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APRESENTAÇÃO
Este arquivo reúne resultados gerais e preliminares da pesquisa empreendida por nós com o
objetivo de investigar o perfil socioeconômico e cultural do estudantado da graduação
presencial da Universidade Federal Fluminense no contexto da pandemia de covid-19, mas
numa perspectiva que a excede. Interessa-nos, em especial, as práticas de letramento (leitura
e seus suportes, frequência à rede de bibliotecas da UFF, distribuição do tempo para a
leitura acadêmica e recreativa, obras preferidas ou mais lidas, tempo dedicado ao estudo
extraclasse e uso dos dispositivos eletrônicos) e de cultura (frequência a equipamentos
culturais, colecionismo, atividades artesanais e/ou artísticas e práticas esportivas, uso
recreativo de dispositivos eletrônicos). Os números reunidos aqui certamente revelarão outros
aspectos quando cruzados entre si. Para chegar ao presente resultado, servimo-nos de
formulário anônimo e objetivo disponibilizado via Google, contendo 93 perguntas ou listas de
opções. De 28 de agosto a 26 de novembro de 2020, os(as) alunos(as) regularmente
matriculados(as) na graduação presencial foram convidados(as) a preenchê-lo em campanhas
promovidas por nós em redes sociais, sobretudo o Facebook, e por e-mails das coordenações
de curso.

40.599
Matriculados(as) na graduação presencial durante o primeiro semestre letivo de 2020 (ensino remoto)

1.694
Respondentes
Humanas 1.061 | Exatas 454 | Biológicas 179

▪76
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▪55,73%
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CONFIABILIDADE, MARGEM
DE ERRO E ACESSO A DADOS

Dados e resultados armazenados para
consultas e estudos posteriores, comparáveis
com pesquisa similar realizada em 2017 e
igualmente disponível.

O recorte por campus
poderá fornecer dados
relevantes para o
planejamento ao menos de
políticas para as
graduações alocadas em
Niterói, cuja amostra
assegura grande
confiabilidade estatística.

DISTRIBUIÇÃO POR CAMPUS

DISTRIBUIÇÃO POR
PERÍODO LETIVO
A maior incidência dos períodos em
que se encontram os(as)
respondentes é do primeiro
(17,24%), do terceiro (13,87%) e
do quinto (13,05%). Sétimo
(11,57%) e quarto (11,28%) têm
participação quase idêntica. Isso
confere certa uniformidade à
distribuição da amostra, ao mesmo
tempo que permite especular a
influência da formação
universitária ao longo da
graduação, aquilatada nas
práticas culturais.

OS CURSOS COM MAIS
RESPONDENTES

Pedagogia (Niterói e Angra dos
Reis), biblioteconomia e nutrição
são os três cursos que mais
atenderam ao convite para
responder à enquete. Com isso,
temos dados bastante seguros
para análises estatísticas para
esses cursos (em muitos casos,
podemos somar o contingente
duplo de pedagogia, como
fizemos neste gráfico) e os outros
sete aqui elencados. Certamente
haverá mais cursos com a mesma
margem, mas a princípio esses são
os dez de maior destaque. Isso
pode auxiliar nos planejamentos
das coordenações: discriminando
os contingentes, é possível ter uma
ideia mais exata do perfil do
alunado de cada uma dessas
graduações.

PRINCIPAIS MOTIVOS
PARA O INGRESSO NA
UFF
Disparadas e empatadas, qualidade
de ensino e gratuidade são as
motivações mais recorrentes para a
escolha da UFF: 83,83% e 83%,
respectivamente. O terceiro motivo
mais votado, a acessibilidade física, é
quase metade disso: 43,57%. Ou seja,
o imperativo é aliar qualidade ao
custo, com algum peso para a
distância a percorrer e a facilidade
com que se chega ao campus. Em
quarto lugar, mas com folga
significativa em relação ao motivo
anterior, a infraestrutura da
universidade foi, por pouco menos de
¼ dos(as) entrevistados(as), indicada
como decisiva para o(a) estudante
escolher esta universidade (22,9%).

