE14: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Total Positivo sobre a Atitude (FUP -> AT) 

HTE15: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Total Positivo sobre a Intenção de Uso 
(FUP -> IU) 

HTE16: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Total Positivo sobre a Utilidade Percebida 
(FUP -> UP) 

HTE17: As Normas Subjetivas têm Efeito Total Positivo sobre a Atitude (NS -> AT) 

HTE18: As Normas Subjetivas têm Efeito Total Positivo sobre a Facilidade de Uso Percebida 
(NS -> FUP) 

HTE19: As Normas Subjetivas têm Efeito Total Positivo sobre a Intenção de Uso (NS -> IU) 

HTE20: As Normas Subjetivas têm Efeito Total Positivo sobre a Utilidade Percebida (NS -> UP) 

HTE21: O Prazer tem Efeito Total Positivo sobre a Atitude (PRA -> AT) 

HTE22: O Prazer tem Efeito Total Positivo sobre a Facilidade de Uso Percebida (PRA -> FUP) 

HTE23: O Prazer tem Efeito Total Positivo sobre a Intenção de Uso (PRA -> IU) 

HTE24: O Prazer tem Efeito Total Positivo sobre a Utilidade Percebida (PRA -> UP) 

HTE25: A Utilidade Percebida tem Efeito Total Positivo sobre a Atitude (UP -> AT) 

HTE26: A Utilidade Percebida tem Efeito Total Positivo sobre a Intenção de Uso (UP -> IU) 
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superior brasileiras. O modelo GETAMEL utiliza uma escala fundamentada no estudo 

de Abdullah e Ward (2016), com o objetivo de estabelecer métricas para o construto 

“Intenção de Uso” de tecnologias de Ensino a Distância. Por “Escala” ou “Instrumento 

de Medida”, entende-se um conjunto de itens que pretende revelar níveis de variáveis 

teóricas, não diretamente observáveis. 

 

Para a avaliação das variáveis observadas associadas a cada construto do modelo, 

foi elaborado um questionário com perguntas relativas aos construtos ou variáveis 

dependentes do modelo teórico tal como apresentado na seção “Referencial Teórico” 

dessa dissertação. A partir do conjunto de respostas obtidas da aplicação do 

questionário, buscou-se obter uma métrica para a Intenção de Uso de tecnologias de 

Ensino a Distância, de maneira semelhante que foi utilizada no estudo de Abdullah e 

Ward (2016). 

 

O questionário aplicado para a obtenção dos dados da pesquisa foi dividido em 10 

seções. A primeira seção tinha por objetivo levantar o perfil do respondente, trazendo 

perguntas sobre a idade e gênero do entrevistado, bem como ao curso sendo 

realizado, a instituição de ensino e sua cidade. As demais seções eram relacionadas 

a cada um dos construtos estabelecidos pelo modelo GETAMEL, cada uma das quais 

contendo questões relacionadas aos conceitos do construto específico, identificado 

pelo prefixo correspondente. As perguntas do questionário, em um total de 38, são 

apresentadas a seguir: 

 

Tabela 3 – Questionário para aplicação da escala GETAMEL 

SEÇÃO 1 – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE – VARIÁVEIS MODERADORAS 

A VM1 Idade 

B VM2 Sexo 

C VM3 Curso 

D VM4 Instituição 

E VM5 Cidade 

 

(continua) 
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SEÇÃO 2 – CONSTRUTO “EXPERIÊNCIA” (EXP) 

1 EXP1 No geral, tenho bom nível de experiência no uso de recursos tecnológicos 

2 EXP2 Executar tarefas usando um computador é fácil para mim 

3 EXP3 Executar tarefas usando um celular é fácil para mim 

4 EXP4 Uso computadores com frequência no meu dia-a-dia 

 

SEÇÃO 3 – CONSTRUTO “NORMAS SUBJETIVAS” (NS) 

5 NS1 Percebo que meus colegas esperam que eu seja bem-sucedido com o EaD 

6 NS2 
Pessoas que influenciam no meu comportamento pensam que devo usar 
EaD 

7 NS3 Pessoas importantes para mim pensam que devo usar EaD 

8 NS4 
A instituição onde estudo espera que os alunos adotem cada vez mais o 
EaD 

 

SEÇÃO 4 – CONSTRUTO “PRAZER” (PRA) 

9 PRA1 O processo de ensino a distância me agrada 

10 PRA2 Fazer um curso a distância é divertido para mim 

11 PRA3 As aulas a distância são mais prazerosas que as presenciais 

12 PRA4 
Com os recursos de Ensino a Distância, me sinto mais estimulado para 
estudar 

 

SEÇÃO 5 – CONSTRUTO “ANSIEDADE NO USO DE COMPUTADORES” (AUC) 

13 AUC1 No geral, me sinto confortável com o uso de recursos tecnológicos 

14 AUC2 O uso de computadores me causa ansiedade  

15 AUC3 O uso de computadores me causa irritabilidade 

16 AUC4 Tenho medo de não conseguir usar o ambiente EaD  

 

SEÇÃO 6 – CONSTRUTO “AUTO-EFICÁCIA” (AE) 

17 AE1 Me considero “expert” no uso de computadores 

18 AE2 Me considero “expert” no uso de celulares 

19 AE3 
Me sinto confiante no uso do EaD, mesmo sem ninguém próximo para me 
explicar como usar 

20 AE4 
Me sinto confiante no uso do EaD, mesmo se eu tiver apenas um manual 
de referência para consulta 

(continua) 
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SEÇÃO 7 – CONSTRUTO “UTILIDADE PERCEBIDA” (UP) 

21 UP1 
Consigo assimilar o conteúdo de um curso EaD mais facilmente do que em 
um curso presencial 

22 UP2 O EaD faz com que eu tenha maior disponibilidade de tempo para estudar 

23 UP3 O EaD faz com que eu aprenda mais rápido 

24 UP4 O mercado valoriza os profissionais formados por meio do EaD 

 

SEÇÃO 8 – CONSTRUTO “FACILIDADE DE USO PERCEBIDA” (FUP) 

25 FUP1 Tenho facilidade em navegar pelo ambiente virtual de ensino 

26 FUP2 Tenho facilidade em obter informações através do ambiente de EaD 

27 FUP3 É fácil aprender a usar um sistema de EaD 

28 FUP4 
Acompanhar um curso EaD é mais fácil do que acompanhar um curso 
presencial equivalente 

 

SEÇÃO 9 – CONSTRUTO “ATITUDE” (AT) 

29 AT1 O Ensino a Distância é uma boa ideia 

30 AT2 
A qualidade de um curso EaD é melhor que a de um curso presencial 
equivalente 

31 AT3 Para mim, vale a pena cursar uma graduação à distância 

32 AT4 Cursos EaD têm melhor custo/benefício do que cursos presenciais 

33 AT5 Sou favorável à expansão dos cursos EaD 

34 AT6 O EaD democratiza o acesso ao Ensino Superior 

 

SEÇÃO 10 – CONSTRUTO “INTENÇÃO DE USO” (IU) 

35 IU1 Cursos EaD são uma tendência para o futuro 

36 IU2 Pretendo fazer outros cursos EaD no futuro 

37 IU3 
Tendo a opção de realizar um mesmo curso de maneira presencial ou à 
distância, darei preferência à EaD 

38 IU4 Recomendo cursos EaD a outras pessoas 

Fonte: Adaptado pelo autor (2022) de de Abdullah, F., & Ward, R. (2016). Developing 
a General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning (GETAMEL) by 
analysing commonly used external factors. Computers in Human Behavior, 56, 238–
256. 
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As respostas às perguntas relacionadas aos construtos foram estruturadas em uma 

escala Likert, com opções escalonadas em pontuações de 1 a 7, conforme o seguinte: 

 

• 1 – Discordo Totalmente 

• 2 – Discordo Fortemente 

• 3 – Discordo Parcialmente 

• 4 – Neutro 

• 5 – Concordo Parcialmente 

• 6 – Concordo Fortemente 

• 7 – Concordo Totalmente 

 

Visando uma maior clareza na formulação da questão e uma maior assertividade nas 

respostas, a questão AUC1 (“No geral, me sinto confortável com o uso de recursos 

tecnológicos”) foi formulada de forma que as respostas obtidas pela escala utilizada 

se configurem em um sentido inverso ao definido pela métrica do construto no qual a 

pergunta está inserida (“Ansiedade no Uso de Computadores”). Dessa forma, para 

assegurar que o sentido da medida indicada por este indicador seja coerente com as 

demais perguntas formuladas neste construto, os valores correspondentes às 

respostas obtidas na questão AUC1 foram invertidos, de acordo com a fórmula: 

 

Equação 1 – Inversão das respostas da questão AUC1 
 

R_AUC1_ considerada = 8 – R_AUC1_obtida 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2022) de Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, 
T. A. (2013). Estatística aplicada à administração e economia (Cengage Learning, Ed.; 
2a edição). 
 

 

3.4 Método de Coleta de Dados 

 

Os dados utilizados na pesquisa foram obtidos através de questionário estruturado, 

disponibilizado na Internet por meio da ferramenta “Google Forms” e acessível através 

de link específico. Os dados foram coletados no período de Outubro/2021 a 

Maio/2022. Todas as perguntas constantes do questionário eram de preenchimento 
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mandatório, não sendo possível deixar questões sem resposta. Com isso, a 

integridade dos dados do conjunto de indicadores formadores dos construtos do 

modelo aplicado fica assegurada, não havendo respostas faltantes. Na aplicação do 

questionário, foi ainda utilizada a opção de não permitir que um mesmo usuário possa 

responder o questionário mais de uma vez, o que contribui para que não haja 

enviesamento das informações trazidas pelas respostas do questionário. 

 

3.5 População e Amostra 

 

O universo de dados, de acordo com Malhotra (2012) , é definido como “o conjunto 

dos elementos que apresentam características em comum, podendo ser quantificada, 

pesada ou ordenada e que dê sustentação para os atributos que serão analisados”.  

 

A população da pesquisa pode ser considerada como estudantes de cursos de 

graduação em instituições de ensino de diferentes regiões do Brasil, de ambos os 

sexos e idades variadas. Desta população foram pesquisadas 161 pessoas, as quais 

se dispuseram a responder o questionário da pesquisa disponibilizado na Internet. 

 

Para o tratamento estatístico dos dados obtidos, utilizou-se a modelagem de 

equações estruturais baseada em modelos de estimação de ajuste de mínimos 

quadrados parciais (PLS-SEM, ou “Partial Least Squares Structural Equation 

Modeling”). pois esta técnica permite estimar modelos complexos com muitos 

construtos, variáveis indicadoras e caminhos estruturais sem impor suposições 

distributivas aos dados (Hair et al., 2019). 

 

Para definir o tamanho mínimo da amostra requerido para se obter um resultado 

representativo, utilizou-se o software “G*Power 3.1.9”.  

(http://www.gpower.hhu.de/en.html) (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007). De 

acordo com Ringle et al. (2014), os parâmetros requeridos para a estimativa do 

tamanho mínimo da amostra utilizando-se o software G*Power são os seguintes: 

 

  

http://www.gpower.hhu.de/en.html
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• Selecionar no software: 

- Test Family: “F Tests” 

- Statistical Test: “Multiple Linear Regression – Fixed Model, R2 Deviation 

From Zero” 

- Type of Power Analysis: “A Priori. Compute Required Sample Size – Given 

α, Power and Effect Size” 

 

• Verificar no modelo o construto que tem o maior número de preditores (recebe 

o maior número de setas). No modelo utilizado nesta pesquisa, o construto que 

se configura nessa classificação é o “Utilidade Percebida”, com 6 preditores.  

 

• Utilizar os seguintes parâmetros de entrada no software: 

- Effect Size f2: 0.15 

- α err prob: 0.05 

- Power (1-β prob): 0.80 (Cohen, 1988) e (Hair et al., 2019). 

- Number of predictors: 6 (ver critério anterior) 

 

 

O resultado do teste no software é mostrado na figura abaixo. Conforme os dados 

gerados pelo software “G*Power”, a amostra mínima considerando o modelo utilizado 

e os parâmetros recomendados deve ser de 98 respostas.  
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Figura 8 – Cálculo para definição do tamanho da amostra a partir do software 
“G*Power” 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

A quantidade de respostas obtidas no questionário aplicado para essa pesquisa foi de 

161, distribuídas por 36 instituições de ensino de diferentes regiões do Brasil, 

configurando-se em uma amostra representativa de acordo com os critérios utilizados. 

 

3.6 Procedimento de Análises 

 

Uma vez finalizada a aplicação do questionário, as respostas obtidas foram 

transferidas para uma planilha em Excel. Na planilha, os textos das respostas nos 

campos Instituição de ensino e Cidade foram padronizados de forma a possibilitar a 

sua posterior categorização.  As perguntas do questionário foram ainda identificadas 

pelo código de variável observada correspondente no modelo, e as respostas 

categorizadas pelo seu valor numérico, ajustando-se as respostas obtidas para a 
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pergunta AUC1, formulada em ordem inversa. Conforme já mencionado, tal 

preparação prévia é necessária para que as medidas dos indicadores da variável 

latente estejam todas direcionadas de forma coerente no sentido determinado pelo 

construto AUC, assegurando-se assim que os dados estejam devidamente 

formatados para a próxima etapa de tratamento estatístico. Houve também uma 

classificação das respostas do campo Cursos em 2 grandes grupos: Um grupo 

“Exatas”, agrupando os cursos de Engenharia e “outros cursos na área de Ciências 

Exatas”, e o grupo “Sociais”, no qual foram aglutinadas as respostas de alunos de 

cursos de Administração de Empresas com outros cursos na área de Ciências 

Humanas/Sociais. Essa classificação foi feita visando a posterior análise dos dados 

estratificados por curso. 

 

Chou e Bentler (1995) afirmam que dados provenientes de pesquisas sociais 

dificilmente apresentam condição de normalidade. Nestes casos, o pesquisador deve 

ter especial cuidado com a seleção dos métodos que são utilizados para o 

processamento dos resultados do questionário. Por este motivo, foi utilizado o método 

PLS – Partial Least Square Estimation, que não requer a normalidade dos dados. O 

tratamento estatístico dos dados obtidos nesta pesquisa foi efetuado através dos 

softwares SPSS e SmartPLS v3. 

