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RESUMO 

 
Percebendo o crescente apelo por interações baseadas em Realidade Misturada, 
inicia discutindo os efeitos provenientes da popularização dos computadores 
pessoais e da internet na sociedade contemporânea. Apresenta a Ciência da 
Informação sob uma perspectiva tecnológica. Discute como os conceitos de 
ubiquidade e pervasividade realizam a transição do paradigma produto para o 
paradigma experiência, no âmbito da interação homem-tecnologia. Traz uma revisão 
literária sobre realidade virtual, ilustrando essa tecnologia com a plataforma Second 
Life. Apresenta a Biblioteca Virtual Paul Otlet, discutindo as possibilidades do 
ambiente virtual como alternativa na atuação bibliotecária. Levanta a seguinte 
questão: qual a aceitação de participantes de eventos promovidos por bibliotecas 
virtuais em relação à atuação delas nas plataformas de realidade virtual não-
imersiva? Para responder isto, desenvolve uma análise prospectiva, sobre 
bibliotecas virtuais, utilizando a técnica e software de prospecção de cenários 
desenvolvidos por Michel Godet, tendo como recorte temporal a atuação da 
Biblioteca Virtual Paul Otlet entre 2012 e 2016. Apresenta, como resultado, três 
cenários futuros prováveis para as bibliotecas virtuais brasileiras e demonstra que a 
atuação delas está diretamente ligada à formação bibliotecária oferecida pelas 
universidades nacionais. O método prospectivo trouxe resultados coerentes na 
medida em que explicou as lacunas encontradas em dois dos três problemas 
coletados pelos membros da prospecção, o da produção literária e o cultural, este na 
perspectiva do hábito e facilidade de uso das tecnologias de realidade virtual. A 
prospecção indicou ainda que a formação dos bibliotecários é fundamental para o 
desenvolvimento de bibliotecas virtuais. Com base nestes resultados, esta pesquisa 
teve como objetivo geral: analisar a aceitação tecnológica de participantes do 
Encontro de Bibliotecas Virtuais, promovido pela Biblioteca Virtual Paul Otlet, sobre 
a atuação dela no ambiente virtual não-imersivo do Second Life. Para atingir este 
objetivo, realizou-se uma análise de aceitação tecnológica, utilizando-se do método 
TAM 2 (Technology Acceptance Model), elaborado por Venkatesh e Davis (2000). O 
método foi aplicado durante o Encontro de Bibliotecas Virtuais, promovido em 2017. 
Os resultados indicaram que as variáveis imagem, norma subjetiva e experiência 
mantém maior correlação com a “utilidade percebida” sobre a tecnologia estudada. 
Ou seja, os participantes da pesquisa acreditam que saber utilizar ambientes virtuais 
melhora a imagem profissional, amplia a área de atuação e destaca o usuário entre 
seus pares. Observou-se que o aumento ou diminuição de usuários e o surgimento 
ou estagnação de outras bibliotecas virtuais serão consequências das políticas 
adotadas na fase formativa. 
 
Palavras-chave: Gestão da informação e do conhecimento. Tecnologia da 
informação e comunicação. Biblioteca Virtual. Realidade Virtual. Prospecção de 
Cenários. Modelo de Aceitação Tecnológica. 
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ABSTRACT 

 
Realizing the growing appeal for interactions based on Mixed Reality, this study 
begins by discussing the effects of the popularization of personal computers and the 
Internet in contemporary society. It presents Information Science from a 
technological perspective. It discusses how the concepts of ubiquity and 
pervasiveness carry out the transition from the product paradigm to the experience 
paradigm, within the scope of human-technology interaction. This dissertation brings 
a literary review of virtual reality, illustrating this technology with the Second Life 
platform. It presents the Paul Otlet Virtual Library, discussing the possibilities of the 
virtual environment as an alternative in the librarian work. It brings up the following 
question: what is the acceptance of participants of events promoted by virtual 
libraries in relation to their performance in non-immersive virtual reality platforms? In 
order to answer this, it develops a prospective analysis of virtual libraries using the 
technique and software developed by Michel Godet, taking as a temporal cut the 
performance of the Paul Otlet Virtual Library between 2012 and 2016. It presents, as 
a result, three probable future scenarios for Brazilian virtual libraries and 
demonstrates that their performance is directly linked to the library training offered by 
the national universities. The prospective method provided coherent results, 
explained the gaps found in two of the three problems collected by prospective 
members, the literary production and the cultural problem, from the perspective of the 
habit and ease of use of virtual reality technologies. The survey also indicated that 
the training of librarians is essential for the development of virtual libraries. Based on 
these results, this research had as general objective: to analyze the technological 
acceptance of participants of the Virtual Libraries Meeting, promoted by the Virtual 
Library Paul Otlet, about its performance in the non-immersive virtual environment of 
Second Life. To achieve this objective, a technological acceptance analysis was 
performed using the TAM 2 (Technology Acceptance Model) method, elaborated by 
Venkatesh and Davis (2000). The method was applied during the Virtual Libraries 
Meeting, promoted in 2017. The results indicated that the variables image, subjective 
norm and experience maintains a greater correlation with the "perceived utility" on 
the technology studied. That is, the research participants believe that knowing how to 
use virtual environments improves the professional image, expands the area of 
performance and highlights the user among his peers. It was observed that the 
increase or decrease of users and the emergence or stagnation of other virtual 
libraries will be consequences of the policies adopted in the formative phase. 
 
Keywords: Information and knowledge management. Information and 
communication technology. Virtual Library. Scenarios Prospecting. Technology 
Acceptance Model. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Concebida com fins militares, através do Departamento de Defesa norte-

americano, receoso em perder comunicação entre seus computadores, perante 

iminente ataque nuclear soviético, a internet é liberada comercialmente no final da 

década de 1980, ganhando popularidade, posteriormente, através da World Wide 

Web, por meio do serviço de transferência de hipertextos.  

Com o passar do tempo e a evolução das tecnologias, a web 2.0 fincou 

alicerces que permitiram transformações comportamentais no uso da grande rede, 

adotando mecanismos intuitivos de produção colaborativa. “Eu produzo”, “eu edito”, 

“eu publico”, “eu dissemino/distribuo”, “eu recomendo”, são sentenças que garantem 

a sobrevivência e longevidade da internet, pois ela se alimenta de dados criados e 

distribuídos por seus próprios usuários. Sobre essa mudança, Barreto (2013) 

comenta: 

 

[...] cada um de nós passou a ser seu próprio publicador, o que deu fim ao 
monopólio da escrita impressa e do poder editorial de decisão sobre a 
publicação de uma narrativa. Instituiu-se a liberdade das vozes [...] 
(BARRETO, 2013, p. 130).  

 

Na concepção de Anderson (2006) o personal computer (PC) permitiu o 

surgimento de produtores e editores autônomos, em maior escala, mesmo que isto 

implique prévio conhecimento, todavia a internet habilitou todo e qualquer internauta 

a ser um distribuidor de conteúdo. A revolução da computação pessoal antecedeu a 

inserção dos serviços proporcionados pela Internet em aproximadamente uma 

década (informação verbal)1. 

 

Chamamos Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) aos 
procedimentos, métodos e equipamentos para processar informação e 
comunicar que surgiram no contexto da Revolução Informática, Revolução 
Telemática ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidos gradualmente 
desde a segunda metade da década de 1970, e principalmente, nos anos 
90 do mesmo século. Estas tecnologias agilizaram e tornaram menos 
palpável o conteúdo da comunicação, por meio da digitalização e da 
comunicação em redes para a captação, transmissão e distribuição das 
informações, que podem assumir a forma de texto, imagem estática, vídeo 
ou som. Considera-se que o advento destas novas tecnologias e a forma 
como foram utilizadas por governos, empresas, indivíduos e setores sociais 
possibilitaram o surgimento da Sociedade da Informação (RAMOS, 2008, 
p.5). 

                                                           
1
 Notícia fornecida pelo Professor Doutor Guilherme Ataíde Dias, em maio de 2017. 
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A massificação de conteúdos circulando na internet, publicados por quem 

queira publicar, denota certo nível de democratização das ferramentas de produção 

da informação, altera o paradigma de fluxo informacional, de “um para todos” ao 

“todos para todos” tal qual destaca Lévy (1998, p. 44). Subsidiados pela tendência 

peer production, construção colaborativa ou entre pares, os internautas deixaram 

para trás a capa de consumidor ativo e vestiram a de produtor e distribuidor ativo, 

disputando audiência com mídias tradicionais, ou seja, um blog, fanpage ou canal 

youtuber, por exemplo, mesmo sendo amador, tem condições de concorrer ou 

trabalhar integradamente com veículos profissionais de grande visibilidade não 

provenientes da internet (TV, jornal impresso, rádio e etc.).  

De acordo com Anderson (2006) é o efeito Pro-Am, profissionais versus 

amadores, que intensifica a criação de ambientes de informação digital. Este 

crescimento, inevitavelmente, gera a necessidade de estudos teórico-práticos, 

interdisciplinares, focados na experiência do usuário (OLIVEIRA, 2013).  

Consequências da web 2.0, as mídias digitais influenciam novos 

comportamentos de uso. Empresas, como Twitter e Facebook, faturam milhões de 

dólares estimulando o compartilhamento e confronto de opiniões, experiências, 

ideias, crenças, fotos, vídeos e diversos dados particulares. Funcionam alimentadas 

basicamente das informações inseridas por usuários. Dos mais importantes temas 

aos mais banais, ligeiramente se disseminam quando nelas compartilhados. Em 

entrevista ao jornal British Broadcasting Corporation - BBC Brasil, Ronaldo Lemos o 

então coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio 

Vargas e representante do MIT Media Lab, disse:  

 
[...] as redes sociais tiveram um papel importante em todos esses 
movimentos (Primavera Árabe e Passe Livre). No Brasil, ficou claríssimo 
que a internet virou o fórum de articulação dos encontros e das 
manifestações que estão ocorrendo. Ela está cumprindo uma expectativa 
que já existia há algum tempo, de ser um canal onde as pessoas procuram 
manifestar frustrações que elas não conseguem há anos expressar na 
esfera política [...] as pessoas que participaram das manifestações ligam a 
TV e veem os mesmos comentaristas falando sobre o que aconteceu. Daí, 
vão para a internet e passam três, quatro horas checando o que seus 
amigos estão falando sobre a mesma questão no Twitter e no Facebook 
(LEMOS, 2013). 

 
 



19 
 

É nesse contexto que em 2003 nasce o Second Life (SL), plataforma de 

realidade virtual, com a proposta de promover uma experiência paralela, imergindo 

pessoas num ambiente virtual tridimensional (3D), através de humanos 

virtuais/avatares. SL combina princípios das redes sociais, conversas, 

compartilhamento de experiências e arquivos (BRUNO; et al., 2013), com técnicas 

da experiência não-imersiva em realidade virtual2.  

De acordo com as medições de tráfego na web, disponibilizadas pelo portal 

ALEXA Web Information Service3 (2017), pertencente ao grupo Amazon, dos cinco 

sites mais acessados no Brasil, dois deles são redes sociais. Em 2º lugar está o 

<youtube.com> que fica atrás do <google.com.br>, e em 4º lugar está o 

<facebook.com> perdendo apenas para <google.com>. Quanto aos ambientes de 

realidade virtual, o SL ocupa a primeira posição do ranking mundial (ALEXA, 2017). 

A computação e a web promoveram modificações na gestão das bibliotecas. 

Ao final do século XX, a partir da década de 1970, bibliotecas introduziram 

computadores em suas tarefas elementares: catalogação, classificação e 

disseminação (VIANA, 2016). Isto resultou no aparecimento da biblioteca eletrônica 

e suas versões decorrentes: digital e virtual.  

 

[...] é comum a todas elas a ênfase colocada no acesso remoto ao conteúdo 
e aos serviços das bibliotecas e outras fontes de informação [...] para 
promover o acesso e utilização de informação multimédia e reduzir as 
barreiras de distância (geográfica e organizacional) e tempo no acesso à 
informação (RODRIGUES, 1996, online). 

 

Bibliotecas tradicionais e eletrônicas convergem para um mesmo propósito, a 

disseminação da informação. Condizente com isto Kuny e Cleveland (1998, p. 1, 

tradução nossa4) salientam que “O progresso tecnológico mudou a forma como as 

bibliotecas fazem seu trabalho [...] sugerimos que a tecnologia não vai alterar 

substancialmente o negócio dos bibliotecários – conectar pessoas à informação”. 

Silva e Abreu (1999, p. 102) comentam: “A informação não é avaliada pelo suporte 

físico, mas sim pela sua utilidade, e ela agora pode ser reprocessada ao gosto do 
                                                           
2
 realidade virtual é imersiva quando o usuário utiliza luvas, roupas, e capacete com óculos e fones especiais 

que ‘desligam’ sensações táticas do mundo real “ligando-as” ao mundo virtual; é não-imersiva quando apenas 
a tela de um computador desktop ou dispositivo móvel separa o usuário do mundo virtual (TORI; KIRNER, 2008, 
p. 14). 
3
 Portal Alexa: https://www.alexa.com/siteinfo 

4
 Texto original: Technological progress has changed how libraries do their work […] we would suggest that 

technology will not substantially alter the business of librarians connecting people with information (KUNY; 
CLEVELAND, 1998, p. 1). 
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freguês”. Porém, mesmo que o desenvolvimento tecnológico não modifique a função 

elementar do bibliotecário, é necessário identificar se ela requer mudanças em suas 

aptidões tecnológicas, pois, conforme diz Silva e Tomaél (2012):  

 

Com a utilização das TICs, novos mercados surgiram e iniciam-se novas 
formas de organização social voltadas para a globalização, formas essas 
que quebram paradigmas e influenciam na construção de um conceito de 
profissional inovador, de natureza notadamente mais abrangente (SILVA; 
TOMAÉL, 2012, p. 165). 
 

As bibliotecas virtuais, por exemplo, tendem a enfatizar mais a experiência do 

usuário do que a entrega de um produto em si. Segundo Bruno et al. (2013), não 

basta o domínio técnico do computador, a utilização de ambientes virtuais, como os 

desenvolvidos no Second Life, demanda diferentes letramentos digitais. Em sua 

pesquisa, Bruno et al. (2013) analisou a prática, no SL, de uma turma de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. No primeiro dia 

de acesso, os alunos não conseguiram visitar os três ambientes propostos, tornando 

insatisfatória a experiência: 

 

Não bastava o domínio do conhecimento técnico – era preciso ultrapassar 
as barreiras da mera codificação e decodificação de símbolos, comandos 
presentes no computador e na internet. A possibilidade de vivenciar um 
momento em que estavam presentes textos, sons, imagens e animações 
exigia dos novos residentes outra postura frente a esse metaverso, diferente 
daquela exigida na manipulação de um e-mail, na realização de uma 
pesquisa ou na construção de um texto (BRUNO; et al., 2013, p. 167) 

 

Quando se trata de experiência ao utilizar um artefato, é elementar entender 

que ele requer novas competências, enquanto evoluem as tecnologias. Estudos 

recentes sobre Arquitetura da Informação (AI) de websites, software e interfaces 

computacionais em geral, indicam a quebra do paradigma produto, ditada por 

conceitos amplos: ecossistemas, horizontalidade. Resultados de tendências 

globalizantes que quebram distâncias geográficas, noções de tempo e limites 

territoriais. Elementos que modificam a forma como usuário interage com os 

computadores. Ou seja, a experiência do usuário é considerada o paradigma atual, 

substituto do produto (RESMINI; ROSATI, 2011). 

Para analisar tal mudança paradigmática, especificamente sobre as 

bibliotecas, esta pesquisa utilizou a biblioteca virtual Paul Otlet (BVPO) como objeto 

de estudo, por oportunamente promover um encontro brasileiro sobre bibliotecas 



21 
 

virtuais. Seu primeiro prédio foi construído em 2012 e chamava-se “Tenda Teca”, a 

partir de então, migrou quatro vezes de edifício e endereço. Nos ambientes virtuais, 

todo o conteúdo gráfico (objetos, imóveis, avatares e etc) é construídos por 

modelagem 3D, enquanto a animação dos objetos é feita através de scripting. Por 

exemplo, a porta de entrada de determinado edifício abre, ao ser tocada por um 

avatar, porque há, embutido nela, uma linguagem de programação instruíndo-a 

sobre a tarefa que deve executar. Modelagem e animação são fundamentos básicos 

para o funcionamento de qualquer organização no SL e ilustra os tipos diferentes de 

“letramentos digitais” necessários, tanto para utilizar quanto para gerir ambientes 

virtuais. 

Por isso, em detrimento à evolução tecnológica e comportamental, há 

também uma linha que separa inclusão e exclusão, enquanto novas formas de 

acesso e interação na internet são desenvolvidas, pessoas sem habilidade 

adequada para uma experiência satisfatória ficam à margem desse 

desenvolvimento, mesmo com o barateamento das ferramentas.  

A pesquisa TIC Domicílios 2016, realizada pelo CETIC - Centro de Estudos 

sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação, mostra que no Brasil a 

proporção de domicílios conectados à internet varia de acordo com a região e 

também com a classe social, por exemplo. 

 

Gráfico 1 – Proporção de domicílios com acesso à internet, por região 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CETIC, 2016 
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No Gráfico 1 percebe-se que as regiões mais conectadas do país são Sul e 

Sudeste, enquanto Norte, Nordeste e Centro-Oeste ainda não conseguiram conectar 

metade da população, ao menos até 2015, conforme os dados do CETIC (2016). O 

fator “classe social”, também apontou resultados discrepantes, segundo o Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Proporção de domicílios com acesso à internet, por classe social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CETIC, 2016 

 

 A pesquisa mostra que as classes C, e DE têm, respectivamente, os menores 

índices de domicílios conectados à internet. De acordo com o CETIC (2016), no 

Brasil, há cerca de 55 milhões de pessoas que nunca acessaram a internet, 94% 

delas são das classes C e DE. Destes indivíduos, 72% indicam a falta de habilidade 

com o computador como principal motivo para a sua exclusão digital, enquanto 45% 

citaram o alto custo para manter-se conectado. 

 Riedner e Pischetola (2016) investigaram sobre o uso das TICs no ensino 

superior brasileiro. As autoras identificaram que a formação superior não promove, 

em geral, condições favoráveis ao aculturamento, tanto de professores quanto de 

alunos, às tecnologias digitais, em específico computadores e internet. Enquanto no 

mercado de trabalho essas tecnologias são sinônimos de inovação e mudanças 

práticas, as instituições brasileiras de ensino superior não têm acompanhado esse 

ritmo, utilizando as TICs como eventuais recursos à forma tradicional de ensino. 

Portanto, a experiência do usuário durante a utilização das TICs, receberá 

influências de diversos elementos, tais como formação e infraestrutura. Quando a 

experiência é afetada no ambiente organizacional, que é o caso das bibliotecas 
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virtuais, pode gerar prejuízos ao desempenho institucional. Sobre a aceitação 

tecnológica no âmbito organizacional, Hedler et al. (2016) sugere que: 

 

[...] a adoção ou resistência à tecnologia será resultado de um conjunto de 
variáveis, dentre as quais as crenças e manifestações coletivas que advêm 
das abstrações e comportamentos dos indivíduos, além do planejamento e 
do contexto organizacional no qual se insere e se incorpora (ou não) uma 
nova tecnologia [...] (HEDLER; et al., 2016, p. 191). 

 

 A adoção ou resistência à determinada ferramenta tem potencial para 

conduzir, na devida ordem, a organização que se utiliza deste tipo de artefato, à 

continuidade ou à interrupção da sua atuação (GODET, 2000). O Technology 

Acceptance Model (Davis, 1989), é um método que estuda a intenção 

comportamental de potenciais usuários, sobre determinada tecnologia. Assim sendo, 

é necessário também refletir sobre o entorno, ou seja, o contexto no qual está 

inserida a instituição, para conhecer quais agentes e variáveis influenciam o 

desempenho dela. Este tipo de análise pode ser extraída através do método de 

Prospecção de Cenários Futuros, porque por meio dele é viável confrontar os 

possíveis elementos que estimulam o fortalecimento da resistência e ataques à 

continuidade (WULF, 2015).  

Segmentos, como o das bibliotecas virtuais, que necessitam de formação e 

infraestrutura adequadas, têm potenciais de continuidade ou ruptura resultantes da 

sua aceitação tecnológica. Por isso, este trabalho propõe estudar a seguinte 

questão: qual a aceitação de participantes de eventos promovidos por 

bibliotecas virtuais em relação à atuação delas nas plataformas de realidade 

virtual não-imersiva? 

Esta pesquisa espera discutir alternativas para a atuação bibliotecária 

tradicional, verificando potenciais contribuições das tecnologias de realidade virtual 

para a área. Portanto, o objetivo geral proposto é o de analisar a aceitação 

tecnológica de participantes do Encontro de Bibliotecas Virtuais, promovido 

pela Biblioteca Virtual Paul Otlet, sobre a atuação dela no ambiente virtual não-

imersivo do Second Life. 

Para alcançar este objetivo, traçaram-se os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Prospectar cenários futuros sobre a atuação da BVPO; 
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b) Aplicar o método TAM 2 para um conjunto de participantes do Encontro de 

Bibliotecas Virtuais, promovido pela BVPO; 

c) Analisar a correlação entre variáveis sociais/cognitivas e a variável utilidade 

percebida; 

d) Verificar a opinião dos participantes sobre o paralelo físico versus virtual. 

 

É necessário empreender estudos tendo como campo essas novas mídias e 

formas de interação, porque é crescente o uso da internet pela população brasileira, 

em seu cotidiano. A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, 

divulgada pelo IBGE em fevereiro de 2018, referente ao consumo de internet em 

2016, afirma que o Brasil possui cerca de 179,4 milhões de pessoas com mais de 

dez anos de idade, delas 64,7% utilizam a internet, aproximadamente 116 milhões 

de internautas. Desses brasileiros conectados, 94,6% (109 milhões) utilizam os 

dispositivos móveis, enquanto 63,7% (73 milhões) utilizam computadores desktop e 

notebooks (G1, 2018). Do total de pessoas com mais de dez anos, 35,3% (63,4 

milhões) não acessaram a internet em 2016, e as principais razões foram a falta de 

competência para acessar (37,8%), o desinteresse (37,6%) e o alto custo (14,3%) 

demandado por esta atividade, porque é preciso possuir, no mínimo, computador e 

provedor de internet para acessá-la (ESTADÃO, 2018). 

A pesquisa “Hábitos de consumo de mídia” realizada pelo IAB Brasil (2014) 

afirmou que 39% dos brasileiros passa em média 2 horas por dia navegando na 

internet, enquanto 25% assiste TV, 12% ouve rádio e 6% lê jornal ou revista 

impressa. Seja em casa, no trabalho, na escola, em restaurantes ou cafés, em 

shoppings fazendo compras, no carro ou no transporte público, os brasileiros estão 

se conectando.  

A opção por estudar um ambiente no SL se justifica, pois, o mesmo agrega 

elementos de interface de realidade virtual, redes sociais e de gestão. Neste caso 

específico, de gestão de bibliotecas, traz procedimentos de gerenciamento deste 

tipo de unidade de informação, do paradigma físico, e os desenvolve em um 

ambiente virtual totalmente tecnológico. 

Para atingir aqueles objetivos desenvolveu-se, por revisão de literatura, os 

capítulos: 2 - Ciência da Informação: do paradigma físico ao computacional; 2.1 -

Biblioteca Digital e Virtual: conceitos; 3 - Ubiquidade e Pervasividade; 4 - A 

Biblioteca Virtual Paul Otlet e; 5 - Cenários Prospectivos.  
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No capítulo 6 são descritos os procedimentos metodológicos. Utilizou-se da 

prospecção de cenários futuros para delimitar o escopo da pesquisa, e com base 

nos resultados dos cenários optou-se por aplicar o Technology Acceptance Model 2 

(DAVIS; VENKATESH, 2000) para identificar a aceitação deste tipo de ambiente 

tecnológico. 

O capítulo seguinte traz uma revisão literária sobre Ciência da Informação 

(CI), área na qual as bibliotecas virtuais estão inseridas. Apresenta os teóricos 

basilares, discute seu caráter interdisciplinar e reflete a respeito da transição do 

paradigma físico ao computacional. Ao final, discute os conceitos de biblioteca digital 

e biblioteca virtual. 
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2 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: DO PARADIGMA FÍSICO AO COMPUTACIONAL 

 

Indícios apontam Paul Otlet como responsável por lançar as bases 

sustentadoras da Ciência da Informação, sua obra Traité de documentation, lançada 

em 1934, abordou de forma emergente o problema sobre acesso à informação, seu 

livro apresentou métodos, técnicas e termos que passaram a ser utilizados pela CI, 

ele também defendeu informação como fenômeno capaz de promover mudanças 

socialmente estruturais e subsidiar a criação de conhecimento, propondo um 

sistema universal de tratamento da informação, tendo a paz mundial por meta 

(SILVA; FREIRE, 2012). Seu apoiador foi Henri La Fontaine, de origem belga, era 

Doutor em Direito e ativista da paz, por suas ações políticas em defesa das causas 

femininas, contra desigualdades sociais e econômicas, La Fontaine recebeu o 

Prêmio Nobel da Paz de 1913. Juntos trabalharam em função do acesso à 

informação, criaram o sistema de classificação chamado “Classificação Decimal 

Universal” (1905), uma versão exaustiva da Classificação Decimal de Dewey, 

investiram na produção de fichas catalográficas, técnica já utilizada em sua época 

por bibliotecários como método revolucionário de representação da informação, 

objetivando rápida e confiável recuperação da informação (FONTOURA, 2012). São 

princípios de Otlet e La Fontaine, conforme diz Fontoura (2012, p. 158): 

 

a) Considerar cada trabalhador científico e todo leitor, como um membro 

produtor do pensamento humano; 

b) Considerar toda ideia como um aspecto do pensamento universal; 

c) Considerar todo livro como um fragmento do Livro Enciclopédico 

Universal; 

d) Considerar toda biblioteca como uma parte da Biblioteca Universal; 

e) Considerar toda notícia bibliográfica como um elemento do Repertório 

Bibliográfico Universal, e; 

f) Considerar todo serviço bibliográfico como uma estação da Rede 

Internacional de Comunicação Intelectual. 

 

Paul Otlet defendia a criação de um organismo internacionalmente 

representativo voltado ao tratamento documental, onde estariam centralizadas e 

dispostas organizadamente produções provenientes do conhecimento mundial, seria 
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o centro intelectual das nações. Nele seriam estimulados o trabalho colaborativo e a 

discussão em volta das necessidades comuns aos povos (MOURA, 2015). Otlet 

contribuiu de forma teórica e epistemológica quando em seu livro propôs a 

permanente discussão sobre o tratamento e compartilhamento da informação 

(SILVA; FREIRE, 2012). Para Otlet e La Fontaine (1990), o conhecimento humano 

tornou-se o grande motor impulsionador da evolução humana e seu uso coletivo 

beneficia os processos civilizatórios. É um elemento que tem condições de promover 

a unidade entre as comunidades universais. 

Os primeiros registros terminológicos ligados à Ciência da Informação foram 

escritos entre 1802 e 1891. Isto implica tratar-se de construção teórica recente, em 

que os conceitos publicados neste período foram bibliography, librarianship, library 

science, e information desk, ligados ao trabalho bibliotecário de gestão da 

informação (GI) em suportes físicos. Em 1958, Oxford English Dictionary registrou 

“information science”, anos antes Jason Farradane, em 1953, publicou o termo 

“information scientist”. Porém, é na década de 1960 que o termo “information 

science” ganha largo uso entre estudiosos da CI (ALVARES; ARAÚJO JÚNIOR, 

2010).  

Fernandes, Cendón e Araújo (2011), afirmam que a CI surgiu oficialmente 

como fruto das conferências do Georgia Institute of Technology, entre 1961 e 1962. 

Os estudos a apontaram como uma disciplina que investiga as propriedades e o 

comportamento da informação. Na interpretação de Alvares e Araújo Júnior (2010) 

foi Borko (1968) quem delimitou o horizonte dela. Segundo Borko (1968) a CI é um 

campo interdisciplinar, porém, tem objetivo próprio, o de “fornecer um conjunto de 

informações que levará melhorias às instituições e processos dedicados à 

acumulação e disseminação de conhecimento (BORKO, 1968, p. 4, tradução 

nossa5). Ao justificar a relevância da CI para a contemporaneidade, Borko diz que as 

técnicas de tratamento e transmissão da informação diminuem esforços duplicados 

e aceleram o progresso da ciência. À sua época, ele apontou como elementos 

favoráveis ao crescimento da CI (BORKO, 1968):  

 

                                                           
5
 Texto original: Information science as a discipline has its goal to provide a body of information that will lead to 

improvements in the various institutions and procedures dedicated to the accumulation and transmission of 
knowledge (BORKO, 1968, p. 4). 
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a) Explosão documental mediada pelo crescimento da ciência e da 

tecnologia, onde novos conhecimentos são disponibilizados com maior 

rapidez enquanto outros ficam obsoletos, num mesmo ritmo; 

b) Rápida obsolescência do conhecimento técnico, forçando pessoas 

maduras a atualizarem seus currículos; 

c) Grande número de revistas científicas e a necessidade de conectá-las aos 

cientistas; 

d) Crescente especialização do conhecimento; 

e) Necessidade imediata de informação para atender às pesquisas, devido 

ao curto espaço de tempo entre a investigação e a aplicação. 

 

O fenômeno da explosão informacional trouxe dificuldade quanto ao 

acompanhamento por parte dos cientistas às publicações de seus pares, resultando 

na necessidade de obter com rapidez e eficiência informações relevantes e 

resultados de pesquisa, isto na sua opinião foi o ponto de partida para a maturação 

da CI por áreas interdisciplinares (ARAÚJO, 2014). Essa perspectiva interdisciplinar, 

foi criticada por Brookes (1980). Ele argumentou que a Ciência da Informação 

deveria deter-se ao mundo do conhecimento objetivo, ilustrado por Karl Popper 

(1972) como “terceiro mundo”, nessa esfera ficariam dispostos toda produção da 

mente humana, sendo papel da CI organizar objetivamente e recuperar esses 

conteúdos. Para Brookes o envolvimento entre diferentes disciplinas afetaria o 

fortalecimento e avanço da CI: 

 

[...] a ciência da informação é uma disciplina que tem seu próprio território, 
seus próprios problemas e, sua própria visão de tarefas humanas que se 
desenvolvem agora com seus próprios princípios e técnicas. Não existe 
futuro para um incoerente mix de elementos de uma rede arbitrária de 
disciplinas disparatadas (BROOKES, 1980, p. 130). 