JUSTIFICATIVAS MAIS
RECORRENTES PARA A
ESCOLHA DA GRADUAÇÃO
Quanto ao curso escolhido, entre as
opções oferecidas pela enquete, a
“adequação às aptidões pessoais” foi o
que mais pesou: 63,64%. Em seguida, mas
com folgada distância, vem a grade (ou
matriz) curricular do curso: 42,98%. Em
terceiro lugar, 25,97% alegaram que a
escolha é a que a pontuação no ENEM
permitiu. Ou seja, para pouco mais de ¼
do alunado, a graduação que cursa é a
possível, mas não necessariamente a
desejada. Cabe atentar para o peso
diminuto da remuneração e da
empregabilidade presumidas pela
formação universitária: 16,29% e
15,05%, respectivamente. Esses índices
parecem coerentes com o gráfico anterior,
onde “Quem se forma na UFF consegue se
empregar com mais facilidade” ficou em
quarto lugar, com 20,9%.

MAIORES EXPECTATIVAS
DOS(AS) ESTUDANTES
QUANTO À GRADUAÇÃO
Quase empatadas, as duas mais votadas são
“qualificação profissional para o mercado de
trabalho” (78,1%) e “ampliação do universo
cultural, erudição, conhecimento” (75,97%). Neste
último caso, cabe destacar que a universidade
continua percebida como lugar de formação
cultural, além do preparo técnico ou aprimoramento
profissional. Em terceiro lugar, mas bem distantes
dos dois primeiros, 39,91% esperam adquirir
arcabouço teórico para a pesquisa, indicando
potenciais pós-graduandos(as). Outras duas
motivações, bem pragmáticas, têm pontuação
próxima e expressiva: melhora da atuação na
atividade profissional que o(a) respondente já
exerce (36,19%) e ter um diploma de curso superior
para prestar concursos públicos (34,83%). Cabe
ponderar o que parece uma contradição entre estes
resultados e os dois gráficos anteriores: as
motivações para a escolha da universidade e da
carreira não coincidem necessariamente com a
realidade que os(as) estudantes encontram no
percurso da graduação, durante a qual a demanda
pela qualificação profissional divide os esforços com
o desejo de expansão da subjetividade.

VOCÊ PRETENDE CURSAR
OUTRA GRADUAÇÃO?
Por motivos a investigar, 54,2%
dos(as) estudantes da UFF
pretendem cursar outra
graduação. E, do contingente
total, apenas 4,3% espera fazêlo numa instituição privada.

GÊNERO
1,2%

O estudantado da UFF é feminino:
69,2% se autodeclararam desse
gênero. Obviamente, essa hegemonia
oscila conforme a graduação, o que
poderá ser investigado caso a caso,
conforme análises específicas dos
dados que recolhemos. Mas esse traço
acentuadamente feminino do perfil da
universidade nos parece
absolutamente central. A soma dos(as)
que não se identificam como homens
cisgêneros (1,6% de transgêneros
homens, transgêneros mulheres e
“outro”) eleva esse total para 70,8%
de respondentes. O gênero masculino,
pois, perfaz a minoria dos(as)
estudantes da UFF, com seus 29,2%.
Sete alunos(as) não responderam.

29,2%

69,2%

ORIENTAÇÃO
SEXUAL
Embora os(as) autodeclarados(as)
heterossexuais sejam evidente
maioria (66%), temos 22% de
bissexuais. Número expressivo,
quando somado aos(às) 8,6% de
homossexuais e aos 3,5% de outra
orientação não captada pelo
formulário, denotando a
consolidação de comportamentos
sexuais não convencionais ou
socialmente não hegemônicos entre
a população universitária. Ou seja,
significativos 34% dos(as)
estudantes da UFF se percebem
fora da heteronormatividade.

FAIXA ETÁRIA
Não parece haver novidades aqui: a
grande massa estudantil da UFF é
jovem, com destaque para a faixa de
21 a 23 anos. Se somada aos
segundo e terceiro contingentes,
temos que 81,23% dos(as) estudantes
desta universidade têm de 18 a 26
anos. Mas é interessante notar que a
madura faixa de 30 a 40 (7,79%),
certamente em segunda graduação, é
um pouco superior à de 27 a 29 anos
(6,38%).