 

Como passo seguinte, procedeu-se à identificação dos outliers univariados, através 

da análise dos escores padronizados das variáveis. Foram também levantados os 

outliers multivariados, utilizando-se a distância de Mahalanobis. As relações lineares 

entre os dados foram avaliadas através do teste de esfericidade de Bartlett, e a 

normalidade das variáveis presentes na pesquisa foi verificada através do teste KS – 

Kolmogorov-Smirnov.  
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4 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

4.1 Contextualização dos dados 

 

São consideradas a seguir a apresentação e análise dos resultados da pesquisa de 

campo realizada, objetivando explorar o modelo conceitual formulado que relaciona 

os construtos de intenção de uso de tecnologias de Ensino a Distância identificados 

no modelo GETAMEL, por estudantes de cursos de graduação em instituições de 

ensino superior.  

 

Conforme já citado anteriormente, a aplicação do questionário resultou em um total 

de 161 respostas, as quais serão brevemente caracterizadas por seus aspectos mais 

relevantes nos parágrafos seguintes. 

 

Dos 161 respondentes, 57 são do sexo Masculino e 104 Feminino. A idade dos 

respondentes variou entre 17 e 73 anos. A Figura 9 ilustra a quantidade de respostas 

obtidas de acordo com a faixa etária dos respondentes: 

 

 

Figura 9 – Quantidade de respostas por faixa etária 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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A idade média dos respondentes é de 31,9 anos, sendo que a média de idade de 

respondentes do sexo masculino é de 32,8 anos, e das respondentes do sexo feminino 

de 31,4 anos. 

 

A distribuição das respostas por Estado é apresentada na Figura 10: 

 

 

Figura 10 – Quantidade de respostas por estado 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 
 
 
 

São explorados neste capítulo:  

(I) A auditoria dos dados da pesquisa, por meio de MVA – Missing Value 

Analysis, e da análise de outliers, ou de dados atípicos;  

(II) O teste da escala utilizada para análise dos construtos do modelo 

(III) A pesquisa das influências entre os construtos do modelo analítico, por meio 

de equações estruturais 
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4.2 Auditoria dos Dados da Pesquisa 

 

O questionário aplicado foi criado de modo em que todas as respostas eram de 

preenchimento obrigatório, sendo assim, não houve necessidade de análise de 

respostas omitidas (MVA – “Missing Values Analysis”). 

 

Foram ainda identificados os outliers univariados utilizando o método de padronização 

dos indicadores. O valor absoluto dos indicadores padronizados (Z) foi comparado 

com o limite estabelecido de Z crítico igual a 3,29. A equação 1 apresenta a fórmula 

da padronização de variáveis observáveis, ou indicadores. Os valores absolutos de Z 

superiores a 3,29 são considerados outliers univariados. 

 

A seguir, a Equação 2 representa a fórmula da padronização de variáveis, ou 

indicadores.  

 

Equação 2 – Fórmula para a padronização dos indicadores,  
 

Z = (X−X̅)/σ 

 

Fonte: Adaptado pelo autor (2022) de Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, 
T. A. (2013). Estatística aplicada à administração e economia (Cengage Learning, Ed.; 
2a edição). 
 

 

A medida D² de Mahalanobis é um indicador amplamente utilizado para identificação 

de outliers multivariados. Essa medida possibilita obter a posição de cada observação 

em relação ao centro de todos os dados, em um conjunto de variáveis. Ou seja, 

considerando o espaço multidimensional, valores muito elevados para o D² 

correspondem a observações mais afastadas da distribuição. O teste de qui-quadrado 

é realizado para identificar combinações atípicas no conjunto das variáveis 

observáveis. Conforme Hair et al. (2009), são considerados outliers multivariados os 

valores amostrais que apresentam uma significância do teste de qui-quadrado inferior 

a 0,001. Foram observados na pesquisa 04 outliers univariados e 03 outliers 

multivariados, que não foram retirados da amostra, pois não houve evidência de erro 

ou viés na resposta. 
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4.3 Teste das Relações Lineares 

 

É de fundamental importância averiguar se a relação entre as variáveis presentes no 

modelo é linear, por que constitui um pressuposto do modelo de equações estruturais. 

Por essa razão, realiza-se o cálculo das correlações e testa-se sua significância.  

 
O Teste de Esfericidade de Bartlett mede a significância geral das correlações entre 

todos os pares de variáveis. Um resultado significativo do teste indica que existe 

relação linear entre as variáveis. No caso analisado, devido as altas correlações entre 

as variáveis do construto Ansiedade no Uso de Computadores (AUC) com as demais 

variáveis do modelo, foi obtida uma matriz singular, cujo determinante não pode ser 

obtido, como mostrado na Tabela 4 abaixo: 

 

Tabela 4 – KMO e teste de Bartlett para todos os construtos 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

Refazendo os cálculos eliminando-se as variáveis AUC2, AUC3 e AUC4, pode-se 

mostrar que há correlações suficientes entre as variáveis, critério necessário para 

proceder com o modelo de equações estruturais, como mostra a tabela abaixo: 

 

 

Tabela 5 – KMO e teste de Bartlett sem as variáveis AUC2, AUC3 e AUC4 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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A Tabela 5 aponta que existe significância estatística das correlações entre as 

variáveis (Sig. = 0,000), transparecendo a existência das relações lineares entre as 

variáveis do modelo. 

 

4.4 Teste de Normalidade das Variáveis 

 

Os testes paramétricos de hipóteses são fundamentados na suposição de 

normalidade das variáveis, ou seja, assumindo que as variáveis possuam a 

Distribuição Normal. Entretanto, a utilização da escala de Likert implica em obtenção 

de dados de natureza discreta, no presente estudo com valores entre 1 e 7. Neste 

caso, a suposição de que os dados seguem distribuição normal, frequentemente não 

é verificada. Os denominados “desvios de normalidade” referem-se às variáveis que 

não seguem uma distribuição normal e, portanto, não podem ser utilizadas técnicas 

que utilizam este tipo de distribuição de probabilidade.  

 

A hipótese formulada no teste K-S de Kolmogorov-Smirnov é de que as variáveis 

seguem uma distribuição normal. Como a significância dos testes foi menor do que 

0,05 para todas as variáveis, rejeita-se a hipótese da normalidade. Portanto, para a 

aplicação do modelo de equações estruturais foi aplicado o método PLS – “Partial 

Least Square Estimation”, o qual não requer a normalidade dos dados para obtenção 

das estimativas dos parâmetros do modelo. 
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Tabela 6 – Teste K-S de Kolmogorov-Smirnov 

 N 

Normal 
Parametersa,b 

Most Extreme Differences 
Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

Mean 
Std. 

Deviation 
Absolute Positive Negative 

EXP1 161 5,745 1,074 0,191 0,191 -0,183 2,423 0,000 

EXP2 161 6,019 0,971 0,248 0,182 -0,248 3,141 0,000 

EXP3 161 5,602 1,343 0,184 0,149 -0,184 2,335 0,000 

EXP4 161 6,404 1,126 0,366 0,298 -0,366 4,649 0,000 

NS1 161 5,075 1,559 0,146 0,121 -0,146 1,852 0,002 

NS2 161 4,323 1,694 0,188 0,109 -0,188 2,390 0,000 

NS3 161 4,292 1,876 0,163 0,100 -0,163 2,063 0,000 

NS4 161 4,466 1,732 0,155 0,093 -0,155 1,970 0,001 

PRA1 161 4,199 2,115 0,207 0,134 -0,207 2,622 0,000 

PRA2 161 3,739 2,143 0,154 0,154 -0,144 1,954 0,001 

PRA3 161 3,000 2,049 0,214 0,214 -0,165 2,719 0,000 

PRA4 161 3,584 2,141 0,162 0,162 -0,143 2,051 0,000 

AUC1 161 5,696 1,332 0,189 0,164 -0,189 2,398 0,000 

AUC2 161 4,261 2,143 0,154 0,144 -0,154 1,954 0,001 

AUC3 161 5,000 2,049 0,214 0,165 -0,214 2,719 0,000 

AUC4 161 4,416 2,141 0,162 0,143 -0,162 2,051 0,000 

AE1 161 4,298 1,781 0,187 0,102 -0,187 2,378 0,000 

AE2 161 4,640 1,672 0,200 0,092 -0,200 2,541 0,000 

AE3 161 4,907 1,799 0,223 0,122 -0,223 2,823 0,000 

AE4 161 4,621 2,006 0,184 0,118 -0,184 2,330 0,000 

UP1 161 3,242 1,906 0,159 0,159 -0,120 2,015 0,001 

UP2 161 4,652 2,044 0,220 0,125 -0,220 2,788 0,000 

UP3 161 3,354 1,970 0,161 0,161 -0,116 2,048 0,000 

UP4 161 2,957 1,590 0,142 0,142 -0,129 1,807 0,003 

FUP1 161 5,540 1,396 0,176 0,148 -0,176 2,228 0,000 

FUP2 161 5,174 1,507 0,181 0,113 -0,181 2,294 0,000 

FUP3 161 5,155 1,539 0,218 0,115 -0,218 2,761 0,000 

FUP4 161 3,739 2,164 0,139 0,139 -0,130 1,770 0,004 

AT1 161 4,671 1,890 0,196 0,109 -0,196 2,493 0,000 

AT2 161 2,851 1,534 0,141 0,141 -0,114 1,788 0,003 

AT3 161 3,894 1,996 0,145 0,119 -0,145 1,840 0,002 

AT4 161 4,571 1,910 0,160 0,102 -0,160 2,033 0,001 

AT5 161 4,671 1,836 0,211 0,118 -0,211 2,676 0,000 

AT6 161 4,646 1,715 0,161 0,114 -0,161 2,039 0,000 

IU1 161 5,379 1,647 0,241 0,162 -0,241 3,062 0,000 

IU2 161 4,491 2,089 0,155 0,115 -0,155 1,971 0,001 

IU3 161 3,429 2,255 0,195 0,195 -0,141 2,470 0,000 

IU4 161 4,354 1,951 0,164 0,106 -0,164 2,080 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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A seguir, foi testado o Modelo de Mensuração da pesquisa, utilizando critérios que 

estão apresentados nas Tabelas 7 e 8 da próxima seção. Procedeu-se então ao Teste 

do Modelo Estrutural, avaliando os coeficientes estruturais, que expressam as 

influências dos construtos do Modelo GETAMEL na intenção de uso de tecnologias 

de Ensino a Distância. Calculou-se também as medidas da qualidade de ajuste do 

modelo estrutural. Finalizando a apresentação e análise dos resultados, foi testada a 

significância estatística da variável moderadora “Curso”. 

 

4.5 Teste do Modelo de Mensuração 

 

Para analisar a influência dos construtos da escala GETAMEL sobre a intenção de 

uso de tecnologias de Ensino a Distância, deve-se realizar dois testes: 

 

• Teste do modelo de mensuração 

• Teste do modelo estrutural 

 

O Teste do modelo de mensuração consiste em avaliar a confiabilidade dos 

indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a validade convergente e a 

validade discriminante. Os critérios para estas avaliações estão presentes nas 

Tabelas 7 e 8. 

 

A Tabela 7 apresenta os critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a 

confiabilidade interna. 
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Tabela 7 – Critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a confiabilidade 
interna 

Critério Indicador 
Valor 

Desejado 
Referências 

Confiabilidade 
Interna 

Alfa de Cronbach 

Acima de 
0,70 

Nunnally (1978) 

Nunnally e Bernstein (1994) 

Hair, Risher, Sarstedt e 
Ringle (2019) 

Urbach e Ahlemann (2010) 

Acima de 
0,60 

Lyberg, Biemer, Collins, de 
Leeuw, et al. (1997) 

Confiabilidade 
do Indicador 

Carga do indicador 
(individual) 

Acima de 
0,70 

Kock (2021) 

Acima de 
0,50 

Nunnally (1978) 

Hair et al. (2019) 

Acima de 
0,40 

Gorsuch (1974) 

Abaixo de 
0,40 

(eliminar 
do modelo) 

Baumgartner e Homburg 
(1996) 

Krasnova, Hildebrand e 
Guenther (2008) 

Fonte: Adaptado pelo autor (2022) de Hair et al. (2009) 
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A Tabela 8 resume os critérios para avaliar a validade convergente e a validade 

discriminante. 

 

Tabela 8 – Critérios para avaliar a validade convergente e a validade discriminante 

Critério Indicador 
Valor 

Desejado 
Referências 

Validade 
Convergente 

Carga do 
indicador 

padronizada 
sobre seu fator 

Acima de 
0,50 

Nunnally (1978) 

Hair et al. (2019) 

Carga com sig.  
P-valor 

P < 0,05 Gefen e Straub (2005) 

Confiabilidade 
composta (CR) 

Acima de 
0,80 

Peter (1979) 

Acima de 
0,70 

Fornell e Larcker (1981) 

Nunnally e Bernstein (1994) 

Hair et al. (2019) 

Variância Média 
Extraída (AVE) 

Acima de 
0,50 

Barclay, Thompson e 
Higgings (1995) 

Hair et al. (2019) 

Urbach e Ahlemann (2010) 

Abaixo de 
0,50 (eliminar 
do modelo) 

Bagozzi e Yi (1988) 

AVE > 0,5 
mas 

CR < 0,6 
(a validade 

convergente 
do construto 

ainda é 
adequada) 

Fornell e Larcker (1981) 

Abaixo de 
0,40 (eliminar 
do modelo) 

Bagozzi e Yi (1988) 

Validade 
Discriminante 

Raiz Quadrada 
da AVE 

Maior que as 
correlações 

das variáveis 
latentes 

Hair et al. (2019) 

Fator de 
inflação da 
variância 

Hair et al. (2019) 

Fonte: Adaptado pelo autor (2022) de Hair et al. (2009) 
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Para efeito de teste do modelo de mensuração, consideraremos aqui o modelo teórico 

inicialmente formulado para relacionar a escala GETAMEL ao construto Intenção de 

Uso utilizando todos os indicadores (variáveis observáveis, ou questões formuladas 

no questionário da pesquisa), já apresentado na seção “Metodologia” desta 

dissertação, e aqui reproduzido para maior conveniência: 

 

 

Figura 11 – Modelo GETAMEL para avaliação da Intenção de Uso de tecnologias de 
Ensino a Distância 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022), baseado em Abdullah, F., & Ward, R. (2016). 
Developing a General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning 
(GETAMEL) by analysing commonly used external factors. Computers in Human 
Behavior, 56, 238–256. 
 
