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RESUMO 

O artigo apresenta e discute os resultados de pesquisa realizada com estudantes de primeiro 

ano de nove cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que buscou observar o 

uso de textos eletrônicos em um contexto comparativo com outros suportes de leitura e 

estudo. O principal indicador adotado foi a apropriação da lista de leituras obrigatórias do 

vestibular 2011 da universidade, composta por 12 títulos. Observou-se que os livros 

impressos seguem como o suporte preferencial, a significativa presença dos course packs 

(xerox e polígrafos), enquanto que a substituição de alguma leitura de livro por filmes ou 

documentários foi menos pronunciada. Os cursos com maiores índices de leitura foram os 

de maior densidade de candidatos por vaga, cujos estudantes tiveram maior contato com o 

livro impresso, já que nos dois primeiros cursos houve nítida preferência pelas formas em 

papel. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: e-book; livro eletrônico; história do livro; vestibular; cultura 

letrada. 

 

 

Introdução 

 

Este artigo apresenta e discute a apropriação de textos eletrônicos e uso de suportes de 

leitura a partir de indicadores obtidos em pesquisa realizada com estudantes de primeiro ano 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
4
 O trabalho investigou o papel do 

e-book como prática cultural no cotidiano de um grupo de leitores e sua relevância no 

comparativo com outras formas de suporte de leitura e estudo, contribuindo com o 

levantamento de dados empíricos locais para a discussão teórica sobre o livro eletrônico e o 

futuro do livro. Partindo de questionamentos encontrados em autores que se dedicaram ao 

tema, estabelecemos o eixo de interesse da investigação, que possibilitou a interlocução 
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entre fontes que compuseram o referencial teórico e informações provenientes do 

levantamento junto aos leitores. Robert Darnton afirma: 

Que terreno em comum existe entre os velhos livros e os e-books? Que 

vantagens mútuas ligam as bibliotecas à Internet? Estas questões podem parecer 

vazias no abstrato, mas tomam forma concreta nas decisões feitas todos os dias 

por participantes da indústria de comunicação – webmasters, engenheiros de 

computação, financistas, advogados, editores, bibliotecários, e um bom número 

de leitores comuns.
5
 (DARNTON, 2009, vii) 

A questão colocada pelo autor é exemplar da preocupação encontrada no âmbito 

teórico  de compreender os reflexos empíricos do livro eletrônico. É uma linha semelhante à 

sinalizada por John Thompson: 

Podemos abordar estes temas diferentemente enfatizando que tecnologias devem 

sempre ser contextualizadas – isto é, elas devem sempre ser analisadas em 

relação aos contextos sociais específicos nos quais elas são desenvolvidas e 

usadas, e daí em relação ao que os usuários realmente fazem com estas 

tecnologias [...] (THOMPSON, 2008, p. 317) 

 Observações como estas justificaram a pesquisa com leitores, como forma de 

dimensionar o fenômeno do livro eletrônico a partir da perspectiva dos usuários, dentro de 

um percurso investigativo que manteve o diálogo com a teoria com o propósito de não 

situar a pesquisa apenas na perspectiva de estudo aplicado.  

Como a intenção era comparar suportes de leitura junto aos usuários, foi escolhido um 

público que presumivelmente tivesse trânsito entre meios impressos e eletrônicos. Dados 

quantitativos preexistentes da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2008 apontavam 

que o maior acesso a e-books estava entre os jovens
6
 (RETRATOS, 2008, p.206). O mesmo 

público jovem era apresentado como aquele que tinha a maior coerência de motivação para 

leitura: o propósito estudantil era a razão para acesso aos livros para 83% da faixa etária dos 

5 a 10 anos; 81% dos 11 aos 13 anos; 75% dos 14 aos 17 anos, sendo estes os três índices 

mais altos da pesquisa (RETRATOS, 2008, p.190). A partir destes dados iniciais, optou-se 

por recorrer ao público de alunos universitários, que preenchia tanto o perfil etário quanto o 

de motivação estudantil. 