RAÇA OU COR
Os(As) brancos(as) preponderam, com
57,85%, enquanto os(as) autodeclarados
pardos(as) e pretos(as) somam 40,32%
dos(as) estudantes da UFF. Os(As) não
brancos(as) da graduação totalizam 42,15%.

COM QUEM VOCÊ
MORA?
A maioria dos(as) estudantes da
UFF mora com os pais: 61,22%.
Mas quase 40% se pulverizam em
formas diversas de dividir a
habitação – inclusive com ninguém,
como é o caso das pessoas que
vivem sozinhas (5,9%), a quarta
forma mais relatada de morar.
Destacamos a fração inexpressiva,
entre os(as) entrevistados(as),
dos(as) que residem em moradias
estudantis mantidas pela UFF:
0,41%. A pandemia e suas
restrições, aliadas a outros fatores,
podem explicar percentual tão
baixo.

NO IMÓVEL ONDE VOCÊ RESIDE, MORAM
TAMBÉM UMA OU MAIS PESSOAS COM 60
ANOS DE IDADE OU MAIS?

A resposta a essa pergunta,
essencial em tempos de
pandemia de covid-19, pode
auxiliar a UFF no planejamento
do regresso gradual às
atividades presenciais: pouco
mais de ¼ do estudantado
desta universidade divide a
residência com pessoas que
contam 60 anos ou mais.
Antropologicamente, indica a
envergadura do convívio
intergeracional.

MORANDO OU NÃO COM OS PAIS OU
RESPONSÁVEIS, VOCÊ SABE QUAL É A
SOMA APROXIMADA DA RENDA
DELES? (VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO
EM 01/01/2020: R$ 1.039,00)
O gráfico ao lado desfaz o mito de
que a UFF é reduto da alta classe
média e/ou da classe alta: 53,19%
dos pais (ou responsáveis) dos(as)
estudantes têm renda total de até
quatro salários mínimos mensais.
Note-se, porém, o expressivo
percentual de famílias com renda
de até dois salários: 30,93%. O
contingente de pais (ou
responsáveis) com renda igual ou
superior a dez salários corresponde
a apenas 9,86% do total de
alunos(as).

O gráfico anterior ganha
mais complexidade quando
se leva em conta o número
de dependentes dessa
renda: o maior contigente
concentra-se entre três e
quatro pessoas (58,38%).

QUANTAS PESSOAS EM SUA FAMÍLIA
DEPENDEM DESSA RENDA?

QUEM É O(A) PRINCIPAL RESPONSÁVEL
PELO SUSTENTO ECONÔMICO DE SUA
FAMÍLIA?
Destacamos dois dados que nos
parecem relevantes neste
gráfico, além do presumível
maior contigente paterno
responsável pelo sustento da
família (43,68%): o número
expressivo de mulheres que
economicamente chefiam lares
(35,12%) e de estudantes na
mesma situação (10,33%).

QUAL A ATUAL SITUAÇÃO
OCUPACIONAL DO(A) PRINCIPAL
RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO
ECONÔMICO DE SUA FAMÍLIA?
Há uma profusão de situações
ocupacionais dos(as) principais
responsáveis pelo sustento da família
do(a) estudante da UFF. A categoria
mais recorrente, a dos(as)
servidores(as) públicos(as), é de
15,94% (ou de 25,44%, se
computarmos os/as aposentados/as).
Chama a atenção, entretanto, o
percentual de “autônomos(as)”, que
em nosso formulário denonima
trabalhadores(as) informais dos
serviços (ambulante, diarista,
pedreiro/a, marceneiro/a, motorista
ou motociclista de aplicativo etc.):
eles/elas são o terceiro contingente,
com 11,04%.

QUANTOS DORMITÓRIOS TEM A CASA
ONDE VOCÊ MORA?

A grande maioria dos(as)
estudantes da UFF reside em
imóveis com dois ou três
dormitórios: 77,86%.

