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Resumo: A Biblioteca é um espaço de cultura que dispõe de atividades para todos 

os públicos, incluindo ações de promoção à leitura. Dessa forma, o projeto 

“Momento do Conto em Cantos” foi criado com o intuito de despertar em crianças 

e adolescentes criatividade, imaginação, gosto e prazer pela leitura. O projeto vem 

sendo desenvolvido na Biblioteca Pública Municipal Júlio da Costa Neves, na cidade 

de Concórdia/SC, através da Fundação Municipal de Cultura e tem como objetivo 

principal incentivar o hábito da leitura através de um processo criativo, lúdico, 

dinâmico e prazeroso. O público-alvo são alunos da educação infantil e ensino 

fundamental, de escolas municipais e estaduais de ensino e instituições educacionais 

particulares de Concórdia/SC. As histórias são apresentadas com a utilização de 

fontes sonoras variadas, instrumentos musicais e percussivos, trazendo a música 

como elemento essencial. Como resultado, percebeu-se que houve o crescimento no 

número de novos cadastros na biblioteca, bem como na quantidade de visitação e 

frequência de alunos e suas famílias.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A Biblioteca Pública Municipal Júlio da Costa Neves, situada na cidade de 

Concórdia, no meio oeste catarinense, está localizada no Centro Cultural Concórdia. 

Nela, ao longo do ano de 2018, vem sendo desenvolvido o projeto “Momento do Conto 

em Cantos”, que faz parte do Plano Anual de Atividades do Centro Cultural 

Concórdia, um projeto realizado pela Fundação Municipal de Cultura através do 

Ministério da  

Cultura. Faz-se importante ressaltar que esta é a segunda edição do projeto 

“Momento do Canto Encantos”, este desenvolvido no ano de 2016.  

O projeto – de cunho educativo, cultural e artístico - trata da contação de 

histórias de forma criativa, através de recursos e elementos diferenciados, tais como 

instrumentos musicais e percussivos, fontes sonoras e mídias variadas, trazendo a 

música como elemento essencial para despertar a criatividade, imaginação e emoções 

nas crianças. Além desses recursos, também são utilizados para as contações: livros, 

audiolivros, folhetos de cordel, fantoches, “dedoches”, fontes sonoras variadas e 

materiais cênicos relevantes para a atividade.  

A motivação do presente projeto nasceu com o intuito de dar vida à Biblioteca, 

trazendo um maior número de usuários e leitores para o local, transformando-o em 

um ambiente agradável e cativante para as crianças e famílias.  

O objetivo central da ação é incentivar a prática da leitura por meio de um 

processo criativo, lúdico, dinâmico e prazeroso, ressaltando a importância do 

“Momento do Conto” para a formação dos futuros leitores, por meio da contação de 

histórias.  Quanto aos objetivos específicos, seguem abaixo elencados:  

 Estimular o aluno a gostar de ler e a valorizar a importância da leitura como 

fonte de conhecimento, sabedoria, aprendizagem, lazer e arte;  

 Desenvolver a atenção, concentração e o hábito de saber ouvir;  
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 Proporcionar a expressão oral e a espontaneidade da criança através da 

valorização das diferentes opiniões e informações vinculadas nos textos 

(obras) como possibilidades diferenciadas de compreensão do mundo;  

 Possibilitar a oportunidade de o aluno imaginar e fantasiar, bem como 

explorar sua capacidade de percepção e sensibilidade;  

 Promover o contato com os livros, antes mesmo de o aluno aprender a ler;  

 Oportunizar momentos de reflexão e discussão sobre as obras apresentadas a 

fim de desenvolver o senso crítico, a cidadania e autonomia;  

 Possibilitar a ampliação do repertório de gêneros literários, como: poemas, 

contos populares, contos folclóricos, cantigas, parlendas, trava-línguas, 

adivinhações, literatura de cordel, clássicos brasileiros e mundiais.  

Dessa maneira, busca-se atingir o “despertar de consciências” através da arte, 

de forma lúdica, artística e de temáticas relevantes para as crianças e adolescentes, para 

que consigam refletir e avaliar a realidade em que estão inseridos de forma crítica e 

autônoma, bem como atuar como agentes transformadores desta. Assim, a criança ao 

apreciar a linguagem artística, poderá significar e ressignificar sua vida de valores 

humanitários e solidários na construção e exercício de sua cidadania.   

Os escritores, cordelistas e poetas trabalhados no projeto são majoritariamente 

brasileiros. Além disso, suas obras estão selecionadas de acordo com a faixa etária do 

público-alvo, para que os pensamentos desses autores cheguem ao alunado a seu 

tempo, 

Ao seu coração e à sua mente, na medida exata do seu entendimento, de sua 

capacidade emocional, porque continham esse elemento que a[sic] fascinava, 

despertava o seu interesse e curiosidade, isto é, o encantamento, o fantástico, 

o maravilhoso, o faz de conta. (ABRAMOVICH, 1997, p. 37).  

O público-alvo do projeto são alunos dos níveis de educação infantil e 

fundamental de escolas municipais, estaduais e particulares do município de 

Concórdia/SC. As contações de histórias são realizadas por meio de agendamentos 

prévios, com duração de aproximadamente 50 minutos, conforme a demanda da 
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atividade e capacidade de concentração da faixa etária abordada. O projeto também 

inclui turmas de crianças que frequentam a Biblioteca semanalmente para empréstimo 

de livros e leitura local.   