 
 

Para testar o modelo de mensuração do arcabouço teórico formulado na Figura 12, é 

efetuada uma análise de confiabilidade dos indicadores a partir do cálculo das cargas 

fatoriais (“Outer Loadings”), as quais são definidas de forma simplificada como sendo 

as correlações de cada variável com o construto correspondente (Matos & Rodrigues, 

2019). As cargas fatoriais foram calculadas com o auxílio do software “SmartPLS”, e 

os resultados obtidos são apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Teste das cargas fatoriais utilizando todos os indicadores 

 AE AT AUC EN FUP IU NS PRA UP 

AE1 0,806         
AE2 0,796         
AE3 0,877         
AE4 0,873         
AT1  0,889        
AT2  0,834        
AT3  0,896        
AT4  0,729        
AT5  0,900        
AT6  0,622        

AUC1   0,727       
AUC2   0,704       
AUC3   0,781       
AUC4   0,824       
EXP1    0,854      
EXP2    0,922      
EXP3    0,620      
EXP4    0,525      
FUP1     0,738     
FUP2     0,825     
FUP3     0,842     
FUP4     0,827     
IU1      0,797    
IU2      0,924    
IU3      0,845    
IU4      0,923    
NS1       0,771   
NS2       0,933   
NS3       0,907   
NS4       0,465   

PRA1        0,934  
PRA2        0,944  
PRA3        0,909  
PRA4        0,928  
UP1         0,905 

UP2         0,832 

UP3         0,937 

UP4         0,613 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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O modelo teórico incluindo os valores de carga fatorial obtidos para cada indicador 

apresenta-se conforme a figura abaixo: 

 

 

Figura 12 – Efeito da escala GETAMEL na Intenção de Uso – modelo inicial 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022), baseado em Abdullah, F., & Ward, R. (2016). 
Developing a General Extended Technology Acceptance Model for E-Learning 
(GETAMEL) by analysing commonly used external factors. Computers in Human 
Behavior, 56, 238–256. 
 

 

A carga fatorial observada para a variável NS4, que é o indicador relacionado ao 

construto “Normas Subjetivas” correspondente à pergunta “A instituição onde estudo 

espera que os alunos adotem cada vez mais o EaD” do questionário, foi inferior a 

0,500. De acordo com Hair et al. (2019), indicadores que apresentam carga fatorial 

abaixo deste limite devem ser desconsiderados na análise. Assim, o indicador em 

questão é eliminado do modelo inicialmente proposto, e a análise é novamente 

executada com base no modelo revisado. As cargas fatoriais resultantes da nova 

análise são apresentadas a seguir: 
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Tabela 10 – Teste das cargas fatoriais sem o indicador NS4. 

  AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE1 0,806                 

AE2 0,796                 

AE3 0,877                 

AE4 0,873                 

AT1   0,889               

AT2   0,834               

AT3   0,896               

AT4   0,729               

AT5   0,900               

AT6   0,622               

AUC1     0,727             

AUC2     0,704             

AUC3     0,781             

AUC4     0,824             

EXP1       0,854           

EXP2       0,922           

EXP3       0,620           

EXP4       0,525           

FUP1         0,738         

FUP2         0,825         

FUP3         0,842         

FUP4         0,827         

IU1           0,797       

IU2           0,924       

IU3           0,845       

IU4           0,923       

NS1             0,778     

NS2             0,940     

NS3             0,920     

PRA1               0,934   

PRA2               0,944   

PRA3               0,909   

PRA4               0,928   

UP1                 0,905 

UP2                 0,832 

UP3                 0,937 

UP4                 0,613 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

O modelo final revisado após os resultados do teste das cargas fatoriais é apresentado 

na Figura 13. 
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Figura 13 – Efeito da escala GETAMEL na Intenção de Uso – modelo final 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

Após o recálculo das cargas fatoriais com o modelo revisado, verificam-se as novas 

cargas fatoriais obtidas. No caso, evidenciou-se que não houve cargas fatoriais com 

valores inferiores a 0,500, o que satisfaz o critério adotado por esta pesquisa para a 

validade do modelo de mensuração. 

 

Para a verificação da confiabilidade interna da escala, adotou-se o critério 

estabelecido por Hair et al. (2019), o qual preconiza que todos os construtos do 

modelo devem apresentar valores de Alfa de Cronbach superiores a 0,700. 

 

Calculando-se os valores para o Alfa de Cronbach, e também para a confiabilidade 

composta e a variância média extraída (AVE) para os construtos do modelo adotado, 

foram obtidos os seguintes resultados: 
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Tabela 11 – Teste da confiabilidade da escala GETAMEL x Intenção de Uso 

  
Cronbach's 

Alpha 
Composite 
Reliability 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

AE 0,863 0,905 0,704 

AT 0,898 0,923 0,669 

AUC 0,768 0,845 0,578 

EXP 0,737 0,829 0,560 

FUP 0,826 0,883 0,654 

IU 0,895 0,928 0,763 

NS 0,855 0,913 0,779 

PRA 0,947 0,962 0,863 

UP 0,844 0,897 0,691 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A partir da observação da Tabela 11 acima, verificou-se que todos os construtos 

analisados apresentaram valores de Alfa de Cronbach superiores a 0,700. Tal 

resultado confirma a confiabilidade interna da escala, de acordo com o critério 

adotado. 

 

A Tabela 11 apresenta ainda os índices obtidos para o teste da Validade Convergente 

dos construtos do modelo de mensuração. A validade convergente pode ser 

constatada por meio da confiabilidade composta (CR) acima de 0,700 para todos os 

construtos do modelo. A Figura 14 abaixo traz um gráfico mostrando os valores 

obtidos para a confiabilidade composta em cada construto: 
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Figura 14 – Gráfico da confiabilidade composta 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A AVE (Average Variance Extracted, ou Variância Média Extraída dos construtos), 

também é relacionada na Tabela 11. Para a comprovação da validade convergente, 

os índices obtidos para todos os construtos devem ser superiores a 0,500, o que foi 

observado a partir da observação dos resultados do cálculo do índice. A figura 

seguinte evidencia o atingimento do critério para todos os construtos. 

 

 

 

Figura 15 – Gráfico da variância média extraída dos construtos 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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As figuras 14 e 15, portanto, mostram de forma clara que a validade convergente do 

modelo de mensuração foi comprovada. 

 

A validade discriminante do modelo de mensuração é verificada através da avaliação 

das correlações entre as variáveis latentes, ou seja, entre os construtos do modelo. 

Os valores encontrados para essas correlações são apresentados na Tabela 12 

abaixo: 

  

Tabela 12 – Correlação entre as variáveis latentes 

  AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE 0,839                 

AT 0,439 0,818               

AUC -0,641 -0,446 0,760             

EXP 0,644 0,366 -0,550 0,748           

FUP 0,645 0,673 -0,568 0,480 0,809         

IU 0,489 0,891 -0,469 0,337 0,677 0,874       

NS 0,384 0,450 -0,278 0,373 0,437 0,493 0,882     

PRA 0,496 0,825 -0,493 0,355 0,721 0,825 0,487 0,929   

UP 0,472 0,802 -0,444 0,330 0,724 0,784 0,453 0,875 0,831 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

Pelo critério de Fornell-Larcker apresentado na Tabela 8, os valores da diagonal da 

matriz da Tabela 12, os quais são equivalentes à raiz quadrada da AVE obtida para 

cada construto conforme mostrado na Tabela 11, devem ser maiores que os demais 

valores obtidos para as correlações entre o construto avaliado e as demais variáveis 

latentes na mesma coluna. 

 

No caso avaliado, foi obtido o valor de 0,831 para a raiz quadrada da AVE do construto 

Utilidade Percebida (UP). É um valor alto, mas abaixo da correlação entre as variáveis 

latentes Prazer (PRA) e Utilidade Percebida (UP), que foi de 0,875. Isso pode ser 

explicado devido a uma provável alta correlação entre essas duas variáveis citadas, a 

ser confirmada posteriormente na análise dos coeficientes estruturais. 

 

Um critério complementar para verificação da validade discriminante consiste na 

análise das Cargas Fatoriais Cruzadas (“Cross Loadings”). Primeiramente, é feito o 
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cálculo das cargas fatoriais cruzadas, que são definidas como as correlações 

cruzadas de cada indicador com os construtos do modelo. A partir daí, verifica-se as 

correlações dos indicadores com os próprios construtos que os refletem, as quais 

devem apresentar valores maiores do que os obtidos para os demais construtos. 

 

  



63 

Tabela 13 – Cargas fatoriais cruzadas (“cross-loadings”) 

  AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE1 0,806 0,273 -0,471 0,658 0,446 0,308 0,246 0,344 0,312 

AE2 0,796 0,304 -0,487 0,683 0,442 0,342 0,295 0,331 0,325 

AE3 0,877 0,414 -0,559 0,433 0,617 0,459 0,369 0,437 0,424 

AE4 0,873 0,444 -0,611 0,473 0,616 0,492 0,355 0,516 0,485 

AT1 0,474 0,889 -0,506 0,427 0,697 0,832 0,452 0,785 0,773 

AT2 0,322 0,834 -0,276 0,245 0,574 0,711 0,352 0,734 0,745 

AT3 0,381 0,896 -0,392 0,341 0,595 0,799 0,417 0,758 0,741 

AT4 0,241 0,729 -0,216 0,177 0,402 0,612 0,207 0,548 0,528 

AT5 0,421 0,900 -0,430 0,321 0,590 0,848 0,449 0,724 0,684 

AT6 0,268 0,622 -0,332 0,249 0,370 0,496 0,275 0,407 0,368 

AUC1 -0,615 -0,399 0,727 -0,677 -0,485 -0,400 -0,284 -0,420 -0,374 

AUC2 -0,251 -0,231 0,704 -0,124 -0,273 -0,203 -0,053 -0,250 -0,221 

AUC3 -0,355 -0,322 0,781 -0,289 -0,289 -0,315 -0,144 -0,341 -0,331 

AUC4 -0,590 -0,359 0,824 -0,428 -0,567 -0,430 -0,275 -0,429 -0,377 

EXP1 0,564 0,330 -0,496 0,854 0,457 0,290 0,379 0,320 0,306 

EXP2 0,613 0,373 -0,531 0,922 0,448 0,350 0,325 0,368 0,330 

EXP3 0,401 0,186 -0,256 0,620 0,251 0,164 0,231 0,169 0,158 

EXP4 0,251 0,112 -0,276 0,525 0,183 0,131 0,089 0,106 0,104 

FUP1 0,578 0,338 -0,464 0,444 0,738 0,350 0,231 0,380 0,399 

FUP2 0,551 0,506 -0,485 0,431 0,825 0,522 0,425 0,565 0,564 

FUP3 0,563 0,590 -0,539 0,433 0,842 0,587 0,348 0,563 0,562 

FUP4 0,438 0,673 -0,378 0,290 0,827 0,667 0,381 0,751 0,748 

IU1 0,347 0,704 -0,400 0,282 0,525 0,797 0,367 0,550 0,549 

IU2 0,478 0,807 -0,424 0,332 0,642 0,924 0,457 0,753 0,741 

IU3 0,434 0,741 -0,384 0,263 0,600 0,845 0,416 0,792 0,727 

IU4 0,443 0,852 -0,430 0,300 0,597 0,923 0,474 0,774 0,711 

NS1 0,381 0,348 -0,224 0,330 0,354 0,384 0,778 0,350 0,319 

NS2 0,343 0,402 -0,249 0,360 0,408 0,451 0,940 0,461 0,424 

NS3 0,305 0,436 -0,262 0,303 0,393 0,465 0,920 0,469 0,445 

PRA1 0,442 0,831 -0,500 0,365 0,681 0,809 0,515 0,934 0,816 

PRA2 0,459 0,779 -0,461 0,342 0,668 0,800 0,487 0,944 0,823 

PRA3 0,473 0,707 -0,419 0,280 0,632 0,715 0,358 0,909 0,804 

PRA4 0,471 0,746 -0,452 0,331 0,698 0,743 0,447 0,928 0,810 

UP1 0,425 0,713 -0,358 0,261 0,665 0,725 0,449 0,820 0,905 

UP2 0,410 0,690 -0,501 0,347 0,622 0,640 0,356 0,720 0,832 

UP3 0,439 0,756 -0,408 0,309 0,707 0,764 0,375 0,864 0,937 

UP4 0,272 0,472 -0,156 0,152 0,342 0,419 0,330 0,423 0,613 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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A partir da avaliação dos coeficientes obtidos para cada indicador, verifica-se que o 

critério “Correlação dos indicadores com seus respectivos construtos > Correlação 

dos indicadores com os demais construtos” foi atendido para todos os indicadores 

apresentados, o que comprova a validade discriminante da escala utilizada. 

 

4.6 Teste do Modelo Estrutural  

 

Uma vez testada a confiabilidade e validade da escala GETAMEL para avaliação da 

intenção de uso de tecnologias de EaD por parte de estudantes de cursos de 

graduação, o próximo passo é avaliar a influência de cada um dos construtos do 

modelo sobre os construtos imediatamente subsequentes. Para isso, é necessária a 

avaliação dos coeficientes de caminho (“path coefficients”) ou coeficientes estruturais. 

A Tabela 14 apresenta os coeficientes estruturais obtidos para o modelo analisado, e 

a representação gráfica dos mesmos encontra-se na Figura 16: 

 

Tabela 14 – Coeficientes de caminho (“Path coefficients”) 

  AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE         0,288       -0,007 

AT           0,734       

AUC         -0,104       0,032 

EN         0,048       -0,021 

FUP   0,193             0,218 

IU                   

NS         0,040       0,018 

PRA         0,490       0,736 

UP   0,663       0,195       
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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Figura 16 – Gráfico dos coeficientes estruturais (“path coefficients”) 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

A partir dos dados dos coeficientes estruturais obtidos, podemos extrair algumas 

conclusões: 

 

• O Prazer (PRA) exerce uma grande influência positiva na Utilidade Percebida 

(UP) e na Facilidade de Uso Percebida (FUP), enquanto a Autoeficácia exerce 

influência limitada sobre a FUP e não tem praticamente nenhum efeito sobre a 

UP. 

• A Utilidade Percebida (UP) exerce uma grande influência positiva na Atitude 

(AT), sendo essa influência da UP sobre a AT consideravelmente maior do que 

a da Facilidade de Uso Percebida (FUP). 

• A Facilidade de Uso Percebida (FUP) tem uma influência moderada sobre a 

Utilidade Percebida e a Atitude. 

• A Ansiedade no Uso de Computadores (AUC) tem uma ligeira correlação 

negativa com a Facilidade de Uso Percebida (FUP), o que é condizente com o 

esperado para esta situação real. 