O principal indicador escolhido para a pesquisa foi a lista de leituras obrigatórias do 

Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2011, composta por 12 

títulos. Observamos as formas de apropriação das obras pelos alunos aprovados na seleção, 

                                                 
5  Todas as traduções apresentadas são de responsabilidade dos autores do artigo. 
6
 A faixa etária entre 14 e 17 anos constava como a que mais descarregava livros gratuitamente pela Internet, 

com 15%, seguida pela de 18 a 24 anos, com 12%. 
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com ênfase no suporte adotado, para assim obter dados sobre formatos preferidos de 

apropriação, concorrência entre mídias e eventual substituição do texto integral por resumos 

ou categorias audiovisuais. Avaliando a dimensão e o uso do texto eletrônico no contexto 

estudantil, comparados às várias formas de acesso à disposição dos alunos, verificamos 

empiricamente reflexões encontradas na bibliografia de modo a tensionar elementos da 

teoria.  

 

As perspectivas teóricas 

Como referencial de construto macroteórico, partimos do modelo da Ordem dos 

Livros de Roger Chartier, expresso no seguinte corolário:  

Compreender os princípios que governam a “ordem do discurso” pressupõe 

decifrar, com todo o rigor, aqueles outros que fundamentam os processos de 

produção, de comunicação e de recepção dos livros (e de outros objetos que 

veiculem o escrito). (CHARTIER, 1998, p.8) 

 

A proposição do autor dialoga com a noção dos discursos de Michel Foucault (1996, 

p.8), segundo a qual “em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos.” 

Um destes procedimentos seria a função autor, esboçada por Foucault no ensaio Qu’est-ce 

qu’um auteur?, que Chartier (1998, p.36) considera a “função classificadora maior dos 

discursos”. Na extensão de Chartier para o modelo proposto por Foucault, o livro é ao 

mesmo tempo veículo de conteúdo e concentrador de atividade econômica, social e política, 

uma das estruturas que consolidam os discursos que compõem o jogo de forças sociais. Os 

cânones literários seriam um dos componentes do modelo. 

A pesquisa também apropriou-se da perspectiva de Ana Cláudia Fidélis expressa na 

tese Do Cânone literário às provas de vestibular: canonização e escolarização da 

literatura, que considera as listas de recomendações de leitura do vestibular como uma 

forma de cânone à parte. A autora considera que as listas “são, hoje, a personificação do 

cânone no ambiente escolar porque são os „únicos‟ textos lidos (quando e se são lidos), 

consequentemente são os elementos que constituem a construção da identidade cultural dos 

alunos” (FIDÉLIS, 2008, p.166). 

Outras reflexões que embasaram o trabalho dizem respeito aos suportes propriamente 

ditos. Um dos conceitos investigados foi a multiplicidade de formas pelas quais se 

apresenta o livro eletrônico, assim expressa por José Afonso Furtado: 
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O conceito tem sido discutido de modo impreciso, numa série de contextos em 

que se sublinha, por um lado, o conteúdo digital ou digitalizado e, por outro, as 

características do médium em que ele é apresentado. E, assim, o entendimento 

do que é um e-book vai desde um simples arquivo digital acompanhado pelo 

software que possibilita o acesso e a navegação do conteúdo. Outros referem-se 

ao e-book a partir do outro lado do espectro, fazendo referência apenas ao novo 

hardware que irá conter os arquivos eletrônicos de livros. (FURTADO, 2006, 

p.44) 

Levando este aspecto em consideração, um dos parâmetros avaliados observou as 

formas pelas quais efetivamente se dava a apropriação de textos eletrônicos no cotidiano 

dos usuários, ajudando a compreender como a multiplicidade de conceitos apontada por 

Furtado se traduzia empiricamente. 

Também foram utilizados operacionalmente conceitos de Thompson (2008, p.253) 

acerca dos “course packs”, reuniões de fotocópias e trechos de livros montadas pelos 

professores e exploradas por pequenas oficinas de reprografia. Com base nisso, a pesquisa 

procurou também observar o acesso dos alunos a textos em xerox ou apostila.  

