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ANEXO IV 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

 

INTRODUÇÃO 

As obras de literatura a serem avaliadas e distribuídas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola 
2015 deverão contribuir para que a escola pública brasileira possa levar os alunos a uma leitura 
emancipatória, por meio do acesso a textos literários de qualidade que proporcionem experiências 
significativas e ofereçam estímulos para a reflexão e a participação criativa na construção de 
sentidos para o texto. Além disso, os textos literários deverão ser portadores de manifestações 
artísticas capazes de despertar nos leitores jovens não apenas a contemplação estética, mas, 
também, a capacidade de reflexão diante de si, do outro e do mundo que o cerca.  

O que se espera dessas obras é que elas ofereçam subsídios para a formação de leitores 
autônomos, apreciadores das várias possibilidades de leitura que um texto literário pode oferecer. É 
objetivo do PNBE 2015 que os alunos possam apropriar-se de práticas de leitura e escrita de forma 
a interagir com a cultura letrada disseminada socialmente, promovendo o pleno exercício da 
cidadania. 

1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Os acervos serão compostos por obras de diferentes tipos e gêneros literários de forma a fornecer 
aos leitores um panorama da literatura brasileira e estrangeira. 

A qualidade do texto, a adequação dos temas aos interesses do público-alvo, a representatividade 
das obras e os aspectos gráficos serão considerados critérios para a seleção de uma determinada 
obra. 

Assim sendo, a avaliação recairá sobre os seguintes aspectos: 

1.1. Qualidade do texto 

Os textos literários devem contribuir para ampliar o repertório linguístico dos leitores e, ao mesmo 
tempo, propiciar a fruição estética. Para tanto, serão avaliadas as qualidades textuais básicas e o 
trabalho estético com a linguagem. Serão objeto de avaliação a exploração de recursos expressivos 
e/ou outros ligados à enunciação literária; a consistência das possibilidades estruturais do gênero 
literário proposto; a adequação da linguagem ao público pretendido; a coerência e a consistência 
da narrativa; a ambientação; a caracterização das personagens e o cuidado com a correção e a 
adequação do discurso das personagens a variáveis de natureza situacional e dialetal; o 
desenvolvimento do tema em harmonia com os recursos narrativos. No caso dos textos em verso, 
será observada a adequação da linguagem ao público a que se destina, tendo em vista os 
diferentes princípios que, historicamente, vêm orientando a produção e a recepção literária, em 
especial os que se referem à exploração dos aspectos melódicos, imagéticos e/ou visuais na 
produção poética. No caso das traduções, é importante que sejam mantidas as qualidades literárias 
da obra original. 

No caso das histórias em quadrinhos será considerada como critério preponderante a relação entre 
texto e imagem e as possibilidades de leitura das narrativas visuais.  

Não serão selecionadas obras que apresentem clichês ou estereótipos saturados. 

1.2. Adequação temática 
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Serão selecionadas obras com temáticas diversificadas, de diferentes contextos sociais, culturais e 
históricos. Essas obras deverão estar adequadas à faixa etária e aos interesses dos alunos do 
ensino fundamental – anos finais e do ensino médio. Entre outras características, serão observadas 
a capacidade de motivar a leitura; a exploração artística dos temas; o  potencial para propiciar uma 
experiência significativa de leitura – autônoma ou mediada pelo professor – e para ampliar as 
referências estéticas, culturais e éticas do leitor, contribuindo para a reflexão sobre a realidade, 
sobre si mesmo e sobre o outro.  

No caso das obras em verso, essas deverão propiciar a interação lúdica na linguagem poética. 

Os textos literários deverão evitar conduzir explicitamente opinião/comportamento do leitor, mas, ao 
contrário, deverão proporcionar um grau de abertura que convide à participação criativa na leitura, 
instigando o leitor a estabelecer relações com suas experiências anteriores e outros textos.   

Não serão selecionadas obras que apresentem moralismos, preconceitos, estereótipos ou 
discriminação de qualquer ordem. Da mesma forma, não serão selecionadas obras que apresentem 
didatismos, que contenham teor doutrinário, panfletário ou religioso.  

1.3. Projeto gráfico 

O projeto gráfico-editorial deverá apresentar equilíbrio entre texto principal, ilustrações, textos 
complementares e as várias intervenções gráficas que conduzem o leitor para dentro e para fora do 
texto principal. Deverá garantir condições de legibilidade do ponto de vista tipográfico quanto ao 
formato e tamanho da(s) fonte(s) utilizada(s); do espaçamento entre letras, palavras e linhas, do 
alinhamento do texto, qualidade do papel e impressão. 

A biografia do(s) autor(es) deverá ser apresentada de forma a enriquecer o projeto gráfico-editorial 
e promover a contextualização do autor e da obra no universo literário. Igualmente, outras 
informações devem ter por objetivo a ampliação das possibilidades de leitura, em uma linguagem 
adequada ao público a que se destina, e com informações relevantes e consistentes. Não serão 
selecionadas obras que apresentem erros crassos de revisão e/ou impressão. 

 

 