• A Atitude exerce uma grande influência positiva na Intenção de Uso, sendo 

essa influência da AT sobre a IU consideravelmente maior do que a da Utilidade 

Percebida. 

• As relações entre os demais construtos têm significância limitada. 
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PRA->FUP UP->AT AT->IU FUP->UP 

FUP->AT 

Uma conclusão interessante que se extrai da análise acima é o encadeamento entre 

as relações mais significativas, formando um caminho contínuo ao longo do modelo 

estrutural: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Relações selecionadas entre os construtos do modelo 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 

Através da análise dos coeficientes estruturais, confirma-se ainda o alto grau de 

influência entre os construtos Prazer (PRA) e Utilidade Percebida (UP), o que 

corrobora a hipótese estabelecida no teste da validade discriminante do modelo para 

explicar o fato dessa relação não atender ao critério de Fornell-Lacker para a validade 

do modelo. A análise das cargas fatoriais cruzadas, porém, posteriormente confirmou 

a validade discriminante do modelo. 

 

Para a avaliação da significância estatística das relações observadas entre os 

construtos, foi utilizado o método “Bootstraping” do software “SmartPLS”. A técnica 

consiste na simulação de diversas amostras extraídas dos dados da pesquisa. A partir 

dessa amostragem, é feito o cálculo da média, do desvio padrão, do erro padrão, da 

estatística-t e do P-valor, utilizado para a avaliação da significância estatística das 

relações entre os construtos, considerando tanto os efeitos diretos quanto os efeitos 

totais. 

 

Efetuando-se os cálculos para avaliação dos efeitos diretos, os seguintes resultados 

são obtidos: 

 

PRA FUP UP AT IU 

PRA->UP 
UP->IU 
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Tabela 15 – Avaliação dos efeitos diretos 

Direct 
Relationship  

Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

AE -> FUP 0,288 0,283 0,076 3,789 0,000 

AE -> UP -0,007 -0,005 0,069 0,104 0,917 

AT -> IU 0,734 0,738 0,063 11,664 0,000 

AUC -> FUP -0,104 -0,108 0,070 1,479 0,140 

AUC -> UP 0,032 0,027 0,057 0,554 0,580 

EXP -> FUP 0,048 0,051 0,067 0,719 0,473 

EXP -> UP -0,021 -0,022 0,052 0,397 0,692 

FUP -> AT 0,193 0,194 0,067 2,865 0,004 

FUP -> UP 0,218 0,218 0,074 2,935 0,003 

NS -> FUP 0,040 0,040 0,060 0,669 0,504 

NS -> UP 0,018 0,019 0,042 0,433 0,665 

PRA -> FUP 0,490 0,489 0,062 7,857 0,000 

PRA -> UP 0,736 0,733 0,051 14,302 0,000 

UP -> AT 0,663 0,663 0,066 10,036 0,000 

UP -> IU 0,195 0,191 0,072 2,710 0,007 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

O P-valor determina a significância dos coeficientes de caminho. Os coeficientes são 

considerados estatisticamente significantes se os P-valores forem inferiores a 0,050. 

As relações entre os construtos nas quais foi observada significância estatística são 

estão em evidência na Tabela 15 acima. Destaca-se aqui o fato de que as relações 

estatisticamente significativas observadas nessa avaliação são as exatamente as que 

apresentaram os coeficientes estruturais mais altos na análise efetuada 

anteriormente. Observa-se ainda uma correlação positiva entre os coeficientes de 

caminho e a estatística-t obtida na avaliação dos efeitos diretos para cada relação. 

 

A partir dos resultados obtidos para o P-valor listados na Tabela 15, as seguintes 

hipóteses podem ser comprovadas: 
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Tabela 16 – Verificação das hipóteses do efeito direto 

Direct effect  
Original 
Sample 

(O) 
P Values Resultado do teste 

HD1: A Autoeficácia tem Efeito 
Direto Positivo sobre a Facilidade 
de Uso Percebida (AE -> FUP) 

0,288 0,000 Hipótese comprovada 

HD2: A Autoeficácia tem Efeito 
Direto Positivo sobre a Utilidade 
Percebida (AE -> UP) 

-0,007 0,917 
Hipótese não 
comprovada 

HD3: A Atitude tem Efeito Direto 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(AT -> IU) 

0,734 0,000 Hipótese comprovada 

HD4: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Direto 
Inverso sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (AUC -> FUP) 

-0,104 0,140 
Hipótese não 
comprovada 

HD5: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Direto 
Inverso sobre a Utilidade 
Percebida (AUC -> UP) 

0,032 0,580 
Hipótese não 
comprovada 

HD6: A Experiência tem Efeito 
Direto Positivo sobre a Facilidade 
de Uso Percebida (EXP -> FUP) 

0,048 0,473 
Hipótese não 
comprovada 

HD7: A Experiência tem Efeito 
Direto Positivo sobre a Facilidade 
de Uso Percebida (EXP -> UP) 

-0,021 0,692 
Hipótese não 
comprovada 

HD8: A Facilidade de Uso 
Percebida tem Efeito Direto 
Positivo sobre a Atitude 
(FUP -> AT) 

0,193 0,004 Hipótese comprovada 

HD9: A Facilidade de Uso 
Percebida tem Efeito Direto 
Positivo sobre a Utilidade 
Percebida (FUP -> UP) 

0,218 0,003 Hipótese comprovada 

HD10: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Direto Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida 
(NS -> FUP) 

0,040 0,504 
Hipótese não 
comprovada 

HD11: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Direto Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (NS -> UP) 

0,018 0,665 
Hipótese não 
comprovada 

HD12: O Prazer tem Efeito Direto 
Positivo sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (PRA -> FUP) 

0,490 0,000 Hipótese comprovada 

HD13: O Prazer tem Efeito Direto 
Positivo sobre a Utilidade 
Percebida (PRA -> UP) 

0,736 0,000 Hipótese comprovada 

 

(continua) 
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Direct effect  
Original 
Sample 

(O) 
P Values Resultado do teste 

HD14: A Utilidade Percebida tem 
Efeito Direto Positivo sobre a 
Atitude (UP -> AT) 

0,663 0,000 Hipótese comprovada 

HD15: A Utilidade Percebida tem 
Efeito Direto Positivo sobre a 
Intenção de Uso (UP -> IU) 

0,195 0,007 Hipótese comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os resultados obtidos na avaliação da significância estatística das relações 

observadas entre os construtos corroboram as conclusões extraídas da avaliação dos 

coeficientes estruturais apresentados na Figura 16, pois as relações com os maiores 

coeficientes estruturais tiveram sua significância estatística comprovada no teste do 

efeito direto. 

 

De forma análoga a utilizada para a avaliação da significância estatística do efeito 

direto entre os construtos, é feito o cálculo para testar o efeito total. Nesse caso, foi 

verificada a significância dos efeitos entre construtos considerando também as 

relações entre variáveis latentes que não tem conexão direta entre si no modelo 

estrutural. 
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Tabela 17 – Verificação das Hipóteses - Efeito Total 

Total effect 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

HT1: A Autoeficácia tem Efeito Total 
Positivo sobre a Atitude (AE -> AT) 

0,092 0,092 0,050 1,836 0,067 

HT2: A Autoeficácia tem Efeito Total 
Positivo sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (AE -> FUP) 

0,288 0,283 0,076 3,789 0,000 

HT3: A Autoeficácia tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(AE -> IU) 

0,079 0,079 0,048 1,625 0,105 

HT4: A Autoeficácia tem Efeito Total 
Positivo sobre a Utilidade Percebida 
(AE -> UP) 

0,056 0,057 0,064 0,864 0,388 

HT5: A Atitude tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(AT -> IU) 

0,734 0,738 0,063 11,664 0,000 

HT6: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Total 
Inverso sobre a Atitude (AUC -> AT) 

-0,014 -0,016 0,045 0,313 0,755 

HT7: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Total 
Inverso sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (AUC -> FUP) 

-0,104 -0,108 0,070 1,479 0,140 

HT8: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Total 
Inverso sobre a Intenção de Uso 
(AUC -> IU) 

-0,009 -0,011 0,044 0,196 0,845 

HT9: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Total 
Inverso sobre a Utilidade Percebida 
(AUC -> UP) 

0,009 0,005 0,057 0,158 0,874 

HT10: A Experiência tem Efeito Total 
Positivo sobre a Atitude (EXP -> AT) 

0,003 0,004 0,042 0,061 0,951 

HT11: A Experiência tem Efeito Total 
Positivo sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (EXP -> FUP) 

0,048 0,051 0,067 0,719 0,473 

HT12: A Experiência tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(EXP -> IU) 

0,000 0,000 0,041 0,003 0,998 

HT13: A Experiência tem Efeito Total 
Positivo sobre a Utilidade Percebida 
(EXP -> UP) 

-0,010 -0,011 0,055 0,186 0,852 

HT14: A Facilidade de Uso Percebida 
tem Efeito Total Positivo sobre a 
Atitude (FUP -> AT) 

0,337 0,338 0,069 4,882 0,000 

(continua) 
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Total effect 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

HT15: A Facilidade de Uso Percebida 
tem Efeito Total Positivo sobre a 
Intenção de Uso (FUP -> IU) 

0,290 0,291 0,062 4,712 0,000 

HT16: A Facilidade de Uso Percebida 
tem Efeito Total Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (FUP -> UP) 

0,218 0,218 0,074 2,935 0,003 

HT17: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Total Positivo sobre a Atitude 
(NS -> AT) 

0,026 0,026 0,033 0,771 0,441 

HT18: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Total Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (NS -> 
FUP) 

0,040 0,040 0,060 0,669 0,504 

HT19: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Total Positivo sobre a Intenção 
de Uso (NS -> IU) 

0,024 0,025 0,032 0,745 0,456 

HT20: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Total Positivo sobre a Utilidade 
Percebida (NS -> UP) 

0,027 0,028 0,043 0,630 0,529 

HT21: O Prazer tem Efeito Total 
Positivo sobre a Atitude (PRA -> AT) 

0,653 0,653 0,042 15,526 0,000 

HT22: O Prazer tem Efeito Total 
Positivo sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (PRA -> FUP) 

0,490 0,489 0,062 7,857 0,000 

HT23: O Prazer tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(PRA -> IU) 

0,644 0,643 0,038 17,060 0,000 

HT24: O Prazer tem Efeito Total 
Positivo sobre a Utilidade Percebida 
(PRA -> UP) 

0,843 0,840 0,033 25,292 0,000 

HT25: A Utilidade Percebida tem 
Efeito Total Positivo sobre a Atitude 
(UP -> AT) 

0,663 0,663 0,066 10,036 0,000 

HT26: A Utilidade Percebida tem 
Efeito Total Positivo sobre a Intenção 
de Uso (UP -> IU) 

0,682 0,681 0,053 12,841 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

Da mesma forma que ocorre na avaliação dos efeitos diretos entre as variáveis 

latentes, os coeficientes obtidos no cálculo dos efeitos totais somente são 

considerados estatisticamente significantes caso os P-valores encontrados forem 

inferiores a 0,050. 
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Na análise do efeito total, além dos valores já obtidos anteriormente para as relações 

diretas entre os construtos, é possível verificar também os efeitos entre variáveis 

latentes não diretamente ligadas entre si no modelo estrutural. Os resultados dos 

cálculos para a avaliação do efeito total estão listados na Tabela 17. 

 

Além dos efeitos diretos já observados anteriormente, observamos também a 

significância das seguintes relações: 

 

• Facilidade de Uso Percebida sobre a Intenção de Uso (HT15) 

• Prazer sobre a Atitude (HT21) 

• Prazer sobre a Intenção de Uso (HT23) 

 

A seguir, é verificada a qualidade do ajuste do modelo, a qual pode ser mensurada 

através dos indicadores R2 (R-quadrado ou R-square), R2 ajustado, e f2 (f-quadrado 

ou f-square).  

 

O R-square é uma medida estatística que representa a proporção da variância de uma 

variável dependente que é explicada por uma variável ou variáveis independentes em 

um modelo de regressão. Os valores de R2 variam entre 0 e 1, e quanto mais altos os 

valores de R2, melhor o modelo explica a variabilidade dos dados de resposta em 

torno da sua média (Hair et al., 2019). 

 

O R-square ajustado (“Adjusted R-square”) é uma versão modificada do R-square que 

considera o número de preditores no modelo, e é usado para determinar o quão 

confiável é a correlação e o quanto ela é determinada pela adição de variáveis 

independentes. O R-square ajustado aumenta quando o novo termo melhora o modelo 

numa medida maior do que seria a esperada aleatoriamente, e diminui quando um 

preditor melhora o modelo menos do que o esperado. Normalmente, o R-square 

ajustado é positivo, não negativo. É sempre menor que o R-square. A inclusão de 

mais variáveis independentes ou preditores a um modelo de regressão tende a 

aumentar o valor do R-square 

 

A diferença entre o valor do R-square e o valor do R-square ajustado é que o valor de 

R-square assume que todas as variáveis independentes consideradas afetam o 
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resultado do modelo, enquanto o valor de R-square ajustado considera apenas as 

variáveis independentes que realmente afetam o desempenho do modelo. O R-square 

sempre aumenta na medida em que o tamanho da amostra cresce. O mesmo, porém, 

não necessariamente se observa com relação ao R-quadrado ajustado. 

 

O cálculo do R-square foi efetuado através do software “SmartPLS”. Após realizados 

os cálculos, são obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 18 – R-square (R2) 

  R Square R Square Adjusted 

AT 0,662 0,657 

FUP 0,639 0,628 

IU 0,807 0,804 

UP 0,786 0,778 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

 

Figura 18 – Gráfico do R-square (R2) 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

Os valores de R2 são usados para o cálculo do valor do f2, que é usado para avaliar a 

magnitude do efeito entre os construtos. 
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Tabela 19 – f-square (f2) 

  AE AT AUC EN FUP IU NS PRA UP 

AE         0,100       0,000 

AT           0,993       

AUC         0,015       0,003 

EN         0,004       0,001 

FUP   0,052             0,080 

IU                   

NS         0,003       0,000 

PRA         0,400       1,094 

UP   0,618       0,070       

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

 

 

Figura 19 – Gráfico do f-quadrado (f2) 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Cohen (1988) sugere que f2=0,02 seja classificado como efeito pequeno, f2=0,13 como 

efeito médio e f2=0,26 como efeito grande. Faz-se necessário destacar que as 

relações entre os construtos nas quais foram evidenciados os maiores efeitos através 

do cálculo do f-square são as mesmas obtidas no teste do modelo estrutural, onde a 

influência foi verificada através da avaliação dos coeficientes estruturais conforme 

ilustrado na Figura 16. Essa observação reforça a validade dos resultados 

evidenciados na análise da qualidade do ajuste do modelo. 
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4.7 Análise da Variável Moderadora – “Curso” 

 

Nesta seção são apresentados os testes para verificar se a variável “Curso” exerce 

algum efeito moderador nas relações existentes entre a escala GETAMEL utilizada e 

a Intenção de Uso de tecnologias de Ensino a Distância. As respostas do questionário 

foram categorizadas em dois grandes grupos de acordo com o curso: os grupos 

“Exatas”, agrupando os cursos de Engenharia e outros cursos na área de Exatas, com 

53 respostas dentre as 161 obtidas na aplicação do questionário (32,9% do total), e 

“Sociais”, contabilizando as 108 respostas restantes (67,1%), o qual abrange as 

respostas dos alunos de Administração de Empresas e demais cursos nas áreas 

Humanas/Sociais. As análises para cada um dos dois grupos foram realizadas de 

forma análoga ao que foi feito considerando a totalidade das respostas do 

questionário, e os resultados dessas análises serão comparados posteriormente. 