A maior parte dos(as)
alunos(as) da UFF não divide
o dormitório: 55,7%. Não se
despreze, entretanto, o
expressivo contigente que
não dorme sozinho: 44,3%.

VOCÊ DIVIDE O QUARTO ONDE
DORME COM MAIS ALGUÉM?

QUANTOS BANHEIROS
(COM VASO SANITÁRIO)
TEM A CASA ONDE VOCÊ
MORA?
Deixamos apenas indicado aqui,
para posterior reflexão, que 79,4%
dos(as) estudantes da UFF moram
em imóveis com até dois vasos
sanitários, considerando que apenas
5,9% moram sós e 59,8% dividem
a residência com mais duas ou três
pessoas (totalizando, portanto, três
ou quatro moradores/as).

CÔMODOS OU ESPAÇOS QUE A
CASA DO(A) ESTUDANTE POSSUI

Essas respostas permitem
vislumbrar a espacialidade
residencial do estudantado
da UFF. O item mais
apontado, que chega à
metade das respostas
(50,18%), é a varanda. É
necessária, entretanto, uma
análise que mobilize a
arquitetura e a sociologia
do morar para compreender
as indicações mapeadas por
esses cômodos e espaços
domésticos.

EQUIPAMENTOS
DOMÉSTICOS
Os lares habitados pelos(as)
estudantes da UFF parecem
equipados com o essencial às
necessidades criadas pela
moderna vida urbana: estão na
faixa dos 90% as moradas com
geladeira (99,11%), ventilador
(95,34%), fogão a gás (95,16%),
televisão (92,62%) e liquidificador
(92,38%). Máquina de lavar roupa
também apresenta incidência
bastante alta: 80,58%.

VOCÊ EXERCE ALGUMA
ATIVIDADE REMUNERADA
(TRABALHO, ESTÁGIO OU
BOLSA)?

22,55%

77,45%

Na UFF, 53,9% dos(as) estudantes da
graduação presencial exercem alguma
atividade remunerada – seja trabalho
(formal ou informal, 22,55%), estágio
(15,41%), iniciação científica ou monitoria
(15,94%). Note-se, entretanto, que, das
atividades remuneradas que ocupam essa
fração do estudantado, 31,35% são de
natureza acadêmica (IC ou monitoria).

15,94%

84,06%

15,41%

84,59%

SE VOCÊ TEM ALGUMA RENDA
PRÓPRIA, COM ESTÁGIO,
TRABALHO OU BOLSA, O QUE
FAZ COM A MAIOR PARTE DELA?
Praticamente metade dos(as)
estudantes da UFF que exercem
alguma atividade remunerada
reserva a maior parte dessa renda
para ajudar nas despesas de casa:
49,9%. Em relação ao conjunto dos
respondentes, porém, esse
percentual é de 26,98%. Outros
30,46% dos que têm alguma renda
(16,7% do total de respondentes)
empregam a maior parte desse
dinheiro nas despesas com os
estudos.

QUAL A ESCOLARIDADE
DE SUA MÃE (OU
RESPONSÁVEL)?
Na comparação com os pais (ou
responsáveis), as mães têm tempo de
escolaridade levemente superior ao dos
homens, como se verá no próximo
gráfico. Elas são 30,11% com ensino
médio completo e 23,14% com ensino
superior completo. Note-se, nos dois, o
percentual quase idêntico de mães
(1,18%) e pais (1,12%) que não
frequentaram o sistema escolar. Mães e
pais que não concluíram o ensino
fundamental também apresentam
percentual bastante próximo:
respectivamente, 6,2% e 5,02%.

QUAL A ESCOLARIDADE DE SEU PAI (OU
RESPONSÁVEL)?

