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Grow social media
engagement by 50%

Complete special
projects as needed
without compromising
our team goals

Técnica utilizada

Público-alvo

Quantitativa
censitária
com amostra
representativa da
população da cidade,
com cotas por região,
sexo biológico, idade e
situação de trabalho.

Munícipes de
Pelotas/RS.

Síntese das
informações técnicas
NEXT

Período de
realização

Número de
entrevistas

Forma de
abordagem

4a6
de março
de 2022.

400
entrevistas.

Entrevistas
presenciais utilizando
tablets com
georreferenciamento.

Margem de erro e
intervalo de confiança
5,0 pontos
percentuais com
intervalo de
confiança de
95%.

Nota metodológica:
As tabelas, por vezes, poderão fechar em mais ou menos de 100% devido ao arredondamento
dos números no processamento dos resultados.

Agrupamento das áreas para efeito de análise*
Para efeito de análise, o agrupamento dos bairros de Pelotas seguiu a atual delimitação de Áreas Administrativas da cidade, conforme lei
municipal N 5.502 de 11 de setembro de 2008:

Nota: *Registra-se que a Barragem foi analisada junto às Três Vendas e o Laranjal junto ao Areal, por conta do baixo número de casos dessas regiões.

AGENDA
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2 O perfil do leitor

7ª) Avaliação
1ª) Hábitodo
dePrograma
leitura
Acelera Passo Fundo

Hábito de ler livros
O(a) Sr.(a) tem o hábito de ler livros? (%)

Sim, têm hábito de ler livros

50,3%

Não tem o hábito de ler livros

49,8%

Comparação do percentual de leitores no Brasil e em Pelotas...

Pelotas

Brasil*

52,0%

50,3%

Fonte: *Instituto Pró-Livro, 2019.
Acesso em: https://www.prolivro.org.br/5a-edicao-deretratos-da-leitura-no-brasil-2/a-pesquisa-5a-edicao/

Hábito de ler livros por regiões

Hábito de ler livros ↓

Geral

O(a) Sr.(a) tem o hábito de ler livros? (%)

Sim, têm hábito de ler 50,3
livros
Não tem o hábito de
49,8
ler livros

Análise por regiões
Fragata

Três Vendas Centro/Porto

Areal/
Laranjal

São Gonçalo

Rural

46,7

45,2

68,1

48,2

34,3

59,3

53,3

54,8

31,9

51,8

65,7

40,7

A região do Centro/Porto fica acima da média geral
da cidade no hábito de ler livros, 68,1%.

Hábito de ler livros por perfil socioeconômico
O(a) Sr.(a) tem o hábito de ler livro? Quantos livros lê por ano? (%)
Análise por perfil socioeconômico
Sexo biológico

Hábito de ler livros ↓

Faixa etária

Educação formal

Renda Familiar

Situação

Geral da
cidade

Homem

Mulher

16 a 24
anos

25 a
34 anos

35 a 44
anos

45 a 59
anos

Acima de
60 anos

Fund.

Médio

Superior

1a2
SM

3a5
SM

Acima de
6 SM

Ativa

Inativa

Possui o hábito de
ler livros

50,3 49,4 50,9 50,9 53,0 54,4 56,4 38,8 29,7 53,6 76,9 41,8 61,6 87,1 55,1 42,6

Não têm hábito de
ler livros

49,8 50,6 49,1 49,1 47,0 45,6 43,6 61,2 70,3 46,4 23,1 58,2 38,4 12,9 44,9 57,4

7ª) Avaliação
dodo
Programa
2ª) O perfil
leitor
Acelera Passo Fundo

Metade dos pelotenses
tem o hábito de ler
livros, alternando entre
as versões impressa e
digital.
Esse comportamento foi
reforçado pela pandemia.

Há uma relação intrínseca:
A educação fomenta o hábito de leitura e o
hábito de leitura amplia a educação.
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Geral da cidade

Fundamental

Médio

POSSUI o hábito de ler

Superior

Quantidade de livros que
costuma ler por ano
Quantos livros lê por ano? (%)
Em relação a 50,3% que possui hábito de ler livros

De 1 a 2 livros

29,4

De 3 a 4 livros

27,9

De 5 a 6 livros

15,4

De 7 a 8 livros

4,5

De 9 a 10 livros

9,0

Acima de 10 livros

12,4

Não sabe

1,5

5,9
MÉDIA*
Nota: *Cálculo com a exclusão das
não respostas “Não sabe”.