A projeção de Ted Striphas, por sua vez, guiou a sistematização da hipótese intuitiva 

de que os livros impressos seguem como suporte preferencial de leitura. Afirma o autor: 

No fim, alegações do declínio dos livros e da cultura do livro provavelmente nos 

dizem mais sobre as lacunas na história do livro que necessitam ser preenchidas 

ou sobre a inclinação da cultura popular em direção ao discurso de crise do que a 

respeito da saúde dos livros nos séculos XX e XXI. Quanto mais rápido 

chegarmos a bom termo sobre a vitalidade dos livros na late age of print, mais 

rápido vamos estar aptos a explorar mais significativamente como, através da 

crescente prevalência dos livros na vida cotidiana, as condições presentes estão 

se abrindo para futuros emergentes. (STRIPHAS, 2011, p.188) 

Efetivamente, como será visto adiante, este foi um dos indicadores mais fortes 

encontrados na pesquisa. Ainda um último gênero de reflexões teóricas contemplado na 

investigação disse respeito à substituição dos meios impressos por mídias audiovisuais. 

Trata-se de uma linha ligada à observação de  Marshall McLuhan (1972, p.311) de que 

“todos os efeitos da tecnologia tipográfica encontram-se agora em forte oposição à 

tecnologia eletrônica”. Na última década, este raciocínio motivou sínteses como esta de 

Arlindo Machado: 

As imagens animadas do cinema e da televisão, bem como a música difundida 

através de rádio e discos atraem muito mais a atenção e o interesse de nossos 

jovens do que os assépticos tipos seriados da literatura impressa. Se assim é – 

concluem os analistas – por que não recorrer aos novos meios informatizados, 

como a hipermídia, para transmitir informação e conhecimento a todas essas 

gerações refratárias aos livros? (MACHADO, 2002, p.114) 
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Com base na apropriação destas observações teóricas, a pesquisa buscou aferir junto a 

uma amostra do público jovem de estudantes alguns dos fenômenos que cercam o livro 

eletrônico. Os livros da lista obrigatória foram efetivamente lidos? Isto foi feito através do 

suporte tradicional, impresso? Que papel desempenhou o texto eletrônico no conjunto das 

práticas de estudo e preparação ao vestibular dos candidatos? Houve substituição do texto 

integral por outras mídias, como o cinema e a televisão ou os resumos da Internet? Embora 

aparentemente numerosas, estas perguntas dizem respeito a um mesmo problema, o 

emprego de múltiplos suportes de conteúdo no espaço tradicionalmente consagrado ao 

livro. 

 

A pesquisa empírica e seus resultados 

O levantamento foi realizado através de questionário fechado autoaplicado, entregue 

aos alunos no início das aulas, após anuência dos professores e concordância das Comissões 

de Graduação. A pesquisa foi balizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS e a 

participação dos alunos era voluntária. Como amostra, foram escolhidos nove cursos da 

universidade, um de cada Grande Área da Capes, incluindo-se um curso da Comunicação, 

área de origem da pesquisa. O critério para inclusão dos cursos seguiu o de maior densidade 

de candidatos por vaga no vestibular. Havia uma meta inicial de 30 respondentes por curso; 

no total, o corpus amostral foi composto por 263 estudantes de primeiro ano. Cursos, 

densidades e composição da amostra estão na Tabela 1. O histograma com a distribuição 

etária dos respondentes pode ser visualizado no Gráfico 1. 

curso densidade vagas no curso amostra percentual

Medicina 45,32 140 32 22,86%

Direito 18,9 70 37 52,86%

Psicologia 17,45 40 21 52,50%

Publicidade 14,7 50 29 58,00%

Veterinária 11 88 37 42,05%

Engenharia Civil* 9,56 150 26 17,33%

Computação 7,55 100 29 29,00%

Biologia 6,75 100 26 26,00%

Letras** 3,37 / 3,39 215 26 12,09%

Total da amostra: 263 respondentes  

* Engenharia Ambiental teve densidade maior no vestibular UFRGS 2011, com 11,13 candidatos por vaga, mas o curso 
não é mantido exclusivamente pela Escola de Engenharia, que concentra os cursos desta Grande Área da Capes. 
Optou-se pela Engenharia Civil, maior densidade dentro da unidade.  
** O curso de Letras da UFRGS é dividido em Bacharelado e Licenciatura, com opção no vestibular. A amostra teve 
alunos dos dois cursos por decisão operacional.  