QUAL OU QUAIS ATIVIDADES E
EVENTOS CULTURAIS VOCÊ
FREQUENTOU NOS ÚLTIMOS
TRÊS MESES ANTES DA
PANDEMIA DE COVID-19?
Nosso formulário unificou restaurantes,
lanchonetes e pizzarias, cuja frequência,
ao menos no pré-pandemia, foi de
80,87% entre os(as) estudantes da UFF.
Consideramos, antropologicamente, que
esses espaços também são lugares de
cultura. No sentido sociológico, o
equipamento cultural mais frequentado
foi o cinema (65,53%). Em seguida,
retornando ao parâmetro antropológico,
vêm os bares (53,72%). As exposições e
museus de arte aparecem em quarta
colocação (35,12%). Em quinta, os
museus históricos (29,63%). Em sexta, os
shows de música (26,15%). Quanto ao
cinema, cabe lembrar que a maior parte
das salas, no Brasil, funciona em
shoppings e é hegemonizada pela
indústria cinematográfica hollywoodiana.

PRATICA ALGUMA
RELIGIÃO?
O contingente de pessoas sem
religião, mas não ateias, é de
42,9%, entre os(as) alunos(as) da
graduação presencial da UFF. Mas
os(as) religiosos(as) praticantes são
igualmente significativos(as), ainda
que longe de majoritários(as):
39,1%. Ateus e ateias perfazem
17,9% da população estudantil
desta universidade.

QUE RELIGIÃO VOCÊ
PRATICA?

Entre os(as) praticantes, dadas as
características culturais do Brasil,
era de se esperar a prevalência
das variantes do cristianismo.
Assim, em relação ao total de
estudantes que responderam à
enquete, 13,16% dizem praticar o
cristianismo evangélico, num
empate com o catolicismo
(13,05%). A terceira prática mais
declarada é a do espiritismo
kardecista (3,84%), que,
entretanto, perde para “outra”
(4,19%), embora esteja pouco
acima do histórico protestantismo
(3,36%). Duas das principais
religiões de matriz africana (a
umbanda e o candomblé)
perfazem, juntas, 3,78% do total
de estudantes.

A prática esportiva ou de
atividade física regular
(48,2%) e o sedentarismo
quase dividem ao meio a
população estudantil da UFF,
com discreta vantagem para
o grupo dos(as)
sedentários(as) (51,8%).

ATÉ O INÍCIO DA PANDEMIA DE COVID-19, VOCÊ
PRATICAVA ALGUM ESPORTE OU ALGUMA
ATIVIDADE FÍSICA AO MENOS DUAS VEZES POR
SEMANA?

OS DEZ ESPORTES OU
ATIVIDADES FÍSICAS
MAIS FREQUENTES
Em relação ao total da população
estudantil entrevistada por esta
pesquisa, o percentual mais
elevado entre as atividades físicas
ou esportivas coube a duas
modalidades que não requerem,
necessariamente, colaboração com
outras pessoas: musculação
(15,82%) e caminhada (15,58%).
Em terceiro lugar, com menos da
metade do segundo, outra prática
que pode ser coletiva, mas também
individual ou solitária: corrida de
rua (7,26%).

ESTUDA UM OU MAIS
IDIOMA(S) ESTRANGEIRO(S)
REGULARMENTE?
Com presumíveis consequências em
termos profissionais, de acesso ao
conhecimento e de integração à
comunidade científica internacional, é
alto o percentual de graduandos(as)
da UFF que não estudam algum
idioma estrangeiro: 57,8%. Porém,
dos(as) 976 alunos(as) que
declararam não aprender nenhuma
língua, 93,8% disseram que
pretendem fazê-lo.

SE SIM, QUAL OU QUAIS?
Entre os(as) alunos(as) que
estudam algum idioma, além da
esperada prevalência do inglês
(48%), destaca-se o empate
técnico entre o espanhol (15%) e
o francês (14,5%). Em quarto
lugar, figura o alemão (6,8%).

PRODUZ ALGUMA ARTE,
ARTESANATO OU TRABALHO
MANUAL FREQUENTEMENTE,
SEM FINS LUCRATIVOS?
A grande maioria do
estudantado desta universidade
não desenvolve nenhuma
atividade manual criativa e não
comercial: 73,8%.

VOCÊ SABE TOCAR ALGUM
INSTRUMENTO MUSICAL?

Estudantes da UFF que tocam
algum instrumento musical são
pouco mais de ¼ de sua
população: 27,6%.

