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Resumo 

 

Relato sobre pesquisa de tese a respeito de plataformas de leitura que realizou levanta-

mento longitudinal com estudantes de primeiro ano da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul em três rodadas, em 2011, 2014 e 2016. Foram distribuídos 667 questio-

nários autopreenchidos aos alunos e realizadas 31 entrevistas semiestruturadas, a fim de 

observar a forma como haviam tido contato com a lista de leituras obrigatórias do vesti-

bular. Entre os resultados, foram registradas diversas modalidades de superposição de 

suportes de leitura, embora tenha sido notada uma prevalência do livro impresso coeren-

te ao longo de todo o período amostrado. Propõe-se a hipótese de que os alunos manipu-

lam ativamente a plataforma de leitura a partir de preferências e conveniências indivi-

duais, embora com traços de identidades coletivas e também indícios de pressão coerci-

tiva herdada da cultura do livro.  

 

Palavras-chave: práticas de leitura; livro; texto eletrônico; multiplataforma; vestibular. 

 

 Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre plataformas de leitura 

entre estudantes realizada ao longo de seis anos. Em três rodadas, em 2011, 2014 e 

2016, foi realizado levantamento sobre hábitos de leitura e estudo com 667 alunos de 

primeiro ano de 11 cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os 

resultados originaram a tese Leitores multiplataforma: o livro em um contexto de múlti-

plos suportes, a partir da prática de estudantes universitários
3
, defendida no Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da universidade (PPGCOM UFRGS) 

em março de 2017, com orientação de Ana Cláudia Gruszynski
4
. 

 O objetivo do estudo era observar plataformas de leitura em um contexto compa-

rativo, junto a uma amostra de jovens, com ênfase nas superposições ou hibridações 

entre os meios. A pesquisa utilizou como indicador principal a lista de leituras obrigató-

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, even-

to componente do 40o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutor em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Membro do 

grupo de pesquisa Laboratório de Edição, Cultura e Design (LEAD) registrado no CNPq. E-mail: andrecmora-

es@uol.com.br. 
3 Disponível para consulta em http://hdl.handle.net/10183/157673. 
4 Etapas da problematização e análise foram apresentadas em congressos anteriores da Intercom e estão disponíveis 

nos endereços goo.gl/1cqGBp, goo.gl/P4NpCi, goo.gl/fbPXj6 e goo.gl/XY6guG. 

http://hdl.handle.net/10183/157673
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rias do vestibular da UFRGS. Ao se candidatar a uma vaga na universidade, os estudan-

tes recebem junto com a matrícula no concurso uma lista de doze títulos de literatura 

brasileira e portuguesa, que norteará a prova de Literatura. Buscou-se, ao longo de três 

rodadas de levantamento, observar quantos livros eram lidos na íntegra, assim como as 

formas adotadas para contato com cada um. Estes dados foram analisados e problemati-

zados à luz de teorias sobre multiplataforma e futuro do livro. 

 A próxima seção apresenta resumidamente os pressupostos teóricos da pesquisa. 

Em seguida, são apresentados detalhes da observação empírica e os principais resulta-

dos. 

 

O livro e as práticas multiplataforma 

 

O trabalho partiu de questionamentos teóricos a respeito do papel do livro em 

uma cultura com crescente disponibilidade de outros suportes de conteúdo, como os 

audiovisuais e os textos eletrônicos. É o caso da pergunta formulada por Robert Darnton 

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

tuas ligam as bibliotecas à Internet?”
5
 (DARNTON, 2009, vii). Dentro desta linha de 

indagações, um subtópico é a questão da interpenetração dos meios, da interação entre 

as diversas formas de suporte. É o que aponta observação de Jay David Bolter e Richard 

Grusin: “Meios eletrônicos e mídia impressa mais antigos estão procurando reafirmar 

seu status em nossa cultura enquanto a mídia digital desafia este status. Novas e velhas 

mídias estão [...] em uma tentativa de refazer a si mesmas e umas às outras.”
6
 (BOL-

TER; GRUSIN, 2000, p.5) 

O trabalho buscou ajudar a compreender o livro dentro deste panorama de pes-

quisa, mapeando interações e reconfigurações, assim como problematizando os dados 

encontrados à luz das diferentes teorias sobre livro e leitura. Trata-se de uma área de 

estudo interdisciplinar que justifica interesse da área de Comunicação ao tratar de supor-

tes de conteúdo multiplataforma, mas que também envolve conceitos vindos da Histó-

ria, Sociologia, Educação e Teoria da Literatura. O enfoque, especificamente, faz a a-

bordagem através do ponto de vista dos leitores ou usuários, já que é a dimensão da 

apropriação e do uso social que vai constituir o que alguns autores chamam de “ecologia 

de meios” (FULLER, 2007, p.2). É o que John B. Thompson sugere ao indicar que 

                                                 
5 Original em inglês. Esta é uma versão do autor do artigo. 
6 Original em inglês. Esta é uma versão do autor do artigo. 
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“tecnologias devem sempre ser contextualizadas – isto é, elas devem sempre ser anali-

sadas 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”
7
 

(THOMPSON, 2008, p.317). 