 

4.7.1 Análise das respostas para o grupo de cursos “Exatas” 

 

Considerando apenas as respostas categorizadas no grupo “Exatas”, procedeu-se à 

verificação da confiabilidade do modelo de mensuração, através da análise das 

Cargas Fatoriais (“Outer Loadings”) deste conjunto específico de dados, e, como 

resultado, foi obtida a tabela a seguir: 

 

  



76 

Tabela 20 – Cargas fatoriais (grupo “Exatas”) 

(Exatas) AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE1 0,802                 

AE2 0,809                 

AE3 0,887                 

AE4 0,819                 

AT1   0,906               

AT2   0,861               

AT3   0,895               

AT4   0,639               

AT5   0,905               

AT6   0,633               

AUC1     0,731             

AUC2     0,633             

AUC3     0,811             

AUC4     0,866             

EXP1       0,906           

EXP2       0,957           

EXP3       0,546           

EXP4       0,673           

FUP1         0,646         

FUP2         0,853         

FUP3         0,869         

FUP4         0,850         

IU1           0,811       

IU2           0,955       

IU3           0,854       

IU4           0,948       

NS1             0,624     

NS2             0,939     

NS3             0,933     

PRA1               0,931   

PRA2               0,948   

PRA3               0,930   

PRA4               0,929   

UP1                 0,908 

UP2                 0,869 

UP3                 0,946 

UP4                 0,685 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Segue abaixo o modelo teórico revisado para incluir os valores de carga fatorial 

obtidos para cada um dos indicadores: 
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Figura 20 – Efeito da escala GETAMEL na Intenção de Uso – grupo “Exatas” 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 
 

Da análise das cargas fatoriais acima, evidencia-se que não houve nenhum resultado 

abaixo de 0,500, o que satisfaz o critério proposto por Hair et al. (2019) para a validade 

do modelo de mensuração. 

 

A próxima etapa é o teste da confiabilidade interna dos indicadores, da confiabilidade 

da consistência interna, da validade convergente e da validade discriminante do 

conjunto de respostas para o grupo “Exatas”. Os cálculos efetuados através do 

“SmartPLS” apresentaram os seguintes resultados: 
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Tabela 21 – Teste da confiabilidade da escala GETAMEL – Grupo “Exatas” 

Exatas 
Cronbach's 

Alpha 
Composite 
Reliability 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

AE 0,852 0,898 0,689 

AT 0,895 0,921 0,665 

AUC 0,777 0,848 0,586 

EXP 0,801 0,863 0,622 

FUP 0,824 0,882 0,655 

IU 0,915 0,941 0,799 

NS 0,785 0,879 0,714 

PRA 0,952 0,965 0,873 

UP 0,876 0,917 0,736 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

A confiabilidade interna e a validade convergente do modelo de mensuração foram 

comprovadas para todos os construtos do modelo, pois os critérios abaixo foram 

satisfeitos em todos os casos: 

 

Teste da Confiabilidade Interna:  

• Alpha de Cronbach: Acima de 0,700 -> OK 

 

Teste da Validade Convergente do Modelo de Mensuração:  

• Análise da Confiabilidade Composta (CR): Acima de 0,700 -> OK 

• Análise da Variância Média Extraída (AVE): Acima de 0,500 -> OK 

 

Após ter sido confirmada a validade do modelo de mensuração para o conjunto de 

dados analisado, bem como sua a confiabilidade interna e sua validade convergente, 

foram efetuados os cálculos para testar a validade discriminante do modelo de 

mensuração, e assim avaliar as correlações entre os construtos do modelo. Os 

resultados obtidos são apresentados a seguir: 
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Tabela 22 – Correlação entre as variáveis latentes – Grupo “Exatas” 

Exatas AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE 0,830                 

AT 0,395 0,816               

AUC -0,667 -0,513 0,766             

EXP 0,728 0,356 -0,593 0,789           

FUP 0,559 0,673 -0,668 0,562 0,810         

IU 0,403 0,867 -0,490 0,296 0,653 0,894       

NS 0,476 0,542 -0,320 0,496 0,607 0,583 0,845     

PRA 0,412 0,846 -0,564 0,389 0,698 0,809 0,675 0,935   

UP 0,380 0,864 -0,508 0,287 0,663 0,798 0,573 0,921 0,858 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

A partir da análise dos dados da tabela acima, verifica-se que os resultados obtidos 

atendem ao critério de Fornell-Larcker. Tal critério estabelece que os valores da 

diagonal em destaque na tabela, correspondentes à raiz quadrada da variância média 

extraída (AVE) devem ser superiores aos coeficientes de correlação entre as demais 

variáveis latentes. Na análise efetuada, foram observados dois casos específicos de 

valores de coeficiente mais altos do que a raiz quadrada da AVE calculada para o 

construto específico “Utilidade Percebida”: (nas relações da Utilidade Percebida com 

os construtos “Atitude” e “Prazer”). Da mesma forma que foi observada no conjunto 

geral de dados, a presença de coeficientes com valores acima da raiz da AVE sugere 

uma possível alta correlação entre os construtos relacionados, a ser verificada na 

etapa de análise dos coeficientes estruturais. 

 

A Análise das Cargas Fatoriais Cruzadas para o grupo de cursos “Exatas” foi calculada 

como critério complementar para avaliar a validade discriminante do modelo. Seguem 

abaixo os resultados: 
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Tabela 23 – Cargas fatoriais cruzadas (“cross-loadings”) – Grupo “Exatas” 

Exatas AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE1 0,802 0,291 -0,507 0,713 0,402 0,325 0,464 0,367 0,286 

AE2 0,809 0,275 -0,482 0,716 0,371 0,313 0,433 0,324 0,262 

AE3 0,887 0,310 -0,624 0,593 0,560 0,324 0,378 0,323 0,304 

AE4 0,819 0,417 -0,577 0,455 0,489 0,372 0,335 0,358 0,393 

AT1 0,397 0,906 -0,510 0,359 0,684 0,829 0,513 0,785 0,845 

AT2 0,388 0,861 -0,450 0,354 0,607 0,708 0,486 0,761 0,794 

AT3 0,384 0,895 -0,450 0,402 0,591 0,794 0,580 0,796 0,740 

AT4 0,124 0,639 -0,169 0,049 0,261 0,496 0,253 0,511 0,548 

AT5 0,377 0,905 -0,526 0,292 0,661 0,839 0,485 0,754 0,765 

AT6 0,155 0,633 -0,307 0,188 0,359 0,469 0,220 0,439 0,438 

AUC1 -0,653 -0,443 0,731 -0,614 -0,534 -0,425 -0,410 -0,477 -0,370 

AUC2 -0,186 -0,218 0,633 -0,081 -0,243 -0,113 0,087 -0,206 -0,189 

AUC3 -0,458 -0,374 0,811 -0,453 -0,376 -0,332 -0,136 -0,382 -0,367 

AUC4 -0,589 -0,456 0,866 -0,500 -0,707 -0,482 -0,323 -0,539 -0,515 

EXP1 0,658 0,312 -0,547 0,906 0,565 0,298 0,490 0,356 0,266 

EXP2 0,690 0,400 -0,568 0,957 0,571 0,315 0,526 0,429 0,323 

EXP3 0,487 0,063 -0,198 0,546 0,145 -0,053 0,227 0,033 0,020 

EXP4 0,469 0,192 -0,434 0,673 0,263 0,165 0,156 0,215 0,135 

FUP1 0,602 0,263 -0,529 0,400 0,646 0,225 0,274 0,293 0,316 

FUP2 0,438 0,585 -0,604 0,447 0,853 0,544 0,493 0,629 0,600 

FUP3 0,532 0,527 -0,599 0,608 0,869 0,544 0,544 0,516 0,457 

FUP4 0,348 0,699 -0,469 0,388 0,850 0,689 0,585 0,718 0,688 

IU1 0,281 0,664 -0,421 0,273 0,547 0,811 0,412 0,507 0,526 

IU2 0,432 0,810 -0,492 0,308 0,605 0,955 0,561 0,765 0,760 

IU3 0,373 0,732 -0,433 0,197 0,579 0,854 0,584 0,805 0,754 

IU4 0,347 0,875 -0,411 0,280 0,606 0,948 0,519 0,785 0,785 

NS1 0,429 0,274 -0,199 0,309 0,387 0,263 0,624 0,431 0,357 

NS2 0,394 0,495 -0,263 0,447 0,539 0,582 0,939 0,611 0,507 

NS3 0,407 0,558 -0,334 0,480 0,588 0,578 0,933 0,643 0,564 

PRA1 0,439 0,821 -0,580 0,397 0,706 0,791 0,618 0,931 0,854 

PRA2 0,377 0,833 -0,520 0,394 0,676 0,772 0,653 0,948 0,866 

PRA3 0,337 0,767 -0,457 0,269 0,550 0,733 0,605 0,930 0,884 

PRA4 0,383 0,741 -0,548 0,390 0,672 0,725 0,644 0,929 0,839 

UP1 0,311 0,809 -0,413 0,222 0,642 0,752 0,580 0,832 0,908 

UP2 0,361 0,756 -0,519 0,311 0,570 0,693 0,501 0,827 0,869 

UP3 0,358 0,803 -0,496 0,268 0,644 0,775 0,515 0,885 0,946 

UP4 0,269 0,569 -0,288 0,172 0,375 0,473 0,344 0,578 0,685 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

A correlação dos indicadores com seus construtos deve ser maior do que a correlação 

dos indicadores com os demais construtos. No caso acima, a condição foi observada 
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para todos os indicadores do modelo, inclusive para os casos específicos das relações 

entre Utilidade Percebida e Atitude (UP->AT) e Utilidade Percebida e Prazer 

(UP->PRA) observadas na Tabela 22, o que atesta a validade discriminante do 

modelo. 

 

Teste do Modelo Estrutural (Exatas): 

 

Tabela 24 – Coeficientes de caminho (“Path coefficients”) – Grupo “Exatas” 

  AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE         0,005       0,129 

AT           0,702       

AUC         -0,356       0,078 

EXP         0,117       -0,149 

FUP   0,18             0,126 

IU                   

NS         0,237       -0,111 

PRA         0,290       0,957 

UP   0,745       0,192       
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

Figura 21 – Gráfico dos coeficientes estruturais (“Path coefficients”) – Grupo “Exatas” 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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A Figura 22 mostra o efeito os construtos da escala GETAMEL sobre a intenção de 

uso de tecnologias de Ensino a Distância no grupo de cursos “Exatas”, incluindo os 

coeficientes estruturais  

 

 

 

Figura 22 – Efeito da escala GETAMEL na Intenção de Uso – modelo final (Exatas) 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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Teste do Efeito Direto (Exatas): 

 

Tabela 25 – Avaliação dos efeitos diretos – Grupo “Exatas” 

Exatas 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

AE -> FUP 0,005 -0,051 0,156 0,030 0,976 

AE -> UP 0,129 0,135 0,086 1,502 0,134 

AT -> IU 0,702 0,707 0,155 4,524 0,000 

AUC -> FUP -0,356 -0,398 0,149 2,380 0,018 

AUC -> UP 0,078 0,084 0,102 0,761 0,447 

EXP -> FUP 0,117 0,141 0,162 0,723 0,470 

EXP -> UP -0,149 -0,146 0,091 1,638 0,102 

FUP -> AT 0,180 0,182 0,096 1,868 0,062 

FUP -> UP 0,126 0,146 0,101 1,246 0,214 

NS -> FUP 0,237 0,253 0,165 1,438 0,151 

NS -> UP -0,111 -0,110 0,083 1,339 0,181 

PRA -> FUP 0,290 0,266 0,163 1,777 0,076 

PRA -> UP 0,957 0,939 0,080 11,957 0,000 

UP -> AT 0,745 0,742 0,089 8,374 0,000 

UP -> IU 0,192 0,187 0,167 1,150 0,251 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

A Tabela 25 – Avaliação dos efeitos diretos – Grupo “Exatas” apresenta as estatísticas 

para o grupo considerado, incluindo o P-valor, que determina a significância dos 

coeficientes de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente 

significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,050. 

 

Confrontando-se os resultados obtidos na avaliação da significância dos efeitos 

diretos entre os construtos para o conjunto completo de dados com a mesma 

avaliação feita para os dados do grupo de cursos “Exatas”, temos: 
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Tabela 26 - Verificação das Hipóteses - Efeito Direto (Grupo “Exatas”) 

Relação (Efeito Direto – Exatas) 
Conjunto 

completo de 
dados 

Dados do Grupo 
“Exatas” 

HD1: A Autoeficácia tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (AE -> FUP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD2: A Autoeficácia tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (AE -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD3: A Atitude tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Intenção de Uso (AT -> IU) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HD4: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito 
Inverso sobre a Facilidade de Uso Percebida (AUC -> 
FUP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HD5: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito 
Inverso sobre a Utilidade Percebida (AUC -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD6: A Experiência tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (EXP -> FUP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD7: A Experiência tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (EXP -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD8: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Direto 
Positivo sobre a Atitude (FUP -> AT) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD9: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Direto 
Positivo sobre a Utilidade Percebida (FUP -> UP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD10: As Normas Subjetivas têm Efeito Direto Positivo 
sobre a Facilidade de Uso Percebida (NS -> FUP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD11: As Normas Subjetivas têm Efeito Direto Positivo 
sobre a Utilidade Percebida (NS -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD12: O Prazer tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (PRA -> FUP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD13: O Prazer tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (PRA -> UP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HD14: A Utilidade Percebida tem Efeito Direto Positivo 
sobre a Atitude (UP -> AT) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HD15: A Utilidade Percebida tem Efeito Direto Positivo 
sobre a Intenção de Uso (UP -> IU) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

Seguem abaixo as relações que tiveram suas hipóteses de efeito direto positivo 

comprovadas tanto para o conjunto de dados completo quanto para o caso onde foram 

considerados apenas os dados do subgrupo de cursos de Exatas: 

 

• Atitude sobre a Intenção de Uso (HD3) 

• Prazer sobre a Utilidade Percebida (HD13) 

• Utilidade Percebida sobre a Atitude (HD14) 
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As informações acima nos permitem inferir que existe uma relação linear entre os 

construtos Prazer, Utilidade Percebida, Atitude e Intenção de Uso observada tanto no 

conjunto geral dos dados coletados quanto no caso particular dos cursos de Exatas. 