SE SIM, QUAL?
Com longa tradição na cultura
brasileira, o violão é, entre os(as)
que sabem tocar algum instrumento,
o mais popular (14,29%), com
pouco mais que o dobro de
vantagem em relação ao segundo
colocado: o teclado (6,08%).

VOCÊ COZINHA?
Entretanto, nem que seja “de vez em
quando” (30,3%, entre os/as que
responderam), 89% dos(as) alunos(as)
da graduação presencial da UFF
cozinham. Note-se, porém, o percentual
expressivo dos(as) que se dedicam a
esse prazer ou tarefa doméstica mais
de três vezes por semana: 47%.

COLECIONA
ALGO?
Embora mais que os(as) musicistas,
os(as) colecionadores(as) também
são relativamente poucos(as), entre
o estudantado da UFF: 37,54%. E,
como será demonstrado no
próximo gráfico, a coleção mais
frequente é a de livros (18,77%),
seguida de diferentes objetos que
a lista fechada da pesquisa não
captou (“outro”, 11,16%).

SE SIM, O QUE VOCÊ COLECIONA? (DEZ COLEÇÕES
MAIS CITADAS)

VOCÊ LEU UM OU MAIS LIVROS FÍSICOS DAS
BIBLIOGRAFIAS DAS DISCIPLINAS DO SEU CURSO
DURANTE O ÚLTIMO SEMESTRE LETIVO ANTES DA
PANDEMIA DE COVID-19? (DESCONSIDERE XÉROX OU
PDF’S IMPRESSOS)

O objetivo desta pergunta é
investigar a presença do livro
impresso nas práticas de leitura
da bibliografia acadêmica
dos(as) estudantes da UFF. O
resultado indica que quase
58% do estudantado não lê
mais nesse suporte, conforme
será reforçado nas respostas a
outra questão desta pesquisa.

VOCÊ LEU UM OU MAIS LIVROS FÍSICOS
NÃO TÉCNICOS, QUE ESCOLHEU
ESPONTANEAMENTE, PARA SEU LAZER OU
DIVERSÃO, NOS ÚLTIMOS TRINTA DIAS?
Aqui nos interessa a leitura recreativa
em livros impressos. Em relação à
leitura acadêmica, a tendência neste
particular é inversa: para lazer ou
diversão, o(a) estudante da UFF
prefere o “livro de papel” (65,4%).
Essa constatação pode indicar uma
relação menos descartável – ou mais
afetiva – com a leitura por prazer.
Talvez por isso a adesão e os
percentuais da lista de obras
literárias sejam superiores aos da de
ensaio e ciência, como se verá a
seguir.

OS DEZ LIVROS DE LITERATURA MAIS
ASSINALADOS (LISTA FECHADA)

OS DEZ LIVROS DE ENSAIO OU CIÊNCIA MAIS
ASSINALADOS (LISTA FECHADA)

MOTIVOS PARA LER
ESPONTANEAMENTE

A lista fechada de motivos –
que incluía “outro” – é
encabeçada por “Leio pelo
simples prazer de ler”
(59,86%), o que denota
relação descompromissada,
não pragmática com algo que
deve ser mesmo presidido pelo
prazer. O segundo motivo é
igualmente desvinculado de fim
ou utilidade (“Para passar o
tempo, me distrair”, 50,12%).
Nesta questão era possível
assinalar até três opções.

ANTES DA PANDEMIA DE
COVID-19, COM QUE
FREQUÊNCIA VOCÊ IA ÀS
BIBLIOTECAS DA UFF?
A frequência às unidades da rede
de bibliotecas da UFF, até a
chegada da pandemia de covid19, era baixa: 28,7% simplesmente
não as frenquentavam, enquanto
36,8% as visitavam “de vez em
quando”. A soma desses dois
grupos – que são os maiores –
totaliza 65,5%. No gráfico
seguinte, os motivos para a
frequência sugerem que a
biblioteca é percebida pelos(as)
estudantes sobretudo como espaço
físico de estudo (55,19%) e
depósito de livros (50,24%).