Há todo um corpo de estudos já em elaboração destinado à compreensão dos fe-

nômenos de convergência. Um dos principais diálogos teóricos do trabalho foi com a 

formulação mais ampla dada pela problematização de Ana Gruszynski: 

A introdução das tecnologias digitais na produção editorial – segundo condições cul-

turais, sociais, geopolíticas e econômicas etc. – repercutiu não apenas nos aspectos 

que podemos tomar como mais técnicos das profissões ligadas ao mercado. De sua 

apropriação inicial como ferramenta nos processos de produção que ao final resulta-

vam em artefatos analógicos, para a geração de edições que podiam ser acessadas 

em plataformas digitais diversas, vimos um processo de desestabilização da cultura 

letrada tradicional fundada no impresso. No que se refere ao design, referências 

formais e funcionais que serviam como parâmetros historicamente construídos para 

o desenvolvimento de projetos foram se mostrando insuficientes para dar conta de 

produções voltadas para o ambiente digital. As experiências de leitura contemporâ-

neas podem associar-se a outros suportes além do papel, desdobrando-se em novas 

camadas que gradualmente delineiam-se. (GRUSZYNSKI, 2015, p.576-577) 

Embora este trecho parta de uma problematização do design, são pontos direta-

mente relacionados ao tema a “desestabilização da cultura letrada tradicional fundada 

no impresso” e a questão das experiências de leitura que se associam a outros suportes e 

desdobram-se em novas camadas (Idem). É este contexto que fundamenta a visão da 

autora da “convergência como efetivamente um processo que favorece a publicação 

multiplataforma caracterizado pela complexidade, devido aos vários elementos e esferas 

envolvidos” (GRUSZYNSKI, 2015, p.584). O termo “multiplataforma”, ligado, portan-

to, à ideia de multiplicidade de suportes e à complexidade associada a ela, é um dos 

conceitos que estão na base do presente trabalho. Gruszynski também contempla, além 

da esfera de produção e publicação, o papel ativo dos leitores: “É importante frisar que 

os processos de convergência passam por audiências que assumem cada vez mais papel 

de protagonistas, inclusive na produção de conteúdo, seleção, edição e publicação de 

modo independente dos veículos tradicionais de comunicação.” (GRUSZYNSKI, 2016, 

p.184) 

A pesquisa descrita aqui serve, de uma certa maneira, para compreender em um 

contexto empírico a dinâmica deste papel protagonista das audiências aludido por 

Gruszynski (2016, p.184) – especificamente, no que tange ao livro e às plataformas que 

o circundam. O trabalho de campo é descrito e apresentado na próxima seção. 

                                                 
7 Original em inglês. Esta é uma versão do autor do artigo. 
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A pesquisa    

  Os estudantes da UFRGS que participaram da pesquisa responderam a questio-

nários autopreenchidos distribuídos em sala de aula, que incluíam um quadro para que 

marcassem os títulos da lista que haviam lido na íntegra e outro com várias modalidades 

de contato com texto integral e resumos, para que assinalassem quais haviam emprega-

do, independentemente se tendo realizado leitura integral ou não. As categorias de con-

tato que era possível marcar eram “livro”, “xerox ou apostila”, “computador, celular ou 

leitor de e-book”, “resumo na Internet”, “resumo impresso”, “filme ou documentário”, 

“aula ou grupo de estudo”, “audiolivro ou arquivo de áudio” e “outros (especificar)”. 

Ao longo das três rodadas do levantamento, em 2011, 2014 e 2016, participaram 667 

estudantes de primeiro ano, dos cursos de Medicina, Direito, Engenharia Civil, Biologi-

a, Ciência da Computação, Letras, Veterinária, Psicologia, Jornalismo, Relações Públi-

cas e Publicidade e Propaganda. Estes cursos foram escolhidos por representar aqueles 

com maior densidade de candidatos por vaga na divisão temática de Grandes Áreas da 

Capes no ano de implementação da primeira rodada da pesquisa. A composição da a-

mostra pode ser vista na Tabela 1, onde as percentagens ao lado de cada turma amostra-

da representam a proporção daquele grupo dentro do total de ingressantes do curso na-

quele ano. 

