Resultado Parcial da Pesquisa iniciada em 25/03/2018 e fechada no dia
27/03/2108, em Belém do Pará.
Eu, Fernando Lima Monteiro, autor da quinta pesquisa e também escritor, onde
já elaborei cinco pesquisas, que poderão ser encontradas no meu site:
http://www.minilivro.com/pesquisas.html e na página do Face book, que criei em:
https://www.facebook.com/pesquisasdominilivro
Faço pesquisas pessoais voltadas à Cultura do Livro e da Leitura para conhecer
os pensamentos e hábitos dos Leitores de Belém do Pará.
Eu, Fernando Lima, pretendo disponibilizar as pesquisas para todos os
envolvidos com livros, leituras e literatura e também através de ideias e
sugestões dos entrevistados, sugerir e propor iniciativas aos envolvidos com a
pesquisa, divulgando-a dentro das minhas possibilidades.
Poderão surgir das pesquisas oportunidades, políticas, networks e avaliações
por parte das pessoas, onde poderão utilizar em favor do Livro e da Leitura em
Belém do Pará e no Brasil.
Então vamos a pesquisa elaborada com 16 entrevistados via formulário do
Google, através da divulgação pelo Face book.
Gostaria de agradecer às 16 Pessoas que responderam a pesquisa solicitada
com 10 perguntas no total. Também gostaria de agradecer as 201 pessoas que
clicaram no link da pesquisa, mas não responderam, mesmo assim o meu muito
obrigado!
Agradecimento aos pesquisados da quinta pesquisa sobre livros e leitura:
Alex Pina, Camila Aires, Carolina, Daniel Filho, Deise, Ester, Ingrid Gabriela,
Kelly, Mariana, Marie, Michelle, Michelle, Minilivro, Paulo Henrique, Rafael e
Sheppita.
Pesquisa abaixo com 16 pessoas:
1 – Nome ou Nick:
Alex Pina, Camila Aires, Carolina, Daniel Filho, Deise, Ester, Ingrid Gabriela,
Kelly, Mariana, Marie, Michelle, Michelle, Minilivro, Paulo Henrique, Rafael e
Sheppita.
2 – Idade:
17, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 25, 26, 28, 28, 32, 35, 41, 47 anos.
3 – Gênero:
Masculino: 31,25 % - 05 Homens
Feminino: 68,75 % - 11 Mulheres

4 - Você irá participar da 25º BIENAL Internacional do Livro de São Paulo em
03 a 12 de agosto de 2018?
Não ........................................................... 11 – 68,75%
Sim ........................................................... 1 - 06,25%
Não ainda ................................................. 1 - 06,25%
Não sei ..................................................... 1 - 06,25%
Quero muito, porém sem dinheiro ........... 1 - 06,25%
XXII Feira Pan-Amazônica do livro ......... 1
- 06,25%
5 - Você irá participar da XXII Feira Pan-Amazônica do Livro em Belém no ano
de 2018?
Sim ........................................................................ 13 – 81,25 %
Não ........................................................................ 02 – 12,50 %
Depende da data e da possibilidade financeira...... 01 - 06,25 %
6 - Você irá participar de alguma outra Feira do Livro em 2018?
Depende da questão financeira.
Gostaria muito, mas não sei quais os lugares que tem.
Não
Não (3)
Não (4)
Provavelmente sim
Provavelmente, sim.
Se eu soubesse de alguma perto de onde eu moro iria.
Se houver alguma em Recife eu pretendo ir.
Sim
Sim em Belém
7 - O quê você gostaria de encontrar nas Feiras dos Livros em 2018?
Ainda não sei
Espaço pra pequenos produtores de conteúdo e Blogueiros.
Livros baratos e bons
Livros com valores acessíveis
Livros de boa qualidade baratos
Livros de literatura, mas não só os clássicos, mas os que nem sempre são
mencionados, os mais atuais.
Livros de todos os gêneros
Livros independentes (autores novos), e em suas línguas originais
Livros que sejam acessíveis no valor.
Livros, atividades criativas, palestras interessantes, gincanas, jogos, tecnologia
de alta qualidade, HQ's, mangá, oficinas de desenho/algo criativo, livros de
outras culturas, literatura amazônica e paraense (contos, palestras, etc.),

autores famosos de livros bons, cosplayer, e tudo que for bom para o público
(principalmente para a indução de crianças à leitura).
Mais livros acadêmicos, pois existem muitos, porém estão focados em mídia.
Muitas promoções
Pesquisas de opinião
Promoções e variedade de livros
Promoções, autores nacionais, sebos.
Uma maior quantidade de livros de divulgação científica
8 - O que você procura nas Feiras dos Livros em 2018?
Livros ..............
Palestras ..........
Oficinas ..........
Network ..........
Apenas visitar..

16 - 100,00%
06 - 37,50%
06 - 37,50%
03 - 18,75%
01 - 06,25%

9 – Você poderia sugerir ao pesquisador, alguma ação, que poderia ser
executada em Benefício da Leitura e do Livro em Belém, no Pará, ou no Brasil?
A produção de eventos como a ''Feira do Livro na Praça da República''.
Contação de histórias diferentes, rodas de conversas sobre qualquer tipo de
livro, brincadeiras referentes ao livro, e cosplayer de personagens.
Criar grupos, que possam interagir e a respeito dos livros que leram, que juntos
possam desenvolver atividades relacionadas à leitura como: metas, leitura em
conjunto, troca de livro (como as vezes tem na praça da República) entre
outras coisas que possam estimular a leitura.
Dar espaço pra pequenos produtores de conteúdo, blogueiros que divulgam
literatura por amor e não por obrigação com editoras
Facilitar a publicação de escritores regionais
Livros acessíveis financeiramente para estudantes.
Maior incentivo a pesquisas
Mais divulgação
Oficinas de escrita e leitura para crianças.
Organizar rodas de leitura em locais públicos
Ouvi uma vez falar de uma biblioteca itinerante para crianças, acredito que
seria um sucesso também com os adultos.
Palestras
Palestras de autores do estado da feira do livro
Sorteio de brindes
Trabalhos de leitura desenvolvidos em salas de aula e fora delas
Uma boa proposta para tornar a leitura menos erudita é trazer o universo da
leitura para bairros periféricos da nossa cidade. No bairro onde moro,
Marambaia, há uma grande quantidade de jovens, que possivelmente estão
longe da leitura por faltas de oportunidades.

10 - Você poderia indicar algumas URL sobre Livros e Leituras que você
conheça?
A soma de todos os afetos
Bom gosto muito de literaturas, mas as minhas preferidas são Harry, a culpa é
das estrelas e diários de um vampiro.
https://www.facebook.com/feiradolivronapracadarepublica/
https://youtu.be/wtCOOiMHM4o
Le Livros Kindle Estante Virtual Skoob
Não
Não conheço
Não.
Sextante
www.badrain.com.br