SE FREQUENTAVA, VOCÊ IA À BIBLIOTECA DA UFF,
SEJA ELA QUAL FOR, PRINCIPALMENTE PARA...

EM SUA CASA
VOCÊ TEM...
O estudantado da UFF parece
estar equipado com o essencial
para atender às demandas de
hipercomunicação do mundo
contemporâneo: 97,46% têm
celular e 94,51%, wi-fi. Notebooks
são acessíveis a 80,34% dos(as)
alunos(as). Já banda larga
apresenta uma incidência menor,
ainda que acima da metade:
60,92%.

ENTRE OS APARELHOS ABAIXO, QUAL OU
QUAIS VOCÊ COMPARTILHA COM
OUTRA(S) PESSOA(S)?
O compartilhamento de
aparelhos de comunicação,
escrita e leitura é maior entre os
menos portáteis, como o
notebook (35,3%) e o PC
(17,89%). A princípio, a prática
do comportilhamento parece
relativamente baixa.

VOCÊ LÊ ARTIGOS OU
LIVROS ACADÊMICOS EM
SUPORTES DIGITAIS?
A leitura acadêmica em suportes
digitais está presente entre a
grande maioria dos(as) estudantes
da UFF: quase 90% leem as
bibliografias de seus cursos em
telas eletrônicas, sendo
preferenciais as dos notebooks,
conforme o próximo gráfico.

SE SIM, QUE SUPORTE
PREFERE USAR?
Note-se, em segundo lugar, a
importância do celular como
suporte da leitura acadêmica:
17,8%, apesar da folgada
distância do primeiro colocado,
o notebook (46,7%).

VOCÊ ESTÁ INSCRITO(A)
EM ALGUMA REDE
SOCIAL?
A quase totalidade dos(as)
estudantes da UFF (98,2%) está
inscrita em redes sociais – daí a
importância delas na
comunicação com e entre os(as)
alunos(as), particularmente o
WhatsApp, como se verá a
seguir.

SE SIM, QUAL OU QUAIS?

Embora não seja uma “rede
social”, mas um aplicativo
multiplataforma de
comunicação, o WhatsApp,
adquirido em 2014 pelo
Facebook, integra o universo
da cibercultura e mantém
intenso trânsito com as
redes. Os grupos que ele
permite formar também
replicam comportamentos
similares aos do Instagram e
do próprio Facebook.

VOCÊ SE INFORMA (NO SENTIDO DE
ACESSAR NOTÍCIAS) PRINCIPALMENTE POR
MEIO...

SE VOCÊ SE INFORMA PELA INTERNET,
QUAL A PRINCIPAL FONTE DE QUE SE
SERVE?

No gráfico anterior vimos a
centralidade da internet como
veículo de canais de
informação (83,2%),
desbancando os tradicionais
rádio e televisão. Neste
gráfico, as fontes preferenciais
são os sites de jornais (50,9%)
seguidos, com significativa
distância e percentual
expressivo, das redes sociais
(34,5%). No próximo, veremos
que a TV já não integra sequer
o cotidiano de quase 37%
dos(as) estudantes da UFF. E
que 28,7% lhe dedicam até
uma hora por dia.

QUANTO TEMPO, EM MÉDIA DIÁRIA,
VOCÊ EMPREGA VENDO TELEVISÃO?

QUANTO TEMPO, EM MÉDIA DIÁRIA,
VOCÊ EMPREGA DIANTE DO PC OU
NOTEBOOK, ACESSANDO A INTERNET?
Já as telas digitais merecem
mais de quatro horas por dia,
reservadas por 51,9% dos(as)
graduandos(as), enquanto outros
12% lhe dedicam de três a
quatro horas diárias (acessando
a internet).

DO TEMPO DIÁRIO QUE OCUPA
ACESSANDO A INTERNET, SEJA A
PARTIR DE QUE SUPORTE FOR,
VOCÊ USA...
Desse tempo, 47,9% dos(as)
estudantes dividem metade para
lazer e distração e metade para
atividades acadêmicas. Outros
32,4% dedicam a maior parte
desse tempo aos estudos.

