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COMPETÊNCIA MULTIMODAL  

Habilidade de... 

 

 identificar que tipo de informação ele(a) precisa 

 

 identificar o método, formato e mídia para accessar a 

informação 

 

 identificar o método, formato ou mídia para analisar, criar e 

trocar informações com terceiros 



Como podem, os 

bibliotecários, promoverem as 

competências multimodais 

mediante uma cultura mais 

colaborativa e participativa? 



http://www.flickr.com/photos/krazydad/ 

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. 

 

– Dr. Henry Jenkins 



http://www.flickr.com/photos/roome/ 



BIBLIOTECA PARTICIPATIVA 

A biblioteca 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 e  responsabilidades 

individuais para um melhor  entendimento da comunicação 

no século 21e  dinâmicas socias e culturais, integrando 

assim o conhecimento adquirido, com ações que promovem 

o disenvolvimento de competências multimodais em seus 

usuários. 
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COMPONENTES 

 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 



Se as bibliotecas não 

liderarem neste esforço, 

quem o fará? 
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