
O papel das bibliotecas  
na educação midiática
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Em um mundo inundado de mensagens, mediado por 
algoritmos e com inúmeras oportunidades para 
aprender e também para confundir, as habilidades de 
gerenciar informação e conhecimento tornam-se cada 
vez mais estratégicas.

Nesse novo contexto, as bibliotecas e os bibliotecários 
aparecem como um elo essencial entre as novas 
maneiras de ler e esse mundo de aprendizado, 
conhecimento e oportunidades — verdadeiros difusores 
da educação midiática.  
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Combatendo o privilégio 
da informação

“Promover o acesso equitativo
não só ao conteúdo, mas, sobretudo, 

à experiência.”



Curadoria como 
narrativa

“Organizamos recursos de forma a facilitar o 
acesso intelectual e físico e promover a 

equidade; nossos esforços são portáteis, 
colaborativos, integráveis, fáceis de acessar, 

personalizados para nosso público e 
otimizados para todas as plataformas.”

Joyce Valenza / School Library Journal

http://blogs.slj.com/neverendingsearch/2017/07/05/curation-situations-let-us-count-the-ways/
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O bibliotecário/a contemporâneo

■ Projeta espaços colaborativos
■ Constrói parcerias instrucionais
■ Capacita alunos como criadores
■ Faz curadoria de recursos digitais e ferramentas
■ Facilita a formação profissional
■ Garante o acesso equitativo ao mundo digital
■ Investe estrategicamente em recursos digitais
■ Cultiva parcerias com a comunidade
■ Lidera além da biblioteca

… e é um líder de educação midiática.

Future Ready Librarian

http://www.ksschoollibrarians.org/wp-content/uploads/2016/06/FutureReady-1.jpg
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CURADORIA DE 
CONTEÚDO

CRIAR PARA 
APRENDER

PROMOÇÃO & 
DEFESA DA 
EQUIDADE 

INFORMACIONAL

COLETA & 
AVALIAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO

Desenvolvimento Profissional
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Como 
podemos… 
fomentar a 
educação 
midiática na 
escola por meio 
da curadoria de 
recursos e 
informações? 
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3 dicas para ser um bibliotecário midiático:

1. Exercite seu poder de curadoria de recursos pedagógicos e 
culturais para professores e alunos. 

2. Seja proativo e criativo ao explorar ambientes e ferramentas 
para ofertar serviços de disseminação de informação. Inclua 
formatos sociais e em multimídia! 

3. Procure oportunidades de colaboração com instituições e 
comunidade (museus, centros culturais, rádios comunitárias 
etc) que envolvam as pessoas na análise ou criação de mídias.
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Não perca a 
nossa próxima live!



Acesse educamidia.org.br 
para estes slides e outros 
recursos

palavraaberta.org.br

Faça parte
facebook.com/
groups/redeeducamidia
futured.thomas.org.br

Siga
@educamidia
@institutopalavraaberta
@casathomasjefferson
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