 

Tabela 1. Composição e tamanho da amostra 
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Gráfico 1. Distribuição etária dentro da amostra 

Em menor escala, foram realizadas entrevistas telefônicas com alguns dos estudantes, 

procedimento que teve a intenção de funcionar como uma triangulação qualitativa dos 

dados quantitativos. Buscou-se obter, assim, informações que não seriam visíveis através do 

levantamento via formulário. Em alguns casos, a conversa com os respondentes também 

apontou limitações do questionário que não haviam sido antecipadas, tais como 

interpretações divergentes que podiam ser feitas pelos estudantes, além de itens que não 

haviam sido incluídos nas perguntas. 

O instrumento de pesquisa incluía quadro para que os estudantes marcassem os títulos 

da lista de vestibular que haviam lido por inteiro, assim como os suportes utilizados para 

tomar contato com ela. Também havia perguntas a respeito da quantidade de livros 

eletrônicos descarregados e lidos na íntegra ou em parte e consultas a bibliotecas on-line, 

intercâmbio de conteúdo ligado aos livros em fóruns e redes sociais e sites utilizados para 

eventuais downloads. 

O interesse principal era observar o relacionamento dos estudantes com os diferentes 

suportes de conteúdo, motivo pelo qual foi dada maior atenção às modalidades de acesso 

aos títulos da lista de vestibular. Mas o levantamento também produziu dados sobre a 

quantidade de obras efetivamente lidas pelos respondentes, que são mostrados na Tabela 2. 

Já o Gráfico 2 exibe visualmente as informações em formato de diagramas de caixa, 

utilizando agrupamentos de indicadores estatísticos. 
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 MED DIR PSI BIO VET COMP ENG LET PP

mediana 9,5 9 7 6 6 5 6,5 6 4

desvio p. 2,3 3 3,6 3,4 3 3,6 3,9 3 3,4

média 8,9 8,5 6,5 6,1 6 5,5 5,5 5,5 4,6

moda 10 9 7 3 8 10 0 6 0

mínimo 2 0 0 0 0 0 0 0 0

máximo 12 12 12 12 12 11 11 12 12

densidade 45,32 18,9 17,45 6,75 11 7,55 9,56 3,39* 14,7

peso Literatura 1 2 1 1 1 1 1 3 2  
* a amostra foi realizada com dois cursos, Letras Bacharelado, densidade 3,37 candidatos por vaga, e Letras Licenciatura, 3,39. 

Tabela 2. Médias de leitura por curso da amostragem 

 

Gráfico 2. Diagramas de caixa para as médias de leitura por curso da amostragem 

 Os cursos da Tabela 2 e do Gráfico 2 estão classificados em um ranking segundo a 

ordem de média aritmética de leitura. Nota-se que esta ordenação deixa coincidentemente 

nos três primeiros lugares as três maiores densidades no vestibular: Medicina, Direito e 

Psicologia. A partir do quarto lugar, a média de leitura se desvincula da densidade, já que o 

curso com a quarta maior densidade, Publicidade e Propaganda (PP), ficou em último lugar 

em média de leitura, com média de 4,6 títulos (a lista tinha 12 obras).  

O Gráfico 2 e a Tabela 2 ilustram também que a densidade no vestibular parece ter 

tido mais influência sobre a quantidade de livros lidos do que o peso da prova de Literatura. 

No vestibular da UFRGS, a lista de leituras obrigatórias é cobrada dos candidatos através da 

prova de Literatura de Língua Portuguesa, que tem pesos diferentes conforme o curso que 

esteja sendo disputado. O curso de Letras tem peso 3, o maior valor. Outros, como PP e 

Direito, têm peso 2. Todos os vestibulandos respondem à prova, cujo menor peso é 1, caso 

de cursos como Medicina e Engenharia. Como mostra a Tabela 2, mesmo cursos com peso 
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1 na prova tiveram índices maiores de leitura dos livros da lista do que os cursos de PP e 

Letras, com pesos 2 e 3. 