QUANTO TEMPO VOCÊ EMPREGA
ESTUDANDO ALÉM DO HORÁRIO DAS
AULAS?

A maioria dos(as)
graduandos(as) da UFF
(53,9%) emprega de uma a
três horas diárias em estudos
extraclasse. O contingente
que mais reserva tempo aos
estudos fora da sala de aula
– isto é, mais de quatro
horas por dia –, é de
18,1%. Alunos(as) que
dedicam menos de uma hora
ou nenhuma somam 13,1%.

VOCÊ COSTUMA LER LIVROS E/OU ARTIGOS
RELATIVOS AO SEU CURSO ALÉM DA
BIBLIOGRAFIA DAS DISCIPLINAS?

Ainda no que diz respeito aos
estudos extraclasse, é notável,
mas não esmagadoramente
majoritário, o contigente de
graduandos(as) que busca
leituras acadêmicas além da
bibliografia das disciplinas:
61,3%. O percentual dos(as)
que se contentam com o que lhes
é passado pelo(a) docente,
entretanto, é bastante
expressivo: 38,7%.

É preocupante constatar que 71,3% dos(as)
estudantes entrevistados(as) não procuram
seus/suas professores(as) para aprofundar o
que foi discutido ou exposto na sala de aula.
Indício de distanciamento hierárquico? Pouca
ou nenhuma disponibilidade de tempo, tanto
da parte do(a) aluno(a) quanto do(a)
professor(a)? Dificuldade de comunicação?

VOCÊ COSTUMA PROCURAR SEU/SUA PROFESSOR(A) ALÉM DAS AULAS PARA PEDIR
BIBLIOGRAFIA EXTRA OU APROFUNDAR O QUE VOCÊ VIU EM CLASSE? (A PERGUNTA
VALE MESMO PARA SITUAÇÕES DE ENSINO REMOTO OU VIRTUAL)

AFORA TRABALHOS EM GRUPO, VOCÊ DISCUTE E/OU
ESTUDA REGULAR E ESPONTANEAMENTE COM
SEUS/SUAS COLEGAS OS CONTEÚDOS
APRESENTADOS NAS DISCIPLINAS, FORA DO
HORÁRIO DAS AULAS? (A PERGUNTA VALE MESMO
PARA SITUAÇÕES DE ENSINO REMOTO OU VIRTUAL)

O gráfico anterior talvez ajude
a explicar a razão pela qual
57% dos graduandos(as)
presenciais da UFF se reúnem
regular e espontaneamente
para estudar. Mas é inquietante
ver significativos 43% inertes,
quanto a esse particular.

EM QUE LUGAR VOCÊ COSTUMA
ESTUDAR EM SUA CASA?
O mesmo lugar onde se dorme é
onde se estuda. A afirmação
vale para 72,4% dos(as)
alunos(as) da UFF – o que, mais
uma vez, permite investigar as
dimensões e o uso da
espacialidade de suas moradas,
agora na relação com os
estudos.

VOCÊ USA O CELULAR
PRINCIPALMENTE
PARA...
…acessar as redes sociais
(92,15%) – já que, como vimos, a
quase totalidade dos(as) estudantes
está inscrita em alguma. Repare-se
a distância em relação à segunda
funcionalidade (aliás, recreativa)
mais requerida: ouvir música
(53,36%). A terceira é ler e-mails
(33,53%). Somente em sétimo surge
uma atividade estritamente
acadêmica: “Ler livros diversos e
artigos acadêmicos” (17,36%).

VOCÊ USA O PC OU O
NOTEBOOK
PRINCIPALMENTE PARA...
PCs ou notebooks são usados
sobretudo para ler e-mails
(56,14%), acessar sites diversos
(47,58%) e trabalhar remotamente
(38,43%) – neste último caso, num
reflexo evidente das medidas de
distanciamento físico impostas pela
pandemia de covid-19. As
restrições sanitárias devem justificar
também, junto a outros fatores, os
34% que usam o PC ou notebook
para “assistir a vídeos, filmes ou
‘lives’”.
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