 

Porém, outros autores argumentam que articulações interdisciplinares 

contribuíram para o desenvolvimento da CI e seu posicionamento na nova ordem 

tecnocultural (PINHEIRO, 2005). Saracevic (1996), por exemplo, afirma que 

interdisciplinaridade é uma das três características fundamentais à CI, outras duas 

são a união com tecnologias da informação e sua função modeladora da sociedade 

da informação. Nesta mesma linha, Oliveira (2013, p. 65) se posiciona ao comentar 

que “o que torna a Ciência da Informação relevante na contemporaneidade é a 
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centralidade que a informação ocupa em todos os campos do conhecimento 

humano”, para ele a CI enxerga a “informação”, seu objeto de estudo, sob uma 

perspectiva multifacetada e poli epistemológica exigindo o contexto da 

inter/transdisciplinaridade.  

Essa área se dedicada aos problemas ligados à informação, por isso ela 

encontra espaço colaborativo entre outras áreas do conhecimento. A CI tem a 

perspeciva de “satisfazer áreas do conhecimento científico, profissionais das mais 

diversas áreas, indivíduos e instituições sociais, políticas, econômicas, culturais e 

educativas diversas” (SILVA; FREIRE, 2012, p. 3). Diante disto, percebe-se que a 

interdisciplinaridade consiste na abordagem ao objeto – informação, não implica em 

inconsistências teóricas ou metodológicas, pois seu objeto polissêmico (informação) 

está presente em todas as áreas do conhecimento sob divergentes perspectivas. 

Portanto, necessita manter relações colaborativas de diálogo com outras disciplinas, 

avaliando constantemente as formas de olhar seu próprio objeto (KOBASHI; 

TÁLAMO, 2003). 

Capurro (2003), afirma que a CI perpassa por três paradigmas. O primeiro 

chamado de físico, se refere à informação como elemento materializado, objetivo, 

tangível, quantificável e está mais voltado à precisão e consistência da informação. 

Em segundo lugar o cognitivo, relacionado à semântica, ao significado, essa 

corrente trata do potencial impacto que o processo informacional pode ou não 

proporcionar ao usuário “entendido em primeiro lugar como sujeito cognoscente, 

possuidor de modelos mentais do mundo exterior que são transformados durante o 

processo informacional” (CAPURRO, 2003, online). Por fim está o paradigma social, 

relativo às comunidades e agrupamentos sociais, entende que a relação entre 

usuário e informação é influenciada por condicionamentos sociais e materiais, e que 

informação alimenta o motor dos processos sociais e por isso é necessário refletir 

sobre sistemas de recuperação da informação.  

 

A denominação de paradigma apresentada por Capurro (2003) está 
associada a uma categorização das teorias e reflexões já desenvolvidas por 
outros estudiosos. Dessa forma, os paradigmas físico, cognitivo e social não 
apresentam uma ideia de ruptura teórico-epistemológica, mas sim uma 
relação de complemento (BRASILEIRO, 2013, p. 55). 

 

Seguindo o paradigma social, alguns autores percebem o elemento “acesso à 

informação” como promotor de mudanças sociais, Lima, Santos e Llarena (2014, p. 
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15), por exemplo, dizem que “[...] em Ciência da Informação, é vital ponderar sobre a 

informação como força constitutiva da sociedade [...]”. A informação é força 

produtiva da sociedade e exerce papel de formadora, modeladora, aquela com 

potencial de formar algo. Conforme Marteleto, Nóbrega e Morado (2013, p. 97) as 

práticas informacionais formam sujeitos conscientes e críticos “é nesse sentido que 

há um movimento constante de construção [...] pois os sujeitos [...] constroem-se 

verdadeiramente em relação com o outro”. Para Schneider (2013, p. 62), o processo 

informacional promove efeitos sociais e envolve desafios de ordem cognitiva e 

epistemológica: 

 

cognitiva, relacionadas ao domínio das estruturas e repertórios sígnicos por 
parte de produtores, gestores e usuários; epistemológica, referentes ao 
valor verdade da informação; econômica ou logística, referentes à 
materialidade da informação, às suas objetivações (dados), fluxos etc. 

 

“Paradigma” é um modelo a ser seguido, com regras estabelecidas e 

soluções previsíveis. Ele é composto por teoria, métodos e padrões, tal qual um 

mapa conduz a pesquisa científica, porém, o paradigma não é totalmente 

esclarecedor, não consegue oferecer respostas a todo o problema. Um paradigma 

estabelecido não esgota a pesquisa de determinado problema, ao contrário, o 

estudo dos fatos que dão sustentação ao paradigma se fortalece e possíveis 

atualizações aparecem (KUHN, 1998, p. 44).  

Engerer (2016), também fala sobre três paradigmas, mas diverge com 

Capurro (2003) quando anuncia seu terceiro paradigma. Conforme argumenta, o 

paradigma físico considera a recuperação da informação um processo objetivo, 

neutro, focado no que se pode medir, quantificar, embasado em correntes 

positivistas, empiristas.  

O paradigma cognitivo, traz à mesa um modelo individualista, subjetivo, no 

qual a informação é o objeto que potencialmente pode suprir a lacuna de 

conhecimento do usuário/indivíduo. “Transição do paradigma físico para o cognitivo 

representa [...] uma tentativa de resolver o problema do significado da informação, 

tanto metodologicamente quanto teoricamente” (ENGERER, 2016, p. 675, tradução 

nossa6). Para Engerer (2016), o terceiro paradigma é o computacional, proveniente 

                                                           
6
 Texto original: The transition from the physical paradigm to the cognitive represents […] a significant attempt 

to tackle the problem of meaning in information both methodologically and theoretically (ENGERER, 2016, p. 
675). 
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da vulgarização, barateamento e consequente consumo em larga escala do personal 

computer (PC) a partir da década de 1980. O próprio Capurro (2007, p. 149) disse, 

ao escrever sobre o conceito de informação, que “o que torna a informação 

especialmente significativa na atualidade é sua natureza digital”. Por conseguinte, o 

sinal da relevância do paradigma computacional, de acordo com Engerer (2016) é a 

presença de sistemas de recuperação da informação em software, base de dados, 

websites e aplicações web, predominantemente em rede e dependente de 

tecnologias computacionais, está inevitavelmente direcionada à classificação digital, 

localizadores únicos (URL, DOI, por exemplo), web semântica, processamento de 

dados, indexação digital e metadados. 

Numa era de computação ubíqua, na qual a informática é linguagem 

universal, a informação se tornou a principal força de produção, moeda de troca. Já 

não se limita a ser apenas representante da expressão humana, ela tem 

intencionalidade e será produzida objetivando o progresso político, econômico e 

social (LYOTARD 2009). Para Lyotard (2009, p. 6), “a sociedade não existe e não 

progride a não ser que as mensagens que nela circulam sejam ricas em informação 

e fáceis de decodificar.” Ao problematizar dado, metadado, informação e 

conhecimento, tem-se por base o paradigma computacional, pois é sob tais 

perspectivas que se desenvolve esta pesquisa. 

Na CI não existe consenso quanto a definição de “informação”, contudo os 

teóricos costumam a diferenciar de dado, metadados e conhecimento. “Defino dado 

como uma sequência de símbolos quantificados ou quantificáveis. Quantificável 

significa que algo pode ser quantificado e depois reproduzido” (SETZER, 2015, 

online). Textos, fotos, figuras e elementos audiovisuais, por exemplo, são dados. 

Dados, na perspectiva computacional, são estruturas matemáticas potencialmente 

aptas ao processamento por microcomputadores. “um dado é puramente objetivo – 

não depende de seu usuário” (SETZER, 2015, online).  

O Open Archival Information System (OAIS), é um dos modelos mais 

utilizados para sistemas de arquivamento e preservação de dados, o qual deu 

origem a norma ISO 14721:20037 (SOUZA; et al., 2012; BORGMAN, 2015). OAIS 

conceitua dados como “uma representação reinterpretável de informação de forma 

formalizada, adequada para a comunicação, interpretação ou processamento, 

                                                           
7
 Endereço web: https://www.iso.org/standard/24683.html 
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exemplos de dados incluem uma sequência de bits, uma tabela de números [...]” 

(OAIS, 2012, online, tradução nossa8). Duas definições semelhantes na medida em 

que percebem “dados” como representações simbólicas e não portadores de 

significados, porque a significação dependerá de algum indivíduo. Porém o conceito 

OAIS deixa vago se há ou não potencialidade computacional para interpretação e 

comunicação efetiva, Setzer afirma que um computador não consegue interpretar e 

comunicar, apenas processar. Dado seria uma espécie de matéria-prima, despida de 

interpretações, sem significação, “o fluxo de bits enviados à terra por um Mars 

Rover, por exemplo, é de dados. O sinal transportado por frequências de rádio entre 

o telefone e a torre, é de dados” (POMERANTZ, 2015, p. 10, tradução nossa9).  

O acesso à dados digitais necessita de intermediários, hardware e software, 

estes são atualizados constantemente e suas várias versões podem comprometer a 

leitura de dados antigos, gerando incompatibilidade de extensão, por exemplo. 

Porém, conforme Borgman (2015) argumenta, as tecnologias da informação e 

comunicação permitem a ampla produção, acesso e distribuição de dados digitais. 

Ao utilizar o aparelho smartphone, por exemplo, o indivíduo cria e compartilha 

textos, áudios, vídeos e imagens, emite dados de seu posicionamento ao 

identificador de geolocalização, além de registrar o horário em que cada atividade foi 

executada. 

Enquanto dados são informações potenciais, metadados são descritores. 

Antes de efetuar a leitura de algo você primeiro tem contato com suas descrições, 

elas formam “uma declaração sobre um objeto potencialmente informativo” 

(POMERANTZ, 2015, p. 13, tradução nossa10). No mundo web, metadados são 

coletados assim que o usuário loga no sistema, por exemplo, plataformas de ensino 

à distância coletam essas informações iniciais, para verificar se o usuário tem 

acessado, assistido às aulas e quanto tempo tem gastado no ambiente. Para um 

banco de dados “quaisquer e todos os dados podem ser representados de uma 

forma estrutural, isto permite a sobrevivência dos bancos de dados” (POMERANTZ, 

2015, p. 53, tradução nossa11). Na web semântica, os metadados estruturados 

                                                           
8
 Texto original: A reinterpretable representation of information in a formalized manner suitable for 

communication, interpretation, or processing. Examples of data include a sequence of bits, a table of numbers 
[…] (OAIS, 2012, online) 
9
  Texto original: The stream of bits sent to Earth by a Mars Rover, for example, is data. The signal carried by 

radio frequencies between your phone and the local cell tower is data (POMERANTZ, 2015, p. 10). 
10

 Texto original: Metadata is a statement about a potentially informative object (POMERANTZ, 2015, p. 13). 
11

 Texto original: Any and all data may be represented in a structured fashion. This is what enables databases to 
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receberão ligações entre si para que consigam oferecer maior sentido e 

personalização à navegação dos usuários, contextualizando suas experiências. “A 

visão da web semântica é de uma rede de dados que pode ser utilizada pelos 

algoritmos e outras formas de agentes de software para executar tarefas 

automaticamente, em nome dos usuários” (POMERANTZ, 2015, p. 71, tradução 

nossa12). 

As turbulências teóricas ao redor do termo “informação”, baseiam-se em seus 

aspectos tangíveis e intangíveis. Ela tanto pode apresentar-se de forma mensurável, 

tratável e controlável quanto pode apresentar-se de forma subjetiva. O livro físico, 

por exemplo, representa a esfera tangível, porém, a consequência de tornar-se 

informado através da leitura do livro, ilustra o caráter intangível (BUCKLAND, 1991). 

Todavia, essa tensão não compromete a cientificidade da CI, pois, definições não 

precedem a ciência, elas são resultadas da clarificação teórica.  

 

Na ciência não se parte de definições. Para definir, utilizamos sempre um 
esquema teórico admitido. Uma definição, em geral, é a releitura de um 
certo número de elementos do mundo por meio de uma teoria; é, portanto, 
uma interpretação. Assim a definição de uma célula em biologia não é um 
ponto de partida, mas resultado de um processo interpretativo teórico 
(FOUREZ, 1995, p. 46). 

 

Segundo Lima, Santos e Llarena (2014, p. 18), nas ciências naturais a 

informação “é assumida como elemento potencial e relevante, relacionada à 

temporalidade, ao tempo global”, as ciências humanas e sociais vincula informação 

aos estímulos sensoriais e aos fatores culturais, “de acordo com o processamento 

do cérebro”. Na CI a informação é “o que de fato, reduz incertezas ou que conduz à 

compreensão, até porque inexiste uniformidade entre os indivíduos, o que é 

informação para alguém, pode ser mero dado para outrem” (LIMA; SANTOS; 

LLARENA, 2014, p. 20). Para o Setzer (2015, online), a informação se difere porque 

é uma “abstração informal que está na mente de alguém”. O indivíduo pode conter 

informação, é o que ele chama de “esfera mental”, também pode receber e 

disseminar, originando uma “percepção interior”. Setzer (2015) não sentencia uma 

definição de informação, ele entra no campo característico, conforme sua 

perspectiva, algo atinge o “grau” de informação dependendo da significação 

                                                                                                                                                                                     
Exist (POMERANTZ, 2015, p. 53). 
12

 Texto original: The vision of the semantic web is of a “web of data” that can be used by algorithms and other 
forms of software agents to perform tasks automatically, on behalf of human users (POMERANTZ, 2015, p. 71) 
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atribuída por um indivíduo. E assim ele difere dado de informação, dado é a 

representação da informação, “depende de uma pessoa que possui a informação [...] 

por outro lado, dados, desde que inteligíveis, são sempre incorporados por alguém 

como informação” (SETZER, 2015, online). Informação é fenômeno complexo 

porque se lançado à apreciação de diferentes pessoas os resultados interpretativos 

também serão diversos, porém ele é inerente aos relacionamentos e processos 

humanos, nas organizacionais quanto maior for a capacidade de comunicação 

informacional melhor será o desempenho organizacional, além disto, ela ganha 

crescente relevância social à medida em que as tecnologias da informação e 

comunicação invadem as atividades humanas (ILHARCO, 2003). Aliás, a informação 

é elemento presente e necessário à todas as atividades humanas, subsidiadas ou 

não pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) porque é produzido por 

intermédio da própria sociedade e ao mesmo tempo é agente influenciador e 

construtor social. 

Valdemar Setzer evita definir “conhecimento”, ele apenas caracteriza como 

sendo “uma abstração interior, pessoal, de algo que foi experimentado, vivenciado, 

por alguém” (SETZER, 2015, online). Por isso, nesta linha de raciocínio, o 

conhecimento não pode ser representado, consequentemente não pode ser inserido 

em computador. “Conhecimento é puramente subjetivo – cada um tem a vivência de 

algo de uma forma diferente” (SETZER, 2015, online). Há aqui divergência entre o 

que este autor defende e a definição do padrão OAIS, onde informação é 

conhecimento compartilhável e representado por dados:  

 

qualquer tipo de conhecimento que possa ser trocado. Em uma troca é 
representado por dados. Um exemplo é a sequência de bits (dados) 
acompanhada por uma descrição de como interpretar a sequência de bits, 
como números que representam as observações de temperatura medidas 
em graus Celsius (OAIS, 2012, online, tradução nossa

13
). 

 

Para Setzer (2015), o conhecimento é prático e a informação pode ser tanto 

prática como teórica e nem sempre possuir conhecimento implica em articulação de 

informações. “a informação foi associada à semântica. Conhecimento está 

associado com pragmática” (SETZER, 2015, online). “Conhecimento é processo, 

                                                           
13

 Texto original: Any type of knowledge that can be exchanged. In an exchange, it is represented by data. An 
example is a string of bits (the data) accompanied by a description of how to interpret the string of bits as 
numbers representing temperature observations measured in degrees Celsius (OAIS, 2012, online) 
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dinâmico, acumulativo e requer que informações e experiências sejam absorvidas e 

internalizadas” (BETTENCOURT; CIANCONI, 2012, p. 7). A aquisição de 

experiência pessoal que gera conhecimento, não está limitada à processos físicos, 

mas também se adquire através do campo das ideias, como é o caso dos 

historiadores, que não vivenciaram fisicamente os períodos estudados, porém detém 

conhecimento sobre os mesmos (SETZER, 2015). 

Após fundamentar-se nos pressupostos da CI, esta pesquisa adentra na 

problemática conceitual posta por dois tipos de unidades informacionais: bibliotecas 

digitais e virtuais. Formatos sustentados pelo paradigma computacional. 

 

2.1 BIBLIOTECA DIGITAL E VIRTUAL: CONCEITOS 

 

Vannevar Bush, cientista norte-americano, também considerado pioneiro da 

CI, exerceu papéis fundamentais durante a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), 

ocupou a presidência do Carnegie Institution for Science em 1939, no mesmo ano 

assumiu simultaneamente a presidência do National Advisory Committee for 

Aeronautics, organismo antecessor da NASA, fundou e presidiu o National Defense 

Research Committee em 1940 e no ano seguinte, 1941, dirigiu o Office of Scientific 

Research and Development. Tais atribuições gerenciais, o levou a coordenar 

cientistas e recursos em função dos objetivos de guerra. Dentre as mais diversas 

discussões, pois ele participou ativamente do projeto “bomba atômica”, estava a 

preocupação em otimizar o tempo dos cientistas quando estes se deparavam com a 

explosão da produção de informação (BUSH, 1945).  

Em 1945, publicou o artigo as we may think, no qual apresentou bases 

teóricas que, na sua concepção, serviriam para criar um dispositivo capaz de 

armazenar livros e informações em massa, sendo veloz ao expor resultados de 

buscas e suficientemente flexível ao interpretar problemas contidos nos termos 

pesquisados. Tão avançado ao ponto de pesquisar simultaneamente, entre centenas 

de textos, as palavras solicitadas e recuperar em milésimos de segundos, com 

precisão, além de conseguir promover associações contextuais. Bush imaginava que 

quando houvesse essa ferramenta, profissionais de diversas áreas montariam suas 

bibliotecas particulares e à beira de qualquer indagação recorreriam ao Memex, nele 

encontrariam respostas concernentes às necessidades.  
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Para Bush as especializações do conhecimento eram essenciais ao 

progresso científico, porém tornaram complexo o processo de recuperação da 

informação. A solução proposta seria o Memex, através dele vislumbrou o advogado 

pesquisando pontos específicos em volumosos códigos penais, o especialista em 

patentes tendo ao seu dispor milhares de patentes associadas aos interesses de 

seus clientes, o médico recorrendo ao aparelho para estudar reações do seu 

paciente e lhe conferir um diagnóstico baseado no histórico clínico de seus 

pacientes, o químico possuindo toda a literatura química em seu laboratório, 

visualizando o agrupamento de analogias entre compostos e seus comportamentos 

químicos e físicos (BUSH, 1945).  

 

Presumivelmente, o espírito do homem poderia ser elevado se ele fosse 
capaz de avaliar seu sombrio passado e analisar de forma ampla e objetiva 
os problemas atuais. Ele construiu uma civilização tão complexa, que 
precisa mecanizar plenamente seus registros caso almeje tirar conclusões 
lógicas de suas experiências, e não apenas sobrecarregando sua limitada 
memória. Sua atividade diária poderia ser mais agradável se ele pudesse 
ter o privilégio de esquecer as diversas coisas das quais necessita 
imediatamente, com a certeza de poder encontrá-las quando forem 
necessárias (BUSH, 1945, online, tradução nossa

14
). 

 

Percebendo a comodidade e rapidez com que os documentos podem ser 

visualizados, bibliotecas brasileiras começaram a introduzir monografias, teses, 

dissertações, periódicos científicos gratuitos, obras comuns autorizadas, 

documentos de domínio público e produções próprias ao seu acervo digital, a partir 

de 1995 através do Programa de Informação e Comunicação para a Pesquisa 

(ANDRADE, 2014). Neste contexto nascia a Biblioteca Digital, definida por Alencar 

como: 

 

ambiente digital presente na web ou em redes locais suportada por 
profissionais que realizam a busca, recuperação, tratamento, indexação e 
digitalização de acervos em diversos formatos (vídeo, áudio, imagem e 
texto), combinando serviços da biblioteca tradicional tais como indexação e 
organização da informação, associando esses serviços aos recursos e 
serviços digitais, servindo a uma comunidade, seja ela mundial ou 
específica, e possibilitando interações entre os seus usuários (ALENCAR, 
2004, p. 208). 

                                                           
14

 Texto original: Presumably man's spirit should be elevated if he can better review his shady past and analyze 
more completely and objectively his present problems. He has built a civilization so complex that he needs to 
mechanize his records more fully if he is to push his experiment to its logical conclusion and not merely 
become bogged down part way there by overtaxing his limited memory. His excursions may be more enjoyable 
if he can reacquire the privilege of forgetting the manifold things he does not need to have immediately at 
hand, with some assurance that he can find them again if they prove important. 
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As bibliotecas totalmente digitais surgiram, inserindo outras formas da 

recuperação da informação, com acervo constituído por livros digitais (ebooks), 

permitindo um novo conceito de busca e recuperação da informação. Se, no modelo 

tradicional, ao procurar um vocábulo no livro impresso o usuário precisava dedicar 

horas folheando atentamente, praticando leitura técnica, no e-book a pesquisa é 

feita automaticamente através do software que executa o arquivo, em milésimos de 

segundos, possibilitando ao usuário saber se nele contém a palavra procurada e 

quantas incidências aparecem. O serviço informacional também passa a ser 

aprimorado:  

 

Serviço de referência iniciado eletronicamente, muitas vezes em tempo real, 
onde os usuários utilizam computadores ou outras tecnologias de Internet 
para se comunicar com os bibliotecários, sem estar fisicamente presente. 
Os canais de comunicação utilizados com frequência em referência virtual 
incluem videoconferência, serviços de voz em internet, e-mail e mensagens 
instantâneas (GARCÍA; ROBLEDO, 2008, p. 3). 

 

A biblioteca virtual (BV), apesar de contar com computadores, processos de 

automação e documentos digitais, não é atribuída apenas pelos equipamentos 

empregados, nem pelas características dos dados, mas principalmente por existir 

numa realidade paralela (MARCHIORI, 1997). Semelhante aos ambientes 

desenvolvidos em realidade virtual, apresenta uma interface tridimensional, dispondo 

de arquitetura, layout e mobília habituais dos ambientes físicos, facilitando o 

reconhecimento e interação (KIRNER; KIRNER, 2011).  

Para Machado, Novaes e Santos (1999, p. 218) BV é “aquela que se utiliza de 

realidade virtual propiciando ao usuário estar caminhando pelos corredores, olhando 

as prateleiras e escolhendo os itens que deseja utilizar”. Esta biblioteca, para 

Zafalon, também é descrita como:  

 
[...] coleção de informações ou de unidades documentárias de qualquer 
natureza (texto completo, imagem fixa ou em movimento, som, em suas 
variadas combinações, e assim por diante), organizadas no espaço virtual, 
com base em objetivos em prol de usuários com necessidades específicas, 
inseridos ou não em um contexto organizacional, que não têm como 
frequentar, presencialmente, o ambiente, por estar alhures (ZAFALON, 
2008, p. 73). 

 

Segundo Macedo e Modesto (1999, p. 64) “[...] a BV, sendo na verdade, mais 

uma ambiência de realidade não presencial, depende de recursos mais complexos, 
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próprios da tecnologia de realidade virtual”. Seu acervo, conforme Lacruz (1998, p. 

54, tradução nossa15) é constituído por uma “coleção de documentos eletrônicos 

organizados online e disponibilizados para usuários [...] através do ciberespaço”. 

Uma das características da BV é reunir indivíduos de diversos locais do mundo. 

Cinco pessoas, localizadas fisicamente em pontos diferentes globo, na BV 

caminham, pesquisam, conversam, sentam, leem, tiram dúvidas com o bibliotecário, 

entram, saem, aprendem, ensinam, estudam, marcam encontros e trocam 

documentos. A diferença deste ambiente para o tradicional, é que o bibliotecário 

está no Brasil, e os cinco usuários estão, cada um, em países diferentes, mas 

mesmo assim todos se relacionam num mesmo ambiente. Para Cardoso, et al. 

(2014), um dos atributos da realidade virtual é a sensação de presença, ou seja, de 

estar ou pertencer ao ambiente, e poder transformar intenções em ações. 

Porém, outros conceitos são aplicados às bibliotecas virtuais. Por isso, não há 

consenso conceitual na área da Ciência da Informação brasileira para definí-las. 

Ohira e Prado (2002), fez um estudo sobre os conceitos de BV e BD presentes nos 

artigos de periódicos brasileiros, entre 1995 e 2000. Naquela época, as autoras 

identificaram que a maioria das bibliotecas virtuais oferecidas aos usuários se 

tratavam de bibliotecas digitais. Ao fazer uma pesquisa no portal de buscas 

Google.com, sobre “biblioteca virtual”, é possível identificar diversas bibliotecas, 

intituladas “virtuais”, que funcionam em repositórios digitais, mecanismo comum às 

“bibliotecas digitais”. 

Contudo, mesmo enfrentando problemas conceituais, esses formatos de 

biblioteca participam do contexto da excessiva exposição à informação, por meio 

das TICs. Para Anderson (2006), uma parcela das pessoas deste século já nasceu 

perante tal conjuntura, e elas crescem com a expectativa de acessar isso a qualquer 

momento. O ato de acessar demanda um tipo de interação, que dependerá do 

formato de ambiente: website, aplicativo, repositório digital, ambiente virtual. E uma 

disciplina dedicada a analisar essa interação é a Arquitetura da Informação (AI). Ela 

aborda dois conceitos voltados aos ambientes conectados em rede: ubiquidade e 

pervasividade. Os quais serão tratados no próximo capítulo, com intuito de refletir 

sobre as bases teóricas que estão por trás da Human-computer interaction (HCI). 

 

                                                           
15

 Texto original: […] una colección de documentos electrónicos organizados en línea y puestos a disposición de 
unos usuários [...] a través del ciberespaço (LACRUZ, 1998, p. 54) 
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3 UBIQUIDADE E PERVASIVIDADE 

 

A Arquitetura da Informação tem se preocupado com a organização de 

conteúdos audiovisuais explícitos (interface) e conteúdos informacionais implícitos 

(estruturais), tendo por parâmetro a encontrabilidade e usabilidade na HCI. 

Rosenfeld, Morville e Arango (2015, p. 24, tradução nossa16) afirmam que AI “é a 

arte e a ciência de estruturar produtos de informação e experiências para apoiar 

usabilidade, encontrabilidade e compreensão”. Nesta mesma linha de pensamento, 

Camargo (2010, p. 48) diz que AI “oferece uma base teórica para tratar aspectos 

informacionais, estruturais, navegacionais, funcionais e visuais de ambientes 

informacionais digitais.” Portanto, se caracteriza por ser uma disciplina focada nos 

problemas oriundos do acesso e uso da informação em ambientes web (RESMINI; 

ROSATI, 2011).  

Ao discutir sobre a interação desenvolvida entre o indivíduo e a máquina, 

durante a utilização dos recursos computacionais, AI se remete aos termos 

ubiquidade e pervasividade. Entre os teóricos, há divergências quando dimensionam 

estes dois conceitos. Oliveira (2013) defende que “ideia de pervasivo engloba a ideia 

de ubíquo”, ele entende pervasividade tal qual uma invasão da informação em 

espaços sociais analógicos e digitais e ubiquidade é a incorporação dessa 

informação pelos espaços, num efeito simbiose. Para Lima (2013, p. 35) a condição 

ubíqua engloba a pervasiva:  

 

Computação Ubíqua tem como objetivo tornar a integração homem-
máquina transparente, ou seja, integrar a computação com as ações e os 
comportamentos naturais das pessoas. Se possível, de forma transparente 
e com a integração de diversos dispositivos computacionais 
interconectados, atuando de forma onipresente.  

 

Baseado nas argumentações de Weiser (1991), Lima (2013, p. 37) diz que a 

computação ubíqua é imperceptível ao usuário, ou seja, transparente, porém capaz 

de perceber a presença do mesmo, lhe oferecendo serviços intuitivos e 

personalizados, para este autor a computação pervasiva precisa de acionamentos e 

autenticação advindas do usuário, ela é sensível à um contexto desde que acionada 

e depende de três serviços básicos: 

                                                           
16

 Texto original: the art and science of shaping information products and experiences to support usability, 
findability, and understanding (ROSENFELD; MORVILLE; ARANGO, 2015, p. 24) 
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a) A identificação automática por meio de tags RFID (Radio-Frequency 

IDentification) que podem ser incorporados nos objetos ou pessoas; 

b) As redes de sensores que coletam informações do contexto via estímulos 

biológicos, químicos e mecânicos, e ainda; 

c) O sensoriamento de localização por meio de GPS (Global Positioning 

System). 

 

Resmini e Rosati (2011), em seu “manifesto pela arquitetura da informação 

ubíqua”, tratam ubiquidade e pervasividade como sinônimos, as sete sentenças 

apontam para quebra do paradigma produto em detrimento do crescente apelo à 

experiência. Arquitetura da informação se converte em ecossistema, pois nenhum 

artefato se apresenta como entidade única estando entrelaçado à meios e contextos 

diferentes. Usuário se torna mediador, porque no ecossistema um único indivíduo 

pode criar novos conteúdos e editar os que já existem, manipulando diretamente ou 

indiretamente através de comentários e críticas influenciarão possíveis mudanças.  

O aspecto estático se converte em dinâmico, não há conteúdo finalizado 

dentro dos ecossistemas, os conteúdos estão sempre inacabados abertos ao 

aperfeiçoamento e manipulação. Dinâmico se converte em híbrido, na medida em 

que o ecossistema envolve diferentes esferas, entidades e meios de comunicação, a 

experiência perpassa tanto a esfera física quanto a digital, recebe e emite 

informações de dados, objetos físicos e pessoas, sem diferenças entre meio e 

agente. O horizontal prevalece sobre o vertical, no ecossistema os elementos 

nutrem correlacionamentos sem necessariamente seguir o hierarquizado ângulo 

“cima-baixo”, interações horizontais cercam o indivíduo em 360 graus. Design do 

produto se converte em design da experiência, o objetivo final não é apresentar algo, 

mas sim uma experiência vivenciada durante o tempo em que o usuário estiver 

relacionado ao ecossistema. A experiência se converte em experiência entre canais, 

há multiplicidade e horizontalidade, meios distintos se unem e promovem indivisível 

experiência ao usuário, sem lacunas. 