 

 

 
 
Figura 23 – Relações selecionadas entre os construtos do modelo – Grupo “Exatas” 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 

As seguintes relações foram comprovadas para o conjunto geral de dados, mas não 

se mostraram significativas para os cursos de Exatas: 

 

• Autoeficácia com efeito direto sobre a Facilidade de Uso Percebida (HD1) 

• Facilidade de Uso Percebida com efeito direto sobre a Atitude (HD8) 

• Facilidade de Uso Percebida com efeito direto sobre a Utilidade Percebida 

(HD9) 

• Prazer com efeito direto sobre a Facilidade de Uso Percebida (HD12) 

• Utilidade Percebida com efeito direto sobre a Intenção de Uso (HD15) 

 

 

E uma relação foi comprovada para o grupo de Exatas, mas não para o conjunto geral 

de dados: 

 

• O efeito inverso da Ansiedade no Uso de Computadores sobre a Facilidade de 

Uso Percebida (HD4) 

 

 

  

AT->IU PRA->UP UP->AT 

PRA UP AT IU 



86 

Avaliação do Efeito Total (Exatas): 

 

Tabela 27 – Avaliação dos efeitos totais – Grupo “Exatas” 

(continua) 

Efeito Total (Exatas) 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

HTE1: A Autoeficácia tem Efeito Total 
Positivo sobre a Atitude (AE -> AT) 

0,097 0,091 0,073 1,335 0,182 

HTE2: A Autoeficácia tem Efeito Total 
Positivo sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (AE -> FUP) 

0,005 -0,051 0,156 0,030 0,976 

HTE3: A Autoeficácia tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(AE -> IU) 

0,093 0,087 0,065 1,426 0,154 

HTE4: A Autoeficácia tem Efeito Total 
Positivo sobre a Utilidade Percebida 
(AE -> UP) 

0,129 0,128 0,084 1,548 0,122 

HTE5: A Atitude tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(AT -> IU) 

0,702 0,707 0,155 4,524 0,000 

HTE6: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Total 
Inverso sobre a Atitude (AUC -> AT) 

-0,039 -0,048 0,078 0,505 0,614 

HTE7: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Total 
Inverso sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (AUC -> FUP) 

-0,356 -0,398 0,149 2,380 0,018 

HTE8: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Total 
Inverso sobre a Intenção de Uso 
(AUC -> IU) 

-0,021 -0,030 0,069 0,308 0,758 

HTE9: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Total 
Inverso sobre a Utilidade Percebida 
(AUC -> UP) 

0,033 0,027 0,088 0,378 0,705 

HTE10: A Experiência tem Efeito Total 
Positivo sobre a Atitude (EXP -> AT) 

-0,079 -0,066 0,081 0,976 0,330 

HTE11: A Experiência tem Efeito Total 
Positivo sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (EXP -> FUP) 

0,117 0,141 0,162 0,723 0,470 

HTE12: A Experiência tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(EXP -> IU) 

-0,081 -0,070 0,074 1,091 0,276 

HTE13: A Experiência tem Efeito Total 
Positivo sobre a Utilidade Percebida 
(EXP -> UP) 

-0,134 -0,125 0,092 1,464 0,144 
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Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Os coeficientes estruturais de cada relação são considerados estatisticamente 

significantes se os valores de P-valor forem inferiores a 0,050. 

 

Efeito Total (Exatas) 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

HTE14: A Facilidade de Uso Percebida 
tem Efeito Total Positivo sobre a 
Atitude (FUP -> AT) 

0,273 0,291 0,110 2,494 0,013 

HTE15: A Facilidade de Uso Percebida 
tem Efeito Total Positivo sobre a 
Intenção de Uso (FUP -> IU) 

0,216 0,234 0,098 2,206 0,028 

HTE16: A Facilidade de Uso Percebida 
tem Efeito Total Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (FUP -> UP) 

0,126 0,146 0,101 1,246 0,214 

HTE17: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Total Positivo sobre a Atitude 
(NS -> AT) 

-0,018 -0,010 0,075 0,236 0,814 

HTE18: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Total Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (NS -> 
FUP) 

0,237 0,253 0,165 1,438 0,151 

HTE19: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Total Positivo sobre a Intenção 
de Uso (NS -> IU) 

-0,028 -0,020 0,068 0,414 0,679 

HTE20: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Total Positivo sobre a Utilidade 
Percebida (NS -> UP) 

-0,081 -0,074 0,075 1,079 0,281 

HTE21: O Prazer tem Efeito Total 
Positivo sobre a Atitude (PRA -> AT) 

0,792 0,777 0,089 8,882 0,000 

HTE22: O Prazer tem Efeito Total 
Positivo sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (PRA -> FUP) 

0,290 0,266 0,163 1,777 0,076 

HTE23: O Prazer tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(PRA -> IU) 

0,746 0,731 0,091 8,164 0,000 

HTE24: O Prazer tem Efeito Total 
Positivo sobre a Utilidade Percebida 
(PRA -> UP) 

0,993 0,979 0,067 14,884 0,000 

HTE25: A Utilidade Percebida tem 
Efeito Total Positivo sobre a Atitude 
(UP -> AT) 

0,745 0,742 0,089 8,374 0,000 

HTE26: A Utilidade Percebida tem 
Efeito Total Positivo sobre a Intenção 
de Uso (UP -> IU) 

0,714 0,709 0,091 7,876 0,000 



88 

Tabela 28 – Verificação das Hipóteses - Efeito Total (Grupo “Exatas”) 

Relação (Efeito Total – Exatas) 
Conjunto 

completo de 
dados 

Dados do Grupo 
“Exatas” 

HT1: A Autoeficácia tem Efeito Total Positivo sobre a 
Atitude (AE -> AT) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT2: A Autoeficácia tem Efeito Total Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (AE -> FUP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT3: A Autoeficácia tem Efeito Total Positivo sobre a 
Intenção de Uso (AE -> IU) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT4: A Autoeficácia tem Efeito Total Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (AE -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT5: A Atitude tem Efeito Total Positivo sobre a 
Intenção de Uso (AT -> IU) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT6: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito 
Total Inverso sobre a Atitude (AUC -> AT) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT7: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito 
Total Inverso sobre a Facilidade de Uso Percebida (AUC 
-> FUP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT8: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito 
Total Inverso sobre a Intenção de Uso (AUC -> IU) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT9: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito 
Total Inverso sobre a Utilidade Percebida (AUC -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT10: A Experiência tem Efeito Total Positivo sobre a 
Atitude (EXP -> AT) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT11: A Experiência tem Efeito Total Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (EXP -> FUP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT12: A Experiência tem Efeito Total Positivo sobre a 
Intenção de Uso (EXP -> IU) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT13: A Experiência tem Efeito Total Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (EXP -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT14: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Total 
Positivo sobre a Atitude (FUP -> AT) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT15: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso (FUP -> IU) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT16: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Total 
Positivo sobre a Utilidade Percebida (FUP -> UP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT17: As Normas Subjetivas têm Efeito Total Positivo 
sobre a Atitude (NS -> AT) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT18: As Normas Subjetivas têm Efeito Total Positivo 
sobre a Facilidade de Uso Percebida (NS -> FUP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT19: As Normas Subjetivas têm Efeito Total Positivo 
sobre a Intenção de Uso (NS -> IU) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT20: As Normas Subjetivas têm Efeito Total Positivo 
sobre a Utilidade Percebida (NS -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT21: O Prazer tem Efeito Total Positivo sobre a 
Atitude (PRA -> AT) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT22: O Prazer tem Efeito Total Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (PRA -> FUP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

(continua) 
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Relação (Efeito Total – Exatas) 
Conjunto 

completo de 
dados 

Dados do Grupo 
“Exatas” 

HT23: O Prazer tem Efeito Total Positivo sobre a 
Intenção de Uso (PRA -> IU) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT24: O Prazer tem Efeito Total Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (PRA -> UP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT25: A Utilidade Percebida tem Efeito Total Positivo 
sobre a Atitude (UP -> AT) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT26: A Utilidade Percebida tem Efeito Total Positivo 
sobre a Intenção de Uso (UP -> IU) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

Comparando-se o efeito total das relações entre os construtos no conjunto completo 

de dados com os dados do grupo “Exatas”, destacam-se 3 relações que são 

significantes para o universo total dos dados, mas não entre os estudantes de Exatas: 

 

• O efeito total positivo da Autoeficácia sobre a Facilidade de Uso Percebida 

(HT2) 

• O efeito total positivo da Facilidade de Uso Percebida sobre a Utilidade 

Percebida (HT16) 

• O efeito total positivo do Prazer sobre a Facilidade de Uso Percebida (HT22) 

 

Este resultado indica que, para os alunos de Exatas, nem a Autoeficácia (julgamento 

de um indivíduo sobre sua própria capacidade de realizar uma tarefa específica) e 

nem o Prazer (a medida em que a atividade de usar um sistema é percebida como 

agradável por si só) são preditores capazes de mensurar a percepção da facilidade 

de uso de um sistema de Educação a Distância, ao contrário do que ocorre para os 

estudantes de forma geral. O mesmo ocorre com a Utilidade Percebida, a qual pode 

ser avaliada através da Facilidade de Uso no conjunto geral de estudantes, mas não 

no grupo de Exatas. 
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Segue a avaliação da qualidade do modelo (testes R-square e f-square) para o grupo 

Exatas: 

 

Tabela 29 – R-square (R2) – Grupo “Exatas” 

Exatas R Square R Square Adjusted 

AT 0,764 0,755 

FUP 0,652 0,615 

IU 0,761 0,752 

UP 0,868 0,85 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

 

 

Figura 24 – Gráfico R-square (R2) – Grupo “Exatas” 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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Tabela 30 - f-square (f2) – Grupo “Exatas” 

  AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE         0,000       0,045 

AT           0,524       

AUC         0,136       0,015 

EXP         0,016       0,068 

FUP   0,077             0,042 

IU                   

NS         0,065       0,035 

PRA         0,091       2,388 

UP   1,318       0,039       
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

 

Figura 25 – Gráfico f-square (f2) – Grupo “Exatas” 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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4.7.2 Análise das respostas para o grupo de cursos “Sociais” 

 

De forma análoga ao que foi feito para o conjunto completo de dados, e também para 

o grupo de cursos “Exatas”, foram aqui aplicados os testes do modelo de mensuração 

e do modelo estrutural, considerando especificamente o grupo de cursos “Sociais”, 

composto dos dados complementares aos agrupados no conjunto “Exatas”. 

 

Primeiramente foi avaliada a confiabilidade dos indicadores através da análise das 

Cargas Fatoriais (“Outer Loadings”) para o grupo “Sociais”, cujos resultados são 

apresentados abaixo: 
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Tabela 31 – Cargas fatoriais (grupo “Sociais”) 

(Sociais)  AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE1 0,795                 

AE2 0,792                 

AE3 0,870                 

AE4 0,888                 

AT1   0,880               

AT2   0,820               

AT3   0,898               

AT4   0,766               

AT5   0,896               

AT6   0,616               

AUC1     0,722             

AUC2     0,748             

AUC3     0,783             

AUC4     0,795             

EXP1       0,790           

EXP2       0,903           

EXP3       0,718           

EXP4       0,469           

FUP1         0,769         

FUP2         0,819         

FUP3         0,825         

FUP4         0,817         

IU1           0,794       

IU2           0,912       

IU3           0,840       

IU4           0,910       

NS1             0,840     

NS2             0,942     

NS3             0,911     

PRA1               0,935   

PRA2               0,945   

PRA3               0,899   

PRA4               0,927   

UP1                 0,904 

UP2                 0,815 

UP3                 0,933 

UP4                 0,575 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

O modelo incorporando as cargas fatoriais calculadas para o grupo de cursos “Sociais” 

configura-se conforme o seguinte: 
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Figura 26 – Efeito da escala GETAMEL na Intenção de Uso – grupo “Sociais” 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

Todas as cargas fatoriais obtidas apresentaram valores acima de 0,500, o que 

comprova a validade do modelo de mensuração (Hair et al., 2019). 