O Gráfico 3 traz os dados do principal indicador da pesquisa, mostrando a 

classificação dos suportes de leitura e estudo utilizados pelos estudantes para tomar contato 

com os títulos da lista de obras indicadas. Como havia mais de um título e cada aluno podia 

marcar todas as categorias que utilizou, as barras, somadas, excedem 100%. As 

percentagens expressam quantidades de estudantes que utilizaram cada categoria. 

Observa-se preponderância expressiva do livro impresso, suporte adotado por 90,11% 

dos respondentes. As três categorias seguintes, na ordem, não são de acesso ao texto 

integral, mas suportes de estudo: aula, resumo impresso e resumo da Internet. Em seguida 

vêm apostila ou xerox e computador. Filmes e documentários tiveram a mesma quantidade 

de marcações que o texto eletrônico. 

       

Gráfico 3. Ranking dos suportes adotados pelos estudantes para leitura dos livros 

O Gráfico 3 também mostra participação minoritária de quatro categorias: teatro, e-

book, palestra e audiolivro. Nos gráficos e tabelas, a indicação “e-book” abrange hardware 

portátil dedicado de leitura. O formulário entregue aos estudantes especificava que 

deveriam ser marcados ali e-book readers, tablets e telefones celulares. Já “computador” 

compreende as categorias que o questionário assinalava como “computador, netbook ou 

laptop”. 

A Tabela 3 traz os dados do Gráfico 3 aprofundados, incluindo a distribuição 

estratificada por curso. O quadro também é dividido em dois setores, com a parte de cima 

incluindo as categorias de contato com o texto integral e a de baixo trazendo suportes de 
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estudo, como aula, resumos e filmes. É possível fazer algumas considerações, como o fato 

de que em todos os cursos as categorias da metade inferior tiveram, somadas, totais maiores 

que as da porção superior. Especificamente em relação aos suportes de texto integral há 

alguns detalhes, como o fato de que, em alguns cursos, os arquivos de computador ficaram 

acima das xerox e apostilas (caso da Psicologia e Computação, e com empate na Letras).  

   MED DIR PSI BIO VET COMP ENG LET PP GERAL (%)

Livro 32 36 18 25 32 27 20 23 24 237 90,11%

Xerox 17 17 10 11 13 8 13 11 14 114 43,35%

Computador 6 10 12 7 9 11 8 11 9 83 31,56%

E-book 0 0 0 1 2 1 0 1 0 5 1,90%

Audiolivro 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,76%

TOTAL 55 65 40 44 56 47 41 46 47 441

Aula 21 25 16 17 26 21 18 17 21 182 69,20%

Resumo impresso 22 30 16 15 19 11 12 14 19 158 60,08%

Resumo Internet 8 19 12 13 13 14 10 14 13 116 44,11%

Filme ou documentário 10 16 7 9 14 8 9 2 8 83 31,56%

Teatro 0 3 1 1 1 1 1 1 0 9 3,42%

Palestra 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1,14%

TOTAL 62 93 52 55 73 57 50 48 61 551  

Tabela 3. Ranking pelo critério de contagem de usuários dividido em subtipos suporte e consulta 

Os dois cursos com maiores médias de leitura tiveram diferenças expressivas entre as 

categorias de resumo impresso e da Internet, com prevalência da forma em papel (22 para 

oito na Medicina e 30 para 19 no Direito). Também apresentaram ligeiramente mais 

marcações de xerox e apostila que os demais, além de forte preferência pelo acesso ao livro 

(marcado por todos os 32 respondentes da Medicina e por 36 dos 37 do Direito). Tomados 

em conjunto, indicadores como estes poderiam sinalizar um perfil mais conservador dos 

cursos, ligado às formas de leitura tradicionais em papel. É possível, também, que se trate 

de uma característica do preparo dos candidatos vinda de escolas preparatórias ou 

cursinhos. 

