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Objetivos
 Analisar o processo de recepção das obras do PNBE 

2009* (Programa Nacional Biblioteca da Escola) em três 

bibliotecas de escolas da rede municipal de Caxias do Sul.

 Verificar o perfil de leitura dos estudantes de 6ª a 8ª 

séries, a partir da análise dos empréstimos realizados 

pelos alunos.

Metodologia
 Coleta de dados: 

Local: três bibliotecas escolares da rede municipal 

de Caxias do Sul, selecionadas de acordo com a 

avaliação do SAERS

 Tempo de observação: três semanas 

consecutivas

 Procedimento: registro dos empréstimos 

realizados pelos estudantes de 6ª a 8ª séries

Resultados

1301; 93%

97; 7%

Geral das escolas

Obras não 
pertencentes ao 
PNBE

Obras pertencentes 
ao PNBE
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Considerações finais
 A partir deste estudo constatou-se que havendo espaço reservado para 

as revistas em quadrinhos, os alunos de 6ª a 8ª séries demonstram 

preferência por estes exemplares. 

 E os livros que trazem temáticas referentes à  aventuras/suspense, 

também, despertam o interesse dos estudantes, sendo que a maioria 

destes pertence a coleções “da moda”, que possuem qualidade literária 

questionável. 

 E neste cenário, as obras do acervo PNBE que são selecionadas 

rigorosamente por meio da qualidade do texto, da adequação temática e 

do projeto gráfico não encontram seu espaço. 

* É constituído por 300 obras que são divididas em três acervos diferentes compostos por 100 obras cada (Acervo A, Acervo B e

Acervo C). Há cerca de 40 obras do acervo geral que são de conto popular e foram analisadas no decorrer da pesquisa.
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