 

Para o teste do Modelo de Mensuração considerando o grupo “Sociais”, foram obtidos 

os seguintes valores para o Alfa de Cronbach, para a confiabilidade composta e para 

a variância média extraída (AVE): 
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Tabela 32 – Teste da confiabilidade da escala GETAMEL – Grupo “Sociais” 

Sociais 
Cronbach's 

Alpha 
Composite 
Reliability 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

AE 0,861 0,887 0,903 

AT 0,899 0,920 0,923 

AUC 0,768 0,772 0,847 

EXP 0,716 0,774 0,820 

FUP 0,826 0,843 0,883 

IU 0,887 0,892 0,922 

NS 0,880 0,885 0,926 

PRA 0,945 0,946 0,961 

UP 0,828 0,881 0,888 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

Testar a Confiabilidade Interna:  

• Alpha de Cronbach: Acima de 0,700 -> ok 

 

Testar a Validade Convergente do Modelo de Mensuração:  

• Análise da Confiabilidade Composta (CR): Acima de 0,700 -> ok 

• Análise da Variância Média Extraída (AVE): Acima de 0,500 -> OK 

 

 

Teste da Validade Discriminante do Modelo de Mensuração para o grupo “Sociais”: 

 

Tabela 33 – Correlação entre as variáveis latentes – Grupo “Sociais” 

Sociais AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE 0,837                 

AT 0,454 0,819               

AUC -0,642 -0,415 0,763             

EXP 0,609 0,384 -0,541 0,737           

FUP 0,661 0,680 -0,523 0,451 0,808         

IU 0,521 0,902 -0,460 0,382 0,693 0,865       

NS 0,352 0,409 -0,259 0,329 0,366 0,452 0,899     

PRA 0,522 0,814 -0,460 0,354 0,736 0,832 0,404 0,927   

UP 0,517 0,772 -0,417 0,367 0,768 0,778 0,395 0,856 0,819 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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Aplicando-se o Critério de Fornell-Larcker (Raiz quadrada da AVE > Correlações entre 

as variáveis latentes) aos dados acima, verifica-se que a condição não é satisfeita 

para a relação entre Utilidade Percebida e Prazer (UP->PRA). A análise das cargas 

fatoriais cruzadas é então efetuada para confirmar a validade discriminante do modelo 

nesse caso. 
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Análise das Cargas Fatoriais Cruzadas (Sociais) 

 

Tabela 34 – Cargas fatoriais cruzadas (“cross-loadings”) – Grupo “Sociais” 

Sociais AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE1 0,795 0,255 -0,459 0,615 0,439 0,290 0,158 0,319 0,319 

AE2 0,792 0,311 -0,493 0,667 0,461 0,349 0,234 0,324 0,353 

AE3 0,870 0,450 -0,536 0,367 0,618 0,506 0,369 0,472 0,478 

AE4 0,888 0,453 -0,636 0,478 0,645 0,538 0,364 0,571 0,533 

AT1 0,505 0,880 -0,510 0,464 0,708 0,833 0,426 0,784 0,735 

AT2 0,291 0,820 -0,191 0,207 0,564 0,711 0,293 0,720 0,722 

AT3 0,387 0,898 -0,364 0,329 0,614 0,803 0,347 0,744 0,741 

AT4 0,269 0,766 -0,246 0,239 0,459 0,662 0,186 0,559 0,520 

AT5 0,439 0,896 -0,380 0,349 0,560 0,851 0,434 0,709 0,639 

AT6 0,306 0,616 -0,336 0,276 0,372 0,507 0,294 0,390 0,331 

AUC1 -0,623 -0,379 0,722 -0,730 -0,464 -0,388 -0,223 -0,391 -0,377 

AUC2 -0,290 -0,239 0,748 -0,149 -0,296 -0,251 -0,121 -0,274 -0,239 

AUC3 -0,348 -0,306 0,783 -0,222 -0,274 -0,317 -0,154 -0,335 -0,320 

AUC4 -0,583 -0,309 0,795 -0,391 -0,488 -0,399 -0,253 -0,369 -0,306 

EXP1 0,505 0,331 -0,476 0,790 0,376 0,276 0,332 0,289 0,322 

EXP2 0,579 0,356 -0,525 0,903 0,378 0,360 0,244 0,333 0,331 

EXP3 0,421 0,273 -0,310 0,718 0,362 0,311 0,249 0,272 0,259 

EXP4 0,169 0,077 -0,209 0,469 0,143 0,112 0,062 0,055 0,090 

FUP1 0,567 0,367 -0,427 0,464 0,769 0,402 0,212 0,413 0,441 

FUP2 0,617 0,464 -0,416 0,448 0,819 0,509 0,397 0,531 0,539 

FUP3 0,559 0,616 -0,523 0,365 0,825 0,601 0,271 0,577 0,613 

FUP4 0,434 0,676 -0,343 0,244 0,817 0,667 0,297 0,776 0,807 

IU1 0,387 0,726 -0,402 0,319 0,533 0,794 0,349 0,575 0,563 

IU2 0,486 0,807 -0,396 0,365 0,656 0,912 0,416 0,746 0,737 

IU3 0,450 0,743 -0,355 0,318 0,611 0,840 0,340 0,782 0,711 

IU4 0,474 0,840 -0,438 0,319 0,595 0,910 0,453 0,766 0,675 

NS1 0,372 0,376 -0,241 0,354 0,345 0,431 0,840 0,322 0,304 

NS2 0,322 0,354 -0,241 0,316 0,347 0,384 0,942 0,384 0,376 

NS3 0,258 0,375 -0,218 0,218 0,297 0,408 0,911 0,382 0,381 

PRA1 0,440 0,834 -0,461 0,363 0,675 0,817 0,468 0,935 0,798 

PRA2 0,487 0,757 -0,435 0,347 0,676 0,812 0,422 0,945 0,810 

PRA3 0,514 0,676 -0,405 0,292 0,668 0,704 0,247 0,899 0,766 

PRA4 0,495 0,746 -0,406 0,311 0,708 0,750 0,358 0,927 0,798 

UP1 0,470 0,665 -0,335 0,292 0,685 0,710 0,389 0,813 0,904 

UP2 0,444 0,661 -0,503 0,369 0,667 0,620 0,296 0,675 0,815 

UP3 0,467 0,731 -0,368 0,344 0,744 0,757 0,309 0,852 0,933 

UP4 0,286 0,426 -0,089 0,163 0,337 0,395 0,325 0,351 0,575 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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A correlação dos indicadores com seus construtos deve ser maior que a correlação 

dos indicadores com os demais construtos. O critério é atendido para o conjunto de 

dados acima, inclusive para a relação entre Utilidade Percebida e Prazer (UP->PRA) 

anteriormente citada. Assim, confirma-se a validade discriminante do modelo para o 

conjunto de dados dos cursos de Ciências Sociais. 

 

Teste do Modelo Estrutural (Sociais): 

 

Tabela 35 – Coeficientes de caminho (“Path coefficients”) – Grupo “Sociais” 

  AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE         0,331       -0,017 

AT           0,745       

AUC         -0,047       0,052 

EXP         0,034       0,027 

FUP   0,212             0,317 

IU                   

NS         0,015       0,033 

PRA         0,523       0,632 

UP   0,609       0,204       
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

 

 

Figura 27 – Gráfico dos coeficientes estruturais (“Path coefficients”) – Grupo “Sociais” 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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Testar o efeito direto (Sociais): 

 

Tabela 36 – Avaliação dos efeitos diretos – Grupo “Sociais” 

Sociais 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P Values 

AE -> FUP 0,331 0,330 0,089 3,720 0,000 

AE -> UP -0,017 -0,022 0,091 0,189 0,85 

AT -> IU 0,745 0,750 0,069 10,734 0,000 

AUC -> FUP -0,047 -0,055 0,086 0,550 0,583 

AUC -> UP 0,052 0,047 0,073 0,704 0,482 

EXP -> FUP 0,034 0,033 0,070 0,483 0,630 

EXP -> UP 0,027 0,028 0,063 0,427 0,670 

FUP -> AT 0,212 0,212 0,103 2,048 0,041 

FUP -> UP 0,317 0,321 0,096 3,314 0,001 

NS -> FUP 0,015 0,020 0,070 0,217 0,829 

NS -> UP 0,033 0,032 0,053 0,631 0,528 

PRA -> FUP 0,523 0,514 0,078 6,712 0,000 

PRA -> UP 0,632 0,631 0,069 9,126 0,000 

UP -> AT 0,609 0,609 0,099 6,162 0,000 

UP -> IU 0,204 0,200 0,083 2,467 0,014 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

A Tabela 36 apresenta as estatísticas para as relações entre os construtos no grupo 

de dados analisado, incluindo o P-valor, que determina a significância dos coeficientes 

de caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente significantes se os 

valores de P-valor forem inferiores a 0,050. 
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Tabela 37 – Verificação das Hipóteses - Efeito Direto (Grupo “Sociais”) 

Efeito Direto – Sociais 
Conjunto 

completo de 
dados 

Dados do Grupo 
“Sociais” 

HD1: A Autoeficácia tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (AE -> FUP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HD2: A Autoeficácia tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (AE -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD3: A Atitude tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Intenção de Uso (AT -> IU) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HD4: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito 
Inverso sobre a Facilidade de Uso Percebida (AUC -> 
FUP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD5: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito 
Inverso sobre a Utilidade Percebida (AUC -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD6: A Experiência tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (EXP -> FUP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD7: A Experiência tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (EXP -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD8: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Direto 
Positivo sobre a Atitude (FUP -> AT) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HD9: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Direto 
Positivo sobre a Utilidade Percebida (FUP -> UP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HD10: As Normas Subjetivas têm Efeito Direto Positivo 
sobre a Facilidade de Uso Percebida (NS -> FUP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD11: As Normas Subjetivas têm Efeito Direto Positivo 
sobre a Utilidade Percebida (NS -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HD12: O Prazer tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (PRA -> FUP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HD13: O Prazer tem Efeito Direto Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (PRA -> UP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HD14: A Utilidade Percebida tem Efeito Direto Positivo 
sobre a Atitude (UP -> AT) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HD15: A Utilidade Percebida tem Efeito Direto Positivo 
sobre a Intenção de Uso (UP -> IU) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

As hipóteses comprovadas para as relações de efeito direto entre as variáveis 

dependentes para o grupo “Sociais” são as mesmas observadas para o conjunto geral 

de estudantes. 
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Testar o Efeito Total (Sociais) 

 

Tabela 38 – Avaliação dos efeitos totais – Grupo “Sociais” 

(continua) 

Efeito Total - Sociais 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

HTS1: A Autoeficácia tem Efeito Total 
Positivo sobre a Atitude (AE -> AT) 

0,124 0,118 0,059 2,088 0,037 

HTS2: A Autoeficácia tem Efeito Total 
Positivo sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (AE -> FUP) 

0,331 0,330 0,089 3,720 0,000 

HTS3: A Autoeficácia tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(AE -> IU) 

0,110 0,106 0,060 1,842 0,066 

HTS4: A Autoeficácia tem Efeito Total 
Positivo sobre a Utilidade Percebida 
(AE -> UP) 

0,088 0,085 0,079 1,117 0,265 

HTS5: A Atitude tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(AT -> IU) 

0,745 0,750 0,069 10,734 0,000 

HTS6: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Total Inverso 
sobre a Atitude (AUC -> AT) 

0,012 0,008 0,063 0,197 0,844 

HTS7: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Total Inverso 
sobre a Facilidade de Uso Percebida 
(AUC -> FUP) 

-0,047 -0,055 0,086 0,550 0,583 

HTS8: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Total Inverso 
sobre a Intenção de Uso (AUC -> IU) 

0,017 0,012 0,063 0,266 0,790 

HTS9: A Ansiedade no Uso de 
Computadores tem Efeito Total Inverso 
sobre a Utilidade Percebida (AUC -> 
UP) 

0,037 0,030 0,083 0,444 0,657 

HTS10: A Experiência tem Efeito Total 
Positivo sobre a Atitude (EXP -> AT) 

0,030 0,031 0,047 0,642 0,521 

HTS11: A Experiência tem Efeito Total 
Positivo sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (EXP -> FUP) 

0,034 0,033 0,070 0,483 0,630 

HTS12: A Experiência tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(EXP -> IU) 

0,030 0,031 0,048 0,632 0,527 

HTS13: A Experiência tem Efeito Total 
Positivo sobre a Utilidade Percebida 
(EXP -> UP) 

0,038 0,038 0,065 0,576 0,565 



102 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

O P-valor, apresentado na Tabela 38 determina a significância dos coeficientes de 

caminho. Os coeficientes são considerados estatisticamente significantes caso os 

valores de P-valor forem inferiores a 0,050. 

 

Efeito Total - Sociais 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

HTS14: A Facilidade de Uso Percebida 
tem Efeito Total Positivo sobre a 
Atitude (FUP -> AT) 

0,405 0,408 0,091 4,432 0,000 

HTS15: A Facilidade de Uso Percebida 
tem Efeito Total Positivo sobre a 
Intenção de Uso (FUP -> IU) 

0,366 0,369 0,082 4,471 0,000 

HTS16: A Facilidade de Uso Percebida 
tem Efeito Total Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (FUP -> UP) 

0,317 0,321 0,096 3,314 0,001 

HTS17: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Total Positivo sobre a Atitude 
(NS -> AT) 

0,026 0,027 0,040 0,656 0,512 

HTS18: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Total Positivo sobre a Facilidade 
de Uso Percebida (NS -> FUP) 

0,015 0,020 0,070 0,217 0,829 

HTS19: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Total Positivo sobre a Intenção 
de Uso (NS -> IU) 

0,027 0,028 0,040 0,681 0,496 

HTS20: As Normas Subjetivas têm 
Efeito Total Positivo sobre a Utilidade 
Percebida (NS -> UP) 

0,038 0,038 0,053 0,714 0,476 

HTS21: O Prazer tem Efeito Total 
Positivo sobre a Atitude (PRA -> AT) 

0,597 0,598 0,050 11,995 0,000 

HTS22: O Prazer tem Efeito Total 
Positivo sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (PRA -> FUP) 

0,523 0,514 0,078 6,712 0,000 

HTS23: O Prazer tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso 
(PRA -> IU) 

0,607 0,608 0,046 13,246 0,000 

HTS24: O Prazer tem Efeito Total 
Positivo sobre a Utilidade Percebida 
(PRA -> UP) 

0,798 0,795 0,044 18,020 0,000 

HTS25: A Utilidade Percebida tem 
Efeito Total Positivo sobre a Atitude 
(UP -> AT) 

0,609 0,609 0,099 6,162 0,000 

HTS26: A Utilidade Percebida tem 
Efeito Total Positivo sobre a Intenção 
de Uso (UP -> IU) 

0,657 0,657 0,079 8,362 0,000 
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Tabela 39 – Verificação das Hipóteses - Efeito Total (Grupo “Sociais”) 

Relação (Efeito Total – Sociais) 
Conjunto 

completo de 
dados 

Dados do Grupo 
“Sociais” 

HT1: A Autoeficácia tem Efeito Total Positivo sobre a 
Atitude (AE -> AT) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT2: A Autoeficácia tem Efeito Total Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (AE -> FUP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT3: A Autoeficácia tem Efeito Total Positivo sobre a 
Intenção de Uso (AE -> IU) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT4: A Autoeficácia tem Efeito Total Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (AE -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT5: A Atitude tem Efeito Total Positivo sobre a Intenção de 
Uso (AT -> IU) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT6: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito Total 
Inverso sobre a Atitude (AUC -> AT) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT7: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito Total 
Inverso sobre a Facilidade de Uso Percebida (AUC -> FUP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT8: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito Total 
Inverso sobre a Intenção de Uso (AUC -> IU) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT9: A Ansiedade no Uso de Computadores tem Efeito Total 
Inverso sobre a Utilidade Percebida (AUC -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT10: A Experiência tem Efeito Total Positivo sobre a 
Atitude (EXP -> AT) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT11: A Experiência tem Efeito Total Positivo sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (EXP -> FUP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT12: A Experiência tem Efeito Total Positivo sobre a 
Intenção de Uso (EXP -> IU) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT13: A Experiência tem Efeito Total Positivo sobre a 
Utilidade Percebida (EXP -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT14: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Total 
Positivo sobre a Atitude (FUP -> AT) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT15: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Total 
Positivo sobre a Intenção de Uso (FUP -> IU) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT16: A Facilidade de Uso Percebida tem Efeito Total 
Positivo sobre a Utilidade Percebida (FUP -> UP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT17: As Normas Subjetivas têm Efeito Total Positivo sobre 
a Atitude (NS -> AT) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT18: As Normas Subjetivas têm Efeito Total Positivo sobre 
a Facilidade de Uso Percebida (NS -> FUP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT19: As Normas Subjetivas têm Efeito Total Positivo sobre 
a Intenção de Uso (NS -> IU) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT20: As Normas Subjetivas têm Efeito Total Positivo sobre 
a Utilidade Percebida (NS -> UP) 

