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Professor Associado da Faculdade de Educação 
(www.faced.ufba.br) da Universidade Federal da 
Bahia (UFBA)/Brasil. Doutor em Comunicação 
pela Universidade de São Paulo/Escola de 
Comunicação e Artes (1994), Licenciado em 
Física (1977) e Mestre em Educação (1985), 
ambos pela UFBA.
Pesquisador do CNPq. Membro titular do 
Conselho de Cultura do Estado da Bahia (2007-
2010). Pesquisador visitante (pós-doc) do 
Theory, Culture and Society Centre na 
Universidade Trent de Nottingham/Inglaterra 
(2008/2009) e do Centre for Cultural Studies 

de Goldsmiths College/Universidade de Londres/Inglaterra (1998/1999).
Livros publicados: Escritos Sobre educação, comunicação e cultura (Papirus, 
2008), Uma escola sem/com futuro: educação e multimídia (Papirus, 1996, 7ª 
edição), SMOG: crônicas de viagens (Arcádia, 2004), A ciência nos livros 
didáticos (Editora Unicamp e Edufba, 1985).
Organizou, entre outros, os seguintes livros: Do MEB à WEB: o rádio na 
educação (com Sandra P. Tosta, Autêntica, 2010), Além das redes de 
comunicação: internet, tecnologias de poder e diversidade cultural (com Sérgio 
Amadeu da Silveira, Edufba, 2008), Tecnologia e novas educações (Edufba, 
2005) e Expressões de sabedoria (com Luis Felippe Serpa, Mãe Stella de 
Oxóssi e Juvany Viana, Edufba, 2002).
Tem capítulos escritos em mais de 10 livros e publicou artigos em periódicos 
acadêmicos e na mídia em geral, em português, inglês, espanhol e italiano.
Foi coordenador de Estudos e Análises do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação (Inep – 1986/1987), 
superintendente de Projetos Especiais da Fundação Nacional de Rádio e TV 
Educativa (FUNTEVÊ, 1987/1989), assessor do reitor da UFBA (1994/1996) 
período no qual coordenou a implantação da internet na UFBA e no Estado da 
Bahia, como coordenador do "Comitê Gestor da Rede Bahia".
Fez estágio no Centro de Televisão Universitária (CTU) da Universidade de 
Milão (1993) e foi professor convidado da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Goiás (1996/1997).
Entre os anos 1983 e 1985 coordenou os Encontros sobre livro didático na 
Bahia e , juntamente com Leonardo Lazarte (UnB), o grupo de trabalho sobre 
Educação no projeto brasileiro Sociedade da Informação (MCT – 
www.socinfo.org.br).
Coordenou (com Theresinha Guimarães Miranda) do projeto Promovendo a 
inclusão de pessoas com deficiência na sociedade através das
tecnologia assistivas: soluções culturalmente apropriadas, apoiado pela CAPES 
(Brasil) e FIPSE (EUA – 2004/2007), com a participação das universidades Tuiti
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(Paraná/Brasil) e Temple e Bridgewather College (EUA).
Responsável pela criação do projeto Tabuleiros Digitais 
(www.tabuleirodigital.org), para incentivar a inclusão sociodigital de alunos e 
professores (Salvador e Irecê/Bahia), projeto contemplado com o segundo 
lugar no Prêmio Telemar de Inclusão Digital (2005) e primeiro lugar no prêmio 
o ARede (www.arede.inf.br).
Consultor ad hoc do CNPq, Capes, FAPESB entre outros, e membro dos 
conselhos editoriais de diversos periódicos entre eles da Revista Brasileira de 
Educação, Educação e Sociedade, Liinc e 404NotFound.
Editor da Revista da Faced (www.revistadafaced.ufba.br).
Foi membro da diretoria do Sindicato dos Professores no Estado da Bahia - 
SINPRO (1976/1977).
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