Ismail, Al Hajjar e Ismail (2011), falam que o conceito de computação ubíqua 

não começou analisando o comportamento dos usuários mediante a internet, mas 

de qual modo eles trabalham e quais ferramentas lhes são essenciais. Por isso, é 

objetivo da computação ubíqua tornar comum o relacionamento diário entre usuário 
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e máquina, promovendo a invisibilidade das ferramentas e aplicações que cercam as 

pessoas. A computação “onipresente” servirá de ferramenta e se apresentará 

perceptível no cotidiano das pessoas. Para estes autores, um exemplo de tecnologia 

ubíqua é a alfabetização. As letras estão presentes por toda parte e não 

sobrecarregam a rotina do indivíduo, a leitura efetuada por ele é um estímulo 

automático, com pouco esforço, ao primeiro contato visual ou palpável (ISMAIL; AL 

HAJJAR; ISMAIL, 2011). 

No mundo ubíquo do futuro próximo, o usuário não precisa efetuar login, nem 

ativar sua localização, ele é percebido pela computação transparente, não há 

necessidade de ligar ou abrir a tela, ele não vai de encontro à máquina pois os 

microcomputadores já estão ao seu dispor. Por isso, esta pesquisa acolheu o 

dimensionamento no qual a pervasividade está contida na ubiquidade.  

A fundamentação pervasiva consiste em transversalidade ou cruzamento de 

ambientes físicos e digitais, experiência chamada de cross channel ou canais 

cruzados ou entre canais. Invasiva, mediante tecnologia pervasiva, a informação nos 

acompanha em tempo real, modificando o tempo todo a nossa forma de percepção, 

permissão e interação (RESMINI; ROSATI, 2011). O movimento acionado, durante 

perspectiva física, emite informações capazes de criar, modificar ou influenciar 

informações suportadas/lidas pelo ambiente digital, as quais são devolvidas ao 

primeiro ambiente em formato de resposta/reflexo, através de estruturas 

computacionais, como por exemplo: “[...] telefones e notebooks com acesso à 

Internet, bem como redes sem fio, possibilitando acesso a dados e informações em 

qualquer lugar, em qualquer hora, com qualquer dispositivo” (LIMA, 2013, p. 26). Ou 

seja, é capaz de penetrar em ambientes distintos, físico e digital/virtual, e realizar 

alterações sob comandos de um mediador. 

Pervasividade vem do do latim pervasus que significa penetrar. O foco deixa 

de ser a construção de um produto em si, utilizável e acessível, mas valorização da 

experiência de acesso à canais cruzados. De acordo com Resmini e Rosati (2011) a 

Arquitetura da Informação Pervasiva progride através da tensão entre o que 

acontece num canal e seu efeito transversal mediante o cruzamento de canais. Para 

Oliveira (2013, p. 134) Arquitetura da Informação Pervasiva (AIP) se diferencia de 

outras abordagens porque possui tais características: 
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[...] estrutura informacional ecológica e estrutura sistêmica complexa. A 
estrutura informacional ecológica diz respeito ao conjunto de espaços, 
ambientes, canais, mídias, tecnologias e sujeitos com seus 
comportamentos, todos interligados e conectados de maneira holística pela 
informação [...] é organizada de forma sistêmica, pois o que chamamos de 
ecologia é um todo articulado pelo conglomerado de partes.  

 

Resmini e Rosati (2012) ilustram caráter pervasivo com exemplos de pré-

venda / compra / pós-venda, sendo o canal digital o primeiro contato do usuário com 

a loja física, adiantando sua navegação e busca por produtos, fazendo possível 

reserva, conversando com atendente e, finalmente, se dirigindo até a loja física para 

consolidar a compra. Já Oliveira (2013) exemplifica essa funcionalidade com outras 

situações, também corriqueiras, tais como o empréstimo de um livro na biblioteca, a 

busca por informação em dispositivos digitais e físicos, ao mesmo tempo, o acesso 

aos serviços de saúde, quando o paciente passa pelo processo, descrito por ele, 

digital-físico-digital. “[...] o agendamento de um exame no site do laboratório [...] 

posteriormente se dirige ao laboratório na hora marcada [...] recebe no comprovante 

[...] login e uma senha para ter acesso aos resultados no seu computador” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 110). Conforme vimos, a experiência pervasiva, entre canais, 

requer indissociabilidade, hibridização interacional que converge para aspecto “uno”, 

não são duas experiências, porém uma. Pádua (2014, p. 39) ressalta:  

 

“[...] importante apontar que o propósito no desenvolvimento do design de 
experiências “entre” canais é garantir que exista a interoperabilidade das 
informações, os sistemas devem conversar e possuir interface em comum, 
onde o usuário possa perceber uma única identidade do produto ou serviço 
que está sendo exposto em dado ambiente informacional e que a narrativa 
seja contínua entre estes canais informacionais”.  

 

A discussão destas terminologias está, de certa forma, necessariamente 

ligada aos conceitos de realidade virtual e a realidade aumentada. Conceitos que 

também discutem formas de interface homem-tecnologia. Utiliza-se deliberadamente 

o termo “homem-tecnologia” por entender que estes conceitos vão além dos tratados 

nas discussões de interface homem-máquina, pois abrangem questões 

comportamentais, sociais e econômicas. O próximo tópico apresentará conceitos da 

Realidade Virtual e sua discutirá sua aplicabilidade prática. 
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3.1 REALIDADE VIRTUAL 

 

O termo Realidade Virtual (RV) nasceu na década de 1980, seu pai é Jaron 

Lanier, músico, desenhista, escritor e cientista da computação (KRUEGER, 1991). 

Lanier, eleito pela revista Times em 2010, uma das cem pessoas mais influentes do 

mundo, nomeou a tecnologia de computador que usa representações 

tridimensionais de terrenos, pessoas, texturas, características climáticas, móveis, 

veículos, roupas, acessórios pessoais dentre outros objetos, simulando ambientes 

reais a fim de favorecer a interatividade humano-computador através de atividades 

intuitivas.  

Apesar de Jaron Lanier ter conceituado, Ivan Sutherland foi precursor da ideia 

de virtualização do real. Ele, juntamente com Bob Sproull, seu colega de Harvard, 

criou em 1968 o que é considerado primeiro Head Mounted Display (HMD), batizado 

por eles, na ocasião, de the sword of Damocles (MONTEIRO, 2016). 

 

Realidade Virtual é uma interface avançada do usuário para acessar 
aplicações executadas no computador, propiciando a visualização, 
movimentação e interação do usuário, em tempo real, em ambientes 
tridimensionais gerados por computador (KIRNER; SISCOUTTO, p. 7, 
2007). 

 

Segundo Lanier (1989, p. 110, tradução nossa17) “Virtual significa algo que 

existe apenas como uma representação eletrônica, não tem outra existência 

concreta”. O fato de imitar situações corriqueiras, comuns a todos, faz com que a RV 

seja útil em diversos âmbitos sociais, tal particularidade é salientada por Lanier 

(1989, p. 112, tradução nossa18): “Realidade Virtual é concebida como uma 

expansão da realidade, a provisão de realidades alternativas para as pessoas em 

massa compartilharem experiências”.  

Há diversas atuações da RV, exemplos podem ser citados: modalidades de 

ensino à distância; simuladores de voo dos cursos preparatórios; simuladores de 

carros das autoescolas; indústria do entretenimento com seus filmes e jogos 

construídos com modelagem 3D (tridimensional). O Quadro 1 é produto de pesquisa 

                                                           
17

 Texto original: “Virtual” means something that exists only as an electronic representation, which has no 
other concrete existence (LANIER, 1989, p. 110). 
18

 Texto original: Virtual reality is conceived of as an expansion of reality, the provision of alternate realities for 
people en masse in which to share experiences (LANIER, 1989, p. 112). 
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feita na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações19 (BDTD), mantida pelo Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), que objetivou verificar 

teses e dissertações entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016 que estudaram a 

aplicabilidade da RV em diferentes áreas de atuações: 

 

Quadro 1 – Estudos sobre aplicabilidade da realidade virtual, entre 2015 e 2016 

Temas abordados 2016 2015 

Ambientes de aprendizagem:  

Física / Ergonomia automotiva 

 2 

Cinematografia 1  

Intervenção cirúrgica: Odontologia / Urologia 1 1 

Modelagem 3D 1  

Neuropsicologia  1 

Reabilitação motora:  

acidente vascular cerebral / paralisia cerebral 

1 4 

TOTAL 12 

Fonte: elaborado com base nos dados coletados na BDTD, 2016 

 

Foram 12 trabalhos coletados, utilizando por primeiro filtro a pesquisa do 

termo “realidade virtual” nos títulos dos trabalhos e por segundo filtro a leitura do 

resumo. Há grande variedade, desde ambientes preparados para potencializar o 

aprendizado de física à simuladores pré intervenção cirúrgica que servem para 

“aquecer” o médico e sua equipe, numa espécie de treinamento. Porém, todos os 

temas abordados, essencialmente, lidam com “aprendizagem”, de forma direta ou 

indireta. O que coaduna com a afirmativa de Sherman e Craig: 

 

Realidade virtual, um meio composto por simulações interativas de 
computador que detectam a posição e as ações do participante e 
substituem ou aumentam as respostas para um ou mais sentidos, dando a 
sensação de estar imerso ou mentalmente presente na simulação 
(SHERMAN; CRAIG, 2003, p. 13, tradução nossa

20
). 

 

O fato de submeter seus participantes à ambientes ou objetos produzidos por 

computador, que se assemelham aos físicos, tradicionais, tanto em aparência 

                                                           
19

 Site: http://bdtd.ibict.br/ 
20

 Texto original: virtual reality a medium composed of interactive computer simulations that sense the 
participant’s position and actions and replace or augment the feedback to one or more senses, giving the 
feeling of being mentally immersed or present in the simulation (SHERMAN; CRAIG, 2003, p. 13). 
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quanto comportamento, faz da RV uma tecnologia promotora de experiências 

pervasivas, considerando o cruzamento entre canais físicos e virtuais proposto por 

ela. As interações no ambiente físico implicam mudanças no ambiente virtual e vice-

versa. 

 

3.1.1 Second Life 

 

 Em 2003 a Linden Lab lançava o Second Life21 (SL), atraindo os olhares de 

organizações com e sem fins lucrativos. Com essas palavras o SL é descrito 

oficialmente no próprio website: “um mundo em 3D no qual todas as pessoas que 

você vê são reais e todos os lugares que você visita são construídos por gente como 

você” (SECONDLIFE, 2017). Conforme ALEXA Web Information Service (2018), o 

website do SL figura em primeiro lugar no ranking dos portais sobre RV mais 

acessados. A estimativa média22 de tempo gasto diariamente por visitante é de 6:54 

minutos. O Brasil (6,9%) é o terceiro país com mais visitantes, perdendo apenas a 

Índia (9,5%) e para os EUA (18,9%). 

O último registro oficial da Linden Lab (2013) afirmou que a plataforma 

Second Life Viewer recebeu em 2013 mais de 1 milhão de visitantes por mês, vindos 

de todo mundo. Segundo Gallego (2016) a Linden Lab não publica periodicamente 

seu número de usuários. Porém, Weinberger (2015) afirma que cerca de 900 mil 

residentes utilizaram regularmente o Second Life Viewer em 2015. O portal Grid 

Survey (2017) em sua recente atualização de métricas indicou que o SL teria 49 

milhões de usuários registrados e destes aproximadamente 45 mil utilizaram a 

plataforma ativamente em 2017. 

Cheio de possibilidades com implicações reais, para Vignoli e Tomaél (2012, 

p. 96) “o SL segue os preceitos da web 2.0, que são de colaboração, interação, 

compartilhamento e, principalmente, de liberdade de criação”. Pode-se adquirir 

roupas, adereços, tatuagens, veículos, casas, frequentar bares, boates, festas 

diversas, estudar, trabalhar, tirar férias, namorar, casar... vender, comprar, aprender, 

ensinar, ganhar dinheiro, se divertir e relacionar. Mas, para interagir num ambiente 

virtual é necessário ter noção de presença, cuja sensação no SL é percebida através 

dos humanos virtuais, também chamados de pessoas virtuais ou avatares:  

                                                           
21

 Site: http://secondlife.com/ 
22

 São dados de acesso ao website e diferem dos acessos ao Second Life Viewer (plataforma de RV) 
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cada participante torna-se uma “pessoa virtual”, denominado de avatar, ou 
seja, assume uma representação gráfica dentro do ambiente. Uma vez 
dentro de um ambiente virtual, cada participante pode visualizar outros 
avatares localizados no mesmo espaço. Similarmente, quando um 
participante deixa o ambiente virtual, os outros participantes veem seu 
avatar partir (RINALDI; et al., 2006, p. 61).  

 

Grandes marcas instalaram sedes virtuais na plataforma, porém o custo e a 

complexidade de uso se tornaram dificultadores para o processo de popularização 

da realidade virtual na primeira década do século XXI. Mesmo com o afastamento de 

multinacionais, empresas 100% virtuais lograram êxito. Segundo Ebbe Altberg 

(2015), CEO da Linden Lab, em entrevista ao portal The Next Web, o Second Life 

movimenta um PIB de US$ 500 milhões de dólares americanos, e em 2015 os 

comerciantes sacaram, desse mercado, o equivalente a US$ 60 milhões.  

 

Second life oferece uma plataforma pronta para o uso educacional 
avançado, com potencial para muitos tipos de simulação [...]. Ele pode 
fornecer atividades baseadas na exploração que sintetizam o envolvimento 
dinâmico e ativo, condições autênticas da aprendizagem. Também é 
reconhecido como um instrumento importante para complementar a 
formação profissional. Uma área acadêmica que normalmente usa o SL é o 
treinamento em design (CAO; et al., 2014, p. 83, tradução nossa

23
). 

 

Os ambientes de RV utilizam configurações espaciais e arquitetura que se 

comunicam com a rotina comum, física, dos usuários, facilitando o reconhecimento 

deles ao tipo de interação possível nos ambientes visitados (BERGER; JUCKER; 

LOCHER, 2016). O SL “é povoado por objetos, os quais podem ser fixos ou móveis. 

Nestes últimos, encontram-se os humanos virtuais, classificados em duas categorias 

distintas: agentes virtuais e avatares” (MODESTO et al., 2006, p. 79). O avatar é 

editável ao gosto do usuário, é possível deixá-lo mais alto, baixo, gordo, magro, e 

ainda mais, modificar o formato do rosto, tom de pele, cor do cabelo, cor dos olhos, 

roupas, acessórios, inserir tatuagens, enfim é customizável (MENDES, 2011). 

Rodriquez (2007) afirma que é possível assumir identidades diferentes no ambiente: 

 

                                                           
23

 Texto original: SL offers a ready-made platform for advanced educational use with the potential for many 
kinds of simulations […]. It can provide exploration-based activities that epitomize dynamic and active 
engagement, under authentic learning conditions. It has also been ackknowledged as an important tool for 
supplementing professional training. One academic area that commonly uses SL is design training (CAO; et al., 
2014, p. 83). 
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No Second life o representante virtual do usuário é conhecido como avatar. 
O avatar inicialmente é genérico para todos os usuários, mas uma vez 
começamos a caminhar pelo Second life podemos modificar absolutamente 
tudo [...] também podemos o transformar em um animal ou monstro. Second 
life nos permite modelar o avatar ao nosso gosto (RODRÍGUEZ, 2007, p. 
11, tradução nossa

24
). 

 

Porém, o SL viewer exige requistos de sistema25 e internet para ser acessado, 

os quais são atualizados periodicamente. Há também competências específicas 

para conseguir utilizar essa plataforma, conforme investigou Mendes (2011) em sua 

pesquisa sobre Comunicação e Aprendizagem no ambiente virtual. O primeiro 

contato com o SL requer ao menos saber manusear o avatar: 

 

Há utilizadores que chegam a ficar dias na ilha do nascimento, porque não 
descobrem a forma de dali sair. Se por um lado a vontade de descobrir o 
ambiente é muita, por outro, as dificuldades com o interface, são 
tremendamente desencorajadoras (MENDES, 2011, p. 41) 

 

Berger, Jucker e Locher (2016) explicam que o avatar pode ser movido para 

frente e para trás, lateralmente, para cima e para baixo, é possível saltar, correr, 

voar ou ser teletransportado de um lugar para outro. Os mecanismos de 

comunicação são: bate-papo público ou privado, voz, bloco de notas, scripts de ação 

e sinais de sinalização (BERGER; JUCKER; LOCHER, 2016). 

A plataforma adota mecanismos que regulam as diversas trocas de bens e 

serviços, para garantir a circulação monetária em seu mercado interno. A moeda do 

SL chama-se Linden Dollar (L$) e pode ser comprada via cartão de crédito 

internacional no site do simulador. Até abril de 2018, L$10,00 lindens equivalem à 

US$0,04 de dólar Americano. Adicionando a taxa de transação que é US$ 0,99, dez 

lindens custam US$ 1,03 dólares americanos, esta quantia fica em torno de R$ 3,50 

reais, sem contar com a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). 

Além das transações pessoais há uma loja oficial onde construtores vendem seus 

objetos, Market Place (em português Mercado), nela pode-se encontrar desde 

acessórios a prédios complexos, caros, baratos e até gratuitos, porém percebe-se 

que pouco existe consumo gratuito no SL. 

                                                           
24

 En Second Life el representante virtual del usuario es conocido como avatar. El avatar inicialmente es 
genérico para todos los usuarios, pero una vez empezamos a caminar por Second Life podemos cambiarle 
absolutamente todo [...] también podemos hacerlo de forma animal o semejante a un monstruo. Second Life 
nos permite moldear el avatar a nuestro antojo (RODRÍGUEZ, 2007, p. 11). 
25

 Requisitos de sistema para o SL: https://secondlife.com/my/support/system-requirements/ 
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Se o residente não dispõe de recursos financeiras para comprar uma ilha ou 

alugar um terreno pode experimentar ferramentas de construção nos sandboxes 

(caixas de areia). Essas caixas remetem à formação de esculturas de areia por 

crianças, amassa aqui, estica acolá, modela lá, ações básicas na modelagem virtual. 

São terras abertas ao público, destinadas às práticas de criação de objetos via 

modelagem tridimensional. Luz e Kirner (2006, p. 109) confirmam que “a criação de 

um objeto do mundo virtual envolve normalmente a utilização de ferramentas de 

modelagem tridimensional (3D), edição de imagem, som, vídeo e comportamento”. A 

matéria-prima da modelagem nos ambientes virtuais é o prim, abreviação de 

primitive, expressão usada para mencionar as formas geométricas. Estão 

disponíveis, no recurso de construção do SL, treze prims diferentes (Figura 1): 

 

Figura 1 – Prims no Second Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2016 

 

Cubo, Prisma, Pirâmide, Tetraedro, Cilindro, Semicilindro, Cone, Semicone, 

Esfera, Semiesfera, Toróide, Tubo e Anel. Bianchini et al. (2006, p. 199) traz luz ao 

propósito da modelagem na RV: “a modelagem de ambientes 3D realistas é 

frequentemente vista como processo de alta precisão, trabalho quase mecânico no 

qual o importante é copiar, o mais fielmente possível, a própria estrutura dos objetos 

reais”. A partir desta técnica, são criadas todas as organizações presentes no 

Second Life.  

Na Collision Conference, Altberg (2016) afirmou que mais de 500 instituições 

de ensino atuam regularmente no Second Life. O Second Life Education Directory26 

conta com cerca de 150 instituições de ensino cadastradas. As tendências de 

                                                           
26

 http://wiki.secondlife.com/wiki/Second_Life_Education_Directory 
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compartilhamento dos arquivos digitais, substituição daquilo que é palpável e ensino 

à distância, encontram apoio no formato desenvolvido pelo SL. Segundo Cote, et al. 

(2012, p. 21, tradução nossa27), “os educadores podem utilizar o Second Life como 

ferramenta de comunicação em tempo real para promoção de educação à distância, 

sendo possível criar experiências únicas e ambientes educacionais persistentes”. Lá 

é possível conversar por chat geral ou privado e microfone, ferramentas que se 

comportam de maneira diferente dependendo da distância entre os usuários. Por 

exemplo, num mesmo prédio o grupo A de avatares conversa sobre matemática no 

3º andar de um determinado prédio, enquanto no mesmo edifício, o grupo B debate 

literatura no 1º andar, isto facilita a logística das salas de aula para 

empreendimentos de ensino. Executar áudio, assistir vídeos, ouvir músicas, utilizar 

websites, sem sair da plataforma, ler livros, fotografar, compartilhar arquivos textuais 

e audiovisuais, apresentar slides, dentre outras interações. 

Para ilustrar o funcionamento dessas instituições de ensino, serão destacadas 

aqui duas delas, a Virtual Ability e a Community Virtual Library: 

 

Figura 2 – Simpósio de Saúde Mental 2016, ilha Virtual Ability, EUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2016 

 

A ilha Virtual Ability28 é uma instituição sem fins lucrativos, fundada no 

Colorado, Estados Unidos, que funciona virtualmente no Second Life desde 2007. 

Entre seus usuários há deficientes visuais e auditivos, e outros têm funcionalidade 

motora reduzida por conta de acidente vascular cerebral. Faz parte da Alliance 

                                                           
27

  […] educators can use Second Life as a real-time communication tool for distance education and can create 
unique, persistent educational environments and experiences that students and others can explore (COTE; et 
a., 2012, p. 21). 
28

 Site: http://www.virtualability.org/ 
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Library System, e é financiada pela Amyotrophic Lateral Sclerosis National Library of 

Medicine. Seu objetivo principal é oferecer treinamento para novos membros do SL 

que declaram possuir algum tipo de deficiência (BLOUSTIEN; WOOD, 2016). 

Desde 2012 oferece conferências sobre saúde mental e direitos dos 

deficientes. Quem preside essa instituição é Alice Krueger (avatar Gentle Heron), 

educadora estadunidense, portadora de esclerose múltipla. Dez conferências foram 

realizadas até abril de 2018. A mais recente, realizada em 21 de abril de 2018, 

discutiu o impacto da doença mental em pessoas que estão desabrigadas, que 

foram encarceradas ou que estão sofrendo assédio étnico e racial, também debateu 

o potencial das mídias sociais para o aparecimento de doenças mentais (VIRTUAL 

ABILITY, 2018).  

Durante a elaboração desta pesquisa, acompanhou-se a conferência de 2016, 

que aconteceu no dia 18 de junho. O evento contou com nove palestrantes e 

aproximadamente 30 participantes. Entre eles estavam Dr. Vanja Duric, professor 

assistente de Fisiologia e Farmacologia da Des Moines University, em Iowa, EUA, 

com o tema “Mecanismo cerebral ligando stress e doença”. Andrea Artz, vice-

presidente dos programas clínicos e serviços diretos, da cidade de New York, EUA, 

com o tema “Compreendendo os aspectos emocionais da esclerose múltipla. Collen 

Gray, CEO da Fearless Nation PTSD Support, com o tema “Hipócrates chorou: 

sobrevivendo psicologicamente à medicina moderna durante uma crise de saúde”. 

Dr. Harold Koenig, diretor do centro de espiritualidade, teologia e saúde e professor 

de psiquiatria e ciências comportamentais da Duke University Medical Center, EUA, 

também é professor adjunto do departamento de medicina da King Abdulaziz 

University, em Jeddah Arábia Saudita e professor adjunto do departamento de 

saúde pública na Ningxia Medical University, Yinchuan, China, com a palestras “Fé e 

saúde: pesquisa, aplicações clínicas e recursos. 

A Community Virtual Library Foundation29 (CVL) funciona desde 2010 no 

Second Life (Figura 3). Porém sua estrutura original é mais antiga, datada em julho 

de 2007. Pertencia à Info Island Archipelago e era coordenada pela Alliance Library 

System, conforme informações disponíveis em seu antigo website InfoIsland.org30. 

Segundo Silva e Tomaél (2012), Info Island era um complexo de bibliotecas, 

                                                           
29

 Site: https://communityvirtuallibrary.wordpress.com/ 
30

 Site: http://www.infoisland.org/about-cvl 
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administrava em torno de 14 unidades de informação, provenientes de diferentes 

universidades e entre 2007 e 2008 recebia em média cinco mil visitas por dia. 

 

 

Figura 3 – Community Virtual Library, EUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2016 

 

O projeto atual, intitulado em 2010 de CVL, não mantém as mesmas 

proporções estruturais. Conta com uma biblioteca e é coordenado atualmente pela 

New Media Arts31 (NMA), organização dirigida pelo Dr. Selby Evans (avatar 

Thinkerer Melville), professor aposentado do curso de Psicologia da Texas Christian 

University. Conforme descrito em seu perfil no Linkedin.com32, Selby desenvolveu 

pesquisas, na área da Psicologia Cognitiva, financiadas por organizações militares 

dos EUA, NASA, Institutos Nacionais de Saúde e outras organizações 

governamentais. NMA também gerencia uma biblioteca de artesanatos antigos, a 

Antique Pattern Library.  

O conselho administrativo da CVL é constituído por Valerie Hill (avatar 

Valibrarian Gregg), presidente da entidade e PhD em Biblioteca e estudos da 

informação pela Texas Woman’s University, por Carla Pritchett (avatar Suemoon 

Magic), secretária e tesoureira, é Juris Doctor pela Tulane University Law School, e 

por Alyse Dunavant-Jones (avatar AlyseDunavnatJones), vice-presidente e Mestra 

em Biblioteca e Ciência da Informação pela San Jose State University. A biblioteca 

possui um cronograma diário para atendimentos e serviços de referência, oferecidos 

por bibliotecários e educadores voluntários. Oferece e-books para download, audio 

                                                           
31

 Site: http://www.newmediaarts.org/home/ 
32

 Site: https://www.linkedin.com/in/selby-evans-5a04443/ 
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books, promove eventos casuais, debates literários e grupos de estudo, tais como 

arte e modelagem 3D, bibliotecas e o metaverso. 

Em pesquisa realizada no ano de 2009, Cote et al. (2012) coletou dados de 

62 bibliotecários, por meio de questionário eletrônico enviado às listas de e-mails de 

grupos de bibliotecários norte-americanos inseridos na plataforma. Na época, 73% 

dizia utilizar o SL para fins profissionais, porém de forma extraoficial, pois 48% deles 

não incluíam essa experiência no currículo e, segundo os autores, quase metade 

dos entrevistados questionavam se o trabalho realizado em mundos virtuais seria 

reconhecido. A mesma pesquisa perguntou aos bibliotecários quais atividades eles 

exerciam no ambiente virtual. Foram citadas: 

 

Quadro 2 – Atividades exercidas por bibliotecários acadêmicos no SL 

Atividades 

Desenvolvedor de conteúdo; 

Parcerias com professores e funcionários; 

Engajamento de estudantes e professores em atividades de aprendizado; 

Serviços ampliados de referência; 

Apoio à aprendizagem à distância; 

Fornecimento de recursos para cursos, eventos e projetos; 

Desenvolvimento de novos métodos para a mediação da informação; 

Fornecimento de apoio para o desenvolvimento de competências em mundos virtuais; 

Desenvolvimento profissional; 

Desenvolvimento de colaboração internacional; 

Atender e gerenciar reuniões e conferências virtuais; 

Desenho instrucional para ambientes imersivos. 

Fonte: COTE, et al., 2012, p. 31, tradução nossa 

 

Os bibliotecários entrevistados pelo pesquisador, em 2009, relataram não 

dispor de tecnologia adequada, em seus ambientes de trabalho, para acompanhar o 

desempenho do SL. Afirmaram que encontraram barreiras para convencer suas 

instituições de ensino sobre a utilidade do software, enfrentaram rejeições, 

principalmente, dos departamentos de TI – Tecnologia da Informação, pois estes 

geralmente bloqueavam a aplicação por sugerirem ser um jogo.  

Este capítulo torna evidente a necessidade de fomentar reflexões acerca da 

adaptabilidade das pessoas às mudanças oferecidas pelas tecnologias da 

informação e comunicação. Por isso, este trabalho usa como objeto de estudo uma 

biblioteca brasileira desenvolvida no ambiente do Second Life. 
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4 A BIBLIOTECA VIRTUAL PAUL OTLET 

 

A Biblioteca Virtual Paul Otlet33 (BVPO) é uma organização sem fins 

lucrativos, fundada em 2013 na plataforma do Second Life. Inicialmente construída 

em 2012 com os recursos gratuitos fornecidos por um sandbox de acesso aberto, a 

biblioteca logo sentiu a necessidade de alugar um terreno para garantir acesso 

permanente aos seus usuários e facilitar sua recuperação no sistema de busca do 

SL. Seu acervo é composto por 39 monografias do curso de Biblioteconomia e uma 

monografia de Arquivologia, separadas por assunto, ano e nome de autor em ordem 

alfabética, 16 livros de literatura separados por autor em ordem alfabética e 2 livros 

tridimensionais de poesias. Total de 58 livros, todos em língua portuguesa, 

disponíveis para download em PDF - Portable Document Format. 

A memória institucional vem sendo publicada através da fanpage34 

hospedada no facebook, que também é seu principal meio de comunicação e 

divulgação e até abril de 2018 contava com 1.940 curtidas. A peculiaridade desta 

biblioteca é contar com um colaborador para administrar o ambiente e um consultor, 

ou seja, a maior parcela de capital intelectual vem dos usuários. Eles, portanto, têm 

papel significativo na geração de produtos e serviços informacionais. “Quando os 

clientes substituem a equipe de funcionários como um recurso do conhecimento, a 

gerência do conhecimento do cliente transforma-se, naturalmente, o foco principal 

da empresa” (TSENG; FANG, 2015, p. 68, tradução nossa35). Segundo Hakimi, Triki 

e Hammami (2014) o conhecimento do cliente (usuário) é incorporado aos 

processos das organizações e por isso é considerado o produto principal capaz de 

gerar vantagem competitiva à longo prazo. 

A partir da observação das postagens oficiais, descartando eventuais 

compartilhamentos de postagens originalmente publicadas em outras páginas, 

contabilizaram-se, entre 2013 e 2016, dezoito eventos sediados na biblioteca sob 

formatos e temáticas diferentes (aulas, exposições, palestras, noites literárias e etc). 

