
[SLIDE 1] Comunicação no Século 21: Como os bibliotecários podem 

promover as competências multimodais mediante a cultura colaborativa e 

participativa 

[SLIDE 2] Boa Tarde! O meu nome é Dra. Lucilia Santos Green. Sou professora 

na Georgia Southern University, nos Estados Unidos [SLIDE 2].  A Universidade 

está localizada no Sul da Georgia, pertinho da cidade de Savana e apenas cinco 

horas da Disney World, em Orlando.  No programa geral de Tecnologia 

Educacional eu ministro cursos das disciplinas: [SLIDE 3] Tecnologia 

Educacional, Pedagogia de Instrução Online e Biblioteconomia Escolar.  

Antes de assumir as minhas funções na Georgia, trabalhei dez anos como 

professora e bibliotecária escolar no Texas. Gostaria de agradecer a Sigrid Dutra, 

Dra. Bernadete Campello e o CBBD pelo convite tão gentil para que participásse 

desta mesa redonda. Sinto-me muito honrada com este privilégio e sem dúvida 

alguma, terei imenso prazer em trocar ideias e estender a conversa sobre a área da 

biblioteconomia transformativa com todos vocês nesta tarde.  

[SLIDE 4] Antes de começar, gostaria de esclarecer que a lista de referências que 

eu usei como base para esta palestra, está disponível no meu website profissional: 

www.lucysantosgreen.com. 

Hoje, eu abordarei um tema que versa sobre biblioteconomia e a comunicação no 

século 21. Aliás, durante o curso desta palestra, gostaria que você guardasse na sua 

mente a seguinte pergunta: 

[SLIDE 5] “Como podem, os bibliotecários, promoverem as competências 

multimodais mediante uma cultura mais colaborativa e participativa?” 

Enquanto estiver falando sobre esta questão eu quero aproveitar para explorar 

várias ideias.  

1. A comunicação.  

2. Competências multimodais.  

3. Os vários aspectos da cultura colaborativa e participativa.   



Nosso objetivo final será exatamente entender como estas três áreas se inter-

relacionam e de que maneira esta inter-relação contribuiria para um relacionamento 

mais efetivo entre a biblioteca e seu usuário. 

Isto posto, eu começaria fazendo a seguinte pergunta:   

[Slide 6] O que é a comunicação?  

Tradicionalmente, comunicação é definida como a ação de transferir informação 

do transmissor para outro, o receptor. Até o surgimento da Internet - e eu 

acrescentaria até a invenção de Web 2.0, a comunicação se processava dentro de 

três redes específicas e até certo ponto extremamente limitadas. 

1. A Comunicação Verbal 

 Face a face 

 Áudio, telefone, rádio, gravações, etc. 

 Audiovisual - televisão 

2. Comunicação Não-Verbal 

 Linguagem do corpo e movimentos físicos 

 A maneira de se vestir 

 Onde a pessoa estava localizada  

3. Comunicação Escrita 

 Cartas, gráficos, mapas, etc. 

 Livros & revistas 

 Jornais 

Paralelamente, observando-se a trajetória da história humana, podemos dizer que 

havia um mínimo de inter-relacionamento e muita pouca sobreposição no 

funcionamento destes três tipos de comunicação. Na verdade, se criássemos um 

cronograma ou fizéssemos uma planilha do funcionamento, facilmente 

chegaríamos à seguinte conclusão:  

[SLIDE 7] Comunicação Não-Verbal  Antes da existência da estrutura 

linguística formal e da palavra escrita. 

Comunicação Verbal  Invenção ou surgimento da língua e música como 

expressão comunicativa. 



Não-Verbal+Verbal  O teatro, [performances] as artes visuais. 

Não-Verbal+Escrita  Livros com ilustrações. 

Não-Verbal+Verbal+Escrita  Televisão, filme  

Vamos dar uma olhada nesta última combinação.  Se voltarmos a nossa definição 

original de comunicação - “a ação de transferir informação de um lugar 

(transmissor) para outro (receptor)” [SLIDE 8] o que percebemos aqui é uma 

comunicação mão-única. Então, podemos, com relativa certeza, afirmar que a 

comunicação mão única não é a mesma coisa que troca de informação. Outro fator 

é que – não-verbal+verbal+escrita não era um estilo de comunicação que todos 

podiam utilizar. Esta comunicação estava mais restrita aos governos, instituições, e 

ao mundo financeiro. Então, porque que esta distinção é importante para a 

biblioteconomia ou para a missão do bibliotecário? 

