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Dados sobre o perfil do público da Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) em 2015. 

 
                                                                                                                                                                    Pesquisa: Instituto Fonte (2015) 
 
 
 

A SP Leituras- Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura é uma associação civil sem fins 
lucrativos, qualificada pelo Governo do Estado de São Paulo, junto à Secretaria de Estado da 
Cultura, como Organização Social de Cultura. 

 
Somos responsáveis entre outros, pela gestão das duas bibliotecas públicas do Estado de São 
Paulo, localizadas na capital: a Biblioteca de São Paulo (BSP), desde 2011 e a Biblioteca Parque 
Villa-Lobos (BVL), desde a sua inauguração, em dezembro de 2014.  

 
As tabelas e gráficos (abaixo) fazem menção às duas bibliotecas. No entanto, o objetivo deste 
documento é auxiliar a compreensão do perfil dos frequentadores da Biblioteca Parque Villa-
Lobos (BVL), especificamente.  Para tal, a análise dos dados, se refere somente a esta biblioteca.  

 

 

 

 
O público da BVL está distribuído de forma relativamente equilibrada em relação a gênero. Aos 
finais de semana, porém, parece receber mais pessoas do sexo feminino do que masculino.  
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Com relação à faixa etária, há uma tendência à presença de públicos diversos, nos dias de semana,   
que se acentua aos finais de semana, como vemos na figura abaixo: 
 

 

Há uma concentração de público que vive perto: entre 50% e 60% da Região Oeste. 
O público proveniente de outras regiões (cidade e estado de SP) tem maior afluência aos finais 
de semana. 
 
A frequência de público na BVL é muito influenciada pelo movimento do Parque. 
 
Como seria de se esperar, há presença maior de público que não está trabalhando nos dias de 
semana e, aos finais de semana, aumenta a presença de pessoas que trabalham. De qualquer 
maneira, a distribuição, tanto aos finais de semana, quanto nos dias de semana, não é muito 
desigual, o que pode evidenciar que os horários de funcionamento estão permitindo que quem 
trabalha possa também ir às bibliotecas – mesmo sendo empregado e, supostamente, com 
compromisso de horário.  
 
Com relação aos interesses que trazem os públicos para as bibliotecas, na BVL, nos dias de 

semana, o principal interesse é o empréstimo de livros. Para os públicos de finais de semana, o 

interesse no empréstimo de livros cai.  

Um grande interesse é o próprio ambiente da biblioteca e a oportunidade de descansar nele e 

apreciá-lo. Isso deve estar especialmente relacionado ao fato de que a BVL está localizada num 

lugar do Parque Villa Lobos em que muitos jovens fazem atividades como patinação, skate, etc.  
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Neste sentido, um momento de descanso, num ambiente agradável, é uma bela oportunidade. 

Além disso, o ambiente é muito agradável e acolhedor – o que é reconhecido pelo público. 

 

Abaixo, seguem os dados estatísticos do público da Biblioteca Parque Villa-Lobos: 
 

Número de visitas/mês 
(20 dez/2014 a 31 out/2016) 

 

 

 

 
                         

 2014 2015 2016 

Jan  13.847 24.772 

Fev  11.986 14.064 

Mar  11.310 17.439 

Abr  16.828 19.833 

Mai  17.281 19.098 

Jun  17.726 15.438 

Jul  23.145 39.174 

Ago  21.319 19.247 

Set  13.163 18.236 

Out  15.146 22.941 

Nov  15.694  

Dez 5.832 13.332  

TOTAL ANO 5.832 190.777 210.242 
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