Tabela 1. Composição da amostra quantitativa ao longo das três rodadas da pesquisa 

Curso Código 2011 (%) 2014 (%)  2016  (%)  

Biologia BIO 26 26% – – 25 35,71% 

Ciência da Computação COMP 29 29% 11 11% 30 42,86% 

Direito DIR 37 52,86% 33 23,57% – – 

Engenharia Civil ENG 26 17,33% 31 19,38% – – 

Jornalismo JOR – – 34 68% 33 94,29% 

Letras LET 26 12,09% 31 35,63% – – 

Medicina MED 32 22,86% 33 23,57% – – 

Psicologia PSI 21 52,50% 31 77,50% – – 

Publicidade e Propaganda PP 29 58% 32 64% 31 88,57% 

Relações Públicas RP – – – – 16 45,71% 

Veterinária VET 37 42,05% 33 34,38% – – 

TOTAL  263 – 269 – 135 – 

TOTAL GERAL 667 ALUNOS        
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 É importante observar que se trata de uma amostra de conveniência, não proba-

bilística. Os resultados da pesquisa não podem ser extrapolados para um grupo maior do 

que o amostrado, não sendo necessariamente indicativos do grupo maior de estudantes 

da UFRGS, nem dos calouros em geral ou sequer da íntegra das turmas dos cursos ob-

servados. Deve-se levar em consideração que os dados, embora obtidos quantitativa-

mente e a partir de uma amostra de tamanho médio, foram analisados qualitativamente, 

em busca da compreensão de relações, tendências e proporções dentro do grupo, não 

como mensuração estatística mais abrangente. A utilidade dos resultados deve sempre 

ser relativizada em função disso, embora a pesquisa defenda que quaisquer ocorrências 

observadas são interessantes do ponto de vista qualitativo e fenomenológico. 

 Como a amostragem ocorreu longitudinalmente, ou seja, através de um eixo 

temporal, é possível comparar porções do estudo ao longo das três etapas como uma 

forma intuitiva de aferir alcance dos dados. É o caso do Gráfico 1, abaixo, que traz dia-

gramas de caixa
8
 para as quantidades de livros lidos em 2011, 2014 e 2016.  

 

Gráfico 1. Diagramas de caixa comparando 

 média geral de leituras de 2011 a 2016 

 
 

 Como envolve composições de turma diferentes, o Gráfico 1 deve ser relativiza-

do em termos de comparativo de médias de leitura. Ele serve, sobretudo, para comparar 

as amostras. Neste sentido, é interessante observar que os diagramas de 2011 e 2014, as 

duas turmas mais semelhantes, são também muito parecidos, com medianas iguais. 

                                                 
8 Diagramas de caixa ou boxplots são “uma técnica gráfica popular para exibir vários aspectos de uma distribuição”, 

com a “amplitude um segmento retilíneo do mínimo até o máximo” (LEVIN; FOX, 2011, p.126). Há várias técnicas 

para traçar os diagramas, mas a forma empregada aqui é a do programa de estatística R, e utiliza o que Vieira (2012, 

p. 55) define como “distância interquartínica”, traçando retângulos entre o primeiro e o terceiro quartis (quartis são as 

medianas dentro de cada metade definida por uma mediana dentro de um conjunto de valores). Dentro destas figuras 

geométricas, estão contidos “cerca de 50% dos dados centrais” (VIEIRA, 2012, p.55). As linhas mais grossas no 

interior dos diagramas são as medianas. Fora dos retângulos, há linhas tracejadas até o máximo e o mínimo. 
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Mesmo o diagrama de 2016, que representa uma turma menor, tem bastante semelhan-

ça, apenas com uma mediana ligeiramente inferior. Ressalvando-se a questão metodoló-

gica da cautela necessária em relação ao alcance das amostras não probabilísticas, a 

elevada semelhança entre as médias de leitura vista no Gráfico 1 pode funcionar como 

um indicador intuitivo de uma possível abrangência dos dados. 

 A partir das constâncias como as do Gráfico 1, que indicam coerências ao longo 

das amostras, é interessante observar os contrastes que aparecem longitudinalmente, 

como se vê na Tabela 2 e no Gráfico 2. Ali são mostrados os percentuais de consulta nas 

várias plataformas que os alunos podiam assinalar que empregaram para tomar contato 

com a lista de leituras obrigatórias do vestibular. A Tabela 2 traz os dados percentuais, 

enquanto o Gráfico 2 exibe a progressão visualmente. 