Os eventos culturais, literários e acadêmicos constituem o principal produto dessa 

organização, que através deles promove a experiência não-imersiva para alunos de 

universidades públicas federais brasileiras: 

                                                           
33

 Endereço no Second Life: http://maps.secondlife.com/secondlife/Sound/151/215/22 
34

 https://www.facebook.com/bibliotecavirtualpaulotlet/ 
35

 Texto original: When customers replace staff as a knowledge resource, customer knowledge management 
naturally becomes the main focus of the firm (TSENG; FANG, 2015, p. 68) 
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28% 

6% 
22% 

33% 

11% 

Aulas Cinema Exposições Noites literárias Palestras 

Quadro 3 – Eventos sediados na BVPO, entre 2013 e 2016 

Título do evento Data 

Noite de Poesia Minimalista 31/07/2013 

Exposição: 11 de setembro 11/10/2013 

Noite de Poesia Concretista 11/10/2013 

Aula de Imersão - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - Biblioteca Central da 
UFPB 

22/10/2013 

Noite do Conto Edgar Allan Poe 13/11/2013 

Noite do Conto Fantástico 27/11/2013 

Palestra: Second Life, que futuro? - Palestrante Paula Justiça 29/01/2014 

Exposição: Preto e Branco 21/03/2014 

Palestra - Comunidades: solidariedade e discriminação - Palestrante Ana Duarte 09/04/2014 

Aula Virtual - Disciplina Tecnologia da Informação II - curso Biblioteconomia - UFPB 27/05/2014 

Aula Virtual - Disciplina Fontes da Informação II - curso Biblioteconomia - UFAL 07/07/2014 

Exposição: Não à violência doméstica 27/05/2016 

Cinema: As criadas - Jean Genet 20/07/2016 

Exposição: Paz Mundial 09/09/2016 

Noite de poesia Lau Siqueira 12/10/2016 

Aula Virtual - Disciplina Tecnologia da Informação II - curso Biblioteconomia - UFPB 31/10/2016 

Aula Virtual - Disciplina Tecnologia da Informação - curso Arquivologia - UFPB 04/11/2016 

Noite de poesia Sérgio de Castro Pinto 09/11/2016 

Fonte: elaborado com base nas informações da fanpage36 

 

Seu principal serviço são os eventos, e por isso conta com auditório (Figuras 

5 e 6) habilitado para executar conteúdo multimídia. Ali os palestrantes, professores 

ou mediadores, se posicionam à frente do público e ministram conteúdos 

específicos, previamente acordados e divulgados na fanpage da biblioteca. Em geral 

conversam por microfone e quando algum avatar espectador precisa questionar ele 

levanta a mão e espera sua vez. As interações seguem as convenções tradicionais e 

isto facilita a assimilação de ferramenta por novos usuários. Constatou-se nas 

“exposições” um maior número de recorrência, conforme o Gráfico 3:  

 

Gráfico 3 – Eventos recorrentes na BVPO, entre 2013 e 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados da fanpage, 2016 
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 Fanpage da Biblioteca Virtual Paul Otlet: https://www.facebook.com/bibliotecavirtualpaulotlet/?fref=ts 
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Houve quatro exposições neste período. “11 de setembro” retratou o atentado 

ao World Trade Center, expondo fotos e documentários. “Preto e Branco” focou a 

discriminação racial, com cenas do apartheid sul-africano e da segregação racial 

norte-americana. “Não à violência doméstica” expôs informativos publicados pelo 

governo federal brasileiro e imagens de campanhas sobre o tema, além de ter 

acionado a campanha “homem de verdade não bate em mulher”, na qual o usuário 

tirava uma self segurando a placa contendo os dizeres supracitados, após isto, a 

biblioteca publicava a foto em sua fanpage. “Paz Mundial” fez referência ao dia 

internacional da paz, 21 de setembro, mostrando imagens que estimulam a 

tolerância entre pessoas de diferentes posições políticas, gêneros, raças, religiões. 

As exposições utilizam quadros fotográficos, áudio executando trilha sonora 

concernente ao tema proposto e eventuais vídeos, conforme ilustra a Figura 4: 

 
Figura 4 – Exposição: Não à violência doméstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coletada na fanpage da BVPO, 2016 

 

Aulas virtuais constituem, juntamente com “noites de poesia” a segunda 

atividade mais frequente promovida pela biblioteca, foram cinco entre 2014 e 2016. 

Participaram alunos dos cursos de Biblioteconomia e Arquivologia da Universidade 

Federal da Paraíba, das disciplinas Tecnologia da Informação II e Tecnologia da 

Informação Arquivística e do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de 

Alagoas, disciplina Fontes de Informação II.  

As aulas objetivam promover uma experiência não-imersiva, sem utilização de 

Head-mounted Display. O conteúdo abordado e discutido seguiu o cronograma das 

disciplinas, enfatizando o funcionamento de processos, produtos e serviços 
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oferecidos em bibliotecas virtuais e as possibilidades de atuação profissional nesses 

ambientes. Recursos utilizados: apresentador de slide e tela multimídia para 

execução de material audiovisual (Figura 5). 

 

Figura 5 – Aula virtual: curso Biblioteconomia 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2016 

 

As noites de poesia e do conto são organizadas pelo grupo “Noites de Poesia 

no SL”, liderado pela professora portuguesa Drª Paula Justiça Galícia. Entre 2013 e 

2016 foram realizadas quatro. Temas abordados foram contos de Edgar Allan Poe, 

contos fantásticos, poesia minimalista, concretista, poemas de Lau Siqueira e 

poemas de Sérgio de Castro Pinto. Tais reuniões são semelhante às comunidades 

de práticas, pois abordam assuntos específicos numa área geral, poesia, tratados 

por um grupo fixo, porém aberto à novos membros, num formato colaborativo, peer 

to peer (WENGER, 2010). Reúne professores, estudantes, escritores e artistas em 

torno de uma temática literária a ser declamada, discutida. O ambiente no qual 

acontece a interação é equipado com mecanismo de apresentação de slide, livros 

tridimensionais e tela multimídia para execução de áudio e/ou vídeo, todos os 

recursos contém conteúdo específico para auxiliar o processo de socialização 

(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Figura 6 – Noite de poesia: Sérgio de Castro Pinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2016 

 

As palestras seguem uma dinâmica comum, na qual o palestrante profere 

determinado conteúdo, auxiliado por mecanismo que executa apresentação de 

slides. Enquanto o cinema na biblioteca, registrado apenas uma vez, utiliza a tela 

multimídia para executar o vídeo, que precisa ser hospedado previamente em algum 

serviço apropriado para transmitir conteúdo audiovisual. O Apêndice D contém 

registros destes eventos. 

O diagnóstico, aqui desenvolvido, sobre o funcionamento da BVPO, serve 

para fundamentar o processo de prospecção de cenários. A prospecção tem por 

finalidade gerar três possibilidades futuras e conhecer potenciais de rupturas e 

eventuais oportunidades de evolução na atuação da biblioteca. Porém, antes se faz 

necessário refletir sobre a relevância do método de cenários prospectivos, conforme 

capítulo a seguir. 
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5 CENÁRIOS PROSPECTIVOS 

 

É marcante no século XXI a descontinuidade e adaptabilidade de produtos e 

serviços por causa do avanço das tecnologias computacionais e sua popularização. 

Este cenário atual, de constante evolução e mudanças, alimenta incertezas e 

prejudica a tomada de decisão de organizações. A leitura de tendências futuras e 

consecutiva antecipação de ações estratégicas, neste estágio de rápidas transições, 

são fundamentais para manter a competitividade organizacional (VARUM; MELO, 

2009). Por exemplo, a substituição do papel e de fitas, materiais tangíveis, por 

arquivos digitais, foi fator predominante no desaparecimento, adaptação, progresso 

e conflitos de alguns mercados (HURST; CLOUGH, 2013).  

A indústria do jornal, por exemplo, entrou a passos curtos na segunda década 

deste século, percebendo o crescimento das mídias digitais, porém enxergou no 

barateamento da internet a oportunidade para potencializar faturamentos e nichos 

de mercado. Para isso, precisou se adaptar à um novo formato, migrando do suporte 

físico ao digital (KUMAR; et al., 2012). O conflito limitou a circulação física de alguns 

jornais e outros migraram totalmente para o formato digital, diminuindo a impressão 

de papelada. Nesse problemático cenário, o lançamento do tablet lançou luz às 

investidas em gerar receita em plataformas alternativas: 

 

Uma pesquisa do Reynolds Journalism Institute, lançada no outono de 
2010, afirmava que 99% dos usuários de iPad consumiam notícias através 
do dispositivo, além da experiência de consumo de notícias no iPad ser a 
mais parecida com a do jornal impresso. Os usuários de iPad também se 
mostraram menos propensos a ter (ou ao menos manter) assinaturas de 
jornais (KUMAR; et al., 2012, p. 6).  

 

O mercado livreiro também aplicou mudanças em seu modo de abordar o 

comércio editorial, livrarias e editoras integraram livros digitais aos seus catálogos, 

os chamados ebooks. A Amazon.com ilustra essa tendência, pois produz e 

comercializa equipamentos leitores da sua marca Kindle, chamados e-readers, 

também vende e aluga ebooks legíveis em extensões proprietárias, e ainda mantém 

um programa de auto publicação, no qual qualquer usuário pode publicar seu ebook 

sem custos referentes ao processo de editoração (ARAÚJO, et al., 2013). Outro 

mercado inevitavelmente adaptado foi o fotográfico, perante o barateamento das 

tecnologias que capturam imagens em alta definição, à diversidade de serviços 
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gratuitos de armazenamento e compartilhamento de arquivos em nuvens, serviços 

de revelação e fotógrafos profissionais percebem uma menor dependência às suas 

atividades por parte dos consumidores que aderiram à fotografia digital (MONTEIRO, 

2016).  

Numa visão generalista, substituiram-se átomos por bits (NEGROPONTE, 

1995) as empresas que trabalham com leitura, periódicos, revistas, livros, dentre 

outros, se remodelaram, algumas não abandonando seus artefatos físicos e 

analógicos, mas imergiram no mercado digital aumentando seu leque de atuação, 

como é o caso das bibliotecas, pois estas lidam essencialmente com materiais 

tangíveis e por isso mesmo elas também têm modificado seus produtos e serviços 

para atingir as necessidades dos consumidores de conteúdo digital. As mudanças 

geradas pela transição físico-digital-virtual ocasionam rupturas em todas as áreas. 

Utilizando isto como pano de fundo, este trabalho tem entre seus objetivos 

específicos o de prospectar possíveis cenários futuros sobre a atuação de uma 

biblioteca virtual, a BVPO. 

Saber o que fazer enquanto as mudanças acontecem é uma das 

funcionalidades da prospecção de cenários futuros, este recurso potencializa a 

reflexão sobre causas que modificam o futuro, confronta a zona de conforto e 

alimenta estrategicamente o processo decisório da organização, preparando-a 

contra possíveis ataques à continuidade de suas atividades (WULF, 2015). 

Antecipação de cenários é um método da administração estratégica, com efeitos a 

longo prazo, algumas vezes negligenciada em grandes, médias e pequenas 

organizações, porque, segundo Godet (2000), quando os objetivos da empresa 

estão sendo alcançados é possível gerenciá-los, à curto prazo, sem se preocupar 

com potenciais descontinuidades. E quando os objetivos se tornam difíceis e 

inatingíveis os gestores precisam adotar ações rápidas, de curto efeito, 

fundamentalmente reativas. O método não objetiva prever o futuro, mas, verificar 

tendências lógicas de futuros possíveis, através da análise comportamental do 

objeto estudado, mediante interação de variáveis e atores (BUARQUE, 2003), seu 

foco é: 

 
estudar as diversas possibilidades de futuros plausíveis existentes e 
preparar as organizações para enfrentar qualquer uma delas, ou até mesmo 
criar condições para que modifiquem suas probabilidades de ocorrência, ou 
minimizar seus efeitos (MORITZ, 2004, p. 49). 
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Conforme Godet e Durance (2011), não existe um futuro predestinado do qual 

a organização possa extrair respostas assertivas. Para eles o futuro é construído, 

indeterminado e múltiplo, ou seja, há outros futuros prováveis com chances de 

assumir o status de futuro. As transformações sociais, econômicas e políticas 

desenham futuros diversos, dependendo da movimentação de suas variáveis.  

Em áreas nas quais as mudanças pouco influenciam o comportamento de 

produtores e consumidores de determinado produto ou serviço, o planejamento 

adotado, comumente, dispensa rigor ao processo de antecipação de futuro, porém, 

quando as mudanças contextuais influenciam a forma da produção e consumo, 

organizações que lidam com o método maximizam suas capacidades adaptativas e 

de conservação (BUARQUE, 2003). Quando uma organização inicia o processo 

estratégico com finalidade de desenvolver cenários futuros é porque reconhece que 

os efeitos vindouros são imprevisíveis em sua totalidade, porém são adaptáveis e 

podem ser convertidos em favor dos objetivos organizacionais (WRIGHT, 2005). 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O conhecimento científico é objetivo, racional, sistemático, geral, verificável e 

falível, essas características separam o que é e o que não é ciência. Para se chegar 

a este tipo de conhecimento, são utilizados procedimentos intelectuais e técnicos 

denominados de método científico (GIL, 2008). Segundo Marconi e Lakatos (2006, 

p. 83), método científico é “conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, 

com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo [...], traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. 

Richardson (1999, p. 22) diz que método científico é “o caminho ou a maneira para 

chegar a determinado fim ou objetivo”. Por nível de pesquisa este trabalho adotou o 

estudo descritivo, segundo Gil (2008, p. 28) “as pesquisas deste tipo têm como 

objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. Delineamento utilizado 

foi o estudo de caso, que conforme Gil (2008, p. 57) se caracteriza pelo “estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu 

conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante outros 

tipos de delineamentos considerados”. O objeto de estudo é a Biblioteca Virtual Paul 

Otlet.  

A pesquisa dividiu-se em duas fases. Primeira, aplicou-se o método de 

Prospecção de Cenários (GODET; DURANCE, 2011). Extraídos os cenários 

possíveis, a análise permitiu apontar quais elementos são capazes de modificar a 

atuação da biblioteca virtual. “Formação” e “cultura” foram as variáveis mais 

influentes na construção dos prováveis cenários. Por isso, tornou-se necessário o 

aprofundamento deste estudo, desencadeando a segunda fase da pesquisa que 

consiste na aplicação do método TAM 2 – Technology Acceptance Model (DAVIS, 

1989).  

O instrumento de coleta de dados, na aplicação do método TAM, foi um 

questionário eletrônico, construído por questões inter-relacionadas disponibilizado 

no ambiente virtual da biblioteca entre 03 de setembro à 27 de novembro de 2017. O 

universo desta pesquisa é de 84 indivíduos, cadastrados no Second Life, que 

corresponde aos efetivos participantes do Encontro de Bibliotecas Virtuais, ocorrido 

no ambiente da BVPO, entre os dias 28 e 29 de setembro de 2017. Segundo Crespo 



62 
 

(2002, p. 19), “ao conjunto de entes, portadores de, pelo menos, uma característica 

comum denominamos população estatística ou universo estatístico”.  

A amostra foi composta por indivíduos que se inscreveram e participaram do 

Encontro de Bibliotecas Virtuais e responderam, voluntariamente, ao questionário da 

pesquisa disponibilizado no ambiente do evento. Foram coletadas 86 respostas, 

porém, retiradas as duplicações, restaram 82 respostas. Durante o processo de 

coleta de dados, utilizou-se o método de amostragem por conveniência 

(APPOLINÁRIO, 2012) e, portanto, é uma amostra não probabilística, na qual a 

seleção dos participantes acontece mediante disponibilidade de acesso à pesquisa. 

Na amostra por conveniência, “[...] o pesquisador seleciona os elementos a que tem 

acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo [...]” 

(GIL, 2008, p. 94). É comum adotar a amostra por conveniência quando o 

pesquisador lida com a população de uma organização específica (GIL, 2008). 

 

6.1 PERCURSO DE PESQUISA 

 

Etapa 1 – Revisão de literatura. Aborda os temas: Ciência da Informação sob uma 

perspectiva computacional, Biblioteca Digital e Virtual, Ubiquidade e Pervasividade, 

Biblioteca Virtual Paul Otlet e Cenários Prospectivos;  

Etapa 2 – Elaboração dos cenários. Utilizando o método desenvolvido por Michel 

Godet e Durance (2011), prospectou-se três cenários futuros, com auxílio dos 

software Micmac e Mactor; 

Etapa 3 – Pré-teste (coleta de dados). Criação e hospedagem de questionário 

eletrônico para aplicação de pré-teste, com objetivo de alinhar as questões propostas 

às variáveis externas indicadas no TAM 2 por Davis e Venkatesh (2000); 

Etapa 4 – Ajuste ao questionário conforme indicado pelo TAM 2. Análise dos 

resultados do pré-teste e aplicação dos ajustes necessários ao questionário; 

Etapa 5 – Aplicação do questionário em evento acadêmico sediado na biblioteca 

virtual; 

Etapa 6 – Coleta de dados. Finalização da coleta e definição da amostra a ser 

analisada; 

Etapa 7 – Tabulação e análise dos dados, com auxílio do software PSPP. Utilização 

de abordagem mista, quanti-quali para o tratamento dos dados; 

Etapa 8 – Apresentação dos resultados e discussão. 
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6.2 PROSPECTANDO CENÁRIOS FUTUROS 

 

No processo de desenvolvimento de cenários futuros para a BVPO, 

utilizaram-se seis etapas, baseadas no método de prospecção de cenários 

desenvolvidos por Godet e Durance (2011, p. 27), as quais foram: 

 

 1ª Etapa – identificação do problema; 

 2ª Etapa – diagnóstico da organização; 

 3ª Etapa – identificação das variáveis e atores internos e externos; 

 4ª Etapa – identificação das influências e dependências diretas entre 

variáveis e atores; 

 5ª Etapa – análise dos dados; 

 6ª Etapa – 03 cenários prováveis. 

 

A equipe responsável por aplicar o método prospectivo, seguindo esses seis 

passos, foi formada por especialistas em Ciência da Informação, sendo eles um 

Doutor, três doutorandos e três mestrandos em Ciência da Informação. 

Desenvolveram esta prospecção durante a disciplina “Gerenciamento Estratégico da 

Informação”, ministrada em 2016.2, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação, na Universidade Federal da Paraíba. O objetivo foi traçar 

três cenários diferentes, tendo por base os gráficos resultantes das matrizes de 

influência direta entre variáveis e atores, geradas com auxílio dos software37 

MICMAC e MACTOR, desenvolvidos por Michel Godet. 

 

6.2.1 Identificação do Problema 

 

Quanto à identificação do problema, antes verificou-se a produção da área da 

Ciência da Informação brasileira sobre biblioteca virtual, com intuito de abordar o 

que tem sido considerado biblioteca virtual na literatura científica da área. A consulta 

foi realizada na Base de Dados Referenciais de Artigos e Periódicos em Ciência da 

Informação (BRAPCI38), que até dezembro de 2016 indexava 53 revistas científicas 

brasileiras. Para o processo de coleta utilizou-se o filtro “palavras-chave”. A busca 

                                                           
37

 Configuração de sistema utilizada: Windows 7; Pentium Dual Core 2.20GHz, 4,00 GB de memória RAM. 
38

 http://www.brapci.ufpr.br/brapci/index.php 
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ambientes virtuais ambiente virtual 
realidade virtual 

20% 

80% 

ambientes virtuais ambientes digitais 

envolveu termos relativos às bibliotecas virtuais, os quais foram “biblioteca virtual”, 

“ambiente virtual”, utilizados na forma singular e plural, e “realidade virtual”, utilizado 

no singular, resultando em cinco possibilidades de recuperação. O Gráfico 4 exibe 

quais palavras-chave se apresentaram com maior recorrência: 

 

Gráfico 4 – Produção científica por termos pesquisados, entre 2010 e 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado com base nos dados coletados na BRAPCI, 2016 

 

Identificaram-se três artigos publicados em 2010, cinco em 2011, quatro em 

2012, oito em 2013, três em 2014 e três em 2015. Totalizando vinte e seis textos 

coletados, excluindo-se um por duplicidade, obteve-se vinte e cinco artigos. 

Em seguida, separou-se o que se tratava de ambientes digitais, tais como 

repositórios, ambientes de aprendizagem e serviços digitais integrados às 

bibliotecas físicas dos que tratavam de ambientes virtuais, ou seja, estudos que 

consideravam a possibilidade de atuação em plataformas de realidade virtual, 

conforme Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Produção científica por assuntos abordados, entre 2010 e 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado com base nos dados coletados na BRAPCI, 2016 
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O resultado mostrou que as bibliotecas virtuais têm encontrado desafios tanto 

teóricos quanto práticos. Há disparidade na literatura brasileira quanto à 

conceituação dos termos “virtual” e “digital”, confirmada por Ohira e Prado (2002). 

Dos 25 trabalhos identificados entre 2010 e 2016 que trataram sobre bibliotecas 

virtuais, 80% deles são estudos sobre bibliotecas digitais ancorados numa literatura 

que utiliza o termo virtual para tratar de repositórios digitais. Apenas 20% dos 

trabalhos utilizaram o termo virtual para tratar de técnicas relativas à realidade virtual 

voltadas às bibliotecas virtuais e atuação de bibliotecários nestes ambientes. 

Conforme Thomas Kuhn (1998) enquanto um paradigma não encontra consenso na 

comunidade científica, os instrumentos e conceitos proporcionados por ele são 

resistidos e atacados formando uma crise teórica.  

Porém, mesmo tendo uma produção científica quantitativamente maior, 

bibliotecas digitais encontram resistência nas grades curriculares dos cursos 

brasileiros de biblioteconomia. Em pesquisa, Madureira e Vilarinho (2010) 

analisaram como os cursos brasileiros de biblioteconomia preparam os futuros 

bibliotecários para atuarem em bibliotecas digitais. A pesquisa abordou bibliotecários 

experientes e recém-formados, apenas 41% dos profissionais experientes 

consideraram satisfatória a formação recebida, enfatizando que os conteúdos 

essenciais são oferecidos: 

 
de um modo geral, as universidades não oferecem a capacitação 
necessária para o trabalho com as tecnologias, no entanto, ensinam a 
lógica necessária aos processos de seleção, organização, atualização, 
depuração, armazenamento e divulgação dos dados, o que constitui a base 
das atividades desse profissional. O conhecimento prático vem depois com 
a experiência profissional e a realização de cursos de atualização 
(MADUREIRA; VILARINHO, 2010, p. 98). 

 

Quanto aos recém-formados, a maior parte deles disse que as poucas 

disciplinas sobre tecnologia da informação e comunicação não têm biblioteca digital 

como foco e que elas “abordam a questão de forma transversal, o que torna o 

conteúdo superficial, incompleto e fragmentado” (MADUREIRA; VILARINHO, 2010, 

p. 98). Destacaram também a ênfase nas aulas teóricas em detrimento de aulas 

práticas e apontaram que inexiste estágio supervisionado em bibliotecas digitais. Os 

pesquisadores consideram que se há uma lacuna na formação do bibliotecário em 

relação às bibliotecas digitais, este déficit é ainda maior quando se trata das 

tecnologias da realidade virtual (MADUREIRA; VILARINHO, 2010). 
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Não obstante problemas acadêmicos, o Brasil possui a maior carga tributária 

da América Latina e Caribe (EXAME, 2016). Equipamentos tecnológicos, são 

encarecidos e inacessíveis para parte da população. Pesquisa do IBGE (G1, 2016) 

mostra que a produção do setor de eletrônicos e informática caiu 31,1% se 

comparado o 1º trimestre de 2016 ao de 2015. A baixa na produção é efeito da 

queda de poder de consumo do brasileiro, em contrapartida, a manutenção de 

acesso à ambientes virtuais demandam razoável tecnologia e acesso à internet 

banda larga. 

Além dos desafios teóricos, práticos e econômicos há também modificações 

nas tendências de uso tecnológico. Especificamente a BVPO precisará se adaptar e 

possivelmente migrar para o mais novo projeto da Linden Lab, chamado Sansar, 

previsto para ser lançado em 2017 (LINDEN LAB, 2016). Sansar é considerado 

substituto do Second life, e segundo seu diretor executivo Ebbe Altberg, terá 

adaptabilidade aos dispositivos móveis, funcionalidade indisponível no Second Life. 

Outra tecnologia que vem se popularizando é a realidade aumentada, através de 

software como o Pokémon Go, da Nintendo, e equipamentos de projeção holográfica 

como o Hololens, da Microsoft, essa tendência pode afetar o interesse por realidade 

virtual não-imersiva e imersiva. Dado estes cenários, elaborou-se a seguinte 

questão: conseguirá a Biblioteca Virtual Paul Otlet continuar atuando em ambiente 

de realidade virtual e ganhar notoriedade?  

 

6.2.2 Diagnóstico da organização 

 

No Quadro 4 estão descritos os pontos basilares que norteiam o 

planejamento da biblioteca em análise. O diagnóstico descreve como funciona a 

organização alvo da prospecção, portanto a Biblioteca Virtual Paul Otlet foi 

diagnosticada no capítulo 4. Porém, este tópico trará, como complemento, aspectos 

financeiros que envolvem a gestão da biblioteca. 
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Quadro 4 – Missão, visão e valores da BVPO 

Macro 
ambiente 

Second Life 

Microambiente Biblioteca Virtual Paul Otlet 

Missão Contribuir para a construção de um mundo pacífico, fraterno e igualitários, 
disseminando e estimulando o acesso à informação, promovendo palestras, 
exposições culturais e debates, subsidiando o desenvolvimento humano. 

Visão Estar entre as melhores bibliotecas de realidade virtual não-imersiva até 2020 

Valores  Democratização do acesso à informação; 

 Responsabilidade na produção e disseminação do conhecimento; 

 Integração fraterna entre os povos; 

 Transformação social e ética; 

 Pacificação mundial através de integrações culturais. 

Fonte: Biblioteca Virtual Paul Otlet, 2016 

 

A BVPO possui cinco anos de fundação, na plataforma do SL. Atualmente 

funciona em um terreno39 alugado que pertence à imobiliária RGF Estates40. O custo 

mensal da locação é de 3.900 lindens, o equivalente a, aproximadamente, R$60,00. 

O valor garante uma área de 2032 m² com capacidade de armazenar 620 prims.  

Seu acervo, composto por 58 livros, é disponibilizado em estantes e separado 

por ordem alfabética, conforme Figura 7:  

 

Figura 7 – Estantes de livros digitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2016 

 

Cada livro é formado por um prim e uma textura que remetem ao conteúdo, 

além da inserção de um script responsável por animar o objeto. Ao tocar o livro, 

abre-se uma página web, na qual o material está hospedado, possibilitando a leitura 

imediata ou download do material.  

                                                           
39

 Endereço do terreno: http://maps.secondlife.com/secondlife/Sound/150/242/31 
40

 Endereço web da RGF Estates: https://support.rgfestates.net/ 
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Contudo, os livros virtuais têm funcionalidades diferentes, pois são 

modelados, texturizados e programados de forma que o avatar interage totalmente 

com ele no próprio ambiente virtual, inclusive folheando-o: 

 

Figura 8 – Livro virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2016 

 

Porém, por serem tridimensionais, estes livros demandam mais prims e 

texturas, encarecendo o custo para formatá-los. Os exemplares disponíveis na 

BVPO foram vendidos pela empresa Thinc Intelli41, sob o valor de L$75,00 a 

unidade. Um exemplar demanda o espaço de seis prims. O miolo do livro vem em 

branco, cabe ao organizador do acervo preenche-lo com páginas, conforme seu 

planejamento. Uma página do livro equivale à uma textura. As texturas são 

formatadas pelo organizador do acervo, através de algum editor de imagem, e 

posteriormente importadas na plataforma. Para fazer upload de uma textura o custo 

é de 10 lindens. Da mesma forma, os apresentadores de slides, os banners 

informativos e as telas de exposição necessitam de scripts e texturas específicas, 

além de consumirem prims. 

 

6.2.3 Variáveis e atores, internos e externos. 

 

A identificação das variáveis e atores internos e externos constitui etapa 

elementar para o desenvolvimento da prospecção, sem esse fundamento não é 

possível identificar quais fatores tem potencial para influenciar o nascedouro de 

prováveis cenários futuros. Segundo Godet e Durance (2011, p. 63) “a explicitação 

                                                           
41

 Endereço da empresa: <http://maps.secondlife.com/secondlife/THINC/134/126/26>   
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detalhada de cada variável é indispensável, facilitando a análise e a identificação 

das relações entre as variáveis, além de permitir a constituição da base necessária a 

qualquer reflexão prospectiva”. No Quadro 5 estão elencadas as variáveis internas e 

externas: 

 

Quadro 5 – Variáveis internas e externas, BVPO, 2016 

Variáveis Internas 

Necessidade Relevância da atuação da biblioteca Paul Otlet, num cenário fundamentalmente 
composto por bibliotecas tradicionais e digitais. 

Competência Retenção e multiplicação do conhecimento organizacional pela administração da 
biblioteca, constituída por um bibliotecário e um consultor. 

Atendimento Demanda e oferta por atendimento. Não há equipe de atendimento, pois apenas 
o bibliotecário exerce essa função. 

Cooperação Ritmo de crescimento de cooperação com outras organizações. Parcerias para 
doações, divulgação e marketing. 

Serviços Oferta de produtos e serviços virtuais. Formas de divulgação dos produtos e 
serviços. Eventos programados. 

Integridade Vulnerabilidade da plataforma. Ataques de avatares. Filtros de segurança. 

Variáveis Externas 

Futuro Biblioteca pretende ser reconhecida entre as melhores em realidade virtual nos 
próximos cinco anos. Nova plataforma virtual da Linden Lab implicará provável 
adequação ou migração. Realidade aumentada poderá impor modificações nos 
produtos e serviços oferecidos.  

Economia Recessão econômica e alta carga tributária brasileira. 

Formação Produção científica denota que não há uma formação acadêmica voltada à 
atuação do bibliotecário em ambientes de realidade virtual. 

Cultura Familiaridade do usuário com uma plataforma não popularizada. 

Legislação Regulamentações quanto à atuação de organizações sem fins lucrativos em 
ambientes de realidade virtual. Restrição de faixa etária menor que 18 anos, 
imposta pelo Second Life. 

Concorrência Bibliotecas virtuais disponibilizadas no Second Life. 