Comparação da MÉDIA de livros que leem os brasileiros e
os pelotenses...
Pelotas tem um percentual de
leitores similar ao do Brasil. Porém,
se destaca pela média de livros
lidos ao ano.
Brasil*

2,5

Pelotas

5,9
Fonte: *Instituto Pró-Livro, 2019.
Acesso em: https://www.prolivro.org.br/5a-edicao-de-retratos-da-leitura-no-brasil-2/apesquisa-5a-edicao/

Média de leitura por perfil socioeconômico
dos 50,3% que leem livros
Sexo biológico:

5,9

Mulher

5,9

Média de livros
lidos por ano

Homem

5,7

Renda familiar:

Escolaridade:

Idade:

De 16 a 24 anos

8,7

De 25 a 34 anos

6,7

De 35 a 44 anos

6,6

De 45 a 59 anos

4,3

Acima de 60 anos 4,9

Ensino básico (fundamental e médio) 4,6
Ensino superior

7,9

De 1 a 2 SM

5,1

De 3 a 5 SM

6,7

Acima de 6 SM

7,2

O hábito da leitura
é motivado pelo
estímulo do
conhecimento e
pelo prazer de ler.

Motivação da leitura
O que motiva a sua leitura? (%)
Em relação a 50,3% que possui hábito de ler livros

Análise por lógicas

O gosto pela leitura

26,9

Conhecimento

21,4

Distração/passar o tempo

13,9

Crescimento pessoal

11,9

Pela fé/motivos religiosos

6,5

Atualização cultural
Atualização profissional/
necessidade pelo trabalho

4,5

Exigência escolar/faculdade

4,0

O enredo/a história que conta o livro

3,5

Assuntos políticos

0,5

Não sabe

2,5

4,5

46,8
44,3

Pelo conhecimento/
aprendizado
Conhecimento para ter crescimento
pessoal, atualização profissional...

Proporciona prazer/
entretenimento
O gosto pela leitura. É uma distração.

6,5

Por motivos religiosos

2,5

Não sabem

As motivações da leitura são diferentes
de acordo com a renda familiar
O que motiva a sua leitura? (%)
Em relação a 50,3% que possui hábito de ler livros

1 a 2 SM

A motivação da leitura
se divide entre o
prazer (49,6%) e a
necessidade do
aprender (36,7%).

3 a 5 SM

Leem pelo estímulo
de aprender (65,6%).
na busca pelo
crescimento e
mobilidade social.

Acima de
6 SM

Mais da metade se
motiva pelo prazer de
ler (55,5%).

Citações de quem se motiva a ler pelo gosto pela
leitura
Leitores com renda entre 1 e 2 salários mínimos
“Aprender e ficar por dentro de tudo, das notícias. Eu gosto de ler,
gosto de ler jornal também”.
Faxineira, 35 a 44 anos, ensino fundamental, 1 a 2 SM.
“Agora eu estou lendo porque estou fazendo tratamento, a
quimioterapia, antes eu trabalhava. Para mim a leitura é uma coisa
boa, eu gosto muito, acho que ajuda até a gente a falar as palavras
certas”.
Doméstica, 45 a 59 anos, ensino fundamental, 1 a 2 SM.
“A gente vai aprendendo mais coisas e eu sempre gostei de ler”.
Agricultora, 60 a 69 anos, ensino fundamental, 1 a 2 SM.
“Eu gosto dos livros espíritas, gosto de ler”.
Aposentada, acima de 69 anos, ensino fundamental, 1 a 2 SM.

Citações de quem se motiva a ler pelo estímulo de
aprender
Leitores com renda entre 3 e 5 salários mínimos
“A minha leitura é em busca de informações, de conhecimento”.
Vendedora, 35 a 44 anos, ensino médio, 3 a 5 SM.
“É uma forma de aprender cada vez mais, de ajudar as crianças na
escola”.
Doceira, 25 a 34 anos, ensino fundamental, 3 a 5 SM.
“Eu leio para ter conhecimento e não ficar com a mente atrofiada”.
Cabeleireira, 45 a 59 anos, ensino médio, 3 a 5 SM.
“Pela minha profissão sou obrigado a ler”.
Advogado, 45 a 59 anos, ensino superior, 3 a 5 SM.

“É uma forma de conhecer mais sobre as coisas que me interesso”.
Jovem aprendiz, 16 a 24 anos, ensino médio, 3 a 5 SM.

Citações de quem se motiva a ler pelo prazer
Leitores com renda acima de 6 salários mínimos
“Conhecimento ou entretenimento. Ao invés de ver TV, ao invés de ver
um filme, fazer uma leitura”.
Fiscal, 35 a 44 anos, ensino superior, acima de 6 SM
“O que faz eu ler é o momento, alguns momentos estou mais propício
a certos tipos de história, outros momentos servem para passagem de
tempo, quero passar o tempo”.
Segurança, 25 a 34 anos, ensino superior, acima de 6 SM.

“Tanto para entretenimento como para estudo”.
Jornalista, 16 a 24 anos, ensino superior, acima de 6 SM.
“A leitura me motiva porque a televisão está um horror, a programação
horrível, isso que eu tenho NET”.
Artesã, 60 a 69 anos, ensino superior, acima de 6 SM.
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