Tabela 2. Percentuais de uso dos suportes entre 2011 e 2016 

Suporte Ano 2011 Ano 2014 Ano 2016 

Livro 90,11% 90,71% 90,37% 

Aula 69,20% 69,52% 76,30% 

Resumo impresso 60,08% 62,83% 57,04% 

Resumo Internet 44,11% 42,75% 48,15% 

Computador 31,56% 31,97% 45,93% 

Xerox 43,35% 31,97% 43,70% 

Filme 31,56% 13,38% 25,93% 

E-book 1,90% 11,90% 14,81% 

Outros: Teatro 3,42% 4,83% 10,37% 

Áudio 0,76% 1,86% 65,19% 

Outros: Slides 0,00% 0,37% 0,00% 

Outros: Palestra 1,14% 0,37% 0,00% 

Outros: Youtube 0,00% 0,00% 1,48% 

Outros: Sarau 0,00% 0,00% 0,74% 
 

Gráfico 2. Comparativo dos suportes de 2011 a 2016 (%) 
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No Gráfico 2 nota-se a linha superior, isolada das demais, referente ao Livro, a 

linha mais estável desta projeção. Em se tratando de um contexto estudantil, a segunda 

linha mais elevada é a de Aula. Há um aumento súbito da categoria de Áudio, conse-

quência da indicação de um álbum musical entre as obras de leitura obrigatória em 

2016. As categorias de Resumo oscilam, mas sem grande variação, com um pequeno 

viés de queda para os impressos. Teatro, a mais evidente das categorias que surgiram 

espontaneamente a partir da opção Outros, teve um aumento progressivo ao longo das 

três rodadas. 

Alguns contrastes merecem atenção. Leituras em Computador e em E-book a-

presentam discreto crescimento, enquanto a categoria Xerox segue em 2016 praticamen-

te com a mesma percentagem de 2011, apesar de queda em 2014. No comparativo pre-

liminar que havia sido feito durante o trabalho de pesquisa, foram cruzados inicialmente 

os dados de 2011 e 2014, e a categoria das fotocópias aparentava estar em queda. Curio-

samente, a tendência se inverte em 2016, com crescimento no lugar de diminuição. 

Resguardadas oscilações estatísticas naturais e pecularidades das amostras de 

cada ano, uma explicação possível para a oscilação da categoria Xerox seria de cunho 

metodológico. A categoria tabulada com este nome inclui as apostilas, e esta opção pode 

estar registrando, em si mesma, uma composição de suportes. Alguns alunos indicaram 

que professores de cursinho e do ensino médio distribuíam material impresso, às vezes 

obtido a partir de arquivos disponíveis em domínio público ou disponibilizados eletro-

nicamente pela própria UFRGS. Um eventual aumento de distribuição de apostilas po-

deria estar acompanhando o aumento dos textos lidos em computador ou e-book, em 

contraste a uma queda da fotocópia propriamente dita. Assim, também, alguns alunos 

entrevistados para triangulação da pesquisa
9
 mencionaram ter descarregado textos e 

imprimido para ler, uma prática que poderia estar aumentando juntamente com a popu-

larização do texto eletrônico. 

A composição de suportes pode estar sendo vista em outra categoria no Gráfico 

2. As marcações em Filme oscilam de 31% em 2011 para 13% em 2014, com um au-

mento para 25% em 2016 que, ainda assim, é inferior ao patamar da primeira rodada. É 

possível que a composição da lista da UFRGS, mudando de um ano para outro, eventu-

                                                 
9 Além das 667 participações por formulário, 31 alunos foram entrevistados por telefone.  
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almente tenha menos títulos para os quais há adaptações audiovisuais. Porém, também 

há outra possibilidade, que passa por uma composição de suportes. Em 2016, como vis-

to na Tabela 2, aparecem pela primeira vez marcações de Youtube. Este ano também 

registrou o aumento mais pronunciado das marcações de Áudio. Já na rodada de 2014, 

alguns dos alunos entrevistados, quando perguntados sobre as marcações em Áudio, 

mencionavam que haviam extraído os arquivos sonoros do Youtube. Em 2016 também 

houve casos similares. O formulário de resposta oferecia uma opção “viu filme ou do-

cumentário”, mas é possível que entre 2011 e 2016 tenha acontecido uma migração dos 

estudantes que assinalaram esta alternativa em direção às marcações individuais de You-

tube ou, mesmo, de Áudio, já que alguns incluíram nela os vídeos sonoros do Youtube. 