Fonte: elaborado pelos membros da equipe de prospecção, 2016 

 

Traçadas as variáveis, é possível identificar os atores que influenciam direta 

ou indiretamente e quais são condicionantes para o alcance dos objetivos 

organizacionais, qual tipo de interação e força exercem entre si. “A partir desta 

análise, o objectivo da utilização do método é fornecer a um determinado actor 

formas de apoio à decisão para a implementação da sua política de alianças e 

conflitos” (GODET; DURANCE, 2011, p. 69). O Quadro 6 descreve os autores 

internos e externos identificados durante o processo: 
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Quadro 6 – Atores internos e externos, BVPO, 2016 

Atores internos 

Equipe Formada por um bibliotecário e um consultor. 

Bibliotecário Exerce função de administração geral, operacionalização e atendimento. 

Consultor Presta consultoria administrativa voltada à inovação dos produtos e serviços. 

Palestrante Colaboradores sem vínculos empregatícios que ministram palestras. 

Pesquisador Pesquisas científicas desenvolvidas envolvendo a biblioteca virtual Paul 
Otlet. 

Parceiro Grupos da cena cultural que utilizam o espaço da biblioteca para promover 
eventos. 

Atores externos 

Usuário Utilizadores dos serviços da biblioteca e visitantes. 

Professor Professores universitários que promovem a utilização de bibliotecas virtuais. 

Doador Usuários da plataforma Second Life que identificam na atuação da biblioteca 
virtual uma fonte segura para receber e destinar à comunidade recursos 
advindos de filantropia. 

Concorrente Bibliotecas virtuais disponibilizadas no Second Life. 

Fornecedor Vendedores de objetos tridimensionais, mobília, prédios, texturas, scripts e 
etc. 

Academia Corpo docente que decide sobre a grade curricular dos cursos de 
biblioteconomia do Brasil e, por conseguinte influencia a formação dos 
profissionais bibliotecários. 

Fonte: elaborado pelos membros da equipe de prospecção, 2016 

 

Reconhecidos as variáveis e atores, distribuiram-se pesos concernentes à 

cada elemento, numa escala de 1 a 5 que representa o nível de influência, capaz de 

comprometer a continuidade das atividades da biblioteca virtual. Quanto menor for o 

número, pouca influência exerce, quanto maior for, mais influente é o elemento, de 

acordo com o Quadro 7: 

 

Quadro 7 – Atribuição de pesos individuais às variáveis e atores 

Variáveis internas Peso Variáveis externas Peso 

Necessidade 4 Futuro 5 

Competência 2 Economia 2 

Atendimento 3 Formação 5 

Cooperação 2 Cultura 4 

Serviços 5 Legislação 1 

Integridade 1 Concorrência 2 

Atores internos Peso Atores externos Peso 

Equipe 3 Usuários 5 

Bibliotecário virtual 4 Professores 5 
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1 : Necessidad

2 : Competênc.
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4 : Cooperaç.

5 : Serviços

6 : Integrid.

7 : Futuro

8 : Economia

9 : Formação

10 : Cultura

11 : Legislação

12 : Concorrên.

0 3 3 2 3 0 3 3 3 2 2 3

0 0 3 2 2 2 2 0 0 2 0 1

1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 3

2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2

3 1 3 3 0 0 3 2 2 3 2 3

0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 3

3 3 3 3 3 2 0 3 3 3 3 3

2 0 0 3 2 0 3 0 2 2 2 2

3 3 2 0 3 2 3 3 0 3 3 2
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2 0 0 0 2 1 2 3 2 0 0 2
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Consultor 3 Doadores 2 

Palestrante 5 Concorrentes 2 

Pesquisador 3 Fornecedores 1 

Parceiro 3 Academia 5 

Fonte: elaborado pelos membros da equipe de prospecção, 2016 

 

Os pesos indicados levam em consideração as barreiras elencadas na fase 

de identificação do problema, impasses teóricos na definição do que é e como 

funciona uma biblioteca virtual, desatualização da matriz curricular dos programas 

pedagógicos dos cursos de biblioteconomia no Brasil e quando se refere aos 

avanços tecnológicos, o baixo poder aquisitivo da população brasileira, 

inviabilizando o consumo de equipamentos adequados à realidade virtual e a 

substituição da plataforma Second Life. Então maior peso é atribuído às variáveis e 

atores que mais comprometem, favorecendo ou desfavorecendo, o funcionamento 

da biblioteca virtual.  

 

6.2.4 Coleta de dados: Influências e Dependências Diretas entre Variáveis e Atores 

 

Nesta fase, cada membro da equipe de prospecção recebeu a matriz de 

influências diretas em branco. Com intuito de apontar um resultado consensual, 

solicitou-se o preenchimento individual das matrizes, tendo por embasamento as 

etapas anteriores (Quadro 8). 

 

Quadro 8 – Matriz de influências diretas: variáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado com auxílio do software MICMAC, 2016 
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Cinco valores ficaram disponíveis para preenchimento, quanto maior o valor 

mais forte é o nível de influência exercido entre as variáveis. Por exemplo, os 

membros entenderam que a “necessidade” de existência e atuação da biblioteca 

virtual recebe forte influência do processo de formação profissional de bibliotecários, 

englobando professores, coordenações e matrizes curriculares resultando na 

produção científica da área. Ou seja, o nível de relevância desse tipo de biblioteca é 

refletido na produção científica que neste estudo indicou haver conflito teórico em 

80% dos artigos alvos desta pesquisa. As influências diretas são classificadas em 0 

– sem influência direta -, 1 – nível de influência direta fraco -, 2 – nível de influência 

direta médio -, 3 – nível de influência direta forte – e P – nível de influência direta 

potencial. 

Tratamento similar foi dado ao processo de preenchimento da Matriz de 

Influências Diretas dos Atores (Quadro 9).  

 

Quadro 9 – Matriz de Influências Diretas: atores 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado com auxílio do software MACTOR, 2016 

 

Buscou-se consonância entre os membros da equipe de prospecção. As 

opções de preenchimento também alternaram entre cinco valores. Quanto maior o 

valor atribuído à determinada relação entre atores, maior é a força exercida. 

Ilustrando isso, os membros concederam peso máximo, valor 04, para a relação 

entre bibliotecário e usuários, dentro desta concepção para existir bibliotecário é 

necessário haver usuário. As influências diretas são classificadas em 0 – pouca ou 

nenhuma influência sobre outro ator –, 1 – o ator pode influenciar de modo limitado 

os processos operacionais da gestão do outro ator –, 2 – o ator pode influenciar a 
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execução dos projetos do outro ator –, 3 – o ator influencia no cumprimento dos 

objetivos do outro ator – e 4 – o ator influencia na existência do outro ator. 

Para a elaboração do Quadro 9 utilizou-se o software MACTOR, 

especializado na análise dos jogos de atores, que segundo Godet e Durance (2011, 

p. 69) “procura avaliar as relações de força entre actores e estudar suas 

convergências e divergências”. 

 

6.2.5 Análise dos dados 

 

Verificadas e minimizadas as divergências, o estabelecimento de pesos 

relacionais entre as variáveis possibilita que o software MICMAC produza o Gráfico 

6, de influências e dependências diretas entre as variáveis. 

 

Gráfico 6 – Influências e dependências diretas entre variáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado pelo software MICMAC, 2016 

 

Cinco indicadores distinguem as variáveis através de seus posicionamentos 

no plano. Conforme Godet e Durance (2011). Variáveis de entrada são muito 

influentes e pouco dependentes, por isso se tornam alvo de ações prioritárias: 

formação e cultura. Variáveis de ligação têm por característica a instabilidade e são 

muito influentes e muito dependentes, ou seja, elas têm potencial para modificar 

Variáveis do pelotão 

Variáveis de entrada 

Variáveis excluídas 
Variáveis-resultado 

Variáveis de ligação 
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toda a dinâmica do sistema, são elas: futuro, necessidade e serviços. Variáveis-

resultado são pouco influentes, porém muito dependentes e resultam da influência 

de outras variáveis sobre elas: concorrência. As variáveis do pelotão não possuem 

características que as enquadrem entre influentes e dependentes: cooperação e 

atendimento. E por fim, as variáveis excluídas não oferecem representatividade 

considerada essencial para influenciar o sistema relacional: competência, legislação 

integridade e economia. 

 

Um dos motivos de interesse da análise estrutural consiste em permitir a 
verificação das hipóteses formuladas por um grupo sobre a explicação do 
funcionamento do sistema. De facto, ela ajuda a confirmar se as variáveis 
julgadas importantes são explicativas - variáveis de entrada - ou explicadas 
por outras - variáveis-resultado (GODET; DURANCE. 2011, p. 66) 

 

Por resultado apresentou-se o Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Mapa de influências e dependências entre atores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado pelo software MACTOR, 2016 

 

Na avaliação do gráfico verificou-se a existência de quatro indicadores, 

responsáveis por distinguir os atores estudados. Atores dominantes, possuem muita 

influência, porém pouca dependência: professor, academia e concorrentes. Atores 

de ligação, exercem influência e emitem dependência num mesmo nível: usuários, 

bibliotecários, consultor e equipe. Atores dependentes, destacam-se pelo alto teor 

Atores dominantes 

Atores autônomos Atores dependentes 

Atores de ligação 
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de dependência e pouca influência: parceiros, palestrantes e doadores. Atores 

autônomos, para o sistema explicitado, não têm características de influência e 

dependência suficientes para modificar a dinâmica das relações entre atores: 

pesquisador e fornecedor. 

 

6.2.6 Cenários Prováveis 

 

A última etapa do método é o levantamento de hipóteses que indicarão 

cenários futuros potenciais. Lidou-se com as variáveis, dos quadrantes superiores 

(formação, cultura, futuro, necessidade e serviços), pois, elas agem com influência 

em todo sistema abordado. O Quadro 10 apresenta os cenários prospectados. 

Quadro 10 – Cenários futuros 

 Cenário 01 – Desejável Cenário 02 – Provável Cenário 03 – Desfavorável 

Formação Coordenações incluem 
disciplinas sobre 
bibliotecas virtuais nas 
grades curriculares dos 
cursos de biblioteconomia 
no Brasil. 

Coordenações mantêm 
desatualizadas as grades 
curriculares dos cursos de 
biblioteconomia no Brasil 
às bibliotecas que 
funcionam em realidade 
virtual. 

Coordenações mantêm 
desatualizadas as grades 
curriculares dos cursos de 
biblioteconomia no Brasil às 
bibliotecas que funcionam 
em realidade virtual. 

Cultura Usuários se adaptam às 
tecnologias da realidade 
virtual. 

Usuários se adaptam às 
tecnologias da realidade 
virtual. 

Falta interesse dos usuários 
pelas tecnologias da 
realidade virtual. 

Futuro Biblioteca virtual Paul Otlet 
é reconhecida como uma 
das melhores em realidade 
virtual até 2020. Migra com 
sucesso para a plataforma 
Sansar. Se adapta às 
tendências de realidade 
aumentada. 

Biblioteca virtual Paul 
Otlet migra com sucesso 
para a plataforma Sansar. 

Biblioteca virtual Paul Otlet 
não se adapta à nova 
plataforma nem às 
tendências de realidade 
aumentada. 

Necessid. Aumenta o número de 
frequentadores da 
Biblioteca virtual Paul Otlet. 

Aumenta o número de 
visitantes da Biblioteca 
Virtual Paul Otlet, porém 
não cresce o número de 
recorrências. 

Diminui o número de 
visitantes da Biblioteca 
virtual Paul Otlet. 

Serviços Os serviços oferecidos são 
aprimorados e acrescidos 
conforme cresce a 
demanda pelo ambiente da 
Biblioteca virtual Paul Otlet. 

Os serviços oferecidos 
são subutilizados pelos 
visitantes do ambiente da 
Biblioteca virtual Paul 
Otlet. 

Os serviços oferecidos são 
subutilizados pelos 
visitantes do ambiente da 
Biblioteca virtual Paul Otlet. 

Fonte: elaborado pelos membros da equipe de prospecção com base nos mapas extraídos 
dos software MICMAC e MACTOR, 2016 
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Gerou-se três cenários distintos: desejável, provável e desfavorável. 

Contemplando o primeiro objetivo específico proposto por esta pesquisa. O cenário 

desejável está centrado na adequação do processo de formação profissional às 

tecnologias de realidade virtual. A formação aumentará a oferta de bibliotecas 

virtuais e profissionais preparados para atuar em mundos virtuais, aumentando a 

oferta cresce a demanda. A medida em que cresce, a demanda gerará consequente 

aculturação de usuários, isto resultará no aprimoramento dos serviços dos serviços 

e, num aspecto geral, proporcionará a continuidade das atividades na BVPO e o 

surgimento de potenciais concorrentes. 

O cenário provável sugere que o panorama das bibliotecas virtuais se 

manterá. A formação é conservada sem atualizações, mesmo assim usuários se 

adaptam às tecnologias da realidade virtual, pois é uma tendência mesmo que 

paulatina. A BVPO aumenta o número de visitantes únicos, porém não consegue 

atrair recorrências, pois os usuários não constroem o hábito de frequentar 

bibliotecas virtuais. Por isso, os serviços se mantêm subutilizados. 

Enquanto isto, o cenário desfavorável, retira das variáveis o potencial para 

oferecer continuidade às atividades da BVPO. Além da desatualização na formação 

profissional, os usuários não se adaptam às tecnologias, por falta de interesse. A 

própria biblioteca virtual não consegue manter-se adequada perante as atualizações 

de software. 

Registrados os cenários, influenciados pelas fortes variáveis formação e 

cultura, esta pesquisa optou por ampliar a compreensão destes elementos através 

da análise de aceitação tecnológica. 

 

6.3 O TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 2 E SUA APLICAÇÃO NO 

AMBIENTE DE REALIDADE VIRTUAL 

 

O método TAM foi desenvolvido por Davis (1985) com o objetivo de verificar 

quais resistências dificultam a interação homem-tecnologia. O método questiona o 

porquê de uma tecnologia ser aceita ou rejeitada, segundo Dias (et al., 2011), TAM é 

útil para prever e descrever os motivos pelos quais os usuários recusam ou não uma 

tecnologia. Marangunic (2015) afirma que TAM tornou-se um método dominante nas 

pesquisas sobre aceitação tecnológica. Ele é baseado na Teoria Racional da Ação 

(TRA) de Fishbein (1967), a qual indica que a atitude de um indivíduo perante 
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qualquer situação é determinada por sua intenção e esta é condicionada por 

pessoas que exercem influência sobre o indivíduo e assim constroem sua crença, 

aponta também que a sua intenção trabalha em função das consequências 

resultantes de seu comportamento, ou seja, o indivíduo percebe potencial em 

alcançar algum tipo de resultado, e das expectativas que os outros alimentam sobre 

o indivíduo. O Gráfico 8 ilustra essa teoria:  

 

Gráfico 8 – Teoria Racional da Ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado com base na TRA de Fishbein, 1967 

 

Com este fundamento, Davis (1985, p. 24, tradução nossa42) diz que “a 

atitude em relação ao uso, por sua vez, é uma função de duas grandes crenças: 

facilidade de uso percebida e utilidade percebida”. Para Davis (1985) a intenção de 

uso é mediada pela facilidade de uso percebida e pela utilidade percebida. As 

variáveis externas, tais como características do sistema (arquitetura, funcionalidades 

e design), processo de desenvolvimento e treinamento, condicionam estas duas 

crenças. Sobre as características do sistema, Davis diz: 

 

[...] se o usuário se torna mais produtivo, na parte de seu trabalho 
relacionada ao sistema, por causa de uma maior facilidade de utilização, 
então ele se torna mais produtivo no geral. Assim, as características do 

                                                           
42

 Texto original: Attitude toward using, in turn, is a function of two major beliefs: perceived usefulness and 
perceived ease of use (DAVIS, 1985, p. 24). 

TECNOLOGIA 
Atitude 

INTENÇÃO CRENÇA 

CONSEQUÊNCIA 

Expectativa de outros 

Construção coletiva 
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sistema podem influenciar indiretamente a utilidade por afetar a facilidade 
de utilização (DAVIS, 1985, p. 26, tradução nossa

43
) 

 

Após dez anos difundindo o método, Davis publicou uma versão estendida e a 

intitulou de TAM 2. Para justificar a adaptação disse que ao longo do tempo os 

estudos apontaram o elemento “utilidade percebida” como maior influenciador da 

intenção de uso, enquanto a facilidade de uso percebida exerceu menor influência 

(DAVIS; VENKATESH, 2000). Conforme Ferreira (2014), o TAM 2 aborda fatores 

determinantes que explicam melhor a relação entre utilidade percebida e intenção de 

uso, e quando o modelo permite esse entendimento torna-se possível traçar 

intervenções em função do aumento da aceitação do usuário sobre novas 

tecnologias. 

Nesta pesquisa, portanto, adotou-se o TAM 2, com intuito de verificar como se 

comporta o nível de “utilidade” percebida pelos usuários da BVPO, conforme a 

Figura 9. 

 

Figura 9 – Extensão do Technology Acceptance Model (TAM 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado e traduzido de DAVIS; VENKATESH, 2000, p. 188 

 

 A utilidade percebida é o grau no qual o usuário acredita que uma tecnologia 

tem potencial para aumentar seu desempenho, dentro de um contexto 

organizacional, já a facilidade de uso percebida está relacionada ao grau no qual se 

acredita que a utilização de determinada tecnologia demandará pouco esforço 

(DAVIS, 1986). TAM 2 expõe forças sociais que atingem o usuário enquanto ele 
                                                           
43

 Texto original: […] if the user becomes more productive in that fraction of his or her job via greater ease of 
use, then be or she becomes more productive overall. Thus, characteristics of the system may indirectly 
influence usefulness by affecting ease of use (DAVIS, 1985, p. 26) 



79 
 

enfrenta o dilema de aceitar ou rejeitar uma tecnologia. Davis e Venkatesh (2000) as 

descreve assim: 

 

a) Norma Subjetiva – é a expectativa das pessoas acerca de como aquele 

usuário deve ou não se comportar em relação à tecnologia; 

b) Voluntariedade – assume o lugar da norma subjetiva quando não há 

obrigatoriedade de uso da tecnologia proposta; 

c) Imagem – é a crença, segundo a qual, deve-se assumir determinado 

comportamento em relação à uma tecnologia para melhorar a imagem 

profissional perante o grupo ao qual o usuário está inserido; 

 

Fora os processos de influência social, TAM 2 também indica, como variáveis, 

os processos instrumentais cognitivos: 

 

a) Relevância do trabalho – grau de relevância da tecnologia para o trabalho 

do usuário; 

b) Qualidade de saída – grau de desempenho da tecnologia perante as 

tarefas que ele se propõe a executar; 

c) Demonstrabilidade do resultado – efeitos provenientes do uso da tecnologia 

que beneficiem diretamente o usuário da tecnologia. 

 

 Há ainda uma variável que influencia tanto as forças sociais quanto o 

processo cognitivo: Experiência – grau adquirido de forma crescente enquanto o 

usuário conhece os pontos negativos e positivos da tecnologia. Quanto maior a 

experiência menor é o efeito da influência normativa sobre a intenção de uso. 

Portanto, levantaram-se as seguintes hipóteses, considerando as variáveis 

que influenciam os cenários futuros desenvolvidos neste estudo, formação 

acadêmica e cultura do usuário, e as variáveis que influenciam a intenção de uso, 

definidas pelo TAM 2:  

 

H1 – A norma subjetiva é substituída pela voluntariedade, como reflexo da 

baixa produção literária sobre bibliotecas virtuais; 

H2 – A voluntariedade não acarreta experiência significativa no uso da 

tecnologia; 
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H3 – A falta de experiência com a tecnologia acarreta num baixo grau de 

utilidade percebida; 

H4 – O baixo grau de utilidade percebida aponta para baixa relevância 

atribuída ao desempenho da tecnologia no trabalho; 

H5 – A baixa relevância indica que, na percepção do usuário, não há 

probabilidade de melhora do seu perfil ao utilizar a tecnologia. 

 

As hipóteses levantadas, apontam para uma baixa utilidade percebida, 

referente às bibliotecas virtuais, pelo público pesquisado. Tanto por causa da lacuna 

existente, no âmbito do processo de ensino-aprendizagem, durante a formação 

acadêmica dos bibliotecários (MADUREIRA; VILARINHO, 2010) quanto na formação 

de professores e alunos do ensino superior em geral (RIEDNER; PISCHETOLA, 

2016). Para alcançar esse público e aplicar a pesquisa de aceitação tecnológica, a 

BVPO estimulou a realização de aulas e eventos acadêmicos em seu espaço virtual, 

entre outubro de 2016 e dezembro de 2017.  

 

6.3.1 Encontro de Bibliotecas Virtuais 2017 

 

A biblioteca em questão, sediou, entre os dias 28 e 29 de setembro de 2017, 

o Encontro de Bibliotecas Virtuais (EBV). Primeiro evento brasileiro que fomentou 

discussões acadêmicas sobre essa temática utilizando um ambiente de realidade 

virtual como local oficial do evento. O EBV foi promovido em parceria com a 

Universidade de Aveiro (UA), Portugal, e o Programa de Pós-Graduação em Ciência 

da Informação da Universidade Federal da Paraíba (PPGCI/UFPB). As inscrições 

foram feitas entre os dias 15 de agosto e 20 de setembro de 2017, diretamente no 

site <https://encontrobiblioteca.wixsite.com/info>, alcançando 220 inscritos, sendo 

216 brasileiros e 04 estrangeiros, com perfis distintos:  
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60% 

5% 

35% 

Estudante Professor Profissional 

Gráfico 9 – Perfil dos inscritos no EBV 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado com base nos dados do EBV 2017 

 

Estudantes lideraram o número de inscritos, foram 132 provenientes de 

regiões diversas. As dez instituições que registraram maior quantidade de 

representantes: Universidade Federal da Paraíba (59); Universidade Federal de 

Pernambuco (10); Universidade Federal de Alagoas (08); Universidade Estadual de 

São Paulo (07); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (05); Universidade 

Federal de São Carlos (5); Universidade Federal da Bahia (03); Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (03); Centro Universitário Claretiano (02); Universidade 

Estadual da Paraíba (02).  

O perfil “profissional”, 88% (69) composto por bibliotecários, obteve 78 

inscritos de organizações atuantes em segmentos distintos, exemplo: Universidades 

Federais, Biblioteca Nacional, EMBRAPA, Tribunal Superior Eleitoral, Escola 

Superior da Magistratura do Maranhão, Secretarias Estaduais, SENAC, SENAI, 

Institutos Federais de ensino, Prefeitura Municipal, Projetos Culturais e Exército 

Brasileiro. 

Dentre os interessados pela conferência, a região Nordeste conseguiu maior 

representatividade. Foram 137 inscritos do Nordeste, o equivalente à 62%. Em 

seguida o Sudeste, com 46 inscritos (21%), em terceiro lugar o Sul, com 21 registros 

(9%), Norte e Centro-Oeste tiveram cada um 06 inscritos (3%). Por último, em 

termos de representação, o evento registrou 02 inscrições provenientes de Portugal, 

01 da Argentina e 01 dos Estados Unidos da América, ou seja, 04 estrangeiros que 

representam 2% do total de inscritos. Porém, dos 220 inscritos, o sensor de 

presença registrou (NN Visitor Manager), in loco, 84 efetivos participantes, número 

este que constituiu o universo desta pesquisa. 
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O evento também contou com a submissão de trabalhos. Recebeu 23 

propostas de short papers, segundo as temáticas pré-estabelecidas: Arquitetura da 

Informação e Pervasividade (10,7%), Bibliotecas Virtuais (46,4%), Profissional da 

Informação e sua Atuação em Ambientes Virtuais (7,1%) e Sociedade e Virtualidade 

(35,7%). Os trabalhos recebidos foram julgados pela Comissão Científica, formada 

por sete doutorandos: Alexander William Azevedo (Universidade Federal de 

Pernambuco); Flávio Ribeiro Córdula (Universidade Federal da Paraíba); Rafaela 

Romaniuc Batista (Universidade Federal da Paraíba); Raimundo Nonato Ribeiro dos 

Santos (Universidade Federal do Ceará); Robéria de Lourdes de Vasconcelos 

Andrade (Universidade Federal de Alagoas); Sueny Gomes Leda Araújo 

(Universidade Federal da Paraíba), e; Suzana de Lucena Lira (Universidade Federal 

da Paraíba). Foram 19 papers aprovados, num total de 47 autores, estes 

compuseram os ANAIS do evento, documento de 101 páginas publicado na 

plataforma FigShare, através do DOI (Digital Object Identifier) 

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5547826>. 

Seis palestrantes preencheram os dias de evento, sendo três Doutores 

brasileiros e três Doutores portugueses.  

 

Figura 10 – Primeiro dia do EBV 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2017 

 

No primeiro dia, 28/09, ofertaram-se as seguintes palestras: O Corpo Dividido 

– entre o físico e o virtual (Professora Doutora Paula Justiça, Universidade Aberta, 

Portugal); Arquitetura da Informação (Professor Doutor Henry Poncio, Universidade 

Federal da Paraíba, Brasil); Quer submeter um paper a uma revista? Aspectos a 

atender (Professora Doutora Teresa Bettencourt, Universidade de Aveiro, Portugal).  
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Figura 11 – Segundo dia do EBV 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2017 

 

No Segundo dia, 29/09, os oradores falaram sobre: Biblioteca de Dança 

Mocap PPGDança/UFBA – desafios para a pesquisa artística em dança virtual 

(Professora Doutora Isabel Valverde, Universidade Aberta, Portugal e Universidade 

Federal da Bahia, Brasil); A responsabilidade Social da Ciência da Informação como 

Competência Ética (Professora Doutora Isa Maria Freire, Universidade Federal da 

Paraíba, Brasil); Planos de Gestão de Dados no contexto da e-Science (Professor 

Doutor Guilherme Ataíde, Universidade Federal da Paraíba, Brasil). Todos os slides 

utilizados pelos palestrantes estão disponíveis para download através do link 

<https://encontrobiblioteca.wixsite.com/info/palestras> 

O EBV tornou-se ambiente propício para a aplicação da pesquisa sobre 

aceitação tecnológica. Pois trouxe estudantes, professores e profissionais que não 

haviam estabelecido interações com ambientes semelhantes. 

 

6.3.2 Coleta de Dados 

 

 Adotou-se por pré-teste um questionário eletrônico, elaborado e hospedado 

utilizando o aplicativo Google Docs. Intitulado “adaptabilidade às bibliotecas virtuais” 

o questionário foi composto por 23 questões escritas em português e inglês. 

Aplicado entre outubro de 2016 e abril de 2017, um período de aproximadamente 06 

meses. Durante o período específico obteve 79 respondentes, cadastrados no 

Second Life. O público é composto, em sua maioria, por alunos dos cursos de 

Biblioteconomia e Arquivologia da Universidade Federal da Paraíba que visitaram ou 

tiveram aula dentro do ambiente virtual objeto deste estudo. 
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 Os resultados indicaram que 71% dos respondentes preferiu utilizar um livro 

impresso em sua última leitura efetuada e apenas 26% deles leram, por último, um 

e-book. 70% deles utilizam com frequência uma biblioteca física, composta 

predominantemente por livros físicos, 27,5% são assíduos usuários de bibliotecas 

digitais e apenas 1,2% frequenta bibliotecas virtuais. Porém 53,8% deles acredita 

que a biblioteca física deveria diminuir o espaço destinado aos livros físicos e 

investir em eventos culturais, salas de leitura, salas de práticas tecnológicas, salas 

de palestras e debates sobre o cotidiano, enquanto 27,5% prefere que a biblioteca 

física continue investindo em livros impressos. 

 Este pré-teste teve por objetivos avaliar a plataforma eletrônica de 

formulários, sua aplicabilidade e capacidade de registro dos dados, bem como a 

flexibilidade de configuração dos tipos de questões e respostas possíveis. Verificar a 

performance do banner interativo disposto no ambiente virtual, o qual convida o 

indivíduo para participar da pesquisa e funciona por intermédio de um script 

específico que redireciona, ao ser tocado, à página web do questionário eletrônico. 

As respostas ofereceram subsídios para a adequação do questionário às 

necessidades da pesquisa sobre aceitação tecnológica. 

Para adaptar o questionário ao TAM 2, utilizaram-se os elementos sociais e 

cognitivos, apresentados pelo método. Direcionando a construção das perguntas, 

conforme o Quadro 11: 
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Quadro 11 – Elementos sociais e cognitivos do TAM 2 

 

Elementos Temas abordados nas questões 

 
Sociais 

Norma subjetiva  Realidade virtual e minha área de estudo e; 

 Realidade virtual e minha área de trabalho. 
Voluntariedade  Utilização voluntária; 

 Obrigatoriedade na área de estudo e; 

 Obrigatoriedade na área de trabalho. 

Imagem  Influência; 

 Ampliação da atuação e; 

 Liderança. 

 
 
 

Cognitivas 

Relevância do 
trabalho 

 Importância e; 

 Relevância. 

Qualidade de saída  Eficácia dos produtos e serviços e; 

 Consumo dos produtos e serviços. 

Demonstrabilidade do 
resultado 

 Indicação da ferramenta aos pares; 

 Comunicação dos pontos negativos e positivos; 

 Dificuldade de atuação e; 

 Comunicação dos benefícios. 

Facilidade de uso 
percebida 

 Facilidade de interação; 

 Flexibilidade; 

 Esforço mental e; 

 Desenvolvimento de habilidades. 

Intenção de uso  Uso;  

 Frequência e;  

 Tipo de Atuação. 

Outros Experiência  Utilização continuada e; 

 Experiências anteriores. 
 
Utilidade percebida 

 Desempenho Profissional; 

 Produtividade no Trabalho; 

 Eficácia de atuação e; 

 Facilitação laboral. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017 

 

 O questionário continha 23 perguntas. Sua versão final (Apêndice B) passou a 

ter 57 e foi dividida em três partes. A primeira, composta por 10 perguntas, serviu 

para traçar o perfil dos participantes. Em seguida entram 30 questões referentes aos 

elementos sociais e cognitivos sugeridos pelo método TAM 2. São perguntas 

fechadas, de múltipla escolha, com enunciados sugeridos pela literatura de Davis e 

Venkatesh (2000) e possuem alternativas padronizadas de respostas, conforme 

escala tipo Likert, indicando o nível de concordância, entre 1 e 5. Quanto maior for o 

número escolhido, maior será o grau de concordância do participante em relação à 

indagação ou afirmação. A terceira etapa, do questionário, está estruturada em 18 

perguntas posicionadas para ampliar a compreensão sobre a experiência dos 

participantes acerca da transição físico-digital-virtual. 
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Entre 03 de Setembro e 27 de novembro de 2017 o formulário ficou disponível 

tanto no ambiente virtual (Figura 12) quanto no site do evento 

<https://encontrobiblioteca.wixsite.com/info/pesquisa>. Durante este período coletou 

82 respostas, correspondente à amostra por conveniência. 

