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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma ferramenta digital que viabilize 

uma maior disseminação da informação, e sirva de recurso para a oferta de atividade de 

contação de história no âmbito profissional, os principais resultados retirados da plataforma 

por meio de análises de canais, acessos, visualizações, inscrições e curtidas, nos mostra um 

grande número de interesse por meio da sociedade nesse tipo de recurso, tanto do lado de 

quem produz quanto de quem consome esse conteúdo gerado, nos levando a conclusão de que 

essa ferramenta digital é uma solução para a disseminação do material produzido pelos 

profissionais de contação de história. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Na atualidade, podemos afirmar que a capacidade de contar histórias é intrínseca ao 

ser humano, e suas habilidades são desenvolvidas ao decorrer dos anos por meio de estudos e 

de suas vivências. A contação de histórias tem um papel importante na educação infantil, pois 

é por meio dela que as crianças despertam seu senso crítico, a curiosidade, o desejo por leitura 

e a criatividade, Mateus (2013, p. 55) afirma que “a contação de história instiga a imaginação, 

a criatividade, a oralidade, incentiva o gosto pela leitura, contribui na formação da 

personalidade da criança envolvendo o social e o afetivo”. (MATEUS, 2013, p. 55). A 

atividade de ler e contar histórias exerce uma certa emoção na criança, fazendo com que ela 

trabalhe seus valores, a bondade, o compromisso e a honra, gerando assim um ser humano 

mais expressivo. Atualmente a contação de história vem sendo desempenhada por pessoas de 

diversas áreas do conhecimento, o profissional interessado nesta área, segue por uma 

profissionalização mais lúdica e às vezes procuram formação adicional fora da grade 

curricular do curso. Esses profissionais muitas vezes optam por trabalhar em bibliotecas 

infantis e escolares, pois estas possibilitam um contato maior com a criança, permitindo assim 

trabalharem com a contação de história. Entretanto, o número de espaços com recursos para 

prover tal atividade é escasso, nem toda escola possui um ambiente para essa prática. Além do 

mais, devido à crise e o considerável número de desemprego, tem sido laborioso para muitos 

profissionais conseguirem continuar atuando no mercado. Hoje algumas plataformas digitais 

se tornaram um ambiente de aprendizagem e de trabalho para inúmeras pessoas, o Youtube 

como uma plataforma de vídeos por exemplo, tem desempenhado um papel grande nesse 

espaço, pois ele permite que qualquer pessoa acesse e poste seu material para que outras 

pessoas possam assistir, possibilitando assim uma comunicação e disseminação maior do 

conteúdo produzido, seja ele técnico, educacional, prático, teórico, literário ou de qualquer 

outra área do conhecimento. Além disso a plataforma conta com mais de um bilhão e meio de 

acessos mensais, os usuários da plataforma passam cerca de duas horas assistindo seus 

conteúdos e o número de influências digitais também cresce a cada dia. Posto isto, como 

integrantes do Grupo PET BCI UFSCar (Programa de Educação Tutorial de Biblioteconomia 

e Ciência da Informação da Universidade Federal de São Carlos), a partir da frente ‘Contágio’ 

- que é dedicada a organizar as atividades de contação de histórias - participamos da 

organização e oferta de uma Atividade Curricular de Integração Ensino, Pesquisa e Extensão 

(ACIEPE), com duração semestral de 60 horas, valendo 4 créditos acadêmicos, que teve 
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como um dos objetivos formar introdutoriamente, estudantes e comunidade em geral 

enquanto contadores de histórias, onde um dos temas contemplado foi ‘Contação de história 

no meio digital’, sendo assim, tomamos esse conteúdo como ponto de partida para escrever o 

presente artigo, com objetivo de estudar uma alternativa para os profissionais de 

biblioteconomia e de outras áreas do conhecimento, que atuam com contação de histórias, no 

que diz respeito ao local para apresentar seu conteúdo, neste caso, realizar contações de 

histórias. 