Mais do que discutir uma flutuação estatística ou pequenos detalhes amostrais, a 

questão da composição de categorias que pode estar sendo mascarada sob as flutuações 

em Xerox ou em Filme interessa porque poderia ser um sintoma de fragmentação das 

plataformas. Estes seriam sinais de uma multiplicação de formas de acesso que é detec-

tável nos gráficos e tabelas na forma da própria oscilação entre as marcações escolhidas 

pelos estudantes. Neste caso, a aceleração da disponibilidade de meios diferentes de 

acesso teria ultrapassado a própria elasticidade das categorias do instrumento de coleta 

de dados. De uma certa maneira, poderia ser um indicativo de que algumas das trans-

formações do ambiente de informação em que se encontram mergulhados os estudantes 

aconteceram de forma mais dinâmica do que o inicialmente previsto. Embora seja inte-

ressante notar que o Livro permaneceu como forma de acesso preferencial e com ampla 

hegemonia, deve-se pontuar que mesmo esta preferência teve peso sobre oscilações em 

outras categorias, como ilustrava o caso de um aluno entrevistado que, justamente por 

preferir leitura em livro, imprimia arquivos eletrônicos quando não tinha acesso aos 

volumes físicos.  

O progressivo aumento das plataformas de acesso pode ser observado no Gráfico 

3, que traz os diagramas de caixa com o comparativo de suportes entre 2011 e 2016. 

Cada aluno podia empregar mais de uma forma de tomar contato com a lista de leituras, 

e a quantidade de marcações dos alunos foi tabulada. Um estudante, por exemplo, que 

houvesse feito as marcações de livro impresso, aula e resumo impresso seria tabulado 

como tendo empregado três suportes. O Gráfico 3, assim como o Gráfico 1, também 

apresenta coerência entre as marcações, que apresentam intervalos parecidos. Porém, há 

uma ligeira e progressiva tendência de deslocamento para cima. 
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Gráfico 3. Comparativo de suportes de 2011 a 2016 

 

 

 O aumento do número médio de suportes observado no Gráfico 3 em 2016 está 

em parte ligado à inclusão na lista de vestibular da UFRGS daquele ano de um álbum 

musical, nativo de outro suporte, o que acarretou um aumento global das consultas por 

áudio. O crescimento médio do número de suportes empregados em 2016 é parcialmen-

te devido a este fenômeno, mas outro aspecto aponta que não se trata de um evento iso-

lado. 

 Os diagramas de caixa assinalam na forma de pontos isolados os chamados  

outliers, que são ocorrências únicas de um determinado valor nos extremos. Os outliers 

representam exceções e são apartados no gráfico para que a análise considere a possibi-

lidade de que sejam aberrações estatísticas ou erros de amostragem, mas também, em 

determinados casos, podem trazer dados relevantes. No caso do Gráfico 3, os outliers 

podem ser vistos como indicadores precoces de tendências que depois vão se manifestar 

longitudinalmente. Em 2014, havia um outlier na porção superior, indicando que um 

único aluno naquele ano havia empregado nove suportes de estudo e leitura. Já em 2016 

esta posição foi incorporada, e outro outlier apareceu, indicando a ocorrência única de 

uma aluna que empregou dez suportes – pela primeira vez nas três rodadas. Neste ano 

também há um outlier inferior, indicando que apenas um estudante ficou na faixa zero 

de suportes, ou seja, não teve contato com títulos da lista de vestibular em qualquer pla-

taforma. Mesmo descartando-se o impacto do álbum musical em 2016, o Gráfico 3 já 

mostrava tendência de aumento de usos de suporte na forma do outlier de 2014. 
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Por ser importante para a problematização da pesquisa, a questão dos suportes 

foi examinada em profundidade. Uma das linhas de investigação cruzou os dados de 

suporte, como aqueles que constam no Gráfico 3, com outros conjuntos, tais como as 

quantidades de livros lidos (que eram mostradas no Gráfico 1) e, também, as quantida-

des de acertos. Embora as notas dos alunos na prova de literatura do vestibular não se-

jam diretamente relevantes para a pesquisa, os escores foram analisados para examinar 

como as estratégias de preparação se traduziram em resultados.  

Os alunos tinham, principalmente, duas variáveis para manipular ao longo da 

preparação, a leitura das obras e o uso dos suportes. Estes dois conjuntos de dados fo-

ram cruzados com os índices de acerto através de diferentes ferramentas estatísticas, a 

fim de permitir uma análise de tendências dentro do grupo. Devido ao cronograma da 

pesquisa, só puderam ser obtidos os dados sobre acertos da prova de 2014. As análises a 

seguir dizem respeito a esta rodada do levantamento.  