A Tabela 4 contém outra das informações do levantamento, o ranking de títulos mais 

lidos da lista de vestibular. O quadro traz, além das quantidades absolutas de leitores e a 

percentagem que representavam dentro da amostra, a situação de copyright da obra. Seis 

dos títulos estão em domínio público. Deve-se compará-lo com o Gráfico 4, que traz os 

títulos mais lidos em computador, e a Tabela 5, que tem o ranking dos títulos mais lidos 

exclusivamente em livro.   
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Ordem Obra livre leitores (%) 

1º Contos de Machado de Assis SIM 218 83% 

2º José de Alencar – Lucíola SIM 187 71% 

3º Machado de Assis – Memórias Póstumas de Brás Cubas SIM 183 70% 

4º Rubem Fonseca – Feliz Ano Novo NÃO 159 60% 

5º Dias Gomes – O Pagador de Promessas NÃO 153 58% 

6º Poemas de Álvaro de Campos – Fernando Pessoa SIM 152 58% 

7º Cyro Martins – Porteira Fechada NÃO 147 56% 

8º Eça de Queirós – O Primo Basílio SIM 132 50% 

9º Basílio da Gama – O Uraguai SIM 127 48% 

10º Cristóvão Tezza – O Filho Eterno NÃO 124 47% 

11º Guimarães Rosa – Manuelzão e Miguilim NÃO 73 28% 

12º Manuel Bandeira – Estrela da Vida Inteira NÃO 54 21% 

Tabela 4. Títulos da lista de leituras mais lidos pelo total dos respondentes da amostra 

 

Gráfico 4. Ranking de leitura dos títulos em computador 

Título D. público total alunos (%) íntegra (%) 

José de Alencar – Lucíola SIM 183 69,58% 175 66,54%

Machado de Assis – Memórias Póstumas de Brás Cubas SIM 181 68,82% 172 65,40%

Rubem Fonseca – Feliz Ano Novo NÃO 150 57,03% 145 55,13%

Cyro Martins – Porteira Fechada NÃO 143 54,37% 142 53,99%

Dias Gomes – O Pagador de Promessas NÃO 141 53,61% 134 50,95%

Eça de Queirós – O Primo Basílio SIM 143 54,37% 126 47,91%

Cristóvão Tezza – O Filho Eterno NÃO 121 46,01% 119 45,25%

Basílio da Gama – O Uraguai SIM 125 47,53% 110 41,83%

Contos de Machado de Assis SIM 119 45,25% 110 41,83%

Poemas de Álvaro de Campos – Fernando Pessoa SIM 70 26,62% 69 26,24%

Guimarães Rosa – Manuelzão e Miguilim NÃO 86 32,70% 65 24,71%

Manuel Bandeira – Estrela da Vida Inteira NÃO 69 26,24% 43 16,35%  

Tabela 5. Ranking das obras lidas na íntegra em livro, com dados de domínio público e total do suporte 

A partir das Tabelas 4 e 5 e do Gráfico 4 é possível observar algumas tendências. Uma 

delas é que os títulos em domínio público se encontram mais acima no ranking da leitura 

em computador. Quatro das cinco obras mais lidas neste suporte estão em domínio público. 
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Na lista dos títulos mais lidos em livro há duas das cinco primeiras obras com direitos 

restritos. Uma hipótese intuitiva é que a circulação facilitada das obras com domínio 

público pela Internet seja um fator decisivo na opção pela leitura eletrônica, neste caso.  

Outra relação observável é que há, principalmente, dois títulos com maior leitura em 

computador: uma coletânea de poemas de Fernando Pessoa e os Contos de Machado de 

Assis (destes, apenas três contos eram de leitura obrigatória no vestibular). Nos dois casos, 

trata-se de textos de tamanho menor. Alguns dos alunos ouvidos durante a fase de 

entrevistas comentaram sobre o desconforto de ler em computador e disseram não apreciar 

fazer longas leituras na tela. Os dados parecem indicar uma propensão ao uso deste meio 

pelos estudantes para contato com textos curtos.  

O ranking de leitura em livros também pode trazer indicativos sobre hábitos de leitura 

dos estudantes. A Tabela 5 pode ser lida em termos de complexidade do conteúdo literário. 

As obras que concentraram mais leitores, de José de Alencar, Machado de Assis e Rubem 

Fonseca, trazem narrativas lineares. Autores mais complexos, como Guimarães Rosa, 

ficaram abaixo no ranking. Na observação direta durante a aplicação dos questionários 

também houve alunos apontando a dificuldade de leitura de Eça de Queirós.  