Hipótese Não 
Comprovada 

Hipótese Não 
Comprovada 

HT21: O Prazer tem Efeito Total Positivo sobre a Atitude 
(PRA -> AT) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT22: O Prazer tem Efeito Total Positivo sobre a Facilidade 
de Uso Percebida (PRA -> FUP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

 

(continua) 
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Relação (Efeito Total – Sociais) 
Conjunto 

completo de 
dados 

Dados do Grupo 
“Sociais” 

HT23: O Prazer tem Efeito Total Positivo sobre a Intenção 
de Uso (PRA -> IU) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT24: O Prazer tem Efeito Total Positivo sobre a Utilidade 
Percebida (PRA -> UP) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT25: A Utilidade Percebida tem Efeito Total Positivo sobre 
a Atitude (UP -> AT) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

HT26: A Utilidade Percebida tem Efeito Total Positivo sobre 
a Intenção de Uso (UP -> IU) 

Hipótese 
Comprovada 

Hipótese 
Comprovada 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

Testar a qualidade do modelo (R-square) 

 

Tabela 40 – R-square (R2) – Grupo “Sociais” 

Sociais R Square R Square Adjusted 

AT 0,614 0,606 

FUP 0,649 0,632 

IU 0,83 0,827 

UP 0,778 0,764 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

 

 

Figura 28 – Gráfico R-square (R2) – Grupo “Sociais” 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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Testar a qualidade do modelo (f-Square): 

 

Tabela 41 – f-square (f2) – Grupo “Sociais” 

  AE AT AUC EXP FUP IU NS PRA UP 

AE         0,138       0,001 

AT           1,317       

AUC         0,003       0,006 

EXP         0,002       0,002 

FUP   0,048             0,159 

IU                   

NS         0,001       0,004 

PRA         0,505       0,774 

UP   0,393       0,099       
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

 

Figura 29 – Gráfico f-square (f2) – Grupo “Sociais” 
Fonte: Dados da pesquisa (2022) 
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4.7.3 Análise Multigrupo (MGA) 

 

A Tabela 42 apresenta a estatística-t e o P-valor para a diferença entre os coeficientes 

estruturais obtidos para os dois grupos de cursos (“Exatas” e “Sociais”) 

 

Tabela 42 – Análise Multi-Grupo – Grupos “Exatas” x “Sociais” 

  

Path Coefficients-
diff 

(GROUP_Exatas - 
GROUP_Sociais) 

p-Value original 1-
tailed 

(GROUP_Exatas vs 
GROUP_Sociais) 

p-Value new 
(GROUP_Exatas 

vs 
GROUP_Sociais) 

Efeito da Autoeficácia sobre a Facilidade 
de Uso Percebida (AE -> FUP) 

-0,327 0,971 0,058 

Efeito da Autoeficácia sobre a Utilidade 
Percebida (AE -> UP) 

0,146 0,118 0,235 

Efeito da Atitude sobre a Intenção de 
Uso (AT -> IU) 

-0,043 0,603 0,795 

Efeito da Ansiedade no Uso de 
Computadores sobre a Facilidade de Uso 
Percebida (AUC -> FUP) 

-0,308 0,966 0,069 

Efeito da Ansiedade no Uso de 
Computadores sobre a Utilidade 
Percebida (AUC -> UP) 

0,026 0,450 0,900 

Efeito da Experiência sobre a Facilidade 
de Uso Percebida (EXP -> FUP) 

0,083 0,294 0,589 

Efeito da Experiência sobre a Facilidade 
de Uso Percebida (EXP -> UP) 

-0,176 0,951 0,098 

Efeito da Facilidade de Uso Percebida 
sobre a Atitude (FUP -> AT) 

-0,032 0,588 0,824 

Efeito da Facilidade de Uso Percebida 
sobre a Utilidade Percebida (FUP -> UP) 

-0,191 0,912 0,176 

Efeito das Normas Subjetivas sobre a 
Facilidade de Uso Percebida (NS -> FUP) 

0,222 0,107 0,214 

Efeito das Normas Subjetivas sobre a 
Utilidade Percebida (NS -> UP) 

-0,144 0,929 0,142 

Efeito do Prazer sobre a Facilidade de 
Uso Percebida (PRA -> FUP) 

-0,233 0,901 0,199 

Efeito do Prazer sobre a Utilidade 
Percebida (PRA -> UP) 

0,324 0,002 0,003 

Efeito da Utilidade Percebida sobre a 
Atitude (UP -> AT) 

0,136 0,165 0,330 

Efeito da Facilidade de Uso Percebida 
sobre a Intenção de Uso (UP -> IU) 

-0,012 0,521 0,958 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

As conclusões decorrentes desta análise serão apresentadas na próxima seção.  
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5 Conclusões, Limitações e Sugestões de Novas Pesquisas 

 

5.1 Conclusões 

 

O modelo Geral Estendido de Aceitação de Tecnologia para E-Learning (“Generalized 

Extended Technology Acceptance Model for E-Learning” - GETAMEL), conforme 

denominado pelos autores, foi utilizado na presente dissertação, posto que se trata de 

um relevante arcabouço teórico para o estudo da intenção de uso das tecnologias de 

Ensino a Distância, sendo especificamente desenvolvido para este fim. 

 

O objetivo geral deste estudo consistiu em estudar a intenção de uso dos cursos EaD 

por parte de estudantes de cursos de graduação em instituições de ensino superior. 

Também foram delineados objetivos específicos, tais como: estabelecer um modelo 

para avaliação da aceitação dos cursos EaD, avaliar o modelo de mensuração 

utilizado, testar o modelo estrutural, e testar a influência da variável moderadora 

“Curso”. 

 

Este estudo envolveu uma pesquisa descritiva quantitativa que contemplou a 

aplicação do questionário de pesquisa a estudantes de cursos de graduação em nível 

superior, tendo sido pesquisadas 161 pessoas em diversas instituições de regiões 

variadas do Brasil. Para os subgrupos dos cursos de Exatas e Sociais, as amostras 

foram de 53 respostas para o grupo “Exatas”, sendo as 108 respostas restantes 

consideradas no grupo “Sociais”. 

 

Inicialmente foram testados os critérios de confiabilidade e validade da escala 

GETAMEL. Em seguida, foram realizados os testes do modelo estrutural adotado e 

da influência da variável moderadora “Curso”. 

 

A aplicação da escala GETAMEL, inicialmente considerando todos os dados obtidos 

pela pesquisa, sem nenhum tipo de estratificação, mostrou que as variáveis 

dependentes “Prazer”, “Utilidade Percebida” e “Facilidade de Uso Percebida” 

apresentam uma influência estatisticamente relevante na Intenção de Uso final, bem 

como nos construtos específicos que antecedem a Intenção de Uso no modelo. A 

interpretação dos resultados obtidos é que esses três fatores acima citados são os 
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principais determinantes na intenção final de uso, embora a pesquisa tenha 

evidenciado outros fatores isolados que também apresentaram um alto grau de 

relevância, destacando-se nesse quesito a Atitude sobre a Intenção de Uso, e a 

Autoeficácia sobre a Facilidade de Uso Percebida. Tais resultados confirmam a 

percepção intuitiva de que uma atitude positiva, na medida que representa “os 

sentimentos positivos ou negativos de um indivíduo sobre a realização do 

comportamento alvo” (Fishbein & Ajzen, 1975), tende a induzir ao uso de uma 

determinada tecnologia. Da mesma forma, uma maior autoeficácia, a qual é definida 

como a crença de uma pessoa sobre sua própria capacidade de realizar uma tarefa 

específica usando um computador, naturalmente redunda em uma maior percepção 

do indivíduo que ele mesmo não deverá ter grandes dificuldades em usar um sistema 

computacional para a execução dessa tarefa. 

 

As demais variáveis consideradas no modelo (Experiência, Normas Subjetivas e 

Ansiedade no Uso de Computadores) não apresentaram relações estatísticas 

significantes que influenciem a intenção de uso. Destaca-se aqui o fato de a 

Ansiedade no Uso de Computadores apresentar uma relação inversa com as variáveis 

com as quais se relaciona, o que significa que um maior nível de ansiedade no uso de 

computadores deve se refletir em uma menor intenção de uso, bem como nos fatores 

precedentes à intenção de uso final (Utilidade Percebida, Facilidade de Uso Percebida 

e Atitude). 

 

Ao se analisar a significância das relações considerando apenas os dados dos 

estudantes de cursos de Exatas, verificou-se que nem a Autoeficácia (julgamento de 

um indivíduo sobre sua própria capacidade de realizar uma tarefa específica) e nem 

o Prazer (a medida em que a atividade de usar um sistema é percebida como 

agradável por si só) são preditores capazes de mensurar a percepção da facilidade 

de uso de um sistema de Educação a Distância, ao contrário do que ocorre para os 

estudantes de forma geral. O mesmo ocorre com a Utilidade Percebida, a qual pode 

ser avaliada através da Facilidade de Uso no conjunto geral de estudantes, mas não 

no grupo de Exatas. 

 

Dos resultados obtidos da análise dos dados dos cursos de Ciências Sociais, concluiu-

se que, tanto para os efeitos diretos quanto para os efeitos totais, as hipóteses 
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efetivamente comprovadas de relações entre os construtos para os dados do grupo 

de cursos de Ciências Sociais foram semelhantes às observadas para o conjunto 

completo de dados, com exceção do efeito total positivo da Autoeficácia sobre a 

Atitude observado para os dados do grupo de cursos “Sociais”, o qual não foi 

comprovado para o caso geral. 

 

Por fim, a análise multigrupo demonstrou que, dentre as relações observadas entre 

os construtos, somente a influência do Prazer sobre a Utilidade Percebida apresentou 

significância estatística na análise efetuada. Tal resultado significa que a variável 

moderadora “Curso” afeta a relação existente entre o Prazer e a Utilidade Percebida 

na intenção de uso de tecnologias de Ensino a Distância, demostrando uma influência 

com relação direta positiva. Para as demais relações entre os construtos, no entanto, 

a análise indicou que a variável moderadora não produz nenhuma influência 

significativa, não sendo assim possível estabelecer afirmações conclusivas quanto 

aos resultados obtidos. 

 

5.2 Limitações 

 

O estudo aqui realizado para a avaliação da intenção de uso de tecnologias de Ensino 

a Distância considerou um modelo desenvolvido especificamente para tal finalidade, 

e a amostra coletada mostrou-se adequada para os testes iniciais realizados. Porém, 

foi observada uma concentração de respondentes em determinadas instituições de 

ensino específicas. No total, foram obtidas 161 respostas obtidas, oriundas de 36 

instituições de ensino diferentes, em diversos locais do Brasil. Dessas 161 respostas, 

103 (64% do total) ficaram concentradas em apenas 4 instituições. E em apenas uma 

delas foram obtidas 58 respostas, o que perfaz aproximadamente 36% das respostas 

totais do questionário aplicado. Embora tenham sido obtidas respostas oriundas de 

várias instituições de diferentes regiões, essa concentração pode fazer com que 

aspectos particulares dos locais onde houve uma maior concentração de 

respondentes possam influenciar no resultado final da pesquisa. 

 

Outra limitação decorre do modelo utilizado. Embora modelos generalizáveis como o 

GETAMEL possam ser potencialmente valiosos para fornecer uma maneira simples e 

confiável de verificar e explicar a aceitação do e-learning, a aceitação da tecnologia é 
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altamente específica ao contexto, e que qualquer modelo generalizável precisará levar 

em conta o elevado grau de influência do ambiente pesquisado, o qual é inerente às 

decisões de aceitação de tecnologia (Doleck et al., 2018). 

 

5.3 Sugestões de Novas Pesquisas 

 

Um dos grandes fatores motivadores para o desenvolvimento desta pesquisa aqui 

apresentada foi o de prover subsídios para o melhor entendimento dos fatores que 

influem nos níveis de aceitação e na intenção de uso das tecnologias de Ensino a 

Distância por parte dos estudantes de cursos de graduação de nível superior, 

considerando que a introdução destes recursos instrucionais no contexto dos cursos 

citados é um fenômeno ainda relativamente recente, mas já sendo evidente que a 

adoção dessas tecnologias nos cursos é um fenômeno irreversível e que, por diversos 

motivos, tende a substituir de forma cada vez mais intensa os cursos presenciais.  

 

O estudo aqui realizado, entretanto, concentrou-se em um grupo relativamente 

reduzido de estudantes de graduação, sendo que muitas das respostas do 

questionário aplicado foram obtidas em poucas instituições específicas. Dessa forma, 

a pesquisa aplicada pode revelar aspectos determinantes no contexto das instituições 

onde foi obtido um maior número de respostas, mas que podem não necessariamente 

se aplicar a outras instituições ou a outras localidades, já que os contextos certamente 

não são os mesmos. Para a obtenção de resultados mais específicos, portanto, 

sugere-se uma pesquisa com uma amostra mais representativa do contexto o qual se 

deseja estudar, refletindo com maior fidelidade a visão daquele grupo de alunos 

inserido em uma determinada situação de interesse para estudo.  

 

A mesma técnica aplicada neste estudo pode também ser reproduzida em outros 

grupos que façam uso de tecnologias de Ensino a Distância que não alunos de cursos 

de graduação. Exemplos de contextos onde estudos semelhantes podem ser 

conduzidos são: treinamentos corporativos, profissionalizantes, ou em nível escolar 

médio, entre outros. Enfatizamos que os resultados obtidos por este trabalho são 

voltados a alunos de cursos de graduação, e não são extensíveis a outros grupos em 

contextos diversos. 
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