 A Tabela 3 traz os cálculos de correlação
10

 entre os dados de livros lidos/acertos, 

suportes/acertos, livros lidos/suportes e acertos/densidade de candidatos por vaga no 

vestibular. 

Tabela 3. Índices de correlação lidos/acertos/suportes/densidades 2014 

Relação Índice Correlação Intensidade 

coeficiente correlação lidos/acertos 0,545083 Positiva MODERADA 

coeficiente correlação suportes/acertos 0,113349 Positiva PEQUENA/NULA 

coeficiente correlação lidos/suportes 0,146845 Positiva PEQUENA/NULA 

coeficiente correlação acertos/densidade 0,380204 Positiva FRACA 

 

 A Tabela 3 foi calculada a partir de 211 estudantes que autorizaram o acesso de 

suas notas da prova de literatura do vestibular 2014. O coeficiente de correlação entre 

livros lidos e acertos, pelo critério de Vieira (2012), é moderado e positivo. Houve uma 

tendência de que os alunos acertassem mais tendo lido mais livros na íntegra. Não se 

trata, porém, de uma tendência forte, significando que há exceções. Também foi calcu-

                                                 
10 Correlação é “a intensidade e a direção do relacionamento entre duas variáveis” (LEVIN; FOX, 2011, p.480). 

Aqui, é empregado o coeficiente de correlação de Pearson, que Vieira (2012, p.81) define como “uma medida para o 

grau de relação linear entre duas variáveis numéricas”. Resultado de uma operação matemática  para testar a seme-

lhança entre dois conjuntos de dados, este coeficiente consiste em um número que fica entre -1 e +1. O sinal indica se 

a correlação é positiva ou negativa, ou seja, se os dois conjuntos têm a tendência de aumentar e diminuir juntos (posi-

tiva) ou se um diminui enquanto o outro aumenta (negativa). Conforme o número seja mais próximo de zero ou um, 

ele será menos ou mais intenso. Vieira (2012, p.83) fornece “uma regra prática, embora rudimentar”: entre 0 e 0,25, 

correlação pequena ou nula; entre 0,25 e 0,50, correlação fraca; entre 0,50 e 0,75, correlação moderada; entre 0,75 e 

1, correlação forte. O coeficiente exatamente igual a 1, conforme Vieira (Idem), corresponderia a uma correlação 

perfeita. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

lada a correlação para os acertos e a densidade de candidatos por vaga no vestibular 

2014, que, segundo o mesmo critério, resultou igualmente positiva, porém de intensida-

de fraca. Também neste caso houve uma tendência, porém não preponderante, de que 

alunos de cursos mais disputados tivessem tido mais acertos. Houve mais exceções do 

que em relação aos livros lidos. 

 Os dois cálculos envolvendo suportes indicaram correlações positivas, porém de 

intensidade pequena ou nula. Em alguns poucos casos o uso de suportes aumentou junto 

com os acertos e com o número de leituras, mas foram ocorrências minoritárias. Os coe-

ficientes calculados indicam que, dentro do grupo amostrado, a quantidade de canais de 

leitura e estudo pela qual optaram os estudantes não teve influência estatística significa-

tiva sobre os resultados. 

 Uma outra ferramenta estatística foi empregada para visualizar a totalidade dos 

dados a respeito de acertos, leituras e suportes. O Gráfico 4 traz a dispersão tridimensi-

onal, ou 3D scatterplot, das três variáveis analisadas. Assim como os diagramas de dis-

persão servem para observar visualmente a relação entre duas variáveis (uma delas num 

eixo cartesiano X, outra num Y), as dispersões 3D buscam oferecer a visualização de 

três variáveis, acrescentando-se um eixo Z em perspectiva
11

.   

 O Gráfico 4 permite visualizar a totalidade dos acertos, leituras e suportes da 

turma de 2014 que autorizou a pesquisa. Cada um dos quatro ângulos mostrados traz 

uma projeção dos dados destas três variáveis para os 211 estudantes que integraram esta 

amostra. Como se trata de um diagrama em três dimensões, são oferecidos os diferentes 

ângulos para que seja possível enxergar a distribuição sob várias perspectivas visuais. O 

eixo vertical é sempre dos acertos. Quanto mais alto estiver o ponto, mais acertos fez 

aquele aluno. O gráfico foi criado com hastes entre cada ponto e a base da projeção para 

facilitar, justamente, que se avalie a altura. 