Os poemas de Manuel Bandeira ficaram em último lugar no ranking de leitura em 

livro, posição que se manteve no quadro geral mostrado na Tabela 4. Embora os Poemas de 

Álvaro de Campos tenham ficado entre os três títulos menos lidos em livro, ficaram mais 

acima no ranking geral da Tabela 4 (sexto lugar) devido à posição proeminente entre as 

leituras em computador. Neste caso, a diferença de leitores entre Fernando Pessoa e Manuel 

Bandeira pode não estar ligada ao conteúdo propriamente dito mas ser um efeito de suporte. 

Em domínio público, os poemas portugueses podem ter conquistado mais leitores em meio 

eletrônico graças à facilidade de obtenção. 

O Gráfico 5 mostra três dados respondidos pelos estudantes que não são restritos à 

lista de vestibular. Havia questões perguntando quantos livros os respondentes já haviam 

descarregado eletronicamente; se já haviam feito leitura completa de livros no computador; 

e se já haviam feito leitura completa de livros em hardware portátil dedicado (leitor de e-

book, tablet ou celular). As perguntas não eram abertas. Em cada uma, era possível marcar 

três ou quatro opções. Para leituras eletrônicas, as opções eram “nunca”, “1 a 12” e “13 ou 

mais”. Para downloads, as opções eram “nunca”, “1 a 12”, “13 a 99” e “100 ou mais”. O 

número 12 balizou as questões porque era a quantidade de títulos na lista de leitura. 
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Estudantes que houvessem descarregado ou lido livros eletronicamente só por conta do 

vestibular ficariam no mesmo grupo. 

    
        Downloads declarados  Leituras na íntegra em computador       Leitura na íntegra em e-reader 

Gráfico 5. Downloads, leitura integral em computador e em hardware portátil dedicado 

O Gráfico 5 mostra que a maioria de respondentes assinalou já ter descarregado livros 

eletronicamente, com o “nunca” correspondendo a apenas 21%. Mas metade dos alunos 

indicou não ter feito leituras em computador e 93% deles disseram nunca ter feito leituras 

na íntegra em leitor de e-book, tablet ou celular. Dentro da amostra, portanto, o número de 

estudantes que descarregaram livros eletronicamente foi bem maior do que os que 

efetivamente realizaram leituras na íntegra por este meio. Outro campo da pesquisa 

registrou que 74,16% dos respondentes (215 pessoas) disseram já ter lido trechos de livros 

no computador ou celular.  

Os dados são complementados por outro indicativo da pesquisa, o de que, dentro dos 

31,56% (83 estudantes) que assinalaram ter consultado livros da lista de leitura do 

vestibular por computador, 21,67% (57 alunos) informaram ter realizado leitura integral 

exclusivamente por este meio. Houve 26 pessoas (aproximadamente um terço do grupo, ou 

31,33%) que usaram o texto eletrônico conjugado com outro suporte. Uma aluna 

entrevistada por telefone comentou que fez as leituras em livro impresso e descarregou 

versões eletrônicas para acessar trechos e relembrar passagens. Outros indicadores ilustram 

este papel do meio eletrônico como apoio ao estudo. Dos 263 respondentes, 215 (80,52%) 

assinalaram ter obtido pela Internet material de apoio para livros da lista de vestibular.   

Um último conjunto de dados interessante diz respeito aos meios audiovisuais. Os 

filmes e documentários eram uma das opções que os respondentes podiam marcar que 

haviam empregado para tomar contato com as obras da lista de vestibular. No total, 83 

alunos indicaram ter assistido a filmes baseados em títulos da relação de leituras 

obrigatórias. Coincidentemente, era o mesmo número de estudantes que haviam indicado 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13 

ter tido acesso a livros pelo computador. Destes 83, 43 (16,35% do total da amostra) 

informaram ter assistido a algum filme ou documentário em substituição à leitura integral 

do livro. Em toda a pesquisa, oito estudantes não haviam lido título algum da lista de obras 

obrigatórias mas indicaram ter assistido a filme ou documentário. 