 

2 METODOLOGIA 

 Trata-se de uma pesquisa com abordagem mista quali-quanti, de natureza aplicada, 

com objetivo exploratório, pois a partir da ACIEPE, realizamos uma análise qualitativa em 

cima da palestra de uma Petiana, que atua como youtuber, posteriormente uma análise 

quantitativa na plataforma Youtube. Executamos um levantamento sobre a sua influência, a 

quantidade de inscritos em canais de contação de história, depois um comparativo entre os 

vídeos menos e mais visualizados, para assim avaliar o interesse pelo conteúdo gerado pelos 

profissionais contadores de história. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através da palestra da Petiana pode-se perceber que além do trabalho ser gratificante 

para ela, o poder que ela tem de influência sobre as pessoas pelo mundo é bem grande, o canal 

Quintal da Cultura possui duzentos e cinquenta e um mil (251.000) inscritos, o vídeo mais 

assistido do canal intitulado de “Quintalzão da cultura” conta com quinhentos e vinte e dois 

mil e quatrocentos e sete (522.407) visualizações, o menor possui um mil e quatrocentos e 

noventa e nove (1499), um número ainda sim relativamente alto, se levar em consideração 

que grande parte desse número são crianças que por auxílio de seus pais ou de terceiros 

buscaram esse conteúdo na plataforma. Além disto, segundo a base do Youtube para imprensa 

e sites de tecnologia como o Tecmundo, o IG e o filmora, hoje o Youtube possui um bilhão e 

meio de usuários, e uma média anual de vinte e dois milhões e meio de buscas por termos de 

conteúdo para crianças, a imagem seguinte apresenta melhor esses dados: 
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Figura 1 - Usuários mensais de diversas plataformas. 

Fonte - Infográfico do site Filmora.4 

 

Figura 2 - Valor de busca por conteúdo. 

Fonte - Infográfico do site Filmora.5 

 

 

 

                                                 
4 Disponível em: <https://goo.gl/Er8dtx> Acesso em abr. 2018. 
5 Disponível em: <https://goo.gl/Er8dtx> Acesso em abr. 2018. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise de todos os dados que foram discutidos acima, chegamos à 

conclusão de que a prática de contação de histórias, assim como toda área afim relacionada à 

biblioteconomia e ciência da informação estão sujeitas às mudanças, necessitando que não só 

a área, mas que os profissionais também, procurem sempre se adaptar ao novo mecanismo de 

trabalho. O avanço da tecnologia trouxe consigo novas possibilidades, a plataforma midiática 

tomada como solução aqui, possibilitou uma saída para o trabalho do profissional de contação 

de história. Nesse cenário surgem novos tipos de usuários de diferentes faixas etárias e que 

buscam sanar suas necessidades de maneira prática e eficiente. O público alvo que “consome” 

a contação de história ainda são em maior parte crianças, que acabam tendo esse contato por 

intermédio das atividades escolares ou até mesmo em casa através de seus pais ou 

responsáveis. No meio digital cabe ao contador dispor do conteúdo de maneira que atraia e 

crie um vínculo entre o contador e o público. No Youtube por exemplo, é interessante que o 

usuário seja inscrito do canal para que receba notificações de todos os novos vídeos que forem 

lançados. O Quintal da Cultura hoje conta com Cento e cinquenta e sete milhões e quinhentos 

e oitenta e sete mil e quinhentos e sete (157.587.507) visualizações no total de vídeos graças a 

fidelidade do público e da percepção que os profissionais tiveram em se adaptar ao mundo 

digital, ocupando um espaço que sempre esteve lá. Salientamos que o uso da plataforma é 

gratuito, tanto para quem produz quanto para quem consome o conteúdo, o profissional grava 

e posta seu vídeo de maneira simples, além disso a plataforma permite que o profissional que 

postou o vídeo, monetize o mesmo para que gere um lucro considerável de acordo com a 

quantidade de curtidas nos vídeos e inscritos no canal. O Profissional também pode receber 

propostas para dar palestras ou realizar contação de histórias em eventos. 

Por fim, podemos afirmar que o Youtube é uma ótima ferramenta para transmitir a 

contação de história, pois a procura e consumo por esse tipo de conteúdo é bem numeroso, e 

com o crescimento da plataforma, o número de usuários tende a expandir, e se esse tipo de 

conteúdo sempre se manter presente, as crianças das próximas gerações sempre irão ter um 

meio prático e próximo com a contação de histórias, desfrutando assim de uma fonte de 

conteúdo provedora de saberes. 

 

 

 



 

___________________________________________________ 

Anais do XLI ENEBD  
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 

REFERÊNCIAS 

 

MATEUS, A. DO N. B. A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIA COMO 

PRÁTICA EDUCATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. PEDAGOGIA EM AÇÃO, v. 5, 

2013. Disponível em: 

<http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/viewFile/8477/7227>. Acesso 

em: 8 abr. 2018. 
 

BROWN, Lisa. Infographic - Mind Numbing YouTube Facts,Figures and Statistics 2017. 

Disponível em: <https://goo.gl/Er8dtx>. Acesso em: 8 abr. 2018. 

 

 

 