 Especialmente nos ângulos 3 e 4 do Gráfico 4, pode-se ver o ponto isolado que 

representa o único estudante da amostra que utilizou nove suportes. Ele aparecia como 

um outlier, um ponto fora do diagrama, no boxplot de 2014 no Gráfico 3. A dispersão 

3D sintetiza visualmente algumas informações da Tabela 3. Todos os alunos tiveram 

uma quantidade mínima de acertos começando em nove, motivo pelo qual não há pon-

tos encostados na base da projeção. Trata-se de alunos aprovados no vestibular. 

                                                 
11 O Gráfico 5.19 foi elaborado com o programa de estatística aberto R versão 3.3.1 (2016-06-21) rodando o pacote 

scatterplot3D versão 0.3-37. A plataforma define o scatterplot3D como uma função para “plotar uma nuvem de pon-

tos em três dimensões” (original em inglês, disponível em <https://cran.r-project.org/web/packages/scatterplot3d/ 

scatterplot3d.pdf>, acesso em 5/11/16).   
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Gráfico 4. Dispersão 3D dos suportes, livros lidos e acertos dos voluntários de 2014 

 

 Como já indicava a Tabela 3, é possível visualizar um discreto paralelismo entre 

o número de livros lidos na íntegra pelos estudantes e a sua quantidade de acertos. Es-

pecialmente no ângulo 1 do Gráfico 4, pode-se observar como há uma tendência de que 

os pontos fiquem mais elevados ao longo do eixo de livros lidos. Ainda assim há muitos 

pontos que não seguem uma ordem, como já indicava o índice de correlação classifica-

do como “moderado” na Tabela 3. Ou seja, de um modo geral, alunos que leram poucos 

livros tiveram menos acertos, mas também é possível ver que há pontos mais baixos 

mesmo no fim do eixo correspondente aos títulos lidos (situação melhor visualizada no 

ângulo 2), significando que nem todos os estudantes que leram mais livros tiveram mais 
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acertos. Inversamente, também, há pontos elevados no início do eixo de obras lidas, 

indicando que alguns tiveram vários acertos mesmo sem ler muita coisa da lista. 

 O dado mais relevante para a temática da pesquisa diz respeito aos suportes. No-

ta-se, especialmente, nos ângulos 3 e 4 como a distribuição do eixo de suportes usados 

não apresenta uma organização definida. Praticamente todas as fileiras têm pontos em 

várias profundidades e alturas, significando que para cada quantidade de suportes houve 

alunos que leram mais e leram menos, e que acertaram mais e acertaram menos. A cor-

relação parcial entre leituras e acertos segue sendo visualizável ao longo do eixo, na 

forma de fileiras de pontos em ordem mais ou menos crescente.   

 A análise dos dados de acertos de 2014, através de diferentes técnicas como a 

correlação e a dispersão tridimensional, aponta que a variável dos suportes funcionou de 

forma independente das notas dos estudantes e da quantidade de títulos que leram. In-

terpretar essas informações exige considerações metodológicas e até epistemológicas. 

Isto será tratado a seguir. 

 

Considerações finais 

 A aparente ausência de uma relação verificável estatisticamente para o uso de 

suportes por parte dos alunos, como mostrado na seção anterior, é, em si mesma, um 

dado relevante. A existência de perfis de uso de suportes foi verificada consistentemente 

ao longo das tabulações do levantamento e também em entrevistas, mostrando constân-

cias longitudinais de uso das plataformas em diferentes turmas e inclusive um aumento 

cronológico de uso de suportes, como era visto no Gráfico 3. Somem-se, aí, os dados 

parciais representados pela própria diversificação das plataformas pressupostas ao longo 

dos anos pela transformação das listas de vestibular da UFRGS. O uso de suportes niti-

damente configura estratégias de estudo e preparação. Este protagonismo dos suportes, 

entretanto, pareceria em contradição com os dados da Tabela 3 e do Gráfico 4. A quanti-

dade de suportes empregada pelos respondentes, que conforma táticas preparatórias 

coletivas ou pessoais, não parece associada, entretanto, a efeitos observáveis estatisti-

camente no desempenho, nem aparenta ser dependente de outras variáveis como a quan-

tidade de leituras, idade ou densidade do vestibular. Como interpretar esses dados? 

 Uma forma de analisar estes resultados seria considerar a dimensão da prática 

sociocultural. Os suportes de leitura e estudo escolhidos pelos estudantes fazem parte de 

suas táticas pessoais ou grupais, preferências ou conveniências, porém como uma di-
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mensão de apropriação dos meios de comunicação, não numa relação de causa e efeito. 