 

Figura 12 – Banner convidando para participar da pesquisa 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2017 

 

 A seta na Figura 12 indica onde estava localizado o banner que convidou, os 

presentes no evento, para participarem da pesquisa sobre aceitação tecnológica. 

 Para verificar a confiabilidade do instrumento de pesquisa, realizou-se o 

cálculo do coeficiente alfa de Cronbach, auxiliado pelo software livre para análises 

estatísticas: PSPP versão 1.0.1 – g818227. Disponível para download através do 

link <https://www.gnu.org/software/pspp/>. Confiabilidade avalia o grau de 

consistência das variáveis, a medida alfa de Cronbach é amplamente utilizada e 

varia de 0 a 1, para Hair Jr. et al. (2009, p. 126) “o limite inferior para o alfa de 

Cronbach geralmente aceito é de 0,70, apesar de poder diminuir para 0,60 em 

pesquisa exploratória.” Obteve-se 0,886, neste trabalho. Conforme pesquisa 

elaborada por Peterson (1994), específica sobre o coeficiente alfa de Cronbach, a 

recomendação literária é que o instrumento se torna confiável quando a medida 

atinge ao menos 0,70. Vale enfatizar que o teste de confiabilidade foi aplicado às 30 

questões concernentes ao estudo de aceitação tecnológica. 
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 Em seguida, utilizando o mesmo software procedeu-se a análise de 

comunalidade. Segundo Hair Jr. et al (2009, p. 112) “A comunalidade de uma 

variável é a estimativa de sua variância compartilhada, ou em comum, entre as 

variáveis [...].” A verificação teve o intuito de retirar do estudo variáveis com o valor 

abaixo de 0,50, pois este é o valor mínimo aceitável, conforme Figueiredo Filho e 

Silva Júnior (2010). Comunalidades menores que 0,50 não contribuem para a 

explicação do processo (HAIR JR. et al., 2009). Os valores obtidos foram:  

 

Quadro 12 – Primeira análise de comunalidade 

 Initial Extraction  Initial Extraction  Initial Extraction 

VAR001 1,00 0,58 VAR011 1,00 0,70 VAR021 1,00 0,77 

VAR002 1,00 0,74 VAR012 1,00 0,85 VAR022 1,00 0,70 

VAR003 1,00 0,75 VAR013 1,00 0,76 VAR023 1,00 0,64 

VAR004 1,00 0,70 VAR014 1,00 0,68 VAR024 1,00 0,72 

VAR005 1,00 0,77 VAR015 1,00 0,81 VAR025 1,00 0,70 

VAR006 1,00 0,75 VAR016 1,00 0,74 VAR026 1,00 0,44 

VAR007 1,00 0,74 VAR017 1,00 0,75 VAR027 1,00 0,61 

VAR008 1,00 0,59 VAR018 1,00 0,78 VAR028 1,00 0,61 

VAR009 1,00 0,73 VAR019 1,00 0,73 VAR029 1,00 0,54 

VAR010 1,00 0,86 VAR020 1,00 0,70 VAR030 1,00 0,82 

Fonte: gerado pelo PSPP, com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

 Tendo por base o resultado do Quadro 12, excluiu-se a variável 026 por 

apresentar comunalidade abaixo do patamar concebível. Além dela, excluiu-se 

também a variável 001, porque ela tem por finalidade traçar um primeiro, portanto 

superficial, resumo da experiência adquirida pelo usuário enquanto este 

experimentava o ambiente virtual. Feitas tais restrições, verificou-se novamente o 

escore de comunalidade. Conforme Quadro 13:  
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Quadro 13 – Segunda análise de comunalidade 

 Initial Extraction  Initial Extraction  Initial Extraction 

   VAR011 1,00 0,73 VAR021 1,00 0,79 

VAR002 1,00 0,74 VAR012 1,00 0,90 VAR022 1,00 0,70 

VAR003 1,00 0,75 VAR013 1,00 0,76 VAR023 1,00 0,67 

VAR004 1,00 0,70 VAR014 1,00 0,67 VAR024 1,00 0,73 

VAR005 1,00 0,76 VAR015 1,00 0,81 VAR025 1,00 0,71 

VAR006 1,00 0,76 VAR016 1,00 0,74    

VAR007 1,00 0,75 VAR017 1,00 0,77 VAR027 1,00 0,62 

VAR008 1,00 0,61 VAR018 1,00 0,79 VAR028 1,00 0,64 

VAR009 1,00 0,75 VAR019 1,00 0,75 VAR029 1,00 0,54 

VAR010 1,00 0,86 VAR020 1,00 0,70 VAR030 1,00 0,82 

Fonte: gerado pelo PSPP, com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

 As comunalidades variam entre 0 e 1, porém escores próximos de 0 indicam 

que a variável não contribui para a análise comum dos dados, enquanto os valores 

próximos de 1 apontam para maior relação entre as variáveis (REZENDE; 

FERNANDES; SILVA, 2007). Terminado os testes de consistência, partiu-se para a 

interpretação dos dados. 

 

6.3.3 Análise e discussão dos dados 

 

 Dos 82 participantes, 71% (58) era do sexo feminino enquanto 29% (24) do 

sexo masculino. A faixa etária que variou entre 19 e 70 anos, conforme o Gráfico 10:  

 

Gráfico 10 – Faixa etária dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 
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84% 

16% 

Ciência da Informação Outras áreas 

 

Cerca de 66% dos participantes tem entre 20 e 39 anos. No quesito “nível de 

escolaridade”, 57% tem ou cursa uma graduação, 10% tem ou cursa especialização, 

23% tem ou cursa o mestrado e 10% tem ou cursa doutorado. De fato, por ser o 

público alvo, a área de formação que atingiu maior recorrência entre os participantes 

foi a Ciência da Informação, conforme Gráfico 11: 

 

Gráfico 11 – Área de formação 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Em Ciência da Informação, dois cursos de graduação foram recorrentes: 

Arquivologia e Biblioteconomia. 63% indicaram que estão cursando ou já terminaram 

o curso superior de Biblioteconomia, ao passo que 17% são oriundos da 

Arquivologia e 20% dos cursos de pós-graduação em Ciência da Informação. Além 

disto, 16% dos respondentes estão ligados à áreas como: Administração; Ciências 

Contábeis; Ciências Sociais; Ciência da Computação; Direito; Educação; Engenharia 

Elétrica; Física; General Metaverse; Gestão Cultural e História. 

Portanto, o perfil dos respondentes é composto, em sua maioria, por 

indivíduos do sexo feminino, que têm idade entre 20 e 39 anos, ou seja, trata-se de 

um público predominantemente nascido nas décadas de 1980 e 1990, que cursa ou 

cursou Biblioteconomia. 

Registrado tais informações introdutórias, entra-se na segunda etapa do 

questionário eletrônico, destinada ao método TAM 2. Atingindo assim o segundo 

objetivo específico proposto nesta pesquisa. 

A primeira pergunta formatou um resumo sobre a performance do participante 

na utilização do ambiente virtual. Perguntado se, na sua concepção, foi fácil 

aprender a manusear os recursos oferecidos no ambiente, obteve-se o Gráfico 12: 
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UM DOIS TRÊS QUATRO CINCO 

Gráfico 12 – Nível de concordância: evolução geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Apenas 34% concordou totalmente, isto é, não encontrou dificuldade para 

utilizar os recursos propostos no ambiente virtual. Significa que, ao menos, 66% dos 

participantes encontraram algum tipo de dificuldade ao longo da experiência.  

Os construtos a seguir examinam o nível de concordância dos participantes. 

As perguntas são fechadas, de múltipla escolha, e oferecem respostas pré-

determinadas seguindo uma escala tipo Likert. Cunha (2007) argumenta sobre: 

 

uma escala tipo Likert é composta por um conjunto de frases (itens) em 
relação a cada uma das quais se pede ao sujeito que está a ser avaliado 
para manifestar o grau de concordância desde o discordo totalmente - nível 
1, até ao concordo totalmente - nível 5, 7 ou 11 (CUNHA, 2007, p. 24.) 

 

Para Rensis Likert (1932), criador da escala, as intenções de atitude 

individuais são agrupáveis e, portanto, é possível traçar padrões a partir delas.  “O 

fato importante é que as pessoas diferem quantitativamente em suas atitudes, 

algumas vão para um extremo, outras mais vão ao outro extremo” (LIKERT, 1932, p. 

48, tradução nossa44). A escala utilizada nesta pesquisa adotou os cinco valores 

recomendados na literatura citada, sendo 1 a extremidade negativa e 5 a 

extremidade positiva, enquanto os três valores do meio convergem para a indecisão 

quanto mais se distanciam das suas extremidades (LIKERT, 1993), conforme a 

disposição abaixo: 

 

                                                           
44

 The important fact is that persons do differ quantitatively in their attitudes, some being more toward one 
extreme, some more toward the other (LIKERT, 1932, p. 48) 
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1 – Discordo totalmente;  

2 – Discordo parcialmente;  

3 – Nem discordo nem concordo;  

4 – Concordo parcialmente;  

5 – Concordo totalmente. 

 

Também se utilizou da análise descritiva de dados, nas 30 questões 

concernentes ao TAM 2. Conforme Reis e Reis (2002, p. 5), os métodos de 

estatística descritiva servem para “[...] organizar, resumir e descrever os aspectos 

importantes de um conjunto de características observadas ou comparar tais 

características entre dois ou mais conjuntos”. Para isso, examinou-se duas 

características da distribuição de frequência, a tendência central e a variabilidade, 

também conhecidas como posição e dispersão. Por medidas de tendência central 

adotou-se a média, a mediana e a moda. Por medidas de variabilidade extraiu-se o 

desvio padrão (DES. PADR.) e o coeficiente de variação (CV). Reis e Reis (2002) 

orientam apresentar os valores de todas as medidas de tendência central, porque 

uma medida isolada pode comprometer a interpretação, dependendo da disposição 

dos dados. Por exemplo, a média é influenciada por valores extremos, enquanto a 

mediana e moda não absorvem essa condição: 

 

Como a média usa os valores de cada observação em seu cálculo, esses 
valores extremos “puxam” o valor da média em direção a si, deslocando 
também a representação do centro, que já não será tão central como 
deveria ser (REIS; REIS, 2002, p. 34) 

 

 

O desvio padrão foi contextualizado com o coeficiente de variação (CV). 

Objetivou-se evitar ruídos interpretativos quanto ao tamanho da dispersão indicada 

por ele. Portanto, o nível de precisão desta pesquisa, para análise das faixas de 

variabilidade, seguiu a orientação da Coordenação de Métodos e Qualidade do 

IBGE (2016), a qual considera que até 30% de dispersão não desqualifica 

representatividade da média: 
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 Baixa dispersão: 0% ≤ CV ≤ 15%; 

 Média dispersão: 15% < CV ≤ 30%; 

 Alta dispersão: CV > 30%. 

 

O Quadro 14 indica se os participantes têm intenção de utilizar ou atuar 

profissionalmente em ambientes virtuais. Este foi o primeiro questionamento, 

respondido logo após a experiência desenvolvida no ambiente virtual: 

 

Quadro 14 – Construto Intenção de Uso 

Q INTENÇÃO DE USO MÉDIA MEDIANA MODA 
DES. 

PADR. 
CV 

12 
Tenho intenção de usar ambiente(s) 

virtual(is), com maior frequência 

3,84 4 5,00 1,15 0,30 

13 
Tenho intenção de atuar em 

ambiente(s) virtual(is) 

3,71 4 5,00 1,23 0,33 

 FREQUÊNCIAS 1 2 3 4 5 

 Q 12 6,10% 4,88% 23,17% 30,49% 35,37% 

 Q 13 8,54% 6,10% 24,39% 28,05% 32,93% 

Fonte: elaborado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

 A média da variável 12 demonstra que os participantes estão inclinados ao 

nível concordo parcialmente, portanto, manifesta intenção parcial de uso. Contudo, 

ao serem questionados, através da variável 13, se pretendem atuar em ambientes 

virtuais, os usuários, em sua maioria, demonstraram nem concordar nem discordar 

disto. As variáveis indicaram desvio padrão maior que um e coeficiente de variação 

maior ou igual à 30%, refletindo a insegurança na aplicação dessa informação. É 

possível sugerir que o público pesquisado não construiu efetiva intenção de utilizar 

nem de atuar em ambientes virtuais, reflexo da pouca experiência com a ferramenta.  

A questão 44 pode auxiliar neste entendimento. Quando perguntados sobre 

“Qual formato de biblioteca você utiliza com frequência”, dos 82 respondentes 

nenhum deles utiliza alguma biblioteca virtual e a maioria 55% utiliza, com 

frequência, bibliotecas físicas (Gráfico 21). Portanto, é razoável inferir que este 

público pesquisado não possui o hábito de utilizar bibliotecas virtuais. Mas, tendo o 

Encontro de Bibliotecas Virtuais como sua primeira experiência em mundos virtuais, 
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o público tende a concordar parcialmente com a afirmativa de que “tem intenção em 

utilizar e atuar” nesse tipo de ambiente. 

 O Quadro 15 registra os dados diretos acerca da utilidade percebida, que é 

para o TAM 2, maior influenciador no processo de aceitação tecnológica: 

 

Quadro 15 – Utilidade Percebida 

Q UTILIDADE PERCEBIDA MÉDIA MEDIANA MODA 
DES. 

PADR. 
CV 

14 

A adoção da realidade virtual na 
minha formação melhoraria meu 

desempenho profissional 

3,96 4 5 1,09 0,28 

15 
Minha produtividade no trabalho 

aumentaria se eu utilizasse técnicas 
da realidade virtual 

3,70 4 4 1,14 0,31 

16 

O bibliotecário que tem habilidade 
para gerenciar bibliotecas virtuais 

atuará com maior eficácia na 
sociedade 

4,26 5 5 0,99 0,23 

17 

Se utilizasse a realidade virtual no 
meu trabalho, realizaria minhas 

tarefas com maior facilidade 

3,55 4 4 1,16 0,33 

 FREQUÊNCIAS 1 2 3 4 5 

 Q 14 4,88% 4,88% 17,07% 35,37% 37,80% 

 Q 15 6,10% 8,54% 21,95% 36,59% 26,83% 

 Q 16 3,66% 0% 17,07% 25,61% 53,66% 

 Q 17 8,54% 7,32% 25,61% 37,80% 20,73% 

Fonte: elaborado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

Neste construto, as variáveis 14, 15 e 17 também receberam desvio padrão 

maior que um, mesmo demostrando médias altas de concordância em relação à 

utilidade percebida. Porém, conforme estipulado para este trabalho, as médias nas 

quais o coeficiente de variação não excedeu 30%, foram consideradas 

representativas.   

Na maioria de suas questões, o instrumento aplicado traz enunciados 

formulados em primeira pessoa, e este é o caso destas variáveis com desvio padrão 

maior que um, ou seja, nota-se a imprecisão, neste público, para tal afirmação, de 

que vê utilidade quanto à adoção da realidade virtual em sua formação profissional e 

trabalho. Isto reflete a premissa levantada pela hipótese H3, na qual a falta de 

experiência com a tecnologia acarreta um baixo grau de utilidade percebida.  

Apesar disto, a variável 16 mostrou-se fundamental quanto ao alinhamento 

desta hipótese, porque foi escrita em terceira pessoa. Ela não trata da experiência 



94 
 

daquele que responde, mas de sua opinião sobre o desempenho profissional de 

determinado indivíduo que possui a habilidade para gerenciar bibliotecas virtuais. 

Justamente esta pergunta indicou maior coerência, apontando média 4,26 e desvio 

padrão menor que um (0,99).  

Os participantes da pesquisa concordam sobre a utilidade da ferramenta para 

a área na qual estão inseridos, porém não conseguem perceber a utilidade da 

aplicação dela em seu dia-a-dia. 

 

Quadro 16 – Facilidade de Uso Percebida 

Q FACILIDADE DE USO PERCEBIDA MÉDIA MEDIANA MODA 
DES. 

PADR. 
CV 

18 
Minha interação no ambiente virtual, 
com outros participantes, foi clara e 

compreensível 

3,85 4 4 1,03 0,27 

19 
O ambiente virtual é flexível e 

intuitivo, minha interação nele não 
exigiu grande esforço mental 

3,88 4 5 1,12 0,29 

20 
Considerei fácil executar as 

atividades propostas no ambiente 
virtual 

3,94 5 4 1,00 0,25 

21 

Para mim, será fácil desenvolver 
novas habilidades, voltadas à 

interação com ambientes virtuais 

3,95 4 5 0,99 0,25 

 FREQUÊNCIAS 1 2 3 4 5 

 Q 18 2,44% 7,32% 24,39% 34,15% 31,71% 

 Q 19 3,66% 8,54% 20,73% 30,49% 36,59% 

 Q 20 1,22% 8,54% 19,51% 36,59% 34,15% 

 Q 21 1,22% 7,32% 21,95% 34,15% 35,37% 

Fonte: elaborado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

Quanto à facilidade de uso percebida, verifica-se que as variáveis 18 e 19 

obtiveram desvio padrão maior que um, porém coeficiente de variação menor que 

30%, o que indica a proximidade do grau 3 de concordância ao grau 4. A interação 

no ambiente não foi considerada difícil, porém não foi totalmente clara e 

compreensível e exigiu grande esforço mental. No entanto, conforme as variáveis 20 

e 21, as quais apresentaram médias próximas ao nível 4 “concordo parcialmente” e 

desvio padrão aceitável de um e menor que um, respectivamente, os usuários 

conseguiram executar as atividades propostas no ambiente virtual, durante o evento. 

Além disto, consideraram relativamente fácil desenvolver novas habilidades a partir 

da prática.  
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Isso se fundamenta na característica de utilizador principiante. A maioria dos 

usuários disse nunca ter utilizado outro ambiente desenvolvido em realidade virtual, 

antes de participar do evento na BVPO. Portanto, destaca-se essa dificuldade em 

integrar-se ao ambiente nunca antes acessado. Em contrapartida, auxiliados por 

manuais de uso, disponibilizados tanto no site do evento quanto no ambiente virtual, 

os usuários consideraram fácil a execução das ações propostas. Mendes (2011), em 

sua pesquisa, relatou que 66,6% dos usuários entrevistados afirmou ter necessitado 

de maior frequência de acesso ao SL para ambientar-se. 

Outras dificuldades foram coletadas pela questão de número 50, a qual 

pergunta: Na sua opinião, quais são as dificuldades enfrentadas por quem pretende 

utilizar os serviços de bibliotecas digitais e virtuais? Das respostas montou-se um 

gráfico de palavras-chave, ilustrando quais temas foram recorrentes nas respostas, 

conforme Gráfico 13: 

 

Gráfico 13 – Tipo de dificuldade: palavras-chave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

O Gráfico 13 indica que a maior dificuldade é a falta de treinamento. Ao 

menos 30 respondentes abordaram o tema “treinamento” como barreira na utilização 

da ferramenta. Todavia, outros temas como internet e equipamento apareceram 

frequentemente, manifestando problemas de conexão com a rede e de desempenho 

dos computadores e seus sistemas, respectivamente. O software de realidade 

virtual, Second Life, recomenda requisitos mínimos de hardware, sistema e conexão, 
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55% 

45% 

Formação Equipamentos 

para a instalação e boa performance da plataforma. Quando o usuário não dispõe 

destes recursos, sua experiência torna-se inadequada. 

Visto que a infraestrutura se mostrou um complicador na experiência dos 

participantes, tornou-se necessário agrupar as palavras-chave em duas categorias 

para melhor compreensão. Adaptação, direito autoral, idioma, informação, interesse 

e treinamento construíram a categoria Formação. Alto custo, equipamento, internet, 

pequeno acervo digital, responsividade e segurança construíram a categoria 

Equipamento. Desta análise, criou-se o Gráfico 14.  

 

Gráfico 14 – Tipo de dificuldade: categorias 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

A formação evidenciou ser o principal influenciador da experiência e isto é 

compatível com a prospecção de cenários concebida nesta pesquisa, onde verificou 

que a variável formação exerce papel fundamental na viabilidade ou inviabilidade do 

funcionamento das bibliotecas virtuais. Este resultado também concorda com o 

estudo desenvolvido por Bruno et al. (2013), o qual afirmou que não basta dominar 

as funções básicas do computador para utilziar ambientes desenvolvidos em 

realidade virtual, é preciso compreender como se comportam textos, sons, imagens 

e animações, além das linguagens e rótulos próprios. 

Selecionou-se, no Quadro 17, comentários que representam essa dificuldade 

do participante com a formação e os equipamentos: 
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Quadro 17 – Respostas à Questão 50 

PART 
Na sua opinião, quais são as dificuldades enfrentadas por quem pretende utilizar os 

serviços de bibliotecas digitais e virtuais? 

42 

Formação adequada que vislumbre esses novos cenários e investimentos financeiros. O 
que é percebido em alguns cursos de biblioteconomia é que os discursos a respeito da 
dinamicidade da profissão é amplo, mas na prática as disciplinas ainda se voltam muito 
aos requisitos mais técnicos possíveis, inclusive no que tange a catálogos em fichas..Cabe 
um amplo questionamento também no meio acadêmico dos cursos. 

74 Muitas vezes, a busca impede, na questão de procurar um livro, e não saber ao certo qual 
estratégia utilizar, por isso também o Bibliotecário é muito importante nesta mediação. 

69 
Acredito que não conhecerem ou não ser muito difundida. Pelo menos no formato do jogo, 
que foi no que mais me chamou atenção. 

64 Dificuldades no acesso a internet e falta de habilidades no manuseio de equipamentos e 
programas de  informática 

53 
Ainda o acesso a internet de boa qualidade... E o próprio software roda pesado em 
determinadas versões de sistemas operacionais e exigem ainda um valor de capacidade 
de armazenamento e processamento 

32 

Acredito que a maior dificuldade resida no fato de não serem maioria os usuários que 
dominem o ambiente virtual. Se pensarmos numa faixa etária mais avançada, 
constatamos que os mesmos tem dificuldade em lidar com as tecnologias no ambiente 
digital - muitos idosos sabem somente o básico para mexer em celulares que deixam de 
usar as amplas possibilidades dos dispositivos móveis. 

27 
Falta de informação e treinamento. Creio que através de maior divulgação e incentivo, as 
pessoas poderiam procurar mais pelos materiais digitais. 

15 
Quebrar a resistência e o preconceito com relação ao mundo virtual. As vezes, as 
bibliotecas ficam muitos "pesadas" de difícil acesso para quem não tem uma internet 
eficiente. 

Fonte: elaborado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Na categoria “formação”, verifica-se também a recorrência do termo 

“informação”. Os participantes afirmaram existir pouca informação disponível sobre 

bibliotecas virtuais. Consequentemente, depende da formação, inclusive, o possível 

processo de clareamento teórico abordado aqui sobre as pesquisas que abordam 

bibliotecas digitais como sinônimo de bibliotecas virtuais. 

O Quadro 18 contém dados coletados sobre o construto Norma Subjetiva: 
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Quadro 18 – Norma subjetiva 

Q NORMA SUBJETIVA MÉDIA MEDIANA MODA 
DES. 

PADR. 
CV 

22 

Na área acadêmica, meus pares e/ou 

meus superiores acham que eu 

preciso saber utilizar ambientes 

virtuais 

3,27 4 4 1,26 0,38 

23 

Minha área de trabalho requer 

profissionais que saibam utilizar 

ambientes virtuais 

3,79 4 5 1,31 0,35 

 FREQUÊNCIAS 1 2 3 4 5 

 Q 22 13,41% 12,20% 24,39% 34,15% 15,85% 

 Q 23 9,76% 9,76% 9,76% 32,93% 37,80% 

Fonte: elaborado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

As informações obtidas no Quadro 18 denotam que não há efetiva diretriz, de 

seus superiores e pares nas áreas de estudo e trabalho, os direcionando à utilização 

de ambientes construídos em realidade virtual. A média prevalecente diz que os 

participantes concordam parcialmente. Além disto, o desvio padrão das variáveis 22 

e 23 acentua-se acima de um e o coeficiente de variabilidade acima de 30%. 

Mostrando desequilíbrio, na variável 22, oscilante entre “discordo parcialmente” e 

“concordo parcialmente”. Observa-se que a influência de terceiros sobre o 

participante, provém mais de seu convívio laboral do que da área acadêmica, por 

isso a variável 23 apresenta média próxima do nível 4 e dispersão menor. Em 

conformidade com isto está a composição do grupo de respondentes desta 

pesquisa, composto assim: 57% - profissionais; 31% - estudantes e; 12% - 

professores. Este resultado tem ligação com os estudos de Madureira e Vilarinho 

(2010) e de Riedner e Pischetola (2016), pois eles argumentam que as 

universidades não ofertam a capacitação necessária para utilização de ambientes 

digitais e virtuais. A questão 50 também corrobora com esta análise. 

O Quadro 19, por sua vez, traz um contraponto. Enquanto a Norma Subjetiva 

se refere a “utilidade percebida” como resultado da expectativa desenvolvida por 

atores influenciadores, que direcionam o usuário ao uso da ferramenta, a 

Voluntariedade provém da falta de obrigatoriedade, expectativa alheia ou 

direcionamento. 
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Quadro 19 – Voluntariedade 

Q VOLUNTARIEDADE MÉDIA MEDIANA MODA 
DES. 

PADR. 
CV 

24 
Utilizo, voluntariamente, ambientes 

virtuais 

3,54 4 5 1,32 0,37 

25 

Na minha formação acadêmica, 

estudar sobre ambientes virtuais não 

é obrigatório 

3,05 3 1 1,49 0,49 

26 

Não é obrigatório a utilização de 

realidade virtual na minha atuação 

profissional 

3,21 3 4 1,43 0,45 

 FREQUÊNCIAS 1 2 3 4 5 

 Q 24 9,76% 13,41% 20,73% 25,61% 30,49% 

 Q 25 24,39% 12,20% 19,51% 21,95% 21,95% 

 Q 26 19,51% 10,98% 21,95% 24,39% 23,17% 

Fonte: elaborado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

Ao analisar o nível de voluntariedade, nota-se que os participantes “nem 

concordam nem discordam” sobre a utilização da realidade virtual na formação 

acadêmica e na atuação profissional, por meio da voluntariedade (variáveis 24, 25 e 

26). Não há consenso. O desvio padrão e o CV mostram alta dispersão dos dados. 

Durante a construção das hipóteses, com base na análise de cenários 

desenvolvidas, presumiu-se que “A norma subjetiva é substituída pela 

voluntariedade, como reflexo da baixa produção literária sobre bibliotecas virtuais 

(H1)”, entretanto “A voluntariedade não acarreta experiência significativa no uso da 

tecnologia (H2)”. Ou seja, as hipóteses levantadas durante a fase 2016 desta 

pesquisa sustentam-se com a coleta de dados do questionário aplicado em 2017. 

Segundo os próprios participantes, não se apresentou indícios de norma subjetiva 

influenciando-os, e mesmo a voluntariedade não se efetivou, porque não houve, 

antes da participação do evento, construção de experiência de uso entre eles e as 

bibliotecas desenvolvidas em ambientes de realidade virtual. Conforme Cote et al. 

(2012), 73% dos profissionais entrevistados em 2009 utilizavam o SL de forma 

extraoficial, o que já denotava certo grau de voluntariedade. 

A variável social “Imagem” discorre sobre o grau de concordância do 

participante em relação à agregação de valor (Quadro 20): 
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Quadro 20 – Imagem 

Q IMAGEM MÉDIA MEDIANA MODA 
DES. 

PADR. 
CV 

27 

Acredito que utilizar adequadamente 

um ambiente virtual pode melhorar 

minha imagem profissional 

4,16 4 5 1,04 0,25 

28 
Gerir ambientes virtuais, ampliará 

minha área de atuação no mercado 

4,34 5 5 0,95 0,22 

29 

Utilizar adequadamente os ambientes 

virtuais, me tornará referência entre 

meus colegas de profissão 

4,20 4 5 0,97 0,23 

 FREQUÊNCIAS 1 2 3 4 5 

 Q 27 4,88% - 17,07% 30,49% 47,56% 

 Q 28 2,44% 2,44% 10,98% 26,83% 57,32% 

 Q 29 2,44% 3,66% 13,41% 32,93% 47,56% 

Fonte: elaborado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

Este é o construto com menor coeficiente de variação. “Imagem”, na 

concepção dos participantes, é o influenciador da utilidade percebida. Tornando-se 

possível inferir que, em geral, o participante desta pesquisa se importa com os 

efeitos da utilização de ambientes em realidade virtual na sua imagem profissional e 

acadêmica. As médias obtiveram nível 4 de concordância, e tiveram baixo desvio 

padrão, igual a um na variável 27 e menor que um nas variáveis 28 e 29. Este 

resultado rejeita a hipótese H5, segundo ela “A baixa relevância indica que, na 

percepção do usuário, não há probabilidade de melhora do seu perfil ao utilizar a 

tecnologia”. Esta pesquisa constatou o contrário. Há sim baixa relevância imputada, 

ilustrada no Quadro 20, entretanto, o participante considera que a utilização de 

ambientes virtuais pode agregar valor à sua imagem profissional. 

A questão 49 endossa essa perspectiva da valorização da imagem. 

Perguntados se “a biblioteca física precisa adaptar seus serviços às tecnologias 

digitais e virtuais”, 98% (80) dos respondentes disseram que sim. Sustentaram essa 

afirmação, atribuindo à ela as necessidades de “Ampliação dos acessos” e 

“Evolução tecnológica”, conforme Gráfico 15: 
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43% 

57% 

Ampliar acessos Evolução digital 

Gráfico 15 – A biblioteca física precisa se adaptar para 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Estes temas estão ligados à necessidade de modernização das bibliotecas. 