É importante porque o modelo da comunicação mão-única refletia a estrutura da 

informação pelas bibliotecas durante a maioria da nossa existência. A informação 

era armazenada e organizada em um lugar central, normalmente mantida por 

governos, instituições e organizações. A biblioteca por sua vez, detentora da 

informação, repassava ao usuário. Não havia, portanto uma troca de informação. O 

usuário não criava e nem compartilhava com a biblioteca.  A biblioteca, por sua 

vez, não se preocupava com o intercâmbio de ideias ou em coletar informações 

criadas ou geradas pelo usuário. 

[SLIDE 9] Hoje, felizmente, o quadro é outro. A informação não está mais 

centralizada e nem circunscrita a determinados organismos.  Afinal, já se foi o 

tempo da comunicação engessada. Com o surgimento da tecnologia web 2.0, uma 

nova categoria de comunicação tem sido o mapa do tesouro para a expansão 

relâmpago da informação: a que une a não-verbal+verbal+escrita, abrindo espaço 

para que todos possam utilizar este método. Aliás, os intervalos ou o espaço de 

tempo entre a leitura e a resposta, como por exemplo, o leitor reagindo a um texto 

de um determinado artigo ou um comentário para um programa de televisão ao 

vivo, já não existe mais.  E a razão é simples: A troca de informações multimodais 

tornou-se instantânea e poderosíssima.  



A título de ilustração, gostaria de citar um exemplo que mostra a diferença entre a 

comunicação mão-única usada no século 20 e a troca de informações nos dias 

atuais. 

[SLIDE 10] O presidente Americano, Franklin D. Roosevelt, utilizava o que ele 

gostava de chamar “conversa junto à lareira” durante o exercício da presidência 

nos anos 30 e 40 – Era uma forma de confortar uma nação que sofria durante duas 

guerras mundiais. Essas “conversas” eram comunicações estilo mão-única, – 

palestras escritas com muito cuidado que eram reproduzidas pelo rádio e ouvidas 

pelas famílias que tinham um rádio em casa. 

[SLIDE 11] Adiantando 70 anos, Fevereiro de 2013, Presidente Barak Obama 

participou de um Google+ Hangout “conversa junto à lareira” – uma conversa 

informal entre o presidente e vários representantes de comunidades online. Entre 

estes participantes, um homem chamado John Green representou uma comunidade 

online formada de jovens culturalmente e civicamente ativos, os Nerdfighters. 

Antes da conversa com o presidente, a comunidade Nerdfighters votou a pergunta 

que queria que John fizesse ao presidente Obama. Eles perguntaram: “Porque os 

Estados Unidos não se livra da moeda de um centavo, chamada penny, a qual, de 

acordo com uma pesquisa, traz prejuízo à economia Americana?” Surpreendido 

pela pergunta, o presidente respondeu: “Tenho que te dizer John, que realmente 

não sei”. 

[SLIDE 12] Esta pequena conversa exemplifica como a comunicação de hoje, uma 

verdadeira troca de informação em forma multimodal, esta mudando o modo como 

as pessoas usam informações: educacionalmente, cívicamente e politicamente. As 

tecnologias como Google+ Hangouts, Youtube, as mídias sociais e as plataformas 

de web de publicações automáticas, garantem que qualquer pessoa, em qualquer 

lugar do planeta, possa ter acesso a uma audiência global. Nós vimos o impacto 

deste tipo de troca de informações globais em movimentos políticos recentes, 

como Occupy Wall Street, a Primavera árabe e as recentes manifestações aqui no 

Brasil. Na verdade, como o custo de publicação em escala global na internet 

praticamente não existe, muito do que é publicado está disponível para o público, 

mesmo que não tenha utilidade para todas as pessoas. Infelizmente, com tanta 

informação e desinformação muitos marinheiros de primeira viagem no oceano da 

informação, as vezes acabam se afogando. 



Alvin Toffler fêz uma afirmação muito curiosa.  Ele disse: “Os analfabetos do 

século 21 não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas são aqueles que não 

sabem aprender, desaprender e reaprender”. 