Numa analogia, os suportes de conteúdo fariam parte do ambiente dos alunos da mesma 

forma como as interações do transporte público. Um hipotético levantamento das for-

mas de deslocamento dos candidatos até o local das provas poderia indicar que as diver-

sas categorias utilizadas (ônibus, táxi, carona, carro próprio), assim como acontece com 

os suportes, não têm efeito direto sobre os resultados, ou têm efeitos fracos. Se entendi-

das como meios para um fim, as modalidades de transporte urbano poderiam trazer re-

sultados similares àqueles vistos na Tabela 3 e no Gráfico 4 para o número de suportes, 

mostrando uma distribuição aparentemente aleatória. Entretanto, as formas de desloca-

mento podem ser indicativas de outros aspectos, como classe social, situação familiar e 

até preferência individual, que poderiam ter variados efeitos sobre o próprio desempe-

nho. Da mesma forma, os usos de suporte configurariam um meio ambiente que cerca 

os estudantes, e por meio deles cada um traçaria a rota mais conveniente. Os resultados, 

neste caso, não seriam determinísticos, na forma de impacto estatístico de variáveis, 

mas diluídos na dimensão das apropriações e representações comunicacionais.  

 Em certa medida, as plataformas de estudo e leitura integram o processo pelo 

qual os estudantes concretizaram sua entrada na universidade. O emaranhado de supor-

tes pelos quais transitam os alunos, como uma malha viária, configura mapas como a-

quele da evolução dos suportes no Gráfico 2. São as coordenadas particulares desta car-

ta geográfica que vão configurar a ação dos estudantes dentro da própria esfera da Co-

municação. Compreender estes caminhos, na dimensão específica dos meios de comu-

nicação que circundam o texto – na acepção mais geral, de múltiplos suportes –, é parte 

da construção dos percursos de leitura multiplataforma que nortearam a pesquisa. 

 Conjugados, os resultados da observação permitem entrever um quadro de usos 

e hábitos de leitura e estudo por parte dos estudantes que indica ser altamente complexo. 

Tanto através dos dados quantitativos, tais como aqueles dos Gráficos 2 e 4, quanto a 

partir das entrevistas, o panorama vislumbrado pela pesquisa ultrapassa juízos fáceis, e 

desafia concepções prévias simplificadas como a substituição de um suporte por outro 

ou a preferência por esta ou aquela plataforma. Em muitos casos, as soluções de estudo 

adotadas pelos alunos eram únicas, lançando mão dos recursos à disposição de cada um. 

As ações de leitura e preparação para o vestibular se distribuíam ao longo de todo um 

gradiente desde o pragmatismo até as preferências mais idiossincráticas. Uma aluna 

relatou ter o hábito de gravar a própria voz lendo os textos, para depois estudar escu-



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

dando a gravação. Outro descarregava livros de domínio público, imprimia em uma cota 

de impressão à qual tinha direito e encadernava com páginas brancas intercaladas a fim 

de poder fazer anotações. Um aluno leu alguns títulos alternando entre suportes, do livro 

impresso ao celular, ao sabor da conveniência e do local onde estudava, no ônibus ou 

em casa. Também houve repetidas menções a uma preferência pelo livro, como já se 

notava no Gráfico 2, que, entretanto, não impedia a conjugação com outras plataformas 

de estudo quando fosse ditado pela conveniência. Principalmente a partir dos depoimen-

tos nas entrevistas, percebe-se que o suporte impresso, e especificamente o livro, ainda 

desfruta de um status elevado entre alguns alunos, ao ponto de se sentirem compelidos a 

reiterar isso para o pesquisador – indício de uma força coercitiva herdada da educação 

ainda fortemente influenciada pela cultura do livro. 

 A escolha ativa dos canais ou suportes por parte dos alunos foi uma das princi-

pais observações da pesquisa. Esse aspecto ajuda a compreender a dimensão profunda 

dos fenômenos ligados às práticas multiplataforma. Antes mesmo que se instaurasse 

uma ação comunicativa no sentido clássico, alguns estudantes já haviam iniciado uma 

manipulação das plataformas de leitura, guiados pela preferência ou conveniência pes-

soal. Compreendida desta forma, a pesquisa, apesar de atuar longitudinalmente acom-

panhando uma dimensão temporal, ajudou em primeiro lugar a compreender não o futu-

ro do livro ou da leitura, mas o presente da Comunicação.         
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