Isso impacta diretamente na capacitação do profissional que nelas atua. Dos 80 

participantes que responderam sim, 65 justificaram sua opinião e destes 57% 

sustentaram sua alegação na necessidade de “Evolução digital”. É possível observar 

no Quadro 21, oito opiniões selecionadas aleatoriamente, representando esses 

argumentos: 

 
Quadro 21 – Respostas à Questão 49 

PART 
Na sua opinião, a biblioteca física precisa adaptar seus serviços às tecnologias 

digitais e virtuais? 

46 

Deve se adaptar e para isso precisa de profissionais preparados e investimentos 
adequados. Os espaços digitais e virtuais ampliam a visibilidade e o acesso às pessoas. O 
conhecimento deve ser compartilhado amplamente e essa é uma forma de auxiliar para 
que isso ocorra. 

80 Deveria. Hoje o mundo é digital e para acompanhar esse desenvolvimento as bibliotecas 
precisam acompanhar as mudanças e está atenta as demandas dos usuários. 

39 
O uso das tecnologias tende a expandir o acesso a um maior número de fontes de 
informações. Não podemos limitar o acesso à informação apenas local, mas essa deve ser 
a nivel mundial. 

8 sim, pois as bibliotecas tem que estar em evolução, ao mesmo tempo que as informações 
e os seus suportes vem evoluindo a biblioteca tem que adaptar-se a essa nova realidade. 

14 Sim, pois as tecnologias digitais contribuem muito para o processo de apropriação da 
informação e não acabam com a funcionalidade das bibliotecas tradicionais 

69 
Sim, porque o seu público está se adaptando às novas tecnologias, então como qualquer 
espaço, é interessante que também se adapte para não perder esse público, e despertar o 
interesse em novas pessoas. 

59 

Sim. Pela facilidade de acesso. No Brasil, temos o transporte público ineficiente, na 
maioria das vezes; as pessoas trabalham e estudam, precisando usar o tempo de forma 
integrar todas as suas atividades. Encurtar o caminho até a informação, no tempo e no 
espaço, é uma condição necessária. 

28 
Sim. Pois a cada dia mais o mundo e as pessoas lidam com problemas em relação a 
espaço e mobilidade e a tecnologia não para de desenvolver meios de atender a essas 
demandas. 

Fonte: elaborado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 



102 
 

É perceptível que os participantes associam a necessidade de evolução 

digital e de ampliação dos acessos à própria sobrevivência das bibliotecas físicas.   

No Quadro 22, registrou-se a opinião do respondente quando perguntado se o 

tema “bibliotecas virtuais” é importante e/ou relevante em sua área de estudo: 

 

Quadro 22 – Relevância no Trabalho 

Q RELEVÂNCIA NO TRABALHO MÉDIA MEDIANA MODA 
DES. 

PADR. 
CV 

30¹ 
Na minha área de estudo, a biblioteca 

virtual é IMPORTANTE 

4,29 5 5 0,99 0,23 

30² 
Na minha área de estudo, a biblioteca 

virtual é RELEVANTE 

4,11 5 5 1,17 0,28 

 FREQUÊNCIAS 1 2 3 4 5 

 Q 30¹ 2,44% 6,10% 4,88% 32,93% 53,66% 

 Q 30² 4,88% 8,54% 7,32% 29,27% 50,00% 

Fonte: elaborado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

O construto relevância no trabalho apresentou em seu enunciado duas 

variáveis quase idênticas, diferenciadas apenas pelos termos “importante” e 

“relevante”. Importante, aqui é tratado como algo que interessa à área. Relevante, se 

refere ao indispensável à área. Por isso, diante desta distinção, os dados coletados 

mostram que o usuário pesquisado atribui nível de concordância equivalente, tanto 

para a importância quanto para a relevância, o público concorda parcialmente. 

Apesar disto, nota-se que o público manteve maior frequência positiva para a 

variável “importante”. 86,59% dos participantes indicou níveis de concordância 4 e 5 

para “importante” e 79,27% apontou os níveis 4 e 5 de concordância para 

“relevante”. Ou seja, há uma parcela que afirma ser importante, mas não 

indispensável. Contudo, evitando-se a pré análise das frequências, as médias 4,29 e 

4,11, contextualizadas numa baixa dispersão dos dados, mostram que o público 

pesquisado “concorda parcialmente” com a importância e relevância das bibliotecas 

virtuais em sua área de estudo.  

Esse resultado rejeita a hipótese H4, a qual afirma que “o baixo grau de 

utilidade percebida aponta para baixa relevância atribuída ao desempenho da 

tecnologia no trabalho”. Mesmo imputando um baixo grau de utilidade percebida, 

este público considerou relevante, para a sua área de estudo, a biblioteca virtual. 
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 O Quadro 23, por sua vez, analisa qual nível de concordância dos 

participantes sobre a qualidade de saída: 

 

Quadro 23 – Qualidade de Saída 

Q QUALIDADE DE SAÍDA MÉDIA MEDIANA MODA 

DESVIO 

PADRÃ

O 

CV 

31 

Os produtos e serviços oferecidos 

pela biblioteca virtual Paul Otlet são 

eficazes 

3,70 3 3 1,25 0,34 

32 

Tive algum tipo de problema ao 

consumir os produtos e serviços 

oferecidos pela biblioteca virtual Paul 

Otlet 

2,40 3 1 1,18 0,49 

 FREQUÊNCIAS 1 2 3 4 5 

 Q 31 3,66% 1,22% 53,66% - 41,46% 

 Q 32 34,15% 13,41% 31,71% 19,51% 1,22% 

Fonte: elaborado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

Na qualidade de saída, as médias geradas sugerem que os usuários não 

tiveram problema ao consumir os produtos e serviços oferecidos e os acharam 

eficazes. Mas, o desvio padrão apresentado indica a alta dispersão desses dados. 

Demonstrando que o participante do evento não conseguiu consumir 

adequadamente, por falta de experiência, por desconhecer os produtos e serviços 

disponíveis no ambiente ou por inadequação de seu equipamento para suportar a 

plataforma.  

A variável 31 trouxe o seguinte resultado, o participante nem concorda nem 

discorda com a eficiência dos produtos e serviços oferecidos pela BVPO. Contudo, 

tendo o seu desvio padrão maior que um, esse resultado pode ser afetado 

positivamente ou negativamente. A variável 32 também traz resultado semelhante, o 

participante discorda parcialmente, quando perguntado se enfrentou algum tipo de 

problema ao consumir os produtos e serviços oferecidos pela biblioteca virtual. 

Entretanto, seu alto desvio padrão, sugere que o participante enfrentou sim algum 

tipo de dificuldade. 
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Perguntados, na questão 41, sobre quais foram os pontos negativos, 

percebidos por eles, durante a utilização do ambiente virtual, os participantes 

recorreram aos seguintes termos para exemplificar suas dificuldades: 

 

Gráfico 16 – Pontos negativos durante a utilização da BVPO: termos recorrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

A dificuldade ao manusear a plataforma Second Life, recebeu 34 

recorrências, seguida de problemas com a internet (17) e sistema (15), que neste 

caso, integram a categoria equipamentos (32). Ao traçar um paralelo com a 

pesquisa desenvolvida por Bruno et al. (2013), verifica-se também naquele público 

que a principal dificuldade é a de manusear a plataforma Second Life. Os pontos 

negativos indicados também encontram fundamentação em Mendes (2011), pois o 

autor argumenta, ao falar das dificuldades, que as principais são a necessidade de 

adequação ao sistema e internet requeridos, e o manuseio do SL. 

No Quadro 24, expôs-se a opinião do participante sobre sua capacidade de 

demonstrar os resultados de sua experiência à outras pessoas. 
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Quadro 24 – Demonstrabilidade de Resultado 

Q 
DEMONSTRABILIDADE DE 

RESULTADO 
MÉDIA MEDIANA MODA 

DES. 

PADR. 
CV 

33 

Eu não terei dificuldade em informar 

aos outros sobre os resultados da 

minha experiência no ambiente virtual 

4,23 5 5 0,99 0,23 

34 

Eu poderia comunicar aos outros os 

pontos negativos e positivos 

provenientes do uso de bibliotecas 

virtuais 

4,09 4 5 1,02 0,25 

36 

Eu teria dificuldade em explicar, aos 

meus pares, como o uso da biblioteca 

virtual poderá ser ou não benéfico 

2,28 2 1 1,22 0,53 

 FREQUÊNCIAS 1 2 3 4 5 

 Q 33 2,44% 2,44% 17,07% 25,61% 52,44% 

 Q 34 3,66% 3,66% 14,63% 36,59% 41,46% 

 Q 36 36,59% 21,95% 21,95% 15,85% 3,66% 

Fonte: elaborado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

É evidente, ao analisar o construto “demonstrabilidade de resultado” que o 

usuário saberá informar sobre sua experiência no ambiente virtual (variável 33) e 

também conseguirá comunicar os pontos negativos e positivos dela (variável 34), 

equivalente às suas contribuições nesta pesquisa. Porém, terá dificuldade em 

explicar aos seus pares sobre os benefícios ou malefícios da ferramenta para sua 

área de estudo e atuação. 

 O Quadro 25 aborda questões relacionadas à experiência do participante. 

Verifica se o usuário detinha experiência anterior, isto é, se já havia experimentado 

interagir em outro ambiente de realidade virtual. Também pergunta se ele pretende 

continuar utilizando esse tipo de ferramenta, após sua participação no evento 

promovido pela BVPO. 
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Quadro 25 – Variável social: Experiência 

Q EXPERIÊNCIA MÉDIA MEDIANA MODA 

DESVIO 

PADRÃ

O 

CV 

37 

Supondo que a realidade virtual 

tenha aplicações disponíveis para o 

meu trabalho, prevejo que utilizarei 

essa tecnologia com regularidade 

3,98 4 4 0,89 0,22 

38 

Antes de utilizar a biblioteca virtual 

Paul Otlet, eu já havia utilizado outra 

biblioteca virtual 

2,20 1 1 1,56 0,71 

39 
Após esta experiência, serei um 

usuário de bibliotecas virtuais 

3,96 4 4 1,05 0,26 

 FREQUÊNCIAS 1 2 3 4 5 

 Q 37 2,44% - 25,61% 41,46% 30,49% 

 Q 38 54,88% 10,98% 10,98% 6,10% 17,07% 

 Q 39 4,88% 2,44% 19,51% 37,80% 35,37% 

Fonte: elaborado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

O construto experiência indica a pré-disposição do participante em utilizar a 

realidade virtual com regularidade, caso ela esteja inserida no contexto do seu 

trabalho (variável 37), devido a sua aproximação ao nível 4 de concordância 

(concordo parcialmente). Mesmo com o desvio padrão maior que um (1,56), se a 

dispersão fosse positiva a variável 38 não alcançaria o nível aceitável de 

concordância, e, portanto, esse resultado mostra que o respondente desta pesquisa 

não possuía outra experiência em ambiente de realidade virtual antes de participar 

do Encontro de Bibliotecas Virtuais, realizado na biblioteca Paul Otlet (variável 38). 

Inferência sustentada pelas questões 44 e 51. A variável 39 indica que o participante 

está propenso a utilizar bibliotecas virtuais, tendo como base sua experiência de uso 

durante o evento. 

Após verificar o nível de concordância dos participantes, a pesquisa examinou 

quais fatores exerceram maior explicação, através da variância total explicada, 

conforme Quadro 26:  
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Quadro 26 – Variância total explicada 

Component 

Initial Eigenvalue Extraction sums of squares loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

4 – UP 9,13 35,12 35,12 9,13 35,12 35,12 

5 – UP 2,80 10,76 45,88 2,80 10,76 45,88 

6 – UP 1,91 7,34 53,23 1,91 7,43 53,23 

7 – UP 1,63 6,26 59,49 1,63 6,26 59,49 

8 – FUP 1,37 5,26 64,75  

9 – FUP 1,26 4,86 69,61  

10 – FUP 1,07 4,10 73,71  

11 – FUP 0,81 3,13 76,84  

12 – NSB 0,73 2,81 79,64  

13 – NSB 0,69 2,65 82,29  

14 – VOL 0,61 2,33 84,63  

15 – VOL 0,48 1,86 86,49  

16 – VOL 0,42 1,63 88,12  

17 – IMG 0,41 1,58 89,70  

18 – IMG 0,39 1,51 91,21  

19 – IMG 0,35 1,33 92,55  

20 – REL 0,32 1,23 93,78  

21 – REL 0,28 1,07 94,85  

22 – QUAL 0,23 0,89 95,74  

23 – QUAL 0,22 0,83 96,57  

24 – DEM 0,21 0,80 97,37  

25 – DEM 0,18 0,71 98,08  

27 – DEM 0,15 0,59 98,67  

28 – EXP 0,12 0,47 99,14  

29 – EXP 0,12 0,45 99,59  

30 – EXP 0,11 0,41 100,00  

Fonte: gerado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

Durante a análise da variância total explicada, utilizou-se como base o 

entendimento de Hair Jr. et al. (2009), estes autores sugerem que os fatores 

importantes, capazes de comprometer todo o cenário dos dados, precisam atingir no 

mínimo 60% da variância total. 

 

[...] em ciências naturais, o procedimento de obtenção de fatores 
geralmente não deveria ser parado até os fatores extraídos explicarem pelo 



108 
 

menos 95% da variância [...] Em contraste, em ciências sociais, nas quais 
as informações geralmente são menos precisas, não é raro considerar uma 
solução que explique 60% da variância total (e em alguns casos até menos) 
como satisfatória (HAIR JR. et al., 2009, p. 114). 

 

Verifica-se, no Quadro 26, que o fator Utilidade Percebida (UP) explica 

59,49% da variância total. 

Analisou-se também o coeficiente de correlação linear de Pearson, que 

descreve a interdependência entre as variáveis. Para Lira (2004), quando o 

coeficiente é igual a 1,00, existe uma correlação perfeita positiva, quando é igual a -

1,00 ela é perfeita negativa e quando ela é igual a 0,00, não há correlação entre as 

variáveis. Conforme CALLEGARI-JACQUES (2003), se o coeficiente for maior que 

0,00 e menor que 0,30, a correlação é fraca, se for maior que 0,30 e menor que 

0,60, a correlação é moderada, se for maior que 0,60 e menor que 0,90, a 

correlação é forte, e se for maior que 0,90 e menor que 1,00, a correlação é muito 

forte. 

O Quadro 27 apresenta a correlação entre as variáveis “intenção de uso”, 

“utilidade percebida” e “facilidade de uso percebida”: 

 
Quadro 27 – Correlação entre variáveis: intenção de uso, utilidade percebida 

e facilidade de uso percebida 
 INT01 INT02 UP01 UP02 UP03 UP04 FUP01 FUP02 FUP03 FUP04 

INT01 1,00 0,77 0,63 0,67 0,58 0,56 0,38 0,23 0,39 0,37 

INT02 0,77 1,00 0,61 0,68 0,53 0,63 0,21 0,15 0,27 0,35 

UP01 0,63 0,61 1,00 0,69 0,58 0,56 0,36 0,24 0,37 0,31 

UP02 0,67 0,68 0,69 1,00 0,62 0,75 0,37 0,35 0,44 0,40 

UP03 0,58 0,53 0,58 0,62 1,00 0,61 0,33 0,39 0,28 0,31 

UP04 0,56 0,63 0,56 0,75 0,61 1,00 0,35 0,28 0,26 0,40 

FUP01 0,38 0,21 0,36 0,37 0,33 0,35 1,00 0,49 0,63 0,57 

FUP02 0,23 0,15 0,24 0,35 0,39 0,28 0,49 1,00 0,73 0,65 

FUP03 0,39 0,27 0,37 0,44 0,28 0,26 0,63 0,73 1,00 0,71 

FUP04 0,37 0,35 0,31 0,40 0,31 0,40 0,57 0,65 0,71 1,00 

Fonte: gerado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

O resultado gerado apresenta a “utilidade percebida” exercendo de forte à 

moderada correlação, entre ela e a intenção de uso. Enquanto a “facilidade de uso 

percebida” manteve uma correlação, sobre a intenção de uso, de moderada à fraca. 
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NSB VOL IMG REL QUAL DEM EXP 

Criou-se também um gráfico de dispersão com intuito de visualizar qual 

variável, social ou cognitiva, conforme o modelo de aceitação tecnológica, 

desempenha maior influência sobre a utilidade percebida: 

 

Gráfico 17 – Coeficiente de correlação linear entre variáveis sociais/cognitivas e 
utilidade percebida 
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Fonte: gerado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

O Gráfico 17 indica que as variáveis imagem, norma subjetiva e experiência 

exercem forte correlação com a utilidade percebida, destacando-se entre elas a 

variável imagem por registrar o maior coeficiente de correlação (0,68). Para Davis e 

Venkatesh (2000), quanto mais experiência o indivíduo adquire na utilização de 

determinado software, menor será a influência da norma subjetiva sobre a utilidade 

percebida. Ou seja, quanto menor for a experiência, mais o usuário seguirá a opinião 

de terceiros durante a sua intenção de uso. Verifica-se isto, “norma subjetiva” e 

“experiência” registraram coeficientes semelhantes. A análise do Gráfico 17, atende 

ao terceiro objetivo específico proposto nesta investigação. 

Os quadros e gráficos a seguir, trarão a análise da terceira parte do 

questionário. Composta por 18 questões, pretendeu coletar dados sobre a 

experiência do usuário em relação ao paralelo físico versus virtual. Das 18 questões, 

14 são abertas. O intuito é registrar a opinião do usuário.  
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A questão de número 40, perguntou quais os pontos positivos percebidos, 

pelo usuário, na utilização do ambiente virtual. Baseando-se nas respostas, gerou-se 

o Gráfico 18: 

 

Gráfico 18 – Pontos positivos na utilização da BVPO: termos recorrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Os assuntos que aparecem com maior frequência são: Acesso (45), Interação 

(37) e Conteúdo (20). Os pontos destacados, remetem ao que Resmini e Rosati 

(2011) escreveram em “Manifesto pela arquitetura da informação ubíqua”. No qual a 

arquitetura da informação pervasiva prioriza a experiência do usuário, ao invés da 

entrega de um produto em si. Tal tedência foi sentida pelos próprios participantes 

desta pesquisa, ao manifestarem como principais pontos positivos os elementos 

“acesso”, “interação” e “conteúdo”. Tanto Bruno et al. (2013) quanto Mendes (2011) 

enfatizam a “interação” como um dos principais termos apontados pelos 

participantes de suas pesquisas. Para Berger, Jucker e Locher (2016), os ambientes 

virtuais desenvolvidos no SL, como salas de aula, salas para palestras e salas de 

reunião, em geral, possuem arquitetura e mobiliário comprometidos com a interação 

e experiência de seus visitantes. 

Em vista disso separou-se, no Quadro 28, comentários que representam 

esses três temas: 
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Quadro 28 – Respostas à Questão 40 
PART Destaque pontos positivos percebidos por você na utilização do ambiente virtual 

11 
Concentração de um público diferenciado, sem custo financeiro algum. No caso dos 
estudantes é uma experiência incrível está conversando com grandes nomes dá área sem 
sair de casa. 

19 

Achei excelente o Encontro, parabéns a todos os envolvidos. Foi tudo muito claro, parecia 
que eu estava presencialmente nesses locais. As palestras foram excelentes. Acho 
importante que sejam feitos mais eventos como esses, devido a realidade econômica que 
muitas instituições brasileiras estão passando, impossibilitando o custeio de eventos 
presenciais. 

27 
Ter a oportunidade de interagir e conhecer profissionais que estão em qualquer parte do 
mundo e adquirir novos conhecimentos, além de ter contato com uma tecnologia ainda 
pouco explorada por parte dos bibliotecários brasileiros. 

65 Vasta gama de materiais a minha mão em um mesmo ambiente do conforto da minha 
casa ou trabalho. 

75 
TECNOLOGIA; DIVERSIDADE; ESTAR EM CASA, ENTRETANTO, CONSEGUI 
INTERAGIR COM DEMAIS PESSOAS DE DIVERSOS LUGARES; CONHECIMENTO 
ADQUIRIDO SEM SAIR DE CASA; CONDUZIR O AVATAR 

69 
Acessibilidade, pessoas que não podem se deslocar para uma biblioteca tem essa 
possibilidade, a experiência de uma nova proposta, a possibilidade de ter mais materiais 
acessíveis ao público. 

42 

Para mim foi uma experiência totalmente inovadora, pois nunca tinha participado de um 
evento nesse formato, poder participar por esse meio oportuniza amplo acesso, permite 
que o evento seja acessado de qualquer lugar independente da distância geográfica. 
Achei excelente!! 

30 
Um ambiente de interação em tempo real que propicia a construção de conhecimentos 
para o desenvolvimento profissional. Permite a flexibilidade na comunicação, uma vez que 
transcende as barreiras geográficas.   

Fonte: elaborado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Os participantes do evento destacaram a possibilidade de interagir, num 

mesmo ambiente, com pessoas espalhadas pelo planeta, sem barreiras geográficas, 

através do acesso remoto. Também ressaltaram a acessibilidade em potencial para 

pessoas que possuem algum tipo de limitação motora. As experiências descritas por 

eles condizem com Rinaldi et al. (2006), quando este explica como funciona a 

interação entre avatares no ambiente virtual. Remetem também ao que Sherman e 

Graig (2003) e Cardoso et al. (2014) afirmam sobre a sensação de presença. 

 Em relação aos pontos negativos, mostrou-se no Gráfico 16 os temas mais 

repetidos pelos participantes. O Quadro 29 apresenta oito comentários que 

exemplificam a opinião dos respondentes: 
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Quadro 29 – Respostas à Questão 41 
PART 

Destaque pontos negativos percebidos por você na utilização do ambiente virtual 

6 
Certa dificuldade no manuseio das ferramentas por não se uma tecnologia muito utilizada 
no dia-a-dia. 

12 
Tentei interagir com outros avatar sem sucesso... ninguém falava; ruído nas 
apresentações; maria visual dos slides não foram visualizados por mim; treinamento como 
utilizar a já estando ligado foi inexistente. 

24 Necessidade de computador mais moderno para poder usar o second life. 

32 

Requer do usuário um prévio conhecimento da plataforma Second Life para ter destreza 
em navegar neste ambiente virtual. Apesar da organização do evento ter sido solícita em 
procurar sanar possíveis lacunas dos usuários com o envio de e-mail´s com tutoriais e 
disponibilidade de acessar apoio técnico, senti-me distante desta realidade. 

44 
Aprender a interface de ambientes virtuais é difícil para os iniciantes. Fornecer um HUD 
simples para acompanhar a complexidade do visualizador do Second Life, poderia atenuar 
o problema.

45
 

51 
os comandos para movimentação do avatar, não tenha habilidades  de conduzir e 
nevosismos por esta diante de um aplicativo tão avançado. 

71 
O ponto negativo é sobre o material tecnológico que for se usar na hora do evento não 
estiver funcionando perfeitamente, como alguns programas que podem não estar baixados 
no Pc ou até mesmo a questão da internet  dificultando a participação no evento. 

82 Tive um pouco de dificuldade quanto a utilização do Second Life pois não era um ambiente 
virtual a qual estou acostumada. 

Fonte: elaborado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Em geral, o público demonstrou ter pouca familiaridade com a ferramenta. 

Conduzir o avatar no ambiente virtual, interagir com outros avatares, utilizar recursos 

de microfone e texto, visualizar as mídias e interagir com os conteúdos disponíveis, 

foram dificuldades recorrentes.  

A questão 42 perguntou qual foi o formato do último livro lido pelo 

participante. As respostas geraram o Gráfico 19: 

 

Gráfico 19 – Qual último formato de livro lido 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

                                                           
45

 Texto no idioma original do participante 44: Learning the interface for virtual environments is hard for the 
uninitiated. Providing a simple HUD to side-step the complexity of the Second Life Viewer could mitigate this 
problem 



113 
 

7 

19 

4 
2 

5 
4 

8 
6 

1 
0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

 

A maioria, 57%, leu por último um livro impresso. Apenas 38% utilizou, em 

sua mais recente leitura, algum livro digital. Isso reflete o hábito tradicional deste 

público, conduzido por sua cultura e formação acadêmica. Ao justificarem, na 

questão 43, a opção pelo formato do livro, os que preferem livro impresso 

designaram o “costume”, ou apego ao ato de sentir o livro físico, como o motivo 

apropriado para esclarecer a preferência. Isto pode ser visto no Gráfico 20: 

 

Gráfico 20 – Justificativa da preferência por livro impresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Sobre esse costume cultivado, o participante 74 disse: “gosto muito de ler 

livros impressos, pois podemos sentir, folhear e marcar de onde paramos, vendo 

também algumas cores, artes contidas no mesmo”. Já o participante 52, além de se 

preocupar com o desgaste da visão também se sente inseguro em portar ou exibir o 

dispositivo móvel: “cansa menos a vista, e posso levar para qualquer lugar sem 

receio de ser assaltada”. O comentário do participante 39 ajuda a refletir sobre o 

papel da formação educacional na construção do hábito de leitura: “por mais que 

hoje em dia haja disponibilidade de e-book´s, não consigo desvincular-me de minha 

formação escolar nos anos iniciais de estudo com o livro impresso [...]”. Este ainda 

discorre sobre o recurso das anotações manuais, enquanto estuda: “[...] para 

entender melhor as ideias propostas pelos autores, preciso escrever os tópicos 

principais que encontro nos textos para assimilar seus conteúdos”.  
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Síncrono ao costume de consumir livro impresso é o hábito de frequentar 

bibliotecas físicas. Tal provável tendência foi confirmada pelos resultados obtidos na 

questão 44. Quando perguntados sobre qual formato de biblioteca utilizam com 

frequência, a maior parte disse utilizar frequentemente bibliotecas físicas, em 

detrimento das bibliotecas digitais e virtuais. 

  

Gráfico 21 – Qual biblioteca você utiliza com frequência 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Nenhum participante disse utilizar com frequência alguma biblioteca virtual.  

Achou-se necessário também levantar os temas que representam as 

justificativas dos usuários que preferem utilizar, frequentemente, bibliotecas físicas. 

Para isso gerou-se o Gráfico 22: 

 

Gráfico 22 – Justificativa da preferência por biblioteca física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 
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Os temas relevantes do Gráfico 22 são “Disponibilidade” e “Espaço e Material 

Físico”. Em “Disponibilidade” os participantes afirmaram que utilizam a biblioteca 

física porque ela se constituiu indispensável na rotina deles, porque trabalham nela, 

ou estudam perto de alguma, ou não possuem equipamentos adequados para 

acessar bibliotecas digitais e virtuais, ou tão somente porque não dispõem de 

informações satisfatórias sobre os outros tipos de biblioteca. Disse o participante 

11: “não é uma preferência, mas é a única que tenho acesso pela universidade e 

região que resido e onde encontro os livros que necessito”. Enquanto isso, disse o 

participante 21: “não é preferência, não temos muito conhecimento sobre esse tipo 

de ambiente, muitos deles não são divulgados”. Na mesma linha, o participante 41 

afirma: “o fato de estudar numa universidade que tenha uma biblioteca física torna o 

acesso mais rápido e fácil ao ambiente”. 

Acerca da categoria “Espaço e Material Físico”, os participantes enfatizam 

seus costumes e apego ao modo tradicional de consumir os recursos de uma 

biblioteca. O participante 71 revelou: “por questões de costume mesmo e também 

pela preferência em pegar o material impresso para ler”. O participante 32 mostrou 

sua preocupação com a segurança pessoal, ao evitar portar dispositivos móveis: 

“posso levar o livro impresso para qualquer parte (ônibus, trem, consultório) sem ter 

o risco de chamar atenção para algum dispositivo que queiram roubar-me [...]”. Além 

disto, seu hábito de leitura o auxilia no processo ensino-aprendizagem: “folhear as 

páginas do livro impresso para mim representa uma parte do processo de 

compreender seu conteúdo, pois marco com papéis as partes importantes [...]”. 

Também lhe evita desconfortos visuais: “[...] para mim, a tela do e-book não é 

amigável aos olhos e canso mais rapidamente de ler nela”. Semelhantemente, o 

participante 25 escreveu: “gosto de passear pelas avenidas do conhecimento”. 

Com intuito de levantar mais elementos que proporcionem entendimento 

pertinente sobre o hábito do participante, perguntou-se na questão 46 quem sofreria 

maior impacto se a biblioteca, que ele está acostumado a frequentar, parasse de 

funcionar. Os campos para preenchimento eram “EU”, “Comunidade Local” e 

“Comunidade Global”. Em cada campo atribuía-se o peso de 0, 1 ou 3, onde 0 

significava “nenhum”, 1 correspondia à “médio” e 3 indicava “grande” impacto. 

Gerou-se os seguintes Gráficos: 
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Gráfico 23 – Quem sofrerá maior impacto se a biblioteca FÍSICA parar de funcionar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Se a biblioteca física parar de funcionar os mais impactados com essa ruptura 

serão a comunidade local e o próprio usuário, enquanto a comunidade global não 

sofrerá nenhum impacto. 

 

Gráfico 24 – Quem sofrerá maior impacto se a biblioteca DIGITAL parar de 

funcionar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Se a biblioteca digital parar de funcionar, os prejuízos disto serão mais 

sentidos pela comunidade global e pelo usuário. Se para o usuário de biblioteca 

física o “eu” está diretamente ligado ao “local” e, por isso, verificou-se nos 

comentários dos participantes o apego ao espaço físico, para o usuário de biblioteca 

digital o “eu” está essencialmente relacionado ao “global”, isto também esclarece 
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Sim Não Inves. Igualmente 

porque o participante da pesquisa liga o investimento em tecnologias digitais à 

ampliação de acessos e possibilidade de acesso remoto. 

A questão 47, perguntou se na opinião do participante, as bibliotecas físicas 

deveriam diminuir o acervo impresso para investir mais em livros digitais e oferecer 

mais espaço para eventos culturais, salas de leitura, salas de práticas tecnológicas e 

salas de palestras e debates sobre o cotidiano. 

 

Gráfico 25 – Biblioteca física deveria investir mais em livros digitais 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Dos 82 participantes, 52% disse “sim, deveria investir em livros digitais e 

destinar mais espaços físicos às atividades citadas”. É possível depreender disso a 

seguinte reflexão, o público desta pesquisa, em sua maioria, tem o hábito 

consolidado de utilizar bibliotecas físicas e consumir livros impressos, além disto, 

afirma que o maior impacto da biblioteca física é na comunidade local. Contudo, 

esse participante, também afirma que a biblioteca física deveria diminuir o acervo de 

livros impressos e investir em livros digitais. Compilou-se no Quadro 30 justificativas 

que representam o ponto de vista desses respondentes: 

 
Quadro 30 – Respostas à Questão 48 

PART 
Sim, deveria investir em livros digitais e destinar mais espaço físico às atividades 

citadas. 

28 Acredito que o espaço da biblioteca fica comprometido por causa do volume de livros e a 
utilização de livros digitais ajudaria muito na abertura de espaço para outros eventos. 

40 

Com a existência de um acervo digital, o acesso e compartilhamento irá alcançar mais 
usuários, aqueles que não podem ir ou não conhecem o local físico. E em relação as 
atividades culturais e práticas tecnológicas, elas irão contribuir para o aperfeiçoamento e 
interação dos usuários no contexto geral. 

44 
Livros físicos para tartar e organizer e pesquisar – eles também ocupam espaço físico. A 
palavra impressa—em papel—tem muitas deficiências para listar. Bibliotecas são feitas 
para manterem um espaço seguro para qualquer um aprender e crescer – não se trata 
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apenas de livros. O suporte físico era um meio para uma finalidade... agora existem outros 
formatos.

46
 

59 
Cada vez mais a biblioteca física perde usuários. Eventos são formas de atrair pessoas 
para outras funções do ambiente de biblioteca, seja pelo debate ou ensino ao uso dos 
ambientes virtuais e digitais. 

PART Não, eu prefiro que a biblioteca física continue investindo em livro impresso. 

2 
Biblioteca tem que se encher de livros e promover leitura. Quem quiser eventos culturais 
vá para teatro e casas de cultura como espaço cultural. 

12 A grande maioria da população não tem como utilizar livros digitais. ..a infraestrutura é 
escassa e o preços de ferramentas alto 

32 
Acho temerário deixar o acervo somente no formato digital sujeito a limitações que este 
proporciona devido sua dependência a energia elétrica para ser acessado e podendo ser 
alvo de vírus ou obsolescência digital. 

46 Não, porque o livro impresso tem uma história e um significado na vida das pessoas. 

PART Investir igualmente 

52 Acredito que ambas são importantes. O físico e virtual, quando unidos, dão maior suporte 
ao usuário que está em busca de fontes em suas variadas formas. 

4 
Tantos  os recursos informacionais digitais e analógicos são importantes para biblioteca, 
mas quantidade de um para outro depende do contexto que está inserida, os sujeitos e 
sua missão.   

21 
Acredito que há espaço para tudo e para todos, preferiria que não fosse diminuído o 
quantitativo de livros impressos porque sabemos que ainda há preferência por eles, por 
outro lado, também fiquemos atentos à tecnologia e acesso no formatos dos documentos. 

74 Acredito que podem ser concilados livros impressos e digitais, podendo também haver 
momentos culturais e palestras. 

Fonte: elaborado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

A questão 51 perguntou se o participante já visitou alguma biblioteca virtual. 

61% deles disseram sim, enquanto 38% disseram não, um usuário não quis 

responder. Porém, ao analisar as descrições de quais bibliotecas eles visitaram, 

44% citou a BVPO, 2% participou de sala de leitura na comunidade virtual 

Habbo.com, 32% acessou alguma biblioteca digital e 22% não informou qual 

ambiente foi visitado. Como o enunciado da questão traz o requisito de descrever o 

nome do ambiente virtual, caso o participante tenha visitado, optou-se por agrupar 

bibliotecas digitais e ambientes não informados.  

Feito isto, percebeu-se que os 54% dos participantes que afirmaram ter 

visitado alguma biblioteca virtual, se valem dos termos “virtual” e “digital” para 

descrever um mesmo tipo de biblioteca. Isto confirma a discussão levantada durante 

                                                           
46

 Texto no idioma original do participante 44: Physical books take time to curate and organize and search 
through—they also take up physical space. The printed word-- on paper-- has too many deficiencies to list. 
Making libraries a "safe space" for anyone to learn and grow is what they're about-- not books, exactly. Books 
were a means to an end... now there are better formats. 
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a análise de cenários, quando refletiu-se sobre a instabilidade teórica em volta 

destes termos na área da Ciência da Informação.  

Por fim, agrupou-se também os participantes que disseram ter visitado 

alguma biblioteca digital aos participantes que não visitaram ambiente virtual. O 

resultado mostra que 72% dos participantes não visitou alguma biblioteca virtual, 

enquanto 28% informou ter visitado uma biblioteca virtual, destes 27% citou a BVPO. 

As questões 52 e 53 perguntaram quais pontos positivos e negativos, 

respectivamente, possuem as bibliotecas virtuais, na opinião dos participantes. O 

Gráfico 26 foi construído a partir dos termos mais recorrentes nas respostas: 

 

Gráfico 26 – Pontos positivos das bibliotecas virtuais: termos recorrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Na questão 40 perguntou-se sobre os pontos positivos da experiência dos 

usuários durante o evento realizado na BVPO. Entretanto, a questão 52 indaga 

sobre os pontos positivos das bibliotecas virtuais, em geral. A disparidade 

encontrada está na percepção de interatividade. Enquanto na questão 40 

“interatividade” recebeu 37 recorrências, na questão 52 o mesmo termo atingiu 

apenas 18 reincidências. Isto se explica pelo fato dos participantes continuarem 

confundindo os termos “virtual” e “digital”, conforme resultados obtidos na questão 

51. 

Quando questionados sobre os pontos negativos das bibliotecas virtuais, os 

participantes recorreram aos termos indicados no Gráfico 27: 
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Gráfico 27 – Pontos negativos das bibliotecas virtuais: termos recorrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

A questão 41 coletou dos participantes os pontos negativos que eles 

perceberam durante a utilização da BVPO. A maioria disse ser negativo o “difícil 

manuseio” da plataforma Second Life. Contudo, questionados na questão 53 sobre 

os pontos negativos das bibliotecas virtuais, em geral, os participantes minimizaram 

o “difícil manuseio” e recorreram aos requisitos de internet e sistema para ilustrar os 

pontos negativos. É possível inferir que os usuários continuaram ligando o termo 

virtual ao digital e por isso recorreram menos à dificuldade de utilização, também por 

terem maior familiaridade com a interface das bibliotecas digitais, conforme 

demonstrou-se ao longo desta pesquisa. A falta de equipamentos e suporte técnico 

adequados para o funcionamento da tecnologia foi percebido desde 2009, por Cote 

et al. (2012), quando observou a mesma dificuldade entre os próprios gestores de 

bibliotecas virtuais. 

Os participantes também foram perguntados sobre o que eles esperavam 

encontrar nas bibliotecas virtuais, a questão 54 abordou esse tema. O Gráfico 28 

apresenta os termos recorrentes: 
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Gráfico 28 – O que você espera encontrar nas bibliotecas virtuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Em geral, os participantes desejam encontrar um acervo atualizado, 

organizado e que atenda às necessidades deles. Para o participante 32 a biblioteca 

virtual precisa dispor de: “informações mais atuais e relevantes divididas por áreas 

do conhecimento.” O participante 41 endossa esse pensamento quando diz: “eu 

espero encontrar um acervo de obras, como em uma biblioteca física.” Seguindo a 

mesma temática, o participante 61 disse: “uma grande variedade de livros, os quais 

podemos acessar de forma rápida.” A expectativa de encontrar “acervo” nas 

bibliotecas virtuais teve o maior número de recorrências (32).  

Também esperam ambientes de fácil navegabilidade e interface amigável. Ao 

se registrar sua expectativa, o participante 64 disse que espera encontrar: “um 

ambiente virtual interativo e de fácil manuseio para que não tenha tanta dificuldade 

na busca e acesso do material necessário”. Em conformidade o participante 20 

afirmou que espera: “ambiente intuitivo e acessível”. De acordo com isto o 

participante 09 disse esperar: “uma maior facilidade pra usar a ferramenta”. No 

total, estes termos ligados à facilidade de uso foram citados 18 vezes. 

Além disto, a preocupação com a processo de recuperação da informação no 

ambiente virtual foi recorrente (09). O participante 55 disse preferir encontrar um 

ambiente: “que permita um maior acesso as informações, num menor tempo”. O 

participante 65 tem a expectativa de encontrar: “facilidade de consultas, estando 

em qualquer lugar”. O participante 79 foi enfático ao dizer que espera encontrar: 

“eficácia da busca pelas informações”. 
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Quando os usuários esperam encontrar “acervo”, “acessibilidade” e 

“recuperação da informação” em bibliotecas virtuais, eles corroboram a discussão 

levantada no início desta pesquisa, sustentada por Kuny e Cleveland (1998) e Silva 

e Abreu (1999), de que a evolução tecnológica não modifica a função das bibliotecas 

e nem altera a fundamentação da profissão bibliotecária que é de conectar pessoas 

à informação.  

Nas questões 55 e 56 os respondentes informaram quais são os diferenciais 

entre as bibliotecas virtuais e físicas, sob a ótica deles. O Gráfico 29 apresenta cinco 

repetições mais frequentes para cada tipo de biblioteca: 

 

Gráfico 29 – Diferenciais das bibliotecas física e virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Ao falar sobre acesso remoto, o participante 46 disse: “o diferencial é que a 

biblioteca virtual está ao nosso alcance a qualquer momento e a física temos que ir 

até ela”. O participante 34, representando os que citaram a recuperação da 

informação, afirmou ser diferente: “a facilidade de encontrar mais rapidamente o que 

procuro”. O terceiro termo mais citado foi “facilidade de acesso”, acerca dele o 

participante 42 comentou: “o alcance de uma biblioteca virtual é muito maior que da 

biblioteca física, além do conforto e facilidade de acesso”. Mencionaram também 

“armazenamento” e “praticidade” como diferenciais, o participante 44 disse: “[...] 

embora uma biblioteca virtual possa ter a aparência de uma biblioteca do mundo 

real, pode ter uma quantidade infinita de dados para as pessoas consumirem [...]” 



123 
 

(tradução nossa47). A respeito da praticidade o participante 13 argumentou: “na 

biblioteca virtual o usuário não precisa se deslocar, o acesso é prático e rápido”. 

Na biblioteca física, os diferenciais apontados foram: contato físico com 

pessoas, acervo físico, ambiente físico, bibliotecário e ambiente para estudo. O 

participante 74 respondeu que: “a diferença seria o contato com o ser humano, 

usuários e profissionais e informação, podemos ter um momento de leitura 

agradável, já na virtual não temos esse contato [...]”. Segundo o participante 42 a 

biblioteca física: “proporciona um tipo de interação mais próxima e humanizada. 

Acredito que o atendimento ao usuário tenha mais qualidade pois os ruídos são mais 

facilmente resolvidos”. O participante 15 se referiu tanto ao contato com pessoas 

quanto ao contato com o acervo físico, quando escreveu ser diferente o: “contato 

com o livro impresso, relacionamento com as pessoas, andar na rua, ver gente”. 

Para o participante 32: “a biblioteca física estrutura-se de forma a ser melhor 

compreensível para o usuário, mesmo que este não domine a arquitetura 

informacional adotada pela instituição. O usuário terá na figura do bibliotecário um 

aliado para encontrar o material desejado e não a sensação de interagir com uma 

máquina”. O participante 52 afirmou: “o ambiente envolve o leitor, que tem todo um 

ritual desde a entrada, enquanto lê, e ao sair. Este ambiente, além dos variados 

serviços, encanta seus usuários”. 

 A questão 57 fomentou uma discussão sobre a transição do suporte físico ao 

virtual, formulando a seguinte pergunta: você acha que o uso de livro digital ou 

virtual e a frequência às bibliotecas digitais ou virtuais comprometem a atuação de 

bibliotecas físicas e a publicação de livros impressos? Dos 82 participantes desta 

pesquisa, 77% disse que não, enquanto 21% disse que sim, outros 2% não 

souberam opinar. O Gráfico 30 ilustra a opinião dos que falaram não: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Texto na íntegra e no idioma original do participante 44: I think they're quiet analogous if done correctly... 
though a virtual library can have the appearance of a real-world library, it can have an infinite amount of data 
for people to consume... without all the maintenance. 



124 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Gráfico 30 – Digital versus físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

A maioria declarou que o crescimento dos livros e ambientes digitais/virtuais 

não comprometem a atuação da biblioteca física porque são serviços 

complementares, destinados à usuários que possuem hábitos e objetivos diferentes.  

No Quadro 31 estão dispostas quatro respostas negativas e quatro respostas 

positivos à pergunta 57: 

 

Quadro 31 – Respostas à questão 57 

PART 

Você acha que o uso do livro digital ou virtual e a frequência às bibliotecas digitais 
ou virtuais comprometerá a atuação de bibliotecas físicas e a publicação de livros 

impressos? 

29 não, nem tudo está no meio virtual, nem tudo está no meio físico, essa divisão involuntária 
é o que possibilita a existência dos dois meios como fonte de informação. 

76 
Não. Nem todos tem acesso a internet e as bibliotecas físicas não oferecem somente 
livros. Livro físico pode ser levado para qualquer lugar e a leitura independente de internet 
e energia/baterias. 

74 

Não, por mais que o mundo tecnológico informacional esteja aumentando cada vez mais, 
as bibliotecas físicas não poderão acabar de forma alguma, pois está é um ótimo lugar 
para o saber e compartilhamneto de saberes e da presença humana, tornando assim 
bibliotecários como disseminadores da Informação, para que seus usuários possam 
encontrar informações de forma rapida, juntamente também com a equipe da Biblioteca, 
lugar de troca de conhecimentos. 

02 
Não. As pessoas que vão aos dois tipos de bibliotecas vão com objetivos diferentes. Na 
física gosto de estudar e ler com profundidade, na virtual entro rapidinho em busca de 
alguma informação. 

15 

Esse é um tema que me debato sempre, com certeza, o mundo virtual/digital irá influenciar 
na diminuição de livros impressos ou na visitação de bibliotecas físicas. Mas não irá 
substituir, pois são duas modalidades que podem ser bem trabalhadas para conviverem, 
compartilharem e se complementarem como formadoras e propagadoras do 
conhecimento. Cada formato terá o seu espaço, é uma questão de valorizar o diferencial 
de cada um.   
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Até 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 Acima de 60 

SIM NÃO 

27 
Creio que pode transformar, e fazer com que as bibliotecas físicas repensem o seu papel 
na sociedade - que não seja somente de disponibilizar e emprestar materiais, assim se 
preocupar com o desenvolvimento e a capacitação das pessoas. 

59 

Sim, à medida que a familiaridade ocorre, com os ambientes virtuais, as pessoas 
perceberam um facilitador na busca de informação e darão preferência à essa facilidade. 
Bibliotecas físicas deverão discutir suas ações e modificarem esses espaços para outros 
serviços, não convencionais, porém necessários, para continuarem existindo. 

44 Absolutamente. A facilidade de uso e de verificar algo em uma biblioteca digital é mais fácil 
e instantânea.

48
 

Fonte: elaborado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

Para complementar esta análise, verificou-se por faixa etária qual foi a opinião 

dos usuários. Conforme o Gráfico 31: 

 

Gráfico 31 – O digital comprometerá o físico: por faixa etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: gerado com base nos dados do questionário de pesquisa, 2017 

 

A faixa de 20 a 29 anos concentrou os que disseram não, segundo estes o 

ambiente e/ou suporte digital não comprometerá o desempenho do ambiente e/ou 

suporte físico. Esta faixa etária é composta por 61% de estudantes, 35% de 

profissionais e 4% de professores. Os que disseram sim estão concentrados na faixa 

que vai dos 30 aos 39 anos, e esta faixa é formada em sua maioria por profissionais, 

representando 68%, em seguida estudantes que são 21% e professores que 

consistem em 11% da faixa. Aos que disseram sim, é inevitável a influência do 

digital sobre o físico. Os dados analisados, concernentes ao pararelo físico versus 

virtual, concluem o quarto e último objetivo específico da pesquisa. 

 

                                                           
48

 Texto no idioma original do participante 44: Absolutely. The ease-of-use "checking something out" from a 
digital library is easier and instantaneous. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Das cinco hipóteses traçadas em 2016, derivadas do método de prospecção 

de cenário, três foram confirmadas e duas negadas, ao serem confrontadas pela 

interpretação dos dados decorrentes da análise de aceitação tecnológica, aplicada 

em 2017.  

De fato, a H1 validou-se ao percorrer da pesquisa, porque não se identificou, 

nas respostas dos participantes, sustentação para afirmar que há diretrizes em suas 

áreas de formação instruindo-os à prática profissional em ambientes virtuais. 

Quando se ausenta a norma subjetiva, destaca-se a voluntariedade, embasada no 

próprio engajamento deste público durante o Encontro de Bibliotecas Virtuais, 

sediado pela BVPO em 2017. H2 legitimou-se sob a perspectiva de que os 

participantes da pesquisa utilizaram voluntariamente o ambiente virtual, entretanto 

não possuíam, até então, experiências anteriores provenientes da utilização de 

ambientes virtuais. Consequentemente, a H3 supôs que a falta de experiencia com a 

tecnologia acarretaria num baixo grau de utilidade percebida, isto é reconhecido na 

discussão realizada em torno do Quadro 15. Se, durante a sua formação, o 

profissional não recebe suporte teórico e prático a respeito de ambientes construídos 

em realidade virtual, a construção da utilidade percebida, para este profissional, será 

desfavorável ao uso dessa ferramenta e, portanto, acarretará numa baixa utilidade 

percebida, por ele, ao desempenho dessa tecnologia em sua atuação profissional. 

H4 foi negada, porque o público concordou parcialmente com a importância e 

relevância das bibliotecas virtuais em sua área de estudo, embora tenha ficado 

neutro quando questionado sobre a utilidade da tecnologia de realidade virtual em 

sua atuação profissional. Também rejeitou-se a H5, pois a variável imagem 

manifestou conter maior percentual de correlação com a utilidade percebida. Esta 

hipótese dizia que a baixa relevância atribuída indicava, na percepção do usuário, 

não haver probabilidade de melhora do seu perfil ao utilizar a tecnologia. 

Durante a análise dos dados, coletados sob a orientação do método de 

prospecção de cenários, percebeu-se a influência das variáveis “formação” e 

“cultura”. A variável “formação” desempenha papel fundamental em todo o método 

de prospecção dos cenários e explica a viabilidade ou inviabilidade da propagação 

de bibliotecas virtuais em território brasileiro. Por isso, faz parte das variáveis de 

entrada, responsáveis por explicar e condicionar todo o sistema. Ainda que a 
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variável “cultura” tenha figurado também no quadrante dos elementos influentes, 

verificou-se que para alcançar os usuários é necessário investir na formação do 

profissional.  

Depende da formação a resolução do problema apontado na literatura 

científica, afinal, a produção literária reflete o conteúdo ministrado em sala de aula. 

Seu desempenho favorável, ou não, influencia a funcionalidade de todas as outras 

variáveis constantes nos cenários. Formados profissionais aptos para gerenciar 

bibliotecas disponibilizadas em mundos virtuais, cresce a necessidade pelo uso 

desses espaços, aumenta, por conseguinte seus serviços, facilita a adaptação dos 

usuários quanto à utilização dessas ferramentas e oferece crescimento sustentável 

ao futuro das bibliotecas virtuais. 

A prospecção de cenários trouxe resultados coerentes na medida em que 

explicou as lacunas encontradas em dois dos três problemas coletados pelos 

membros da prospecção, o da produção literária e o cultural, este na perspectiva do 

hábito e facilidade de uso das tecnologias de realidade virtual. 

A aplicação do método TAM 2, segunda fase desta pesquisa, ampliou a 

compreensão sobre as influentes variáveis extraídas da prospecção de cenários. 

Tornou-se possível, por exemplo, identificar que a ausência de formação adequada 

é a recorrente dificuldade encontrada por quem pretende utilizar os serviços das 

bibliotecas virtuais, conforme dito pelos participantes (Gráfico 14), e é responsável, 

em 55% dos casos, por interferir na experiência do usuário. Outro elemento que 

também interfere são os equipamentos (alto custo, internet, hardware, software, 

pequeno acervo digital, responsividade e segurança). O “alto custo” demandado pela 

tecnologia da realidade virtual, atinge a experiência dos usuários, conforme análises 

do TAM 2, e é um dos três problemas apresentados no decorrer da 1ª etapa da 

análise de cenários. Os métodos adotados mostram que formação, cultura e 

equipamentos influenciam o processo de utilização das bibliotecas virtuais. 

Contudo, TAM 2 destinou-se, principalmente, à verificação de qual fator move 

o nível de intenção de uso dos potenciais usuários em relação às bibliotecas virtuais. 

Os resultados exibiram que a variável utilidade percebida se tornou predominante 

influenciador da intenção de uso, neste estudo, ao invés da facilidade de uso 

percebida. Fato fundamentado pela literatura do método, pois Davis e Venkatesh 

(2000) ampliaram o modelo de aceitação tecnológica porque perceberam a 
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recorrência da “utilidade percebida”, durante a primeira década de análises sob a 

orientação do método. 

Constatou-se que a variável social “imagem” exerce maior influência sobre a 

variável utilidade percebida da tecnologia estudada. As respostas referentes a ela 

tiveram o menor coeficiente de variação e apresentaram nível 4 de concordância 

(concordo parcialmente). O público, aqui estudado, acredita que saber utilizar 

ambientes virtuais melhora a imagem profissional, amplia a área de atuação e 

destaca o usuário entre seus pares. Por isso, associaram a necessidade de 

adaptação tecnológica aos termos “evolução digital” e “ampliação de acessos”. 

Os participantes mostraram-se conservadores quando questionados sobre o 

paralelo físico versus virtual. 72% deles não possuiu contato anterior com ambientes 

virtuais. E 77% disse que o uso livro digital/virtual e a frequência aos ambientes 

digitais/virtuais não comprometem a atuação das bibliotecas físicas e a publicação 

de livros físicos, pois são ambientes complementares. Apesar disto, para 52% deles, 

a biblioteca física deveria investir mais em livros e tecnologias digitais.  

Para eles as bibliotecas virtuais são difíceis de utilizar, porque demandam 

competências e habilidades específicas, e de acessar, porque dependem da internet 

e requisitos de hardware e software, além disto, não possuem adequada oferta de 

bibliotecários. Contudo, é necessário investigar a ligação entre os hábitos 

tradicionais e a necessidade de adaptação tecnológica, registrados pelos 

participantes. 

A discussão efetuada apontou que bibliotecas disponibilizadas em 

plataformas de realidade virtual constituem uma tendência recente, ainda não 

absorvida na formação acadêmica de bibliotecários brasileiros, de acordo com 

Madureira e Vilarinho (2010), reforçada através da pesquisa desenvolvida neste 

trabalho que envolveu a produção literária científica da área Ciência da Informação. 

Consequentemente a formação acadêmica tornou-se agente influenciador das 

outras variáveis elencadas. A escassez de profissionais treinados para desenvolver 

essa atividade reflete na relevância que esse tipo de biblioteca, fundamentalmente 

tecnológica, representa aos seus potenciais usuários. Variáveis que tratam do 

funcionamento da ferramenta em si, como integridade, competência, atendimento e 

cooperação foram classificadas na zona das pouco influentes, porque suas 

adequadas atuações dependem de mudanças originárias na formação profissional.  
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Observou-se que a BVPO tem potencial para dar seguimento às suas 

atividades quando a demanda por bibliotecas virtuais aumentar, inclusive com 

significativo crescimento de seus concorrentes. Visto que não se trata de uma 

prática com fins lucrativos. O aumento ou diminuição de usuários e o surgimento ou 

estagnação de outras bibliotecas virtuais serão consequências das políticas 

adotadas na fase formativa. 

Por fim, considera-se que esta investigação apresenta outras alternativas 

para a atuação bibliotecária, ao analisar potenciais contribuições das tecnologias de 

realidade virtual para essa área profissional. Também aprofunda a compreensão 

sobre a interação entre potenciais usuários e bibliotecas virtuais. Além de favorecer 

o surgimento de novas questões: Os Projetos Pedagógicos dos cursos de 

Biblioteconomia, no Brasil, precisam aplicar atualizações em suas grades 

curriculares? Quais competências, relacionadas a gestão de ambientes virtuais, 

poderiam ser desenvolvidas, durante a formação de bibliotecários? Quais cursos 

universitários no Brasil inserem a teoria e prática de ambientes virtuais nos 

processos de ensino-aprendizagem? Qual a relação entre hábito de leitura e a 

resistência às bibliotecas digitais e virtuais? 
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APÊNDICE A – Cronograma de pesquisa.  
 
 

CRONOGRAMA  2016 2016 2017  2017 

Atividades/Semestre 1º 2º 1º 2º 

                  

Disciplinas X X 
  

Elaboração do Referencial Teórico X X X X 

Validação dos Procedimentos Metodológicos 

 
X X 

 
Elaboração dos cenários 

 

X 
  

Qualificação 

  
X 

 
Pré-teste – Elaboração do questionário 

 

X X 
 

Ajuste do questionário conforme método TAM 

  
X 

 
Coleta de dados 

 
X X X 

Aplicação do método TAM em evento de bibliotecas virtuais 

  
X X 

Tabulação, análise e interpretação dos dados 

  
X X 

Apresentação dos resultados e discussão 

   
X 

Conclusão da Dissertação 

   
X 

Elaboração de artigos 

  
X X 

Participação em eventos 

  
X X 

 
Fonte: elaborado pelo autor e orientador da pesquisa, 2016. 
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APÊNDICE B – Questionário. 
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APÊNDICE C – Quadros suplementares. 
 

Quadro 32 – Correlação entre utilidade percebida e as variáveis 
norma subjetiva e voluntariedade 

 UP01 UP02 UP03 UP04 NSB01 NSB02 VOL01 VOL02 VOL03 

UP01 1,00 0,69 0,58 0,56 0,51 0,63 0,44 -,17 -,14 

UP02 0,69 1,00 0,62 0,75 0,36 0,63 0,50 -,09 -,05 

UP03 0,58 0,62 1,00 0,61 0,23 0,52 0,36 -,13 -,11 

UP04 0,56 0,75 0,61 1,00 0,27 0,53 0,40 -,05 -,11 

NSB01 0,51 0,36 0,23 0,27 1,00 0,63 0,26 -,10 -,02 

NSB02 0,63 0,63 0,52 0,53 0,63 1,00 0,49 -,18 -,12 

VOL01 0,44 0,50 0,36 0,40 0,26 0,49 1,00 -,12 -,13 

VOL02 -,17 -,09 -,13 -,05 -,10 -,18 -,12 1,00 0,59 

VOL03 -,14 -,05 -,11 -,11 -,02 -,12 -,13 0,59 1,00 

Fonte: gerado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

Quadro 33 – Correlação entre utilidade percebida e as variáveis 
imagem e relevância no trabalho 

 UP01 UP02 UP03 UP04 IMG01 IMG02 IMG03 REL01 REL02 

UP01 1,00 0,69 0,58 0,56 0,55 0,49 0,59 0,49 0,26 

UP02 0,69 1,00 0,62 0,75 0,58 0,41 0,50 0,35 0,16 

UP03 0,58 0,62 1,00 0,61 0,68 0,62 0,61 0,31 0,20 

UP04 0,56 0,75 0,61 1,00 0,57 0,40 0,48 0,19 0,01 

IMG01 0,55 0,58 0,68 0,57 1,00 0,67 0,75 0,39 0,32 

IMG02 0,49 0,41 0,62 0,40 0,67 1,00 0,76 0,29 0,16 

IMG03 0,59 0,50 0,61 0,48 0,75 0,76 1,00 0,36 0,20 

REL01 0,49 0,35 0,31 0,19 0,39 0,29 0,36 1,00 0,69 

REL02 0,26 0,16 0,20 0,01 0,32 0,16 0,20 0,69 1,00 

Fonte: gerado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 
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Quadro 34 – Correlação entre utilidade percebida e as variáveis 
qualidade de saída e demonstrabilidade de resultado 

 UT01 UT02 UT03 UT04 QUAL01 QUAL02 DEM01 DEM02 DEM03 

UT01 1,00 0,69 0,58 0,56 0,41 -,06 0,33 0,27 -,24 

UT02 0,69 1,00 0,62 0,75 0,50 -,06 0,40 0,21 -,32 

UT03 0,58 0,62 1,00 0,61 0,49 -,06 0,29 0,17 -,10 

UT04 0,56 0,75 0,61 1,00 0,53 -,10 0,21 0,06 -,22 

QUAL01 0,41 0,50 0,49 0,53 1,00 -,29 0,34 0,25 -,31 

QUAL02 -,06 -,06 -,06 -,10 -,29 1,00 -,10 0,03 0,38 

DEM01 0,33 0,40 0,29 0,21 0,34 -,10 1,00 0,59 -,38 

DEM02 0,27 0,21 0,17 0,06 0,25 0,03 0,59 1,00 -,22 

DEM03 -,24 -,32 -,10 -,22 -,31 0,38 -,38 -,22 1,00 

Fonte: gerado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 

 

Quadro 35 – Correlação entre utilidade percebida e a variável 
experiência 

 UT01 UT02 UT03 UT04 EXP01 EXP02 EXP03 

UT01 1,00 0,69 0,58 0,56 0,56 0,24 0,63 

UT02 0,69 1,00 0,62 0,75 0,57 0,26 0,63 

UT03 0,58 0,62 1,00 0,61 0,50 0,14 0,58 

UT04 0,56 0,75 0,61 1,00 0,46 0,25 0,56 

EXP01 0,56 0,57 0,50 0,46 1,00 0,17 0,65 

EXP02 0,24 0,26 0,14 0,25 0,17 1,00 0,33 

EXP03 0,63 0,63 0,58 0,56 0,65 0,33 1,00 

Fonte: gerado com base na pesquisa 2017 e auxílio do software PSPP 
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APÊNDICE D – Imagens da BVPO. 
 

Figura 13 – Primeiro prédio da BVPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2012 

 

Figura 14 – Atual prédio da BVPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2016 
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Figura 15 – Campanha contra a violência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2016 

 

Figura 16 – Conversa da Professora Isa Seppi com uma turma do curso 
de Biblioteconomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2017 
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Figura 17 – Cinema na biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2016 

 

Figura 18 – Noite da Poesia Minimalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2013 
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Figura 19 – Palestra: Comunidades – solidarierade e discriminação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2014 

 

Figura 20 – Noite do conto: Edgar Allan Poe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2013 
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Figura 21 – Script utilizado nos livros digitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2017 

 

Figura 22 – Script utilizado no banner que divulga a pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Capturado no ambiente do Second Life, 2017 