 

Considerações finais 

O levantamento com estudantes utilizou uma amostra de conveniência ou não-

probabilística. Com isso, não é possível universalizar os resultados. A pesquisa não pode 

reivindicar a validade dos dados para um grupo maior do que os 263 estudantes que 

participaram. Trata-se, portanto, de indícios, não indicadores efetivamente estatísticos. Os 

dados não representam a totalidade dos alunos da UFRGS, nem o conjunto dos calouros ou 

sequer a íntegra das turmas pesquisadas. Apesar destas limitações de ordem metodológica, 

foi possível obter algums insights sobre o relacionamento do grupo pesquisado com os 

suportes de estudo e leitura. 

Observou-se que, de forma compatível com o modelo de Striphas (2011), os livros 

impressos seguem o suporte preferencial, com 90,11% dos estudantes tendo assinalado este 

meio como forma de leitura durante a preparação ao vestibular. Os dados encontrados 

também se alinham com as observações de Thompson (2008) sobre a relevância dos course 

packs, que na pesquisa constavam em uma categoria que integrava xerox e polígrafos. Os 

resultados são menos pronunciados em relação à assunção mencionada por Machado (2002) 

de que as gerações jovens teriam maiores preferências audiovisuais. Ainda assim, é 

significativo que 16,35% dos estudantes tenham substituído alguma leitura de livro por 

filmes ou documentários. 

Na perspectiva macroteórica, assumindo-se que os livros da lista de vestibular 

representam uma configuração específica de discursos endossada pela Universidade – a 

partir das concepções de Chartier (1998) e Foucault (1996) –, o fato de que os cursos com 

maiores índices de leitura tenham sido os de maior densidade de candidatos por vaga 

poderia ser interpretado como indicativo de que os alunos aprovados são aqueles que, 

precisamente, aderem mais fortemente ao gênero de discursos cobrado através das provas. 

São aqueles que leram mais – o que, em certa medida, significa que também tiveram maior 

contato com o livro impresso, já que nos dois primeiros cursos houve nítida preferência 

pelas formas em papel. 
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Especificamente no caso do texto eletrônico, os dados apontaram que os downloads 

de livros se encontram presentes no cotidiano dos estudantes, embora não necessariamente 

como material de leitura integral. Houve indicativos que apontaram, junto a alguns usuários 

e em uma certa medida, um papel complementar deste suporte. Tecnicamente, a maior 

quantidade de alunos assinalou ter contato com o e-book em sua forma de software, como 

arquivo eletrônico acessado pelo computador ou notebook. Uma quantidade menor utiliza 

leitores como o Kindle e o Sony Reader ou tablets e telefones celulares. 

A pesquisa mostrou uma grande diversidade de modalidades de acesso e considerável 

complexidade nas relações entre os leitores e os suportes de leitura e estudo. Houve 

indicativos de que há perfis individuais e também perfis relacionados às áreas por curso. 

Em alguns casos, isto se traduziu em maior contato com textos impressos, em outros em um 

maior ecletismo ao passar por vários meios. 

Este artigo buscou principalmente oferecer uma visão geral dos dados obtidos pela 

pesquisa. Em função do espaço disponível, foram suprimidas as discussões metodológicas e 

partes da fundamentação e da repercussão teóricas. Espera-se que os resultados 

apresentados possam ilustrar algumas das possibilidades da compreensão local da prática 

cultural de leitura, apropriação de textos eletrônicos e configurações de suporte de 

conteúdo. Como a dissertação que lhe deu origem, este trabalho reconhece a necessidade de 

maiores estudos para consolidação e confirmação de tendências observadas, além de 

admitir que o entendimento da dimensão social da prática de leitura seria reduzido se 

confinado apenas a uma análise estatística. São consideradas direções possíveis de 

desenvolvimento da investigação, simultaneamente, a contextualização qualitativa das 

práticas dos estudantes e a repetição do levantamento em circunstâncias semelhantes no 

futuro. A repetição do questionário em ocasiões diferentes permitiria converter o corte do 

objeto de estudo, hoje transversal, em longitudinal, ou seja, acrescentando-se um eixo 

temporal à análise. 
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