 

2 RELATO DE EXPERIÊNCIA 

As atividades desenvolvidas, de março a maio do ano de 2018, foram iniciadas 

com agendamentos prévios com, no mínimo, uma semana de antecedência. Através 

de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), os Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEIs), os Grupos Escolares Municipais (GEMs), as 

Escolas Básicas Municipais (EBMs) e as Escolas do Campo tiveram acesso ao 

transporte gratuito para o deslocamento dos alunos até o Centro Cultural Concórdia.  

Na chegada dos alunos ao Centro Cultural Concórdia, estes eram acolhidos no 

hall de entrada pela auxiliar artística, onde eram dadas as boas-vindas, passavam-se 

informações e regras a respeito do funcionamento dos espaços. Após a recepção e 

orientações, os alunos eram convidados a conhecer a biblioteca e visitá-la com a 

família, bem como fazer a carteirinha da biblioteca, documento necessário para a 

retirada de livros. Em seguida, os estudantes eram direcionados ao setor infantil da 

biblioteca, onde a contadora falava a respeito do espaço, como utilizá-lo e sobre o 

projeto “Momento do Conto em Cantos”.   

Para estimular a concentração dos alunos, estes eram convidados pela auxiliar 

artística e contadora a cantar algumas músicas, participando do momento por meio de 

percussão corporal e gestual. Posteriormente, apresentava-se o(a) autor(a) e a obra 

selecionada, para então iniciar-se a contação da história.  

Em relação às atividades desenvolvidas, estas foram:  

 Histórias e Poesias Cantadas (Educação Infantil e Ensino Fundamental): Esta 

atividade consiste na contação de histórias e declamação de poesias, através do 

canto e de diversas fontes sonoras, num contato íntimo e criativo com a música, 

envolvendo as crianças na história;  
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 Cordel em Cantos (5º ao 9º ano): A atividade multidisciplinar mistura contação 

de cordéis infantis com música e sonoplastia. Os textos adaptados para cada faixa 

etária trabalham temas educativos, buscando promover a valorização da 

Literatura de Cordel e o apreço pela leitura. Ao final da contação, foi 

proporcionado aos alunos um momento de abordagem sobre a história da 

literatura de cordel, bem como informações e curiosidades sobre este gênero 

literário. Os textos apresentados foram de cordelistas brasileiros, tais como 

Mariane Bigio e Jarid Arraes.  

 Dobrar o papel e dar asas à imaginação (3º e 4º anos): Esta atividade iniciou-se a 

partir da apresentação do livro “O Menino e a Gaiola”, de Sonia Junqueira. 

Depois da explanação, as crianças foram convidadas a conhecer a história do 

livro (apenas ilustrado) que era apresentada de modo musical e sonoro. No final 

da história, as crianças eram desafiadas a realizar a dobradura do pássaro tsuru. 

Posteriormente, os pássaros passaram a fazer parte de uma cortina exposta na 

Biblioteca.  

Essas atividades foram desenvolvidas no período de 6 de março a 17 de maio 

de 2018. Ao todo, cerca de 2112 crianças e adolescentes foram atendidos, entre 3 a 15 

anos de idade, incluindo alunos com deficiências. O projeto terá continuidade até o 

final do ano letivo, dezembro de 2018, contemplando além das turmas, crianças e 

adolescentes da comunidade que frequentam a biblioteca.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização das atividades deste projeto percebeu-se que os alunos 

demonstraram interesse, entusiasmo e prazer em participar destes momentos e dos 

debates que concluíam as contações. Notou-se também que os alunos passaram a 

frequentar, assiduamente a biblioteca e muitos buscaram os livros das histórias que 

foram contadas, com o intuito de compartilhá-las com suas famílias. Foi possível 
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comprovar um aumento significativo de 30% do número de inscriçõesem relação aos 

meses anteriores ao projeto.  

As histórias apresentadas oferecem a possibilidade de serem abordadas em sala 

de aula, sendo integradas ao trabalho dos docentes de forma multidisciplinar. Os 

desenhos e registros que foram criados pelos alunos, baseados nas contações, 

apresentaram a capacidade que cada um teve de interpretar e fazer a sua própria 

leitura da história. Também, durante os diálogos, os alunos e professores tiveram a 

oportunidade de socializar suas vivências e opiniões, acontecimentos similares vividos 

pelos familiares ou por eles mesmos.  

O projeto foi amplamente divulgado, pelos meios de comunicação e pela 

imprensa local. Outra ação decorrente do projeto e que não estava prevista 

inicialmente foi a socialização das atividades com turmas de magistério e de educação 

de jovens e adultos do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).   

Em suma, o projeto foi bastante procurado pelas escolas, bem como o número 

de visitações de alunos que vem até a biblioteca com a suas famílias para realizar o 

cadastro tem aumentado significativamente. A biblioteca recebe com frequência 

ligações de novas escolas e professores querendo participar do projeto e conhecer o 

local. Muitos professores relataram que este tipo de atividade é de suma importância 

para o desenvolvimento dos alunos e que muitos não haviam tido contato ainda com 

este tipo de atividades artísticas como origami, literatura de cordel e não tinham o 

hábito de ouvir e participar de histórias e poesias cantadas. Eles chegavam curiosos e 

saíam ansiosos por voltar à biblioteca, suas expressões maravilhadas, demonstrando 

alegria e encantamento.  
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