Pois bem, vamos rever a pergunta original:   

[SLIDE 13] “Como podem, os bibliotecários, promover as competências 

multimodais mediante a cultura colaborativa e participativa?” 

[SLIDE 14] A resposta nos leva para a segunda idéia que eu gostaria de examinar. 

Como é possível, como bibliotecários ou sistemas de biblioteca, criar uma cultura 

de maior participação e colaboração que promova uma competência multimodal 

em nossos usuários e maior integração de nossas comunidades?  Vejamos as 

competências multimodais. Recentemente, mesmo em nossa profissão, tem havido 

um enfraquecimento, igualando-se competência multimodal com competência 

digital. A competência multimodal envolve esta competência, porém, vai muito 

mais além. Dessa forma, poderíamos definir a competência multimodal da seguinte 

maneira:  

A abilidade de ler, escrever e interar entre várias plataformas, tecnologias e mídias 

desde o gesto ao oral, até a palavra escrita, televisão, rádio, filme, incluindo-se as 

redes sociais e digitais. 

A característica mais importante da competência multimodal é que ela não existe 

como um conceito que nos força a escolher entre as comunicações escritas e as 

comunicações digitais. Isto significa que ela vai além do digital, tecnológico, o 

informativo , mídia ou o repertório de competência. Sendo assim, a pessoa imersa 

neste processo da competência multimodal  é um individuo que busca, analisa, cria 

e dissemina  a informação pela perspectiva que unifica todas as competências 

relevantes a leitura, escritura e intercâmbio pertinente a cultura do presente e do 

pasado. 

Bobbi Newman, membro do Pew Internet & American Life Research on Libraries 

in the Digital Age, nos faz lembrar que bibliotecas – como parte do modelo de 

comunicação mão única, onde se guardava a informação – sempre focalizou a 

interação como a abilidade de ler, escrever, e inter-relacionar face-a-face. 

Entendiamos que nossos usuários tinham que ser interados  para que pudessem 



contribuir para a sociedade do século 20. Contudo, como já observamos, a 

tecnologia evoluiu rapidamente, e mudou as necessidades de informação dos 

nossos usuários. Não basta mais focalizar na abilidade de ler e escrever. 

Se realmente vamos assimilar a biblioteconomia do século 21, temos que nos 

curvar diante do fato de que não somos mais os guardiões da informação. Ao 

contrário,  somos os guias que ajudam os usuários nas trocas de informações. 

Temos que admitir que para navegar em busca da troca de informações modernas, 

nossos usuários precisam ter a competência multimodal. [SLIDE 15] Usuários que 

têm a competência multimodal têm a habilidade de (1) identificar que tipo de 

informação eles precisam, (2) o método, formato e mídia para accessar a 

informação, e (3) o método, formato ou mídia para analisar, criar e trocar a 

informação com terceiros. 

Gostaria de voltar outra vez a mesma pergunta: 

[SLIDE 16] “Como podem, os bibliotecários, promover as competências 

multimodais mediante a cultura colaborativa e participativa?” 

Talvez, neste ponto, vocês estejam pensando exatamente como eu penso – que a 

biblioteca não pode proporcionar aos seus usuários estas habilidades. Não podemos 

simplesmente criar uma lista num website, ou comprar livros sobre varias 

competências para uma estante especial. O problema é que se estamos trocando 

informações com os nossos usuários, estamos nutrindo um relacionamento mais 

profundo com eles. Daí a razão fundamental para  explorarmos a terceira ideia que 

se apresenta diante de nós: a cultura colaborativa e participativa. 

[SLIDE 17] Dr. Henry Jenkins descreve a cultura participativa como “uma cultura 

com barreiras relativamente baixas para expressão artística e envolvimento cívico, 

proporcionando apoio para criar e compartilhar criações da pessoa, e algum tipo de 

informação mentorizada onde o que for conhecido pelo mais experiente seja 

repassado para o aprendiz”.  Eu adicionaria à esta afirmação, que a cultura 

participativa não privilegia uma pessoa em detrimento da outra, ao contrário, ela 

coloca todos no mesmo nível de igualdade.  Trata-se de uma cultura em que as 

pessoas acreditam no valor de suas próprias criações e contribuições. Podemos 

subdividir essa cultura em três aspectos: [SLIDE 18] 



1. Cultura Consensual –  Onde os participantes trabalham juntos para encontrar 

uma solução para o problema. 

2. Cultura  Criativa – Onde os participantes criam e comentam suas criações  

sob uma atmosfera de apoio mútuo.  

3. Cultura de discussão – onde o tópico, e não o resultado, é a razão primordial 

que gera o ensejo à participação. 

Uma biblioteca que colabora e incentiva a cultura participativa demonstra alta 

consideração para com a sua comunidade, incentiva produções criativas e 

proporciona a formação de opiniões mediante uma discussão produtiva. Nossos 

colegas que trabalham nas áreas comunitárias e de saúde rural usam um método de 

pesquisa e programação que contém características da cultura colaborativa e 

participativa. Este método, chamado Community Based Participatory Research, 

Pesquisa Participativa Baseada na Comunidade – pode servir como um excelente 

modelo para os bibliotecários em geral porque ele  envolve a comunidade, 

representantes de organizações, os quais participam de todos os aspectos do 

processo de pesquisa. Todos contribuíram com talentos individuais e 

responsabilidades para aumentar para que o entendimento do tópico da pesquisa, 

da dinâmica social e cultural daquela comunidade, seja usada para beneficiar a 

todos os seus membros. 

[SLIDE 19] Se adaptarmos esta definição ao incentivo de cultura colaborativa e 

participativa para os usuários de bibliotecas, possivelmente a definição poderia ser 

colocada nos seguintes termos: 

Um programa de desenvolvimento de uma biblioteca mais participativa envolveria 

usuários, representantes da biblioteca e a communidade local em todos os aspectos 

de sua programação. Todos os parceiros contribuiriam com os seus talentos 

individuais e  responsabilidades para um melhor  entendimento da comunicação no 

século 21, competências multimodais, e  dinâmicas socias e culturais, integrando 

assim o conhecimento adquirido, com ações que promovem o disenvolvimento de 

competências multimodais em seus usuários.  

Agora que temos explorado as ideias de comunicação, competências multimodais e 

a cultura colaborativa e participativa, vamos rever a nossa pergunta: 



[SLIDE 20] “Como podem, os bibliotecários, promover as competências 

multimodais mediante a cultura colaborativa e participativa?” 

Comecarei esta parte da palestra explicando que acredito, profundamente, que a 

cultura colaborativa e participativa é um metodo individualizado e ligado a cada 

biblioteca, a cada comunidade de usuários de acordo com as necessidades 

existentes.  Isto posto,  as ideias que proponho devem ser consideradas à luz da 

logística pertinente a cada situação. Naturalmente serão exemplos e eu estou aberta 

para que continuemos o diálogo após a palestra, trocando ideias e ouvindo a 

respeito dos programas que voces têm experimentado ou estão implementando em 

seus locais de trabalho. Porque o tempo é breve, vou me ater a dois exemplos de 

programas que incentivam culturas colaborativas e participativas e que podem ser 

usados para promover as competências multimodais.  O primeiro é o que eu 

chamaria de face-a-face. O outro é  online. 

[SLIDE 21] Makerspaces podem ser encontrados em bibliotecas públicas, 

acadêmicas e escolares. Makerspaces são lugares para criar, construir e modelar 

trabalhos manuais.  Nas bibliotecas públicas, estes espaços promovem intercâmbio. 

Nas bibliotecas acadêmicas, são espaços onde estudantes e professores collaboram 

entre si no estudo e na pesquisa. Para as bibliotecas escolares, eles oferecem 

programas de aprimoramento e oportunidades para o ensino após a escola. 

Vejamos alguns exemplos: crianças construindo robôs com legos, adolescentes 

compondo e  tornando públicas músicas digitais, videos e criações de applicativos 

moveis, e os adultos criando protótipos de negócios com laser e utilizando 

copiadoras de tres D. Para muitos usuários, o acesso a recursos tecnológicos seria 

mais acessível e uma atração irresistível.  O que um usuário não pode comprar, a 

biblioteca pode adquirir  para a uma comunidade inteira. 

Makerspaces podem ser estabelecidos e mantidos financeiramente tendo como 

patrocinadores o comércio ou organizacões locais. A biblioteca prover o espaço, 

bibliotecários, e divulgação. O patrocinador ou incentivador poderá contribuir  

material, treinamento, programação e outras necessidades. Se o Makerspace 

acontecer como resultado de uma programação existente, adequações serão 

necessárias. Neste caso, existem materiais que os usuários poderiam acessar 

eletronicamente, os quais seriam guardados em outro lugar para criar um 



makerspace? Quais seriam as necessidades que melhor seriam preenchidas com a 

existência de um makerspace?  Qual seria o impacto no ambiente da biblioteca, 

tendo em vista que os usuários estariam utilizando os recursos disponíveis? 

Makerspace é uma opção para o estabelecimento de um programa face-a-face o 

qual pode ser o mentor para uma competência multimodal efetiva. 

[SLIDE 22] Outra ação colaborativa e participativa envolve a utilização de 

comunidades de aprendizado online. Normalmente essas comunidades são 

formadas por grupos  de pessoas que possuem um interesse comum em aprender e 

compartilhar conhecimento sobre um tópico específico. Eles fazem parte de uma 

rede de aprendizado colaborativo e prática reflexiva através de uma plataforma 

online. 

Por que online? Bem, já sabemos que o aprendizado é fruto de uma ação social e 

coletiva alcançada através da conversação, de práticas intercambiadas e de uma 

rede de conexões sociais. Enquanto indivíduos estão envolvidos na tarefa de 

aprender ou em atividades práticas, eles normalmente são motivados a buscar mais 

conhecimento através de amigos e colegas. Na verdade, muitos sentem-se mais a 

vontade com aqueles que lhe são proximos. Já alguns, preferem o Google do que 

falar com uma sumidade que eles não conhecem. Na busca de informações, 

preferem o canal de acessibilidade invez do canal da qualidade. Essa tendencia, 

embora frustrante, acaba abrindo uma excelente porta para a comunicação online a 

qualquer hora, em qualquer lugar. A pesquisa nesta area nos diz que quando as 

pessoas estão envolvidas com as comunidades virtuais, elas desenvolvem um 

relacionamento umas com as outras, estabelecendo um senso de confiança, o qual 

lhe permite aprofundar seus conhecimentos e questioná-los com seus parceiros de 

aprendizado. 

O estabelecimento de uma comunidade de aprendizado online não é algo que está 

além da capacidade do bibliotecário de hoje. Com todas as ferramentas tais como 

Edmodo e Google Suite,  a criação de comunidades de aprendizado virtuais é uma 

conquista prática e financeiramente plausível para muitas bibliotecas. 

Existem, exaustivas fontes que podem ajudar neste processo e mesmo não tendo 

tempo para compartilhar todos os detalhes, eu gostaria de brevemente ressaltar 



alguns componentes que são necessários para uma communidade de aprendizado 

online efetiva [SLIDE 23]: 

 A comunidade precisa ter em comum o mesmo alvo e propósito. 

 Um ambiente na comunidade que garanta o conforto da  privacidade e 

construa uma solida confiança. 

 Estabelecimento de princípios e práticas que sirvam de parâmetro e regras 

para a comunidade. 

 Um líder que oriente as discussões e supervisione o comportamento online 

 Desafiar os membros a que compartilhem um visual pessoal a fim de que a 

comunidade de informação seja estabelecida. 

 Um espaço para coleta e intercâmbio de recursos sobre um tópico de 

interesse. 

Por causa da natureza da tecnologia em si, uma comunidade de aprendizado online 

pode servir como um decisivo instrumento na promoção da competência 

multimodal tanto direta como indiretamente.  

Eu espero que os tópicos que foram examinados no dia de hoje tenham contribuído 

como um ponto de partida para que você, bibliotecário profissional, possa se sentir 

estimulado a aplicar no seu programa ou sistema as competências através das 

culturas colaborativas e participativas. Eu estou convicta de que se optarmos por 

uma visão nova passando do esforço comunicativo tipo mão única para abrir uma 

frente de troca de informações que desafiem os nossos usuários, estaremos 

capacitando eles para servir como indivíduos totalmente envolvidos no processo da 

troca de informações. Sem dúvida, nós estaremos contribuindo para que eles sejam 

bem sucedidos na economia da informação do mundo atual. Mais do que nunca 

precisamos oferecer esta educação e efetivamente informatizar a nossa gente, afim 

de que todos possam ter em mãos o poder instantâneo e inquestionável da 

informação educacional, cívica e política. [SLIDE 24] Se as bibliotecas não 

liderarem neste esforço, quem o fará? 

Muito obrigada 

[